
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบ ผ.๐๒/๒ 
1111111111 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
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) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สี่
แยกบ้านสายตรี 4 ใต้ 
หมู่ที่ 7 ถึง สี่แยกบ้าน
สายตรี 8 ใต้ หมู่ที่ 12 
ต.บึงเจรญิ เชื่อมหมู่ที่ 
6 ต.หนองไม้งาม      
อ.บ้านกรวด จ.บุรรีัมย ์

รหัสสายทาง บร.ถ.27 
– 002 สี่แยกบ้านสาย
ตรี 4 ใต้ หมู่ที่ 7 – สี่
แยกบ้านสายตรี 8 ใต้ 
หมู่ที่ 12    

 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน ในการ
สัญจรและการ
ขนส่งสะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. 
ระยะทาง  ๓,๘๔๐ 
ม.หนา ๐.๑๕ ม. 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
๑๙,๒๐๐ ตรม. 

9,984,000 9,984,000 9,984,000 9,984,000 9,984,000 ก่อสร้างถนน
ได้ตามแบบท่ี        
ทต.บึงเจริญ
ก าหนด 

การสญัจรและ
การขนส่งของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบ ผ.๐๒/๒ 
1111111111 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
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) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านสายตรี 7 ใต้ หมู่ท่ี 
4 (ซอยข้างประปาเก่า) 
ต.บึงเจรญิ อ.บ้านกรวด 
จ.บุรีรมัย ์

รหัสสายทาง บร.ถ. 27 
– 0070 แยกประปา 
หมู่ที่ 4 (224) – สาม
แยกสวนทุเรยีน  

 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน ในการ
สัญจรและการ
ขนส่งสะดวก 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง  2,500 
เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 12,500 
ตารางเมตร 

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 ก่อสร้างถนน
ได้ตามแบบท่ี        
ทต.บึงเจริญ
ก าหนด 

การสญัจรและ
การขนส่งของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบ ผ.๐๒/๒ 
1111111111 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
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 โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ปรือ หมู่ที่ 5        
ต.บึงเจริญ ถึงแยก
บ้านโคกวัด ต.หนอง
ไม้งาม อ.บ้านกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 

รหัสสายทาง บร.ถ. 
27 – 0010 แยก
บ้านโคกวัด ต าบล
หนองไม้งาม – บ้าน
หนองปรือ หมู่ที่ 5 
ต าบลบึงเจริญ   

 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มมีาตรฐาน 
ในการสัญจรและการ
ขนส่งสะดวก 

ขนาดกว้าง 5 
เมตร ระยะทาง  
2,670 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่รวมไมน่้อย
กว่า 13,350 
ตารางเมตร 

6,๙๔๒,000 6,๙๔๒,000 6,๙๔๒,000 6,๙๔๒,000 6,๙๔๒,000 ก่อสร้างถนน
ได้ตามแบบท่ี        
ทต.บึงเจริญ
ก าหนด 

การสญัจรและ
การขนส่งของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบ ผ.๐๒/๒ 
1111111111 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
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) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านยาง ต.บ้านกรวด
ปัญญาวัฒน์ ถึง สาม
แยกบ้านน้อย          
ต.บึงเจรญิ            
อ.บ้านกรวด จ.บุรรีัมย ์

รหัสสายทาง บร.ถ. 
27 – 0079 บ้าน
ยาง – สามแยกบ้าน
น้อย  

 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มมีาตรฐาน 
ในการสัญจรและการ
ขนส่งสะดวก 

ขนาดกว้าง 5 
เมตร ระยะทาง  
850 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร พื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 
4,250 ตาราง
เมตร 

2,210,000 2,210,000 2,210,000 2,210,000 2,210,000 ก่อสร้างถนน
ได้ตามแบบท่ี        
ทต.บึงเจริญ
ก าหนด 

การสญัจรและการ
ขนส่งของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบ ผ.๐๒/๒ 
1111111111 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
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) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านยาง ต.บ้านกรวด
ปัญญาวัฒน์ ถึง (บ้าน
นายเกษม) บ้านสาย
ตรี 4 เหนือ หมู่ที่ 6 
ต.บึงเจรญิ             
อ.บ้านกรวด จ.บุรรีัมย ์

รหัสสายทาง บร.ถ. 
27 – 0078 สาย
ทางบ้านนายเกษม  

 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มมีาตรฐาน 
ในการสัญจรและการ
ขนส่งสะดวก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ระยะทาง  776 
เมตร พ้ืนท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 
3,104 ตาราง
เมตร 

1,614,080 1,614,080 1,614,080 1,614,080 1,614,080 ก่อสร้างถนน
ได้ตามแบบท่ี        
ทต.บึงเจริญ
ก าหนด 

การสญัจรและการ
ขนส่งของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบ ผ.๐๒/๒ 
1111111111 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
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) 

6 โครงการซ่อมแซม
ถนนรีไซกิ้ง บ้านสาย
ตรีพัฒนา 2  หมู่ที่ 9  
ต.บึงเจรญิ            
อ.บ้านกรวด จ.บุรรีัมย ์

รหัสสายทาง บร.ถ. 
27 – 0012 แยก
ถนน 224 ทางเข้า
บ้านสายตรีพัฒนา 2 
หมู่ที่ 9 – บ้านสายตรี
พัฒนา 3 หมู่ที่ 10  

 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มมีาตรฐาน 
ในการสัญจรและการ
ขนส่งสะดวก 

ขนาดกว้าง 6 
เมตร ระยะทาง  
1,765 เมตร 
พื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 10,590 
ตารางเมตร 

8,825,000 8,825,000 8,825,000 8,825,000 8,825,000 ซ่อมแซมถนน
ได้ตามแบบท่ี        
ทต.บึงเจริญ
ก าหนด 

การสญัจรและการ
ขนส่งของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบ ผ.๐๒/๒ 
1111111111 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
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) 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้าน
สายตรี 6 เหนือ หมู่
ที่ 3 ต.บึงเจรญิ ถึง 
บ้านยาง ต.บ้าน
กรวดปัญญาวัฒน ์ 
อบ้าน.กรวด        
จ.บุรีรมัย ์

รหัสสายทาง  

(สายทางของ อบจ.) 

 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน ในการ
สัญจรและการ
ขนส่งสะดวก 

ขนาดกว้าง 7 
เมตร ระยะทาง  
2,400 เมตร 
พื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 16,800 
ตารางเมตร 

14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 ก่อสร้างถนน
ได้ตามแบบท่ี        
ทต.บึงเจริญ
ก าหนด 

การสญัจร
และการขนส่ง
ของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 151 ~ 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 
1111111111 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
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) 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้าน
สายตรี 8 ใต้ หมูที่ 
12 จากแยก 224 
ถึง ผานางโดด 
ต าบลบึงเจริญ 
อ าเภอบ้านกรวด 
จังหวัดบุรีรมัย ์

รหัสสายทาง บร.ถ. 
27 – 0065 สี่แยก
วัดสายตรี 8 (224) 
– ผานางโดด  

 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน ในการ
สัญจรและการ
ขนส่งสะดวก 

ขนาดกว้าง 7 
เมตร ระยะทาง  
3,000 เมตร 
พื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 21,000 
ตารางเมตร 

18,000,000  18,000,000  18,000,000  18,000,000  18,000,000  ก่อสร้างถนน
ได้ตามแบบท่ี        
ทต.บึงเจริญ
ก าหนด 

การสญัจร
และการขนส่ง
ของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 152 ~ 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 
1111111111 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
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) 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้าน
สายตรี 5 ใต้ หมูที่ 
13 ต.บึงเจรญิ ถึง 
บ้านหนองตะเคียน  
ต.บ้านกรวดปญัญา
วัฒน์ อ.บ้านกรวด 
จ.บุรีรมัย ์

รหัสสายทาง บร.ถ. 
27 – 0071 สาม
แยกสายตรี 5 
(224) – บ้านหนอง
ตะเคียน ต าบลบา้น
กรวดปัญญาวัฒน ์ 

 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่มี
มาตรฐาน ในการ
สัญจรและการ
ขนส่งสะดวก 

ขนาดกว้าง 6 
เมตร ระยะทาง  
2,000 เมตร 
พื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 12,000 
ตารางเมตร 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ก่อสร้างถนน
ได้ตามแบบท่ี        
ทต.บึงเจริญ
ก าหนด 

การสญัจร
และการขนส่ง
ของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม  9  โครงการ 80,475,080 80,475,080 80,475,080 80,475,080 80,475,080  
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

~ 153 ~ 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 
1111111111 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรมัย์ที ่  1  ด้านเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที ่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลบึงเจริญ ที่  2 ด้านเศรษฐกจิและการเกษตร 
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 โครงการขุดลอกห้วย
เสว ต.บึงเจริญ -   
ต.หนองไม้งาม 

เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกห้วย
เสว 

- 

 

- - - 5,000,000 

 

เกษตรกรมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

มีแหล่งกักเก็บน้ า
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกล า
ห้วยตาเขียว        
ต.บึงเจริญ –        
ต.บ้านกรวด 

เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกล า
ห้วยตาเขียว 

5,000,000 

 

- 5,000,000 

 

- 5,000,000 

 

เกษตรกรมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

มีแหล่งกักเก็บน้ า
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกห้วย
เมฆา ต.บึงเจริญ – 
ต.ปราสาท 

เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกล า
ห้วยตาเขียว 

5,000,000 

 

- - 5,000,000 

 

 เกษตรกรมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

มีแหล่งกักเก็บน้ า
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกล า
ห้วยตาอยู่           
ต.บึงเจริญ  

เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกล า
ห้วยตาอยู่            

- 3,000,000 - - - เกษตรกรมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

มีแหล่งกักเก็บน้ า
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ 10,000,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000  
 


