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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  5  ด้านการบริหารจัดการ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 4  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที ่ 5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

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 โครงการจัดเวที
ประชาคม 

เพื่อรับฟังปัญหา
ต่างๆของแต่ละ
หมู่บ้านและ
สามารถน ามาแก้ไข
ได้ตรงตามความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ออก
ประชาคม 
13 หมู่บ้าน 

- 

 

- 

 

- 30,000 

 

- 

 

จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมประชุม
ประชาคม 

สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้ตรง
จุด 

ส านัก
ปลัด 

 

 

2 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลต าบล       
บึงเจริญ 

เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพในการ
บริหารและปฏบิัติ
ราชการ 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง 
ผู้น าชุมชน 
หัวหน้าส่วน
ราชการ 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนิน
โครงการ 

ศักยภาพในการ
บริหารและ
ปฏิบัติราชการ
เพิ่มมากขึ้น 

ส านัก
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  5  ด้านการบริหารจัดการ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 4  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

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 โครงการอบรมให้
ความรู้ทางกฎหมาย 
แก่บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไป 

 

เพือ่ให้บุคลากรและ
ประชาชนต าบลบึง
เจริญ มีความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายต่างๆ 

เจ้าหน้าที่
ของ ทต.ทุก
คนและ
ประชาชน  
ต.บึงเจริญ 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

เจ้าหน้าที่ทุก
คนและ
ประชาชน   
ร้อยละ 80        
มีความรู้ความ
เข้าใจกฎหมาย
ต่างๆ 

บุคลากรและ
ประชาชนต าบล
บึงเจริญ มี
ความรูเ้ข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมาย
ต่างๆ 

ส ำนัก
ปลัด 

 

 

4 โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 

เพื่อให้ข้อมูล
เก่ียวกับการจัดเก็บ
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ ทต.
เป็นปัจจบุัน 

พื้ น ที่ ต า บ ล
บึงเจริญ 

- 

 

100,000 - 100,000 - จัดท าแผนที่
ภาษีได้เต็ม
พื้นที่ 100% 

 

ได้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบนัสามารถ
น าไปประกอบ 
การจัดท าข้อมูล
ได ้

กองคลัง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  5  ด้านการบริหารจัดการ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 4  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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) 

5 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
เทศบาลต าบล       
บึงเจริญ    

 

เพื่อเป็นการปลูก
และปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการ
ทุจริต  

 

 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
และพนักงาน 
ทต.บึงเจริญ  
จ านวน ๕๐  
คน   

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้มารบับริการ 
ประเมินความ
พึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานต้อง
ได้รับผลการ
ประเมินไมต่่ า
กว่าร้อยละ 70 

ผู้บริหาร สท.และ
พนักงาน 
ประพฤติปฏบิัติ
โดยยดึมั่นตาม
หลักประมวล
จริยธรรม 

ส ำนัก
ปลัด 

 

 

6 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น  

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น  

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน 
ข้าราชการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าอบรมผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 
80 

ผู้เข้าอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น 

ส ำนัก
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  5  ด้านการบริหารจัดการ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 4  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
      1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถส านักงาน
เทศบาลต าบล       
บึงเจริญ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

อาคารจอด
รถ 1 หลัง 

๓๐๐,๐๐๐ - - - ๓๐๐,๐๐๐ สร้างอาคารที่
จอดรถได้ตาม
แบบที่ ทต.  
บึงเจริญ
ก าหนด 

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกในการ
จอดรถ 

ส ำนัก
ปลัด 

 

8 โครงการก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการ
เทศบาลต าบล       
บึงเจริญ 

เพื่อให้ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการดา้น
ความมั่นคงของที่
พักอาศัย  

บ้านพัก 1 
หลัง 

945,000 945,000 - 945,000 - ก่อสร้าง
บ้านพักได้ตาม
แบบที่ ทต.บึง
เจริญก าหนด 

ข้าราชการเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐ 

ส ำนัก
ปลัด 

 

 

9 โครงการสร้างภูมิคุ้ม
ทางสงัคมให้เด็ก
และเยาวชน
เทศบาลต าบลบึง
เจริญ(โตไปไม่โมง) 

เพื่อส่งเสริม
กระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยอย่าง
ยั่งยืน 

เด็กและ
เยาวชน 
100 คน 

 

- - 10,000 - 10,000 ผู้ร่วมโครงการ        
มีความรู้ความ
เข้าใจไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 75 

เกิดกระบวนการ 
พัฒนา
ประชาธิปไตยใน
ระดับท้องถิ่น 

ส ำนัก
ปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  5  ด้านการบริหารจัดการ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 4  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
      1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริต
และปลูกฝังทัศนะ
คติวัฒนธรรมที่ดีใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 

เพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกและ
ค่านิยมที่ดีและ
ประพฤติมิชอบ 

ผู้บริหารและ
พนักงาน 
จ านวน 50 
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ระดับความรู้
ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 75 

ผู้บริหารและ
พนักงาน
ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริต 

ส ำนัก
ปลัด 

11 โครงการขอรับการ
สนับสนนุ
งบประมาณในการ
ด าเนินการจัดงานรัฐ
พิธีและศาสนพิธ ี

เพื่อเป็นการแสดง
ถึงความจงรักภักดี
และความสามัคคี
ของประชาชนชาว
ไทยที่มีต่อชาติ
ศาสนาและพระ 

มหากษัตริย์ 

อุดหนุนที่ท า
การปกครอง
อ าเภอ    
บ้านกรวด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รำยงำนผลกำร
ด ำเนิน
โครงกำรของ
หน่วยงำนที่ขอ
งบประมำณ 

ประชาชนชาว
ไทยเกิดความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส ำนัก
ปลัด 

รวม  จ านวน  11  โครงการ 1,625,000 1,425,000 390,000 855,000 690,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  5  ด้านการบริหารจัดการ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 4  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
      1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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 โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบล    
บึงเจริญ 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ส านักงานให้มีสภาพ
การใช้งานท่ีดี
กว่าเดิม 

อาคาร
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
บึงเจริญ ทั้ง
ภายนอกและ
ภายใน 

112,200 - - - 112,200 ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานไดต้าม
แบบท่ี         
ทต.บึงเจริญ 
ก าหนด 

อาคารส านักงานมี
สภาพการใช้งาน
ได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 

รวม  จ านวน  1  โครงการ 112,200 - - - 112,200    
 


