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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) 

ส าหรับ เทศบาลต าบลบึงเจริญด าเนินการ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 3 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนที่สัญจรไป
มาช่วงเทศกาล 

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรใน
เขตเทศบาลต าบล
บึงเจริญ 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ระดับความส าเร็จ
ของจุดบริการ
ประชาชน 

ประชาชนเดินทาง
ด้วยความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาล 

กองป้องกันฯ 

2 โครงการอบรมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (To 
be number one 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

เยาวชนกลุ่มเสีย่ง
ต าบลบึงเจริญ 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเยาวชน
กลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนในต าบลบึง
เจริญห่างไกลยา
เสพติด 

กองป้องกันฯ 

3 โครงการบ าบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพตดิ 

เพื่อบ าบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติดให้กลับเข้า
สู่สังคมและใช้ชีวิตได้
ปรกติสุข 

ผู้ติดยาเสพตดิใน
เขตต าบลบงึเจริญ 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้ติดยา
เสพติดที่เข้าร่วม
โครงการ 

ติดยาเสพติดกลบั
เข้าสู่สังคมและใช้
ชีวิตไดป้รกติสุข 

กองป้องกันฯ 

4 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV 

เพื่อป้องกันปัญหา
ด้านอาชญากรรม 

จุดเสี่ยง 13 
หมู่บ้าน 

700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละของปัญหา
อาชญากรรมลดลง 

ปัญหา
อาชญากรรมลดลง 

กองป้องกันฯ 

รวม 4 โครงการ - - 900,000 900,000 900,000 900,000 - - - 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 3 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              3.2 แผนงานการศึกษา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาให้
มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน
อนุบาล  
ทต.บึงเจริญ 

1,153,180 
 

1,153,180 
 

1,153,180 
 

1,153,180 
 

ระดับความส าเร็จ
ของการจัด
การศึกษา 

การศึกษาให้มี
คุณภาพและมี
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจัดตั้ง
ห้องสมุดชุมชน 

เพี่อส่งเสริมการ
อ่านหนังสือของ
ประชาชนและเปน็
แหล่งเรียนรู ้

ประชาชนต าบลบึง
เจริญ 

350,000 
 

350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
บริการ 

ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้ทางวิชาการ 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีมาตรฐาน
และการใช้งานที่ดี
ขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.บึงเจริญ 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมได้ตาม
แบบรายละเอียดที่ 
ทต.บึงเจริญ 
ก าหนด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มี ม าต รฐาน และ
การใช้งานที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

4 โครงการก่อสร้าง
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบึงเจริญ 

เพื่อเป็นทางเลือก
ทางการศึกษา
ให้กับเด็กใน ทต.
บึงเจริญ 

ทต.บึงเจริญ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ก่อสร้างได้ตามแบบ
รายละเอียดที่ ทต.
บึงเจริญ ก าหนด 

เด็กจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้ศึกษาต่อ
ที่โรงเรียนอนุบาล 
ทต.บึงเจริญ 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 3 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              3.2 แผนงานการศึกษา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการแสดงผลงาน
ทางวิชาการ 

เพื่อน าผลงานของ
เด็กที่ได้เรียนรู้มา
ได้แสดงให้
ผู้ปกครองและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้ชืน่ชม 

ครู นักเรียนร่วม
ประกวด แข่งขัน
กิจกรรมทาง
วิชาการ การ
แสดงผลงานด้าน
ต่างๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 มีผลงานทาง
วิชาการจัดแสดง
อย่างหลากหลาย 

ให้เด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการสร้างการมีส่วน
ร่วมกับผู้ปกครองเกี่ยว 
กับพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษา
สังกัด อปท. 

เพื่อสานสัมพนัธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ปกครอง
และสถานศึกษาใน
สังกัดเพื่อน าข้อมูล
มาปรับปรุง
พัฒนาการของเด็ก 

ผู้ปกครอง  ครู   13,200 13,200 13,200 13,200 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ปกครองมีทัศนคติ
ที่ดีต่อสถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 

 

7 โครงการปฐมนิเทศ
และประชุมผูป้กครอง 
 

เพื่อให้ผู้ปกครอง
ได้รับความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางและการ
บริหารจดัการ ศพด. 
และ รร.อนุบาล 

ผู้ปกครองจ านวน 
150  คน 

6,000 6,000 6,000 6,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ระบบการบริหาร
และการจัด
การศึกษาของ 
เทศบาลเปน็
รูปธรรมขึ้น 
 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 3 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              3.2 แผนงานการศึกษา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวิถีพุทธ 

บูรณาการการจัด
ประสบการณ์กับ
กิจกรรมในสังคม 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 50,000 50,000 50,000 พฤติกรรมของเด็ก
ที่เข้าร่วมโครงการ 

เด็กเล็กอยู่ร่วม
สังคมได้อย่างสงบ
สุข 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก 
ทุกคนพัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพ
สู่ครูมืออาชีพ 

เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสตูรตา่ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อย
ปีละ  ๒  ครั้ง/คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 ความก้าวหน้าของ
พัฒนาการในการ
สอนของบุคคลากร 

ครูผูดู้แลเด็กทุกคน
พัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพสู่ครมูือ
อาชีพ 

กอง
การศึกษา 

 

10 โครงการทัศนศึกษา 
ดูงาน 

เพื่อให้มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างหน่วยงาน 

ปีงบประมาณละ ๑  

ครั้ง 
10,000 10,000 10,000 10,000 ศักยภาพบุคลากร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดีขึ้น 

ครูไดแ้ลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์
ใหม่ ๆ กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

กอง
การศึกษา 

 

11 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อทัว่ไป
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบึงเจริญ 

เพื่อเป็นการ แนะน า
และให้ ความรู้
เกี่ยวกับ สาเหตุของ
การ เกิดโรครวมถึง 
วิธีการป้องกัน 

อบรมให้ความรู้ครู
และผู้ ดู แล เด็ ก ใน
การตรวจพัฒนาการ
เด็ก 

5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
โรคติดต่อใน ศพด. 
เป็น 0 

ปัญหาการเจ็บป่วย 

จากโรคติดต่อและ 
โรคไม่ตดิต่อภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ลดน้อยลง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 3 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              3.2 แผนงานการศึกษา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบึงเจริญ
ประจ าป ี

เพื่อสร้างพฤติกรรม
ทันตสุขภาพท่ี
เหมาะสมในช่วง
ปฐมวัย 

ส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพช่องปากเด็ก
เล็กของศูนย์ฯ     

20,970 20,970 20,970 20,970 เด็ก ร้อยละ 100 
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 

เพื่อสร้างพฤติกรรม
ทันตสุขภาพท่ี
เหมาะสมในช่วง
ปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการจัดหาชุดแต่ง
กายท้องถิ่น/ชดุกีฬา/
ชุดวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กมีชุดแต่ง
กายท้องถิ่นและชุด
กีฬา ที่ครบถ้วน
เป็นระเบียบและ
แนวทางเดียวกนั 

จัดซื้อชุดแต่งกาย
ท้องถิ่น/ ชุดกีฬา/
ชุดวัฒนธรรมและ 
ชุดประกอบการ
เรียนอ่ืนๆ 

87,000 87,000 87,000 87,000 เด็กร้อยละ 100 มี
ชุดแต่งกายท้องถิน่ 
ชุดกีฬา ชุด
วัฒนธรรม 

เด็กแต่งกายเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กอง
การศึกษา 

 

14 โครงการจัดหาอาหาร
เสริม(นม) 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
มีอาหารเสริม(นม)
ดื่ม 

จัดหาอาหารเสริม
(นม) ให้เด็ก 

413,296 413,296 413,296 413,296 เด็กนักเรียนมีนม
ดื่มร้อยละ 100 

นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 
15 โครงการจัดซื้อหนังสือ

เรียน 
เพื่อให้เด็กมี
หนังสือเรียนตามที่
กระทรวงก าหนด 

จัดหาหนังสือเรียน
ให้เด็กทุกคน 

16,000 16,000 16,000 16,000 เด็กนักเรียนร้อยละ 
100 มีหนังสือ
เรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้เรียนรูต้าม
หลักสตูร 

 

 
 

แบบ ผ.01 
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 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 3 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              3.2 แผนงานการศึกษา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการจัดซื้อสื่อและ
อุปกรณ์การเรียน 

เพื่อให้เด็กมี
อุปกรณ์การเรียนที่
เหมาะสม 

จัดหาอุปกรณ์เรียน
ให้เด็กทุกคน 

30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กร้อยละ 100 มี
อุปกรณ์การเรียน 

เด็กเรยีนรูไ้ด้ดีขึ้น กอง
การศึกษา 

17 โครงการอาหาร
กลางวันศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก / รร.อนุบาล 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหาร ที่สะอาด 
และปลอดภัยถูก
หลักสุขอนามัย 
 

อาหารที่ถูกต้อง
ตามหลัก
โภชนาการ 

2,291,400 2,291,400 2,291,400 2,291,400 นักเรียนมีอาหาร
กลางวัน
รับประทานร้อยละ 
100 

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
ที่มีคุณภาพสะอาด
ถูกหลักอนามัยต่อ
ร่างกาย 

กอง
การศึกษา 

 

18 โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
(ทัศนศึกษา) 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างน้อยปี
การศึกษาละ  
1 คร้ัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนไป 
ทัศนศึกษาร้อยละ 
80 ข้ึนไป 

เด็กนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง
และได้รับความรู้ที่
หลากหลาย 

กอง
การศึกษา 

 

19 โครงการทิ้งขยะลงถัง เพื่ อ ฝึ ก นิ สั ย ใ ห้
นักเรียนทิ้งขยะให้
ถูกที่และสามารถ
คัดแยกขยะได้ 

นักเรียนทุกคนทิ้ง
ขยะลงถัง 

9,000 9,000 9,000 9,000 สามารถแยกขยะได้ 
ร้อยละ 100 

โรงเรียนสะอาด  

สวยงาม 
กอง

การศึกษา 
 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 3 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              3.2 แผนงานการศึกษา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการจดันิทรรศการ
การศึกษาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

ส่งบุคลากรเข้าร่วม
การจัดนิทรรศการ 
และแสดงผลงาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้แสดงออกโดย
การท ากิจกรรม
ร่วมกัน  เสริมสร้าง
พัฒนาการตามวัย 

เด็กนักเรียนทุกคน 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรมวัน
เด็ก 

นักเรียนกล้า
แสดงออกและมี
พัฒนาการตามวัย 

กอง
การศกึษา 

 

22 โครงการฝึกอบรม
ภาษาตา่งประเทศ 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
มีความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ประชาชน  
นักเรียนที่สนใจ 

- 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

 

23 โครงการเตรียมความ
พร้อมรบัการถ่ายโอน
ภารกิจด้านการศึกษา 

เพื่อให้การรับถ่าย
โอนการศึกษาเป็น 
ไปอย่างมปีระสทิธ-ิ 
ภาพ  

ผ่านการประเมิน
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ระดับ
ก่อนประถมศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 รับถ่ายโอนภารกิจ เทศบาลมคีวาม
พร้อมในการรับการ
ถ่ายโอนภารกจิด้าน
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.01 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการจัดท าและ
พัฒนาหลักสูตร    

เพื่อให้สถานศึกษา
มีหลักสูตรที่สอด 
คล้องกับท้องถิ่น
และใช้ไดจ้ริง 

สถานศึกษาทุกแห่ง
มีหลักสูตรท้องถิ่น 
ที่ตรงกับความต้อง 
การของท้องถิ่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีหลักสูตร ได้หลักสูตร
สถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 

25 โครงการติดตามและ
ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 

เพื่อให้หลักสูตรมี
ความเหมาะสมกับ
บริบทของท้องถิ่น 

สถานศึกษาทุกแห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผลการติดตาม
ประเมินผล
หลักสูตร 

หลักสูตรสถาน 
ศึกษาเหมาะสมกับ
บริบทของท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

 
26 โครงการจดัหาวัสดุและ

ครุภณัฑ์ สนับสนุนการ
จัดประสบการณ ์การ
เรียนรู้ คา่จัดการเรยีน
การสอน (รายหัว) 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนนุการเรียน
การสอนให้มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จัดหาวัสดุและ
ครุภณัฑ์ สนับสนุน
การจัดประสบการณ ์

การเรยีนรู ้

234,200 234,200 234,200 234,200 เด็กร้อยละ 100 มี
วัสดุ ครุภัณฑ์ใน
การจัดการเรียนรู้ 

การเรียนการสอนมี
คุณภาพแล
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

27 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
อนุบาลบึงเจริญ 

เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้
ของเด็ก 

ศูนย์เด็กละ
โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่
สวยงาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์ได้
ตามแบบที่ก าหนด 

ศูนย์เด็กและ
โรงเรียน มีสภาพ 
แวดล้อมท่ีเหมาะสม
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของเด็ก 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.01 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างรั้ว
และป้ายโรงเรียน 

เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

โ ร ง เรี ย น มี รั้ ว ที่
มั่นคงแข็งแรงและ
ป้ายสวยงาม 

50,000 50,000 50,000 50,000 ก่อสร้างรั้วและปา้ย
โรงเรียนได้ตาม
แบบที่ ทต.ก าหนด 

โรงเรียนรั้วที่มั่นคง  
แข็งแรงและป้าย
สวยงาม 

กอง
การศึกษา 

29 โครงการก่อสร้าง 
เสาธง 

เพื่อให้นักเรียนได้
ยืนเคารพธงชาต ิ 
และมีความ
สวยงาม 

เสาธง  1  ต้น 10,000 10,000 10,000 10,000 ก่อสร้างเสาธงได้
ตามแบบที่ ทต.
ก าหนด 

นักเรียนได้
แสดงออกถึงความ
รักชาต ิ

กอง
การศึกษา 

 

30 โครงการจ้างเหมา
ติดตั้งจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม 

เพื่อเป็นสื่อการ
เรียนการสอนแก่
เด็กนักเรียน 

เพื่อรับสัญญาณ
ช่องโทรทัศน์เพื่อ
ใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ติดตั้งจานรับ
สัญญาณดาวเทียม
ได้ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

นักเรียนมีสื่อการ
เรียนการสอนและ
มีความสนุกในการ
เรียนมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 

31 โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมใน ศพด. 
ทต.บึงเจริญ   

เพื่อสร้าง
สิ่งแวดล้อมใน 
ศพด.ให้เหมาะสม
กับพัฒนาการเด็ก 

ศพด. ทต.บึงเจริญ 11,650 11,650 11,650 11,650 มีสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้
มาตรฐาน 

ศพด.มี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 โครงการแข่งขันกีฬา
หนูน้อย 

ปลูกฝังให้เด็กรัก
การออกก าลังกาย
และมีความสามัคค ี

เด็กนักเรียนทุกคน 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กนักเรียนทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนทุกคนรัก
การออกก าลังกาย  
มีสุขภาพแข็งแรง 
และมีความสามัคค ี

กอง
การศึกษา 

33 โครงการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ปลูกฝังให้
เด็กด าเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อปลูกพืชผัก
สวนครัว   

10,000 10,000 10,000 10,000 มีแปลงผักสวนครัว
อย่างเป็นรูปธรรม 

เด็กได้รับประทาน
ผักปลอดสารพิษ
และมีความเข้าใจ
ในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กอง
การศึกษา 

 

34 โครงการเล่านิทานสู่
หลานฟัง 

เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
รู้จักอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

สัปดาห์ละ  1  
คร้ัง 

6,000 6,000 6,000 6,000 พฤติกรรมในการ
ตั้งใจฟังนิทานของ
เด็ก 

นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์
ตรง 

กอง
การศึกษา 

 
35 โครงการวันลอย

กระทง 
เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
รู้จักอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

เด็กนักเรียนทุกคน 3,000 3,000 3,000 3,000 เด็กนักเรียนทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนได้สบืสาน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.01 



-114- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 3 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              3.2 แผนงานการศึกษา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 โครงการจัดงานวัน
ส าคัญงานพิธทีาง
ศาสนาและประเพณี
ท้องถิ่น 
-วันลอยกระทง 
-วันอาสาฬหบูชา 
-วันเข้าพรรษา 
-วันแม่แห่งชาต ิ

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
และชืน่ชมในศลิปะ  
วัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงาม
ของไทย และของ
ท้องถิ่น 
 

นักเรียนทุกคนมี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
เหมาะสมตามวัย         

21,000 21,000 21,000 21,000 เด็กมีความรู้ความ
เข้าใจในวัฒนธรรม
ประเพณี พิธีทาง
ศาสนาต่างๆ 

นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ชื่นชมใน ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี  วัน
ส าคัญ 

กอง
การศึกษา 

37 โครงการฟันสวยด้วย
มือเรา 

เพื่อสร้างพฤติกรรม
สุขภาพฟันที่
เหมาะสมในช่วง
ปฐมวัย 

สง่เสริมการตรวจ
สุขภาพช่องปาก
เด็กอนุบาล     

5,000 5,000 5,000 5,000 เด็ก ร้อยละ 100 
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 

เด็กมีพฤติกรรม
ทันตสุขภาพท่ี
เหมาะสมในช่วง
ปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 

38 โครงการควบคุม
โรคติดต่อ 

เพื่อให้ ความรู้
เกี่ยวกับ สาเหตุของ
การ เกิดโรครวมถึง 
วิธีการป้องกัน 

อบรมให้ความรู้ครู
และผูดู้แลเด็กใน
การตรวจและ
สังเกตโรค 

5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
โรคติดต่อใน ศพด. 
เป็น 0 

ปัญหาโรคตดิต่อ
ในห้องเรียนลด
น้อยลง 

กอง
การศึกษา 

รวม 38 โครงการ - - 11,295,869 11,295,869 11,295,869 11,295,869 - - - 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 3 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              3.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
สร้างกลุม่สร้างเสริม
สุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี

ประชาชนต าบลบึง
เจริญ 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
2 โครงการรณรงค์

ป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

13 หมู่บ้าน 89,300 
 

89,300 89,300 89,300 ผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกในเขต
ต าบลบึงเจริญเป็น
ศูนย์ 

ไม่มผีู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก
ประชาชนในเขต
ต าบลบึงเจริญ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

3 โครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนท่ีประสบ
เหตุในกรณีฉุกเฉิน 

ประชาชนท่ีประสบ
เหตุในกรณีฉุกเฉิน 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ case 
ในรอบเดือน 

ประชาชนท่ีประสบ
เหตุในกรณีฉุกเฉิน
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

4 โครงการพัฒนา
คุณภาพระบบ
บริการอนามยั
สิ่งแวดล้อม(EHA) 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริการอนามยัให้ใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

รพสต.ในเขตต าบล
บึงเจริญ 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ระบบบริการอนามัย
มีคุณภาพตาม
ตัวช้ีวัด 

ระบบบริการอนามัย
มีคุณภาพและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

5 โครงการส่งเสริม
การแพทย์แผนไทย 

เพื่อเพ่ิมทางเลือกใน
การรักษาให้กับ
ประชาชน 

รพสต.ในเขตต าบล
บึงเจริญ 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ระดับความส าเร็จ
ของการส่งเสริม
การแพทย์แผนไทย 

ประชาชนมี
ทางเลือกในการ
รักษาเพิ่มขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
      

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 3 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              3.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริม
สนับสนนุ
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การบริการสาธารณสุข
มูลฐานแตล่ะหมู่บา้น 

13 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่ได้รบั
บริการ 

ประชาชนได้รับ
บริการ
สาธารณสุขมูล
ฐานทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

7 โครงการอบรมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรและ
โรคเอดส์ 

เพื่อให้ประชานและ
นักเรียนมีความรู้เรื่อง
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรและโรคเอดส์ 

ประชาชน และ
นักเรียนในเขต
ต าบลบึงเจริญ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ลดปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรและโรค
เอดส์ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

8 โครงการจัดซื้อถัง
ขยะประจ าหมูบ่้าน 

เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการขยะอย่างเปน็
ระบบ 

13 หมู่บ้าน 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละของผู้ทิ้ง
ขยะ 

เกิดการบริหาร
จัดการขยะอย่าง
เป็นระบบ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
9 โครงการรณรงค์ท า

ความสะอาดศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
ป้องกันโรคติดต่อ 

เพื่อป้องกันโรคและลด
การระบาดของโรคใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบึงเจริญ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
บึงเจริญ 

10,000 10,000 10,000 10,000 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนิน 
โครงการ 

ลดการระบาดของ
โรคในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบึงเจริญ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 3 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              3.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา้ 

เพื่อด าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา้ในเขตต าบล 
บึงเจริญ 

เขตเทศบาลต าบล
บึงเจริญ 

30,000 30,000 30,000 30,000 เป็นเขตปลอดโรค
พิษสุนัขบา้  
ร้อยละ 100 

ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา้ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

รวม 10 โครงการ - - 1,949,300 1,949,300 1,949,300 1,949,300 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 3 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
    

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/
ซ่อมแซมป้ายซุ้ม
ประตูหมู่บ้าน 
 

เพื่อความสวยงาม
เป็นระเบียบ 

13 หมู่บ้าน 500,000 
 

500,000 500,000 500,000 มีป้ายทางเข้า
หมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน 

สวยงามเปน็
ระเบียบ 

กองช่าง 
 
 

รวม 1 โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 3 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              3.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมา
แรงงานภาค
ประชาชน 
 

เพ่ือลดปัญหา
อัตราการว่างงาน 

21 คน 1,800,000 
 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีอัตราการ
ว่างงานลดลง 

ประชาชนมี
งานท า 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

กองช่าง 
รวม 1 โครงการ - - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 3 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ
และวันครอบครัว 
 

เพื่อเป็นการ
รณรงค์ให้สังคมได้
ตระหนักถึงคุณค่า 
และความส าคัญ
ของผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุตัง้แต่ ๖๐ 
ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
ในต าบลบึงเจริญ 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายไุด้เข้า
ร่วมกิจกรรม  
ได้รับการตรวจ
สุขภาพและแนะ 
น าดา้นดูแล
สุขภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

2 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
ต าบลบึงเจริญ 
 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรยีนรู้
ของชุมชน และ
พัฒนากลุ่มอาชีพ
เดิม 

ประชาชนในต าบล
บึงเจริญจ านวน ๒ 
รุ่นๆละ  ๒๕  คน 

40,000 
 

40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เกิดการเรียนรู้
ของชุมชน และ
พัฒนากลุ่มอาชีพ
เดิม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

3 โครงการส่งเสริม
การพัฒนา
ศักยภาพสตรี 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในด้านต่างๆให้กลุม่
สตรีใน ต.บึงเจรญิ 

กลุ่มสตรีในต าบล
บึงเจริญ 

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 ร้อยละของสตรี
ในต าบลที่เข้า
ร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรีในต าบล
บึงเจริญ มี
ศักยภาพในด้าน
ต่างๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

4 โครงการเสริมสร้าง
ทักษะอาชีพระยะ
สั้นให้แก่ประชาชน 

เพื่อเพ่ิมทักษะใน
การประกอบอาชีพ
ให้กับประชาชน 

ประชาชนต าบลบึง
เจริญ จ านวน 30 
คน 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 3 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ต าบลบึงเจริญ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนมีพฤติกรรมที่
เหมาะสม และแสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง 

เด็ก เยาวชน
ประชาชนในต าบล
บึงเจริญ 40 คน 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชนมี
พฤติกรรมที่
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6 โครงการส่งเสริม
สภาเด็กและเยาวชน
ระดับต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนให้กล้าแสดงออก
ทางความคิด 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลบึงเจริญ 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเยาวชนมี
ความกล้าแสดง 
ความคิดเห็น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7 โครงการส่งเสรมิ
ความรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับความรู้ ดา้นการ
ดูแลสุขภาพเบื้องตน้
พัฒนาทักษะอาชีพ  

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส
ในต าบลบึงเจริญ 
จ านวน 40 คน 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุ คน
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบลบึงเจริญมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

8 โครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจเทิดไท้องค์
ราชัน ราชิน ี

เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้
พิการหรือผู้ยากจน 

13 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 ระดับความส าเร็จ
ของโครงการ 

คุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้พิการ
หรือผู้ยากจนดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม 8 โครงการ - - 705,000 705,000 705,000 705,000 - - - 

 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 3 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              3.6 แผนงานการศาสนาและวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
การสร้างจิตส านึก
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในองค์กร 

เพื่อให้มีจิตส านึก
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

บุคลากรในองค์กร 50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ระดับ
ความส าเร็จของ
โครงการ 

บุคลากรใน
องค์กรมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

กองการศึกษา 
 
 

2 โครงการส่งเสริม
การจัดงานเครื่อง
เคลือบพันปี
ประเพณีบ้านกรวด 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชน 13 
หมู่บ้านและ
บุคลากรเทศบาล 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การจัดงานเครื่อง
เคลือบพันป ี

วัฒนธรรม
ท้องถิ่นคงอยู่ 

กองการศึกษา 
 
 

3 โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพตดิ 
(บึงเจริญเกมส์) 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเกิด
ความรู้รักสามัคคี
ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชน 13 
หมู่บ้านและ
บุคลากรเทศบาล 

250,000 250,000 250,000 250,000 ระดับ
ความส าเร็จของ
การแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

ประชาชน
สุขภาพดี
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กองการศึกษา 
 

4 โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬากลาง
ระดับต าบล 

เพื่อเป็นสถานที่ใน
การจัดการแข่งขัน
กีฬาระดับต าบล 

สนามกีฬากลาง
ระดับต าบล 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ก่อสร้างได้ตาม
แบบที่ ทต.
ก าหนด 

มีสถานที่ในการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาระดับต าบล
ที่มีมาตรฐาน 

กองการศึกษา 
 

           
 

 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 3 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              3.6 แผนงานการศาสนาและวัฒนาธรรมและนันทนาการ   

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่น 
บ้านกรวด 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเกิด
ความรู้รักสามัคคี
ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชน 13 
หมู่บ้านและ
บุคลากร
เทศบาล 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 นักกีฬาเข้า
แข่งขันครบ
ทุกประเภท
กีฬา 

ประชาชน
สุขภาพดี
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษา 

 

6 โครงการจัดส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
สันนบิาตเทศบาล 

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสมาชิก
เทศบาลในเขต
จังหวัดบุรีรัมย์ผ่าน
การแข่งขันกีฬา 

บุคลากร
เทศบาล 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ระดับ
ความส าเร็จ
ของการจัด
โครงการ 

เกิด
ความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างสมาชิก
เทศบาลในเขต
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กอง
การศึกษา 

 

7 โครงการฝึกอบรม
ผู้ตัดสินกีฬา 

เพื่อให้มีบุคลากร
ในการตัดสินกีฬาที่
มีมาตรฐาน 

ฝึกอบรม
จ านวน 1 รุ่น 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ฝึกอบรม 

บุคลากรในการ
ตัดสินกีฬาที่มี
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

 

รวม 7 โครงการ - - 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 - - - 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 3 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              3.7 แผนงานงบกลาง 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อเป็นเงินสวัสดิการ
ให้กับผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลบึงเจริญ 
 

6,130,000 
 

6,130,000 6,130,000 6,130,000 ผู้สูงอายุที่มี
คุณสมบัติร้อยละ 
100 ได้รับเงิน
สวัสดิการ 

ผู้สูงอายุมีเงนิ
สวัสดิการเพื่อใช้ใน
การยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อเป็นเงินสวัสดิการ
ให้กับผู้พิการ 

ผู้พิการในเขต
ต าบลบึงเจริญ 
 

2,640,000 
 

2,640,000 2,640,000 2,640,000 ผู้พิการที่มี
คุณสมบัติร้อยละ 
100 ได้รับเงิน
สวัสดิการ 

ผู้พิการมีเงิน
สวัสดิการเพื่อใช้ใน
การยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เพื่อเป็นเงินสวัสดิการ
ให้กับผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตต าบล 
บึงเจริญ 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ผู้ป่วยเอดส์ที่มี
คุณสมบัติร้อยละ 
100 ได้รับเงิน
สวัสดิการ 

ผู้ป่วยเอดส์มีเงิน
สวัสดิการเพื่อใช้ใน
การยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 เงินสมทบกองทนุ
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

กองทุน
สวัสดิการชุมชน 

150,000 
 

150,000 150,000 150,000 สมทบกองทุนได้
ตามจ านวน 

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

5 เงินสมทบกองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

170,000 
 

170,000 170,000 170,000 สมทบกองทุนได้
ตามจ านวน 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม 5 โครงการ - - 9,190,000 9,190,000 9,190,000 9,190,000 - - - 

แบบ ผ.01 



 


