
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

~ 132 ~ 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  6  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

2๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตต าบล
บึงเจริญ 

เพื่อเผยแพร่แหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบลบึง
เจริญใหเ้ป็นที่รู้ จักของ
นักท่องเที่ยว 

จั ดท าสื่ ออุ ปกรณ์
เพื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว เช่น 
แผ่นพับ วีดีทัศน์ สื่อ 
ต่าง ๆ 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 จ านวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

สถานท่ีท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยว 

ส านักปลดั 

๒ โครงการอบรม         
ยุวมัคคุเทศก์น้อย 

เพื่อให้เยาวชนได้
ประชาสมัพันธ์ แนะน า 
แหล่งท่องเที่ยวในต าบล 

เยาวชนต าบล      
บึงเจริญ จ านวน ๓ 
รุ่น ๆ ละ ๓๐ 

20,000 - 20,000 - 20,000 ผู้ที่เข้าอบรม
สามารถน า
ความรู้ไปใช้ได ้

มีบุคลากรบริการ
ด้านการท่องเที่ยว 

ส านักปลดั 

๓ โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีตผีึ้งร้อยรัง 
15 ค่ า เดือน 5 

เพื่อสืบสาน งาน
ประเพณีตผีึ้งร้อยรัง 
และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
สร้างรายได้ในการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์  

บ้านสายตรีพัฒนา 
3 หมู่ที่ 10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
จากการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  6  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

2๕๗๐ 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม         
การสร้างจิตส านึก
ชุมชนอนุรักษ์
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และ 
บ ารุงรักษาศิลปะ
โบราณวัตถุยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ๓๐๐๐ 
ปี 

เพื่อส่งเสริมการสรา้ง
จิตส านึกในการรักหวง
แหนโบราณวัตถุยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ 
๓๐๐๐ ปี เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ชุมชน 
และเพื่ออนุรักษ ์
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีการท าบญุ
อุทิศบุญกุศลให้กับดวง
วิญญาณบรรพบุรุษ 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
๓๐๐๐ ปี  

พิพิธภัณฑ์ ฯ หมู่ 
4  (คุ้มบึงน้อย) 

40,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไดร้ับ
รู้ข้อมูล
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์
ชุมชน 

เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร ์
และ สืบสาน
ประเพณีร าลึกถึง
บรรพบุรุษยคุก่อน
ประวัติศาสตร์ ฯ 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  6  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
1.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

2๕๗๐ 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
อาคารพิพิธภัณฑ์ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์วัด
ป่าพระสบาย 

เพื่อเป็นสถานท่ี
รวบรวมโบราณวัตถุ 
และแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร ์

พิพิธภัณฑ์ ฯ หมู่ 
4  (คุ้มบึงน้อย) 

250,๐๐๐ - 250,๐๐๐ - - พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้
ได้ตาม
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว 

เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร ์

ส านักปลดั 

6 โครงการปรับปรุง 

หอชมผึ้งร้อยรัง 
เพื่อเป็นสิ่งอ านวย
ความสะดวก พัฒนา
รูปแบบการบริการ
นักท่องเที่ยว  

บ้านสายตรีพัฒนา 
3 หมู่ 10 

- 3๐๐,๐๐๐ - 3๐๐,๐๐๐ - พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้
ได้ตาม
มาตรฐาน 

มีสถานท่ีไว้บริการ
นักท่องเที่ยว       
จุดชมผึ้งร้อยรัง 

ส านักปลดั 

7 โครงการก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์วัดป่า
พระสบาย 

เพื่อเป็นสถานท่ี
รวบรวมโบราณวัตถุ 
และแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร ์

บ้านสายตรี 7 หมู่ 
4  (คุ้มบึงน้อย) 

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

เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร ์

ส านักปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  6  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

2๕๗๐ 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุง ห้องสุขา 
ภายในแหล่งท่องเที่ยว 

เพื่อให้บริการ
นักท่องเที่ยว 

พิพิธภัณฑ์ ฯ หมู่ 
4  (คุ้มบึงน้อย) 
และบ้านผึ้งร้อยรัง 

- - - ๑00,000 - พัฒนาการ
ให้บริการ
นักท่องเที่ยว
ตามมาตรฐาน 

รองรับการ
ให้บริการ
นักท่องเที่ยว 

ส านักปลดั 

 

9 โครงการปรับปรุ งภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยว บ้านผึ้งร้อยรัง 

 

เพื่อปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้เป็นท่ี
พักผ่อนและสภาพ 
แวดล้อมสถานท่ี
ท่องเที่ยวมีความ
เหมาะสมแก่การ
ท่องเที่ยว  

บ้านผึ้งร้อยรัง 

 

- - 300,000 - 300,000 มีจุดถ่ายภาพ 
และ ภูมิทัศน์
สวยงาม 

สถานท่ีท่องเที่ยว
มีความสวยงาม
และประชาชนมี
ที่พักผ่อนหย่อน
ใจ 

ส านักปลดั 

 

1๐ โครงการก่อสร้างสะพาน
ทางเดินแหล่งท่องเที่ยว บ้าน
สายตรีพัฒนา 3 หมู่ที่ 10 

เพื่อเป็นจุด Check in 
ให้นักท่องเที่ยว 

ผึ้งร้อยรัง บ้าน
สายตรีพัฒนา 3 
หมู่ที่ 10 

650,000 - 650,000 - - ก่อสร้างได้ตาม
แบบ ทต.บึง
เจริญ ก าหนด 

มีจุดCheck in
ส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  6  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

2๕๗๐ 
(บาท) 

1๑ โครงการส่งเสริม     
การพัฒนาผลิตภณัฑ์
ชุมชนภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพื่อให้ชุมชนแหล่ง
ท่องเที่ยวพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
จ าหน่ายเป็นของที่
ระลึกให้กับ
นักท่องเที่ยว 

บ้านสายตรี ๗   
หมู่ ๔ (พิพิธภัณฑ์
ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ฯ) 
และ บ้านสายตรี
พัฒนา ๓ หมู่ ๑๐ 
(บ้านผึ้งร้อยรัง)  

165,600 - 200,000 - 200,000 ผลิตภณัฑ์
ชุมชนภายใน
แหล่ง
ท่องเที่ยวมี
มาตรฐาน 

ชุมชนมีรายได้จาก
การจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
ที่ได้มีการพัฒนา
ยกระดับมาตรฐาน 

ส านักปลดั 

 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นบึงเจรญิ หมู่
ที่ 1 สี่แยกบ้านนาย
อดิศร ฉลวยไป
พิพิธภัณฑ์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์วัดป่า
พระสบาย 

เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีเส้นทาง
ที่มมีาตรฐาน ในการ
สัญจรและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล.ขนาด กว้าง 
4 ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ยาว 826 ม.
ไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. 

1,669,700 1,669,700 - - - ก่อสร้างถนน
ได้ตามแบบท่ี        
ทต.บึงเจริญ
ก าหนด 

การสญัจรและการ
ขนส่งของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  6  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

2๕๗๐ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นทางเข้า
พิพิธภัณฑ์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์วัดป่า
พระสบาย(รวมหูช้าง) 

เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีเส้นทาง
ที่มมีาตรฐาน ในการ
สัญจรและการขนส่ง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล.ขนาด กว้าง 
6 ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. ยาว 140 ม.
หรือมีพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
840 ตร.ม. 

449,700 449,700 - 449,700 - ก่อสร้างถนน
ได้ตามแบบท่ี        
ทต.บึงเจริญ
ก าหนด 

การสญัจรและการ
ขนส่งของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างทาง
เชื่อมลานจอดรถ
แหล่งท่องเที่ยว บ้าน
ผึ้งร้อยรัง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชน 

ผิวจราจรกว้าง 7 
ม.ยาว 12.50 ม. 
หนา 0.15 ม.
หรือพ้ืนท่ีจราจร
ไม่น้อยกว่า 
87.50 ตร.ม.ไหล่
ทางข้างละ 0.50 
ม. 

53,700 53,700 - - - ก่อสร้างได้
ตามแบบ ทต.
ก าหนด 

เพื่อบริการ
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

~ 138 ~ 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  6  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

2๕๗๐ 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์(ลานจอดรถ)
พิพิธภัณฑ์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์วัดป่าพระ
สบาย 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว 

พิพิธภัณฑ์ยุค
ก่อน
ประวัติศาสตร์
วัดป่าพระสบาย 

- 900,000 900,000 - - ก่อสร้างโรงจอดรถ
ได้ตามแบบ ทต.
ก าหนด 

เพื่อบริการ
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

16 โครงการการจัดงานเครื่อง
เคลือบพันปีประเพณบี้าน
กรวด 

 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจถึง
คุณค่า
ศิลปวัฒนธรรม และ
มีความภาคภูมิใจ
ร่วมกันในมรดกทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ของตนเอง 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
บ้านกรวด 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

รายงานการด าเนิน
โครงการของ
หน่วยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน 

ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีโบราณ
คงอยู่สืบไป  

กอง
การศึกษา 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

~ 139 ~ 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที่  1  ด้านเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 2  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  6  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการส่งเสริมการ
จัดงานเครื่องเคลือบ
พันปปีระเพณี     
บ้านกรวด 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเป็นการ
อนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ประเพณีอันดีงาม 

ประชาชน 13 
หมู่บ้านและ
บุคลากรเทศบาล 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการจัด
งานเครื่อง
เคลือบพันป ี

ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นคงอยู่
สืบไป 

กอง
การศึกษา 

 

 

18 โครงการจดังาน
ประเพณีขึ้นเขา    
พนมรุ้ง  

เพื่ออนุรักษ์งาน
ประเพณีอันดีงามใน
การจัดงานขึ้นเขาพนม
รุ้งของชาวจังหวัด
บุรีรัมย์ให้คงอยู่สืบไป 

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดบุรีรมัย ์

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 รายงานการ
ด าเนิน
โครงการของ
หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้งของชาว
จังหวัดบุรีรมัย์คง
อยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

~ 140 ~ 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที่  1  ด้านเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 2  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  6  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการติดตั้งเสาไฟ
ถนนแบบรอกสลิง
หมุนยกพร้อมโคมไฟ
ถนนแอลอีด ี

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และเพิ่มศักยภาพ
ความปลอดภัยใน
ต าบล 

ติดตั้ง 2 จุดๆละ 
144 ชุด บ้านผึ้ง
ร้อยรัง หมู่ที่ 10
และพิพิธภณัฑ์ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ 
ป่าพระสบาย หมู่ที่ 
4 

19,872,000 - 19,872,000 - - ติดตั้งเสาไฟ
ได้ตามแบบที่ 
ทต.บึงเจริญ 
ก าหนด 

นักท่องเที่ย
วมีความ
ปลอดภัย 

ส านัก
ปลัด 

รวม 19 โครงการ 23,560,700 8,803,100 27,622,000 1,279,700 5,950,000  

 


