
-129- 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) 

ส าหรับ เทศบาลต าบลบึงเจริญด าเนินการ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่๕ ด้านการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
             ๕.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดเวที
ประชาคม 

เพื่อรับฟังปัญหา
ต่างๆของแต่ละ
หมู่บ้านและ
สามารถน ามาแก้ไข
ได้ตรงตามความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ออกประชาคม 
13 หมู่บ้าน 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมประชุม
ประชาคม 

สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้
ตรงจุด 

ส านักปลัด 
 
 

2 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
และพนักงานจา้งของ
เทศบาลต าบลบึงเจริญ 

เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพในการ
บริหารและปฏบิัติ
ราชการ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนิน
โครงการ 

ศักยภาพใน
การบริหารและ
ปฏิบัติราชการ
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 
 
 

           

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่๕ ด้านการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
             ๕.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
เทศบาล 
 

เพื่อจัดการ
เลือกตั้ง/เลือกตั้ง
ซ่อมผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ทต. 
บึงเจริญ 

จัดการเลือกตั้งทั้ง 
 13  หน่วย 

800,000 800,000 50,000 50,000 จัดการเลือกตั้งได้
ตามระเบียบ
กฎหมาย 

ได้ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
เทศบาลครบถ้วน
สมบูรณ ์

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดท า
วารสาร  จุลสาร
สื่อประชาสัมพนัธ์
นโยบายการพฒันา
และผลการ
ด าเนินงานของ 
ทต. 
 

เพื่อประชาสมัพันธ์
การด าเนินกิจกรรม
โครงการแต่ละเดือน
ไตรมาสและในรอบ
ปีนโยบายคณะ
บริหารและผลการ
ด าเนินงานของ ทต. 
ประจ าป ี

จัดท าวารสาร      
จุลสารหรือเอกสาร
สื่อประชาสัมพนัธ์  
ต่างๆทั้งแบบราย
เดือน รายไตรมาส
และรายป ี

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรม
โครงการและ    การ
บริหารราชการของ 
ทต. 

ประชาชนเป็นส่วน
หนึ่งในการติดตาม
และตรวจสอบ
ความโปร่งใสใน
การบริหาราชการ
ของผู้บริหาร 

ส านักปลัด 

5 โครงการจดัให้มสีื่อ 
สิ่งพิมพ์บริการแก่
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 
 
 

เพื่อเพ่ิมช่องทางใน
การศึกษาข้อมูล
ข่าวสารเหตุบ้าน
การเมืองภาวะ
ปัจจุบันของสังคม
ให้กับประชาชน 

จัดสื่อสิ่งพิมพ์  
หนังสือพิมพ์  
วารสารเหตบุ้าน
การเมือง ณ จดุ
บริการประชาชน 

40,000 
 

40,000 40,000 40,000 ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ขอรับบริการได้
รับทราบข้อมลูข่าวสาร
เหตุบ้านการเมืองจาก
สื่อ สิ่งพิมพ์ 

ประชาชนรับทราบ
ข่าวสารรูเ้ท่าทัน
สภาวะโลก สังคม
ปัจจุบัน สถานการณ์       
เหตุบ้านการเมือง 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่๕ ด้านการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
             ๕.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการอบรมให้
ความรู้ทางกฎหมาย แก่
บุคลากรและประชาชน
ทั่วไป 
 

เพือ่ให้บุคลากรและ
ประชาชนต าบลบึง
เจริญ มีความรูเ้ข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมาย
ต่างๆ 

เจ้าหน้าที่ของ ทต.
ทุกคนและ
ประชาชนต าบลบึง
เจริญ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 เจ้าหน้าที่ทุกคนและ
ประชาชน   ร้อยละ 
80        มีความรู้
ความเข้าใจกฎหมาย
ต่างๆ 

บุคลากรและ
ประชาชนต าบลบึง
เจริญ มีความรูเ้ข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมาย
ต่างๆ 

ส านักปลัด 
 
 

7 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ของ ทต.เป็นปัจจบุัน 

พื้นที่ต าบลบึงเจริญ 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 
 

จัดท าแผนที่ภาษีได้
เต็มพื้นที่ 100% 
 
 
 

ได้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบนัสามารถ
น าไปประกอบ การ
จัดท าข้อมูลได ้

กองคลัง 
 

8 โครงการประชุม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สัญจร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอบ้าน
กรวด 

องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น แ ล ะส่ ว น
ราชการต่างๆในเขต
อ าเภอบ้านกรวด 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ส่วนราชการต่างๆที่
เข้าร่วมประชุม 

เกิดการท างานแบบ
บูรณาการ 

ส านักปลัด 
 
 

9 โครงการบ้านพี่เมือง
น้องหมู่บ้านคู่ขนาน
(อาเซียน) 

เพื่อความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

13 หมู่บ้าน 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 
 

ระดับความสัมพันธ์
ของหมู่บ้านกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

มีความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหมู่ บ้าน/
ประเทศ 

ส านักปลัด 
 

 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่๕ ด้านการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
             ๕.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
เทศบาลต าบล 
บึงเจริญ    
 

เพื่อเป็นการปลูกและ
ปลุกจิตส านึกการ
ต่อตา้นการทุจริต  
 
 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
เทศบาลต าบล 
บึงเจริญ  จ านวน 
๕๐  คน   

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้มารบั
บริการที่เทศบาล
ต าบลบึงเจริญ  
ประเมินความพงึ
พอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใช้ 
แบบประเมนิเป็น
ตัวชี้วัด และต้อง
ได้รับผลการประเมิน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
เทศบาลต าบลบึง
เจริญ  เกิดจิตส านึก
ที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริต และ 
ประพฤติปฏิบตัิโดย
ยึดมั่นตามหลัก
ประมวลจริยธรรม 

ส านักปลัด 
 
 

11 โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 
 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตระหนักถึงมี
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารตาม
พระราชบญัญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน ๕0 คน 
(ตัวแทนส านัก/กอง 
จ านวน 10 คน, 
ตัวแทนชุมชน 
จ านวน ๔0 คน)  

20,000 20,000 20,000 20,000 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 80 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
เก่ียวกับสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
2540 

ส านักปลัด 
 

 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่๕ ด้านการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
             ๕.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการสื่อ
ประชาสัมพนัธ ์  

เพื่อประชาสัมพนัธ์
การด าเนินงานของ
เทศบาลให้ประชาชน
ได้รับทราบโดยผ่าน
ทางสื่อประเภทต่างๆ 
ได้แก ่สื่อสิ่งพิมพ,์ สื่อ
วิทยุ, โทรทัศน,์ สื่อ 
Social network 
ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

เพื่อผลิตสื่อ
ประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ภารกิจของ
เทศบาลต าบลบึง
เจริญ  ให้แก่
ประชาชนโดยทัว่ไป
อย่างกว้างขวาง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้รับทราบ
เข้าใจถึงบทบาท 
ภารกิจของเทศบาล
และมีความพึงพอใจ
ในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพนัธ ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

มีสื่อประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ภารกิจของ
เทศบาลต าบลบึง
เจริญ  ให้แก่
ประชาชนโดยทัว่ไป
อย่างกว้างขวาง 

ส านักปลัด 
 
 

13 โครงการอบรม
กรรมการตรวจการ
จ้าง   

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ได้รบัการแต่ง 
ตั้งให้เป็นกรรมการ
ตรวจการจ้างท าหน้า 
ที่ตรวจงานจ้างอยา่ง
ถูกต้อง สอดคล้องกับ
ข้อบังคับหรือระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
คณะกรรมการตรวจ
การจ้างท าหน้าที่
ตรวจงานจา้งอย่าง
ถูกต้อง 

คณะกรรมการตรวจ
การจ้างท าหน้าที่
ตรวจงานจา้งอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับ
ข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

กองคลัง 
 

แบบ ผ.01 



-134- 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่๕ ด้านการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
             ๕.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบึงเจริญ 
เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  

ผู้บริหารเทศบาล
ต าบลบึงเจริญ 
จ านวน ๔ คน และ
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบึงเจริญ 
จ านวน ๑๒ คน รวม 
๑๖ คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 
80 

ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบึงเจริญ มี
ความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับ การ
ประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 

ส านักปลัด 
 
 

15 โครงการอบรม
ส่งเสริมสนบัสนุน
การจัดท าแผน
ชุมชน การจัดเวที
ประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
ระเบียบกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชนต าบลบึง
เจริญ 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความ
เข้าใจในระเบียบ
กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
 

16 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถส านักงาน
เทศบาลต าบล 
บึงเจริญ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ 

อาคารจอดรถ  
1 หลัง 

300,000 300,000 300,000 300,000 สร้างอาคารที่จอดรถ
ได้ตามแบบที่ ทต. 
บึงเจริญก าหนด 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รบัความ
สะดวกในการจอด
รถ 

ส านักปลัด 
 

แบบ ผ.01 



-135- 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมยท์ี ่๕ ด้านการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบึงเจริญที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
             ๕.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการ
เทศบาลต าบล 
บึงเจริญ 

เพื่อให้ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการดา้นความ
มั่นคงของที่พักอาศัย  

บ้านพัก 1 หลัง 945,000 945,000 945,000 945,000 ก่อสร้างบ้านพักได้
ตามแบบ
รายละเอียดที่ ทต.
บึงเจริญก าหนด 

ข้าราชการเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐ 

ส านักปลัด 
 
 

18 โครงการส่งเสริม
พัฒนา
ประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง 

เพื่อให้เกิดกระบวน 
การขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมกระบวนการ
ในการพัฒนา
ประชาธิปไตยอย่าง
ยั่งยืน 

ประชาชนในพื้นที่
จ านวน 100 คน 
ผู้บริหารและ 
พนักงานเทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 ระดับความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 75 

เกิดกระบวนการ 
พัฒนา
ประชาธิปไตยใน
ระดับท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

19 โครงการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริต
และปลูกฝังทัศนะ
คติวัฒนธรรมที่ดีใน
การต่อต้านการ 
ทุจริต 

เพื่อปลูกฝังจิตส านึก
และค่านยิมที่ดีและ
ประพฤติมิชอบ 

ผู้บริหารและ
พนักงาน จ านวน 
50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ระดับความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 75 

ผู้บริหารและ
พนักงาน
ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ส านักปลัด 

รวม 19 โครงการ - - 2,695,000 2,695,000 2,695,000 2,695,000 - - - 

 

แบบ ผ.01 


