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แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 2  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที ่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสายตรี 7 หมู่ที่ 4 
จากถนน 224 เส้นข้าง
ประปา ถึง สวนทุเรยีน 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มมีาตรฐาน 
ในการสัญจรและการ
ขนส่งสะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล.ขนาด 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,485 
ม. หนา ๐.๑๕ 
ม.ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. 

3,861,000 3,861,000 3,861,000 3,861,000 3,861,000 ก่อสร้างถนนได้
ตามแบบ
มาตรฐาน ท1-
01 ก าหนด 

ประชาชนสัญจร
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสายตรี 4 ใต้ หมู่ที่ 
7 จากแยกบ้านนาย
สงวน ถึงแยกวัด 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มมีาตรฐาน 
ในการสัญจรและการ
ขนส่งสะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล.ขนาด 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 95 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. 

247,000 247,000 247,000 247,000 247,000 ก่อสร้างถนนได้
ตามแบบ
มาตรฐาน ท1-
01 ก าหนด 

ประชาชนสัญจร
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒/๑ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 2  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. 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) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสายตรี 4 ใต้ หมู่
ที่ 7 จากแยกบ้านนาย
ธนวัฒน์ ถึง สี่แยกด่าน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มมีาตรฐาน 
ในการสัญจรและการ
ขนส่งสะดวก 

ก่อสร้างถนน
ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 
370 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 
เมตร 

962,000 962,000 962,000 962,000 962,000 ก่อสร้างถนน
ได้ตามแบบ
มาตรฐาน ท
1-01 ก าหนด 

ประชาชนสัญจร
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

หมู่ 4,10 - 100,000 - 100,000 100,000 ก่อสร้างหอ
กระจายข่าว
ได้ตามแบบท่ี 
ทต.บึงเจริญ 
ก าหนด 

ประชาชนไดร้ับ 
ทราบข้อมูลข่าว 
สารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม  จ านวน  4  โครงการ 5,070,000 5,170,000 5,070,000 5,170,000 5,170,000  
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แบบ ผ. ๐๒/๑ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 2  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  6  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
2. 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) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์(ลานจอดรถ
บ้านผึ้งร้อยรัง)บ้านสายตรี
พัฒนา 3 หมู่10 

เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การท่องเที่ยว 

บ้านผึ้งร้อยรัง 858,๐๐๐ 858,๐๐๐ - - - ก่อสร้างโรง
จอดรถได้ตาม
แบบ ทต.
ก าหนด 

เพื่อบริการ
นักท่องเที่ยว
และประชาชน 

ส านักปลดั 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยว 
พิพิธภัณฑ์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์วัดป่าพระ
สบาย 

เพื่อปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้เป็นท่ี
พักผ่อนมีสภาพ 
แวดล้อมทีม่ีความ
เหมาะสมแก่การ
ท่องเที่ยว 

พิพิธภัณฑ์ยุค
ก่อน
ประวัติศาสตร์
วัดป่าพระสบาย 

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

สถานท่ี
ท่องเที่ยวมี
ความสวยงาม
และประชาชนมี
ที่พักผ่อนหย่อน
ใจ 

ส านักปลดั 

 

3 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์(ศูนย์
ผลิตภณัฑ์ชุมชนบ้านผึ้ง
ร้อยรัง)บ้านสายตรีพัฒนา 
3 หมู่ที่ 10 

เพื่อเป็นศูนย์
ผลิตภัณฑช์ุมชนบา้น
ผึ้งร้อยรัง 

ขนาดกว้าง 
4.50 เมตร 
ยาว 9 เมตร 

731,000 - 731,000 - - ก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์
ได้ตามแบบ 
ทต.ก าหนด 

มีเป็นศูนย์
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนบ้านผึง้
ร้อยรัง 

ส านัก
ปลัด 

รวม 3 โครงการ 1,589,000 1,158,000 1,031,000 - 300,000  

 


