
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 79 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัหารายได้
เพื่อจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหลา่
กาชาด จังหวัดบุรีรมัย ์

เพื่อจัดงานหารายได้   
ให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย์ 

อุดหนุน
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ์

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
จากหน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

มีรายได้เพื่อ ให้
ความช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ในเขต
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ส านักปลดั 

2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
“สถานท่ีกลาง” อ าเภอ
บ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อเป็นการ
อ านวยการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
“สถานท่ีกลาง”ให้
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อุดหนุนที่ท า
การปกครอง
อ าเภอ      
บ้านกรวด 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
ของหน่วยงานท่ี
ของบประมาณ 

ประชาชนมี
ศูนย์กลางและ
เจ้าหน้าท่ีให้ความ
ช่วยเหลือปัญหา
ต่างๆ 

ส านักปลดั 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 80 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการจดัหารายได้
เพื่อจัดกิจกรรม       
สาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อนตามภารกิจ
ของกิ่งกาชาดอ าเภอ
บ้านกรวด 

เพื่อช่วยเหลือสังคม
และกิจกรรมสา
ธารณกุศลต่างๆ 

ให้การสงเคราะห์แก่
ราษฎรที่ประสบ
ความทุกข์ยาก
เดือดร้อน 

อุดหนุนก่ิง
กาชาดอ าเภอ
บ้านกรวด 

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
จากหน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

สามารถให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้
ประสบสาธารณ
ภัยได้อย่างรวดเร็ว 

ส านักปลดั 

รวม  จ านวน  3  โครงการ 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000  
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 81 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
และให้บริการ
ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาช่วงเทศกาล 

- ตั้งจุดบริการประชาชน
ที่ใช้เส้นทางสัญจรในเขต 
ทต.บึงเจริญ ในช่วง
เทศกาล 

50,000 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

ประชาชนที่สัญจร
ไปมามคีวาม
ปลอดภ้ยในชีวิต 

กอง
ป้องกันฯ 

2 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัย
และการป้องกันภัยแก่
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนในพื้นที่ต าบล
บึงเจริญ 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณภัย
การป้องกันภัย  และ
การเผชิญเหตเุมื่อ
ประสบภัยตา่ง ๆ 

พนักงาน  ผู้น าชุมชน  
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ประชาชนท่ัวไป 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 ครั้ง/ป ี พนักงาน อปพร. 
ประชาชน ผู้น า
ชุมชน มีความรู้
เกี่ยวกับสาธารณ
ภัยและการ
ป้องกันภัย  
สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง  

กอง
ป้องกันฯ 

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(To be number one) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
ชุมชน 

เยาวชน  และประชาชน
ในต าบลบึงเจริญ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
เยาวชนและ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ปัญหายาเสพตดิ
ในพื้นที่ต าบล    
บึงเจริญลดลง 

กอง
ป้องกันฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 82 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

ข้าราชการ  
พนักงาน  
และประชาชน
ทั่วไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ข้าราชการ  
พนักงานและ
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 1 
ครั้ง/ป ี

ป้องกันและลด
ความเสีย่งการเกดิ
อัคคีภัย 

กอง
ป้องกันฯ 

 

5 โครงการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนี
ไฟ 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ 

ข้าราชการ  
พนักงาน  
และประชาชน
ทั่วไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ข้าราชการ  
พนักงานและ
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 1 
ครั้ง/ป ี

ลดความสูญเสยี
จากการเกิด
อัคคีภัย 

กอง
ป้องกันฯ 

 

6 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลบึงเจริญ 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านการจดัการสา
ธารณภัยเบื้องต้น 

จิตอาสาภัย
พิบัติของ
เทศบาลต าบล
บึงเจริญ  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จิตอาสาภัยพิบัติ
ผ่านการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนใน
ชุมชน/ท้องถิ่นมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กอง
ป้องกันฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือภาค
ประชาชน ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยในชุมชน 

ประชาชนใน
พื้นที่เทศบาล
ต าบลบึงเจริญ  
และเจา้หน้าท่ี
ของเทศบาล
ต าบลบึงเจริญ 

150,000 - - - - เ กิ ด เ ค รื อ ข่ า ย
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ภาคประชาชน 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ และ
ทักษะ
ความสามารถใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยประเภทค่าง ๆ 

กอง
ป้องกันฯ 

 

8 โครงการส่งเสริมวินัย
จราจรและรณรงค์
การสวมหมวก
กันน็อคของเด็ก
ปฐมวัยและ
ผู้ปกครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมวินัย
จราจรและรณรงค์
การสวมหมวก
กันน็อคให้กับเด็ก
ปฐมวัยและ
ผู้ปกครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัย
และผูป้กครอง
ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครองทุกคน
สวมหมวกนริภัย 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 

กอง
ป้องกันฯ 
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เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที่   4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่อ าเภอ
บ้านกรวด 

เพื่อใหพ้ื้นที่อ าเภอ
บ้านกรวดเป็นพื้นที่
ปลอดยาเสพตดิ
อย่างยั่งยืนท้ัง ๑๑๕ 
หมู่บ้าน 

อุดหนุนที่ท า
การปกครอง
อ าเภอ      
บ้านกรวด 

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
จากหน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

สามารถลดพื้นท่ี
เสี่ยงและการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดในพื้นที่ 

ส านักปลดั
งาน

ป้องกันฯ 

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน
ต้นแบบห่างไกลยา
เสพติด 

เพื่อให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้กีฬา
เป็นสื่อ 

อุดหนุนที่ท า
การปกครอง
อ าเภอ      
บ้านกรวด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
จากหน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

สามารถลดพื้นท่ี
เสี่ยงและการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดในพื้นที่ 

ส านักปลดั
งาน

ป้องกันฯ 

 

11 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการป้องกัน
ภัยให้กับ อปพร. 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

- 
 

150,000 - 150,000 - ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลใน
การท างาน 

อปพร.มีศักยภาพ
ในการท างานมาก

ขึ้น 

กอง
ป้องกันฯ 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที่   4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) ใน
พื้นที่ต าบลบึงเจรญิ 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

13 หมู่บ้าน 1,5000,000 800,000 - - - ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด(CCTV 
System) ได้
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 

รวม 12 โครงการ 1,955,000 1,255,000 305,000 265,000 305,000  
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา
ให้มีคุณภาพและ
มีมาตรฐาน 

1.โครงการแสดง
ผลงานทางวิชาการ
2.โครงการสร้างการ
มีส่วนร่วมกับ
ผู้ปกครองเกี่ยว กับ
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยใน
สถานศึกษาสังกัด 
อปท.               
3.โครงการ
ปฐมนิเทศและ
ประชุมผูป้กครอง
4.โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวิถี
พุทธ                
5.โครงการทัศน
ศึกษาดูงาน 

1,800,000 1,900,000 2,000,000 2,100,000 2,200,000 ระดับ
ความส าเร็จ
ของการจัด
การศึกษา 

การศึกษามี
คุณภาพและมี
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 87 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   6.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก          
7.โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบึงเจริญ 
๘.โครงการส่งเสรมิทันต
สุขภาพเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบึงเจริญ
ประจ าปี                
๙. โครงการจัดหาชุด
แต่งกายท้องถิ่น/ชุด
กีฬา/ชุดวฒันธรรม   
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 88 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   10.โครงการจัดหาอาหาร
เสริม(นม)    

11.โครงการจัดซื้อหนังสือ
เรียน                     
12.โครงการจัดซื้อสื่อและ
อุปกรณ์การเรียน        
13.โครงการอาหาร
กลางวันศนูย์พฒันาเด็ก
เล็ก / รร.อนุบาล        
14.โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษา)             
15.โครงการทิ้งขยะลงถัง                       
16.โครงการจัดนิทรรศการ
การศึกษาท้องถิ่น 

        

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   17.โครงการเตรียมความ
พร้อมรับการถ่ายโอน
ภารกิจด้านการศึกษา            
18.โครงการจัดท าและ
พัฒนาหลักสูตร         
19.โครงการติดตามและ
ประเมินผลการใช้
หลักสูตร                   
20.โครงการจัดหาวสัดุและ
ครุภณัฑ์ สนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์การเรยีนรู้ ค่า
จัดการเรียนการสอน (ราย
หัว)                         
21.โครงการแข่งขันกีฬา
หนูน้อย 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   22.โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมใน ศพด.ทต.
บึงเจริญ                
23.โครงการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง    
24.โครงการเล่านิทานสู่
หลานฟัง               
25.โครงการวันลอย
กระทง                 
26.โครงการจัดงานวนั
ส าคัญงานพิธทีางศาสนา
และประเพณีท้องถิ่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   ๒๘.โครงการฟัน
สวยด้วยมือเรา           
28.โครงการ
ควบคุมโรคติดต่อ 

        

2 โครงการปรับปรุง
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล    
บึงเจริญ 

เพื่อให้โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลบึงเจริญมี
มาตรฐานและ
การใช้งานที่ดีขึ้น 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล    
บึงเจริญ 

300,000 

 

300,000 

 

- 

 

300,000 

 

- ปรับปรุงได้ตาม
แบบ
รายละเอียดที่ 
ทต.บึงเจริญ 
ก าหนด 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล    
บึงเจริญมี
มาตรฐานและ
การใช้งานที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการก่อสร้าง
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล    
บึงเจริญ 

เพื่อเป็น
ทางเลือกทาง
การศึกษาให้กับ
เด็กใน ทต.     
บึงเจริญ 

ทต.บึงเจริญ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 ก่อสร้างได้ตาม
แบบ
รายละเอียดที่ 
ทต.บึงเจริญ 
ก าหนด 

เด็กจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
ศึกษาต่อที่
โรงเรียนอนุบาล 
ทต.บึงเจริญ 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้แสดงออกโดย
การท ากิจกรรม
ร่วมกันเสริมสร้าง
พัฒนาการตามวัย 

เด็กนักเรียน
ในพื้นที่
รับผิดชอบ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กร้อยละ 
100 เข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็ก 

นักเรียนกล้า
แสดงออกและมี
พัฒนาการตาม
วัย 

กอง
การศึกษา 

 

5 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
อนุบาลบึงเจริญ 

เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้
ของเด็ก 

ศูนย์เด็กละ
โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อ
มที่สวยงาม 

100,000 - 100,000 - 100,000 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ได้ตาม
แบบที่ก าหนด 

ศพด.และโรงเรียน 
มีสภาพ แวดล้อม
ที่เหมาะสมเอื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้
ของเด็ก 

กอง
การศึกษา 

 

6 โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนบุาล 

เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

โรงเรียนมีรั้ว
ที่มั่นคง
แข็งแรงและ
ป้ายสวยงาม 

250,000 - 250,000 - - ก่อสร้างรั้วและ
ป้ายโรงเรียนได้
ตามแบบที่ ทต.
ก าหนด 

โรงเรียนรั้วที่
มั่นคง  แข็งแรง
และปา้ยสวยงาม 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าโรงเรียน
อนุบาล 

เพื่อให้นักเรียนมี
ห้องน้ าที่ถูก
สุขลักษณะ 

โรงเรียน
อนุบาล      
บึงเจริญ 

100,000 - 100,000 - - ก่อสร้างห้องน้ า
ได้ตามแบบ ทต.
บึงเจริญก าหนด 

มีห้องน้ าท่ีถูก
สุขลักษณะ 

กอง
การศึกษา 

 

 

8 โครงการกีฬาชุมชน เพื่อให้โรงเรียนและ
ชุมชนมีความ 
สัมพันธ์อันดีต่อกัน 

อุดหนุน      
ร.ร นิคมฯ 7 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

นักเรียนและ
ชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ด ี

กอง
การศึกษา 

9 โครงการแข่งขัน
กีฬาภายในโรงเรียน 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านสถาน ที่
ในการเล่นกีฬา 

อุดหนุน ร.ร 
บ้านตัวอย่าง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

ท าให้เกิด
นันทนาการ
ทางด้านร่ายกาย 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการแข่งขัน
กีฬาพัฒนาศักยภาพ
มนุษย ์

เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักในความ 
ส าคัญของการเล่น
กีฬา 

อุดหนุน  ร.ร 
นิคมฯ 3 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

ท าให้เกิด
นันทนาการ
ทางด้านร่ายกาย 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการแข่งขันกีฬา 
สีประเพณี 4 หมู่บ้าน 

เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
กิจกรรมด้านกีฬา 

อุดหนุน  ร.ร 
บ้านบึงเจริญ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

เกิดความสามัคคี
ในหมู่บ้านและร.ร. 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดโรงเรียน
อนุบาลบึงเจริญ 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยกับชีวติ
และทรัพย์สนิ 

อุดหนุน  ร.ร 
บ้านบึงเจริญ 

50,000 50,000 50,000 - - ติดตั้งกล้องได้
ตามมาตรฐาน 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยกบัชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการปรับปรุง
โรงอาหาร 

เพื่อให้มีโรงอาหาร
ที่ได้มาตรฐาน 

อุดหนุน  ร.ร 
บ้านบึงเจริญ 

100,000 - - 100,000 100,000 ปรับปรุงโรง
อาหารได้ตาม
แบบท่ี ทต.บึง
เจริญ ก าหนด 

มีโรงอาหารที่ได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวนั
ให้แก่โรงเรียนใน
เขตพื้นที่ 

เพื่ออุดหนุน
ค่าอาหารกลางวนั
ให้กับ ร.ร. 

อุดหนุน
โรงเรียน
จ านวน 4 
โรงเรียน 

1,980,000 2,080,000 1,920,000 2,000,000 2,100,000 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

เด็กนักเรียน
เข้าถึงสวัสดิการ
ของรัฐ 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูเ้ด็กปฐมวยั 
ท้องถิ่นไทยผ่านการ
เล่น(สนามเด็กเล่น
ปลูกปัญญา) 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทยผ่าน
การเล่น 

ศพด.ทต.     
บึงเจริญ 

170,000 170,000 - - - พื้นที่สร้างสนาม
เด็กเล่นไม่น้อย
กว่า 100 
ตารางวา 

เด็กเกิดการเรียนรู้
ตามเกณฑ ์

กอง
การศึกษา 

16 โครงการการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

ชุดอุปกรณ์ 
DLTV จ านวน 
5 ชุด 

153,500 153,500 - - - ติดตั้งชุด
อุปกรณ์ DLTV 

ได้ตามแบบ
มาตรฐาน 

 กอง
การศึกษา 

17 โครงการก่อสร้าง  
อาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.
บึงเจริญ 

เพื่อใช้ประโยชน์
ด้านนันทนาการ
ของเด็ก 

ขนาดกว้าง 
14 ม.ยาว 
26 ม. 

2,020,000 2,020,000 - - - ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ได้
ตามแบบท่ี ทต.
บึงเจริญก าหนด 

มีอาคาร
เอนกประสงค์เพื่อ
ใช้ประโยชน์ด้าน 
นันทนาการของ
เด็ก 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาเทศบาล
ต าบลบึงเจริญ 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
ของประชาชนใน
ต าบลบึงเจริญ
และเขตใกล้เคียง 

สนามกีฬา
เทศบาลต าบล
บึงเจริญ 

7,143,000 7,143,000 - - - ปรับปรุงสนาม
กีฬาได้ตามแบบ
ที่ ทต.บึงเจริญ 
ก าหนด 

ประชาชนมีสนา
กีฬาท่ีมีมาตรฐาน
ในการออกก าลัง
กาย 

กอง
การศึกษา 

รวม 18 โครงการ 17,256,500 17,206,500 7,510,000 4,590,000 7,590,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 97 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้ 
เลือดออกใน
พื้นที ่

13 หมู่บ้าน 80,000 

 

80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้ป่วยโรคไข้      
เลือดออกในเขต          
ต.เจริญเป็นศูนย ์

ผู้ป่วยโรคไข้เลือด 
ออกประชาชนใน
เขต ต.บึงเจริญ 

กอง
สาธารณ

สุขฯ 

2 โครงการให้บริการการ
ฉุกเฉินเบื้องต้นเทศบาล
ต าบลบึงเจริญ 

เพื่อให้
ด าเนินการรับ-ส่ง
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

ประชาชนที่
ประสบเหตุ
ในกรณี
ฉุกเฉิน 

90,000 

 

90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนที่ได้รบั
ความพึงพอใจ 

ผู้ที่ประสบเหตุใน
กรณีฉุกเฉินได้รับ
การช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงท ี

กอง
สาธารณ

สุขฯ 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา้ ตามปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เพื่อด าเนินการ
ฉีดวัคซีนพิษสนุัข
บ้าให้สุนัขและ
แมว ในต าบลบึง
เจริญ 

๑๓ หมู่บ้าน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สุนัขและแมวได้รับ
วัคซีนร้อยละ  ๙๐ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา้ 

กอง
สาธารณ

สุขฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 98 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อตามฤดูกาล
และโรคอุบัติใหม่ใน
พื้นที ่

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม
โรค 

ประชาชนในพ้ืนท่ี       
ต.บึงเจรญิ  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการเฝ้าระวัง
ป้องกันและ
ควบคุมโรคร้อย
ละ90 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต.บึงเจรญิได้รับ
การเฝา้ระวัง
ป้องกันและ
ควบคุมโรครวมทั้ง
ไม่เกดิการแพร่
ระบาดของโรค 

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

5 โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคมือ  เท้า 
ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรค ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพท่ีดี
ให้แก่เด็กใน ศพด. 

เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล    
บึงเจริญ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็กท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 90 

เด็กปฐมวัยมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการสังเกต
อาการและป้องกัน
เฝ้าระวังโรค 
 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 

6 โครงการเดินทาง
ปลอดภัย สวมหมวก
นิรภัยเมื่อนั่ง
รถจักรยานยนต์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบึงเจริญ 

เพื่อลดการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทาง
ถนน 

 

เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลบึง
เจริญ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 90 

เด็กปฐมวัยมี
ความรู้ความเข้าใจ
และปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุทาง
การจราจร 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 99 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการป้องกันการ
เสียชีวิตของเด็กปฐมวัย
เมื่อติดอยู่ในรถยนต ์

1.เพือ่ให้เด็กเรียนรู้
วิธีการปลดล็อค
ประตรูถและเอาตัว
รอดเมื่อติดอยู่ใน
รถยนต ์

เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลบึง
เจริญ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 90 

เด็กสามารถเอาตัว
รอดได้เมื่อตดิใน
รถยนต์โดยวิธีการ
ทดสอบ
ภาคปฏิบตั ิ

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

8 โครงการอบรมหมอ
ชาวบ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 1 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 1 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 

9 โครงการควบคมุโรค
ไข้มาเลเรียของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 1 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 1 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 100 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีฯ หมู่ที่ 1 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 1 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

11 โครงการอบรมหมอ
ชาวบ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 2 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 2 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 

12 โครงการควบคมุโรค
ไข้มาเลเรียของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ หมู่ที่ 2 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 2 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 101 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีฯ หมู่ที่ 2 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 2 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

14 โครงการอบรมหมอ
ชาวบ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 3 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 3 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 

15 โครงการควบคมุโรค
ไข้มาเลเรียของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ หมู่ที่ 3 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 3 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 102 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีฯ หมู่ที่ 3 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 3 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

17 โครงการอบรมหมอ
ชาวบ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 4 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 4 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 

18 โครงการควบคมุโรค
ไข้มาเลเรียของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ หมู่ที่ 4 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 4 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 103 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีฯ หมู่ที่ 4 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 4 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

20 โครงการอบรมหมอ
ชาวบ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 5 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 5 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 

21 โครงการควบคมุโรค
ไข้มาเลเรียของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ หมู่ที่ 4 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 5 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 104 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีฯ หมู่ที่ 5 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 5 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

23 โครงการอบรมหมอ
ชาวบ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 6 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 6 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 

24 โครงการควบคมุโรค
ไข้มาเลเรียของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ หมู่ที่ 6 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 6 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 105 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีฯ หมู่ที่ 6 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 6 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

26 โครงการอบรมหมอ
ชาวบ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 7 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 7 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 

27 โครงการควบคมุโรค
ไข้มาเลเรียของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ หมู่ที่ 7 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 7 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 106 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีฯ หมู่ที่ 7 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 7 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

29 โครงการอบรมหมอ
ชาวบ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 8 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 8 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 

30 โครงการควบคมุโรค
ไข้มาเลเรียของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ หมู่ที่ 8 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 8 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 107 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีฯ หมู่ที่ 8 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 8 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

32 โครงการอบรมหมอ
ชาวบ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 9 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 9 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 

33 โครงการควบคมุโรค
ไข้มาเลเรียของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ หมู่ที่ 9 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 9 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 108 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีฯ หมู่ที่ 9 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 9 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

35 โครงการอบรมหมอ
ชาวบ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 10 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 10 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 

36 โครงการควบคมุโรค
ไข้มาเลเรียของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ หมู่ที่ 10 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 10 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 109 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีฯ หมู่ที่ 10 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

38 โครงการอบรมหมอ
ชาวบ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 11 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 11 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 

39 โครงการควบคมุโรค
ไข้มาเลเรียของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ หมู่ที่ 11 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 11 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 110 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีฯ หมู่ที่ 11 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 11 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

41 โครงการอบรมหมอ
ชาวบ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 12 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 12 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 

42 โครงการควบคมุโรค
ไข้มาเลเรียของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ หมู่ที่ 12 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 12 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 111 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีฯ หมู่ที่ 12 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 12 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

44 โครงการอบรมหมอ
ชาวบ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 13 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 13 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 

45 โครงการควบคมุโรค
ไข้มาเลเรียของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ หมู่ที่ 13 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 13 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง      
สาธารณ    

สุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 112 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีฯ หมู่ที่ 13 

เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนตาม
โครงการพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนบ้านบึงเจรญิ 
หมู่ที่ 13 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการและได้รับ
การแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

กอง       
สาธารณ    

สุขฯ 

 รวม 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 113 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวันผูสู้งอายุ
แห่งชาติและวัน
ครอบครัว 

 

เพื่อเป็นการรณรงค์
ให้สังคมได้ตระหนัก
ถึงคุณค่า และ
ความส าคัญของ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ ๖๐ ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป 

ในต าบลบึง
เจริญ 

50,000 

 

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

ผู้สูงอายไุด้เข้า
ร่วมกิจกรรม  
ได้รับการตรวจ
สุขภาพและแนะ 
น าดา้นดูแล
สุขภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 

2 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพต าบล  
บึงเจริญ 

 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรยีนรู้
ของชุมชน และ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 

ประชาชนใน
ต าบลบึง
เจริญ 

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เกิดการเรียนรู้ของ
ชุมชน และพัฒนา
กลุ่มอาชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 

 
 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 114 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพสตร ี

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในด้านต่างๆให้กลุม่
สตรีใน ต.บึงเจรญิ 

กลุ่มสตรีใน
ต าบลบึง
เจริญ 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละของสตรี
ในต าบลที่เข้า
ร่วมโครงการ 

กลุ่มสตรีในต าบล
บึงเจริญ มี
ศักยภาพในด้าน
ต่างๆ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

4 โครงการเสริมสร้าง
ทักษะอาชีพระยะสัน้
ให้แก่ประชาชน 

เพื่อเพ่ิมทักษะในการ
ประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชน 

ประชาชน
ต าบลบึง
เจริญ  

50,000 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ต าบลบึงเจริญ 

เพื่อให้เกิดการ
ประสานความ
ร่วมมือในการ
พัฒนาสถาบัน
ครอบครัวที่มีการ
บริหารจัดการโดย
ชุมชน 

ประชาชนใน
ต าบลบึงเจริญ 

15,000 

 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็ก เยาวชนมี
พฤติกรรมที่
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 115 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมสภา
เด็กและเยาวชนระดับ
ต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนให้กล้า
แสดงออกทาง
ความคิด 

เด็กและ
เยาวชนใน
ต าบลบึงเจริญ 

10,000 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กเยาวชนมี
ความกล้าแสดง 
ความคิดเห็น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7 โครงการส่งเสริมความรู้
และพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับความรู้ ด้าน
การดูแลสุขภาพ
เบื้องต้นพัฒนาทักษะ
อาชีพ  

ผู้สูงอายุ คน
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
ในต าบลบึง
เจริญ  

50,000 

 

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

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผูด้้อยโอกาส
ในต าบลบึงเจริญมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

8 โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสงค์
ขอรับความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ 

ประชาชน
ต าบลบึงเจริญ 

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

คุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้พิการ
หรือผู้ยากจนดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม  จ านวน  8  โครงการ 265,000 265,000 265,000 265,000 265,000  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 116 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.6  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด      
(บึงเจริญเกมส์) 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเกิด
ความรู้รักสามัคคี
ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชน 
13 หมู่บ้าน
และบุคลากร
เทศบาล 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการแข่งขัน
กีฬาต้านยา
เสพติด 

ประชาชน
สุขภาพดีห่างไกล
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

 

2 โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬากลางระดับ
ต าบล 

เพื่อเป็นสถานที่ใน
การจัดการแข่งขัน
กีฬาระดับต าบล 

สนามกีฬา
กลางระดบั
ต าบล 

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

มีสถานที่ในการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาระดับต าบล
ที่มีมาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นบ้านกรวด 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเกิด
ความรู้รักสามัคคี
ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชน 
13 หมู่บ้าน
และบุคลากร
เทศบาล 

200,000 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 นักกีฬาเข้า
แข่งขันครบทุก
ประเภทกีฬา 

ประชาชน
สุขภาพดีห่างไกล
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 117 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.6  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นบ้านกรวด 

เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีแก่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 

อุดหนุนที่ท า
การปกครอง
อ าเภอบ้าน
กรวด 

40,000 

 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

กอง
การศึกษา 

รวม  จ านวน  4  โครงการ 490,000 9,490,000 490,000 490,000 9,490,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 118 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.7  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

 

เพื่อเป็นเงิน
สวัสดิการให้กับ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุใน
เขตต าบลบงึ
เจริญ 

8,000,000 

 

8,200,000 8,400,000 8,600,000 9,000,000 ผู้สูงอายุที่มี
คุณสมบัติร้อย
ละ 100 ได้รับ
เงินสวัสดิการ 

ผู้สูงอายุมีเงนิ
สวัสดิการเพื่อ
ใช้ในการยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อเป็นเงิน
สวัสดิการให้กับผู้
พิการ 

ผู้พิการในเขต
ต าบลบึง
เจริญ 

3,700,000 

 

3,900,000 4,100,000 4,300,000 4,500,000 ผู้พิการที่มี
คุณสมบัติร้อย
ละ 100 ได้รับ
เงินสวัสดิการ 

ผู้พิการมีเงิน
สวัสดิการเพื่อ
ใช้ในการยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อเป็นเงิน
สวัสดิการให้กับ
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์
ในเขตต าบล 

บึงเจริญ 

100,000 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ป่วยเอดส์ที่มี
คุณสมบัติร้อย
ละ 100 ได้รับ
เงินสวัสดิการ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
เงินสวัสดิการ
เพื่อใช้ในการ
ยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 119 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.7  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 เงินสมทบกองทนุ
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อเงินสมทบ
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 

กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 

150,000 

 

150,000 150,000 150,000 150,000 สมทบ
กองทุนได้
ตามจ านวน 

สมทบกองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

ฯ 

5 เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบล        
บึงเจริญ 

เพื่อเงินสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

160,000 

 

160,000 160,000 160,000 160,000 สมทบ
กองทุนได้
ตามจ านวน 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

กอง
สาธารณ

สุขฯ 

รวม  จ านวน  5  โครงการ 12,110,000 12,510,000 12,910,000 13,310,000 13,910,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 120 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1  เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  3  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ภายใน
เทศบาลต าบลบึงเจริญ 

เพื่อเป็นอาคาร
ในการท า
กิจกรรมด้าน
กีฬาและ
นันทนาการ
ของเทศบาล 

ขนาดกว้าง 
24 ม.ยาว 
42 ม.หรือมี
พื้นที่ใช้สอย 
1,008 ตรม. 

5,570,000 - 5,570,000 - - ก่อสร้างได้
ตามแบบ ทต.
บึงเจริญ 
ก าหนด 

มีสถานท่ีท า
กิจกรรมด้าน
กีฬาและ
นันทนาการ 

กองช่าง 

 รวม 5,570,000  5,570,000      

 


