แผนพั
แ พัฒนาาสามปีปี
(พ..ศ. 25560 - 25662)
แก้ก้ไขเปลี่ยนแปลลงครั้งที่ 1

ขององงค์การรบริหหารส่วนจั
ว งหวัดบบุรีรมย์
มั

กองแผผนและงบประมาณ
องค์กาารบริหารส่วนจั
น งหวัดบุรีรมย์
มั
โทร/โททรสาร 0 44661 2913

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่

1
2
3
3.1
3.2

ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
-

บทนํา
สรุปผลการพัฒนาในปีที่ผา่ นมา
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา
3.2.1 บัญชีโครงการของส่วนราชการภายใน
3.2.1.1 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
3.2.1.2 บัญชีโครงการแยกตามส่วนราชการ
1) กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2) กองคลัง
3) สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4) กองพัสดุและทรัพย์สิน
5) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7) กองแผนและงบประมาณ
8) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9) หน่วยตรวจสอบภายใน
10) สํานักการช่าง
3.2.2 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
แนวทางการติดตามและประเมินผล

1-2
3-9
10 - 11
12 – 197
12 - 15
16 - 184
16 - 25
26 - 32
33 - 46
47 - 52
53 - 71
72 - 105
106 - 113
114 - 155
156 - 160
161 - 195
196 - 197
198 - 205

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
คําสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
- รายงานการวัดคุณภาพแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

3.2.1 บัญชีโครงการพัฒนาของส่วนราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

3.2.1.1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรม
แนวทางที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่

ผ. 03

12

ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม

22
22

32,500,000
32,500,000

19
19

22,500,000
22,500,000

19
19

22,500,000
22,500,000

60
60

77,500,000
77,500,000

รวม

3
4
1
8

7,300,000
10,600,000
500,000
18,400,000

3
4
1
8

7,300,000
10,600,000
500,000
18,400,000

3
4
1
8

7,300,000
10,600,000
500,000
18,400,000

9
12
3
24

21,900,000
31,800,000
1,500,000
55,200,000

12,000
4,350,000
1,571,500
5,933,500

1

12,000

1

12,000

รวม

1
7
2
10

2
3

1,571,500
1,583,500

1
2

1,000,000
1,012,000

3
7
5
15

36,000
4,350,000
4,143,000
8,529,000

11
30
5

96,799,000
94,565,000
6,600,000

10
27
3

86,799,000
81,165,000
4,400,000

10
26
3

86,799,000
73,665,000
4,400,000

31
83
11

270,397,000
249,395,000
15,400,000

2 พัฒนาการท่องเที่ยว
3 พัฒนาสินค้า บริการและเครือข่ายการท่องเที่ยว
3 พัฒนาสินค้า บริการ และเครือข่ายการท่องเที่ยว
5 พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์
3 พัฒนาการกีฬา
1 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
2 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกระดับ
3 พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สาธารณะในชุมชน
4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ สุขภาพ และความเข้มแข็งของชุมชน
4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แนวทางที่
แนวทางที่

แนวทางที่
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
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ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
รวม 3 ปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
3
1,200,000
5 พัฒนาระบบการจัดวางผังเมือง
3
1,200,000
3
1,200,000
9
3,600,000
8
109,286,000
97
477,474,000
6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
81
258,902,000
8
109,286,000
57
45,239,000
174
137,977,000
7 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพ 60
47,499,000
57
45,239,000
รวม
190 505,565,000 108 328,089,000 107 320,589,000 405 1,154,243,000
5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
50
140,126,200 151
426,330,400
1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
51
147,001,500
50
139,202,700
15
68,158,000
46
205,164,000
2 พัฒนาบุคลากร
16
68,848,000
15
68,158,000
12
35,630,800
36
106,892,400
3 ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
12
35,630,800
12
35,630,800
10
22,485,000
30
67,652,000
4 พัฒนาระบบสวัสดิการและสร้างขวัญกําลังใจของบุคลากรในองค์กร
10
22,582,000
10
22,585,000
12
16,560,000
5 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลงานภารกิจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
4
5,520,000
4
5,520,000
4
5,520,000
รวม
93
279,582,300
91
271,096,500
91
271,920,000 275
822,598,800
รวมทั้งสิ้น
323 841,980,800 229 641,669,000 227 634,421,000 779 2,118,070,800

14
กร๊าฟแสดงจํานวนโครงการ(รวม 3ปี) ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรม
60 โครงการ
7.70%
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
275
35.30%

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว
24 โครงการ
3.08%

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการกีฬา
15 โครงการ
1.93%

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 บ้ านเมืองน่าอยู่และคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี
405 โครงการ
51.99%

15
กร๊าฟแสดงจํานวนงบประมาณ (รวม 3ปี) ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรม
จํานวน 77,500,000 บาท
3.66%
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
จํานวน 822,574,800 บาท
38.84%

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว
จํานวน 55,200,000 บาท
2.61%

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการกีฬา
จํานวน 8,529,000 บาท
0.40%

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 บ้ านเมืองน่าอยู่และคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี
จํานวน 1,154,243,000 บาท
54.50%

8) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ผ. 03

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
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3 พัฒนาการกีฬา
1 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
2 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกระดับ
3 พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สาธารณะในชุมชน
รวม

1
7
2
10

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ 60
รวม
60
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
2
แนวทางที่ 2 พัฒนาบุคลากร
2
แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบสวัสดิการและสร้างขวัญกําลังใจของบุคลากรในองค์กร
1
รวม
5
รวมทั้งสิ้น
75

12,000
4,350,000
1,571,500
5,933,500

1

12,000

1

12,000
1,000,000
1,012,000

3
7
5
15

36,000
4,350,000
4,143,000
8,529,000

2
3

1,571,500
1,583,500

1
2

47,499,000
47,499,000

57
57

45,239,000
45,239,000

57
57

45,239,000
45,239,000

174
174

137,977,000
137,977,000

3,486,000
900,000
300,000
4,686,000
58,118,500

1
1
1
3
63

2,155,000
200,000
300,000
2,655,000
49,477,500

1
1
1
3
62

2,155,000
200,000
300,000
2,655,000
48,906,000

4
4
3
11
200

7,796,000
1,300,000
900,000
9,996,000
156,502,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตั้งระบบเครื่องเสียงอาคาร

เพื่อใช้เป็นห้องประชุมและจัดการเรียน

เอนกประสงค์สําหรับโรงเรียนในสังกัด อบจ.บร.

การสอน

เพื่อติดตั้งพัดลมให้บริการในอาคาร
อเนกประสงค์สําหรับโรงเรียนในสังกัด
อบจ.บร.

เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งพัดลมไอน้ํา

ผ. 01

124
งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000

500,000

500,000

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

100,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000 มีการดําเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ให้บริการในอาคารเอนกประสงค์ สําหรับ
โรงเรียนในสังกัด อบจ.บร.
จํานวน 6 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)

เพื่อซื้อเก้าอี้พลาสติกให้บริการในอาคาร
อเนกประสงค์สําหรับโรงเรียนในสังกัด
อบจ.บร.

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก
ให้บริการในอาคารเอนกประสงค์ สําหรับ
โรงเรียนในสังกัด อบจ.บร. จํานวน 400 ตัว
ราคาต้วละ 250 บาท (ราคาตามท้องตลาด)

2 โครงการจัดซื้อสื่อและ

เพื่อให้ครูมีสื่อและอุปกรณ์
อุปกรณ์การสอน 8 สาระวิชา ประกอบการเรียนการสอน
สําหรับโรงเรียนในสังกัด
เพียงพอทุกสาระวิชา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์

ซื้อสื่อและอุปกรณ์การสอน 8 สาระวิชา

(ปี2559=400,000)

ตามโครงการ

ครูมีสื่อการสอนทันสมัย
นักเรียนได้รับความรู้และมี
ความกระตือรือร้น

กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
40 โครงการจัดงานประเพณี

-เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้อยู่

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
360,000

270,000

(ปี2559=270,000)

ตัวชี้วัด
(KPI)

270,000 มีการดําเนินการ
ตามโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-ประชาชนทั่วไปรวมทั้งชาวต่างชาติ

แห่เทียนพรรษา อําเภอประโคนชัย คู่คนไทยตลอดไป

คนไทยตลอดไป และเพื่อฟื้นฟูประเพณี

ประจําปี 2560

-เพื่อฟื้นฟูประเพณีโบราณต่างๆ ที่เกี่ยว

โบราณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี

ขบวนแห่ และรูปสัตว์ประจําปี

(อําเภอประโคนชัย)

ข้องกับประเพณีแห่เทียนพรรษา

แห่เทียนพรรษา

ที่สวยงาม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

ได้ชมการประกวดเทียนพรรษา

-เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

-ทําให้เยาวชนได้เห็นประเพณี

ของท้องถิ่น

อันดีงามของคนไทยและจะได้
ช่วยกันรักษาสืบต่อไป

41 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว -เพื่อให้เกิดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม

-จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่

100,000

100,000 มีการดําเนินการ

อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมงานประเพณีท่องเที่ยว -เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

มีจํานวนมากขึ้น

-สามารถประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ปราสาทเมืองต่ําตามรอย

-การเพิ่มรายได้จากการจําหน่ายสินค้า

-สามารถเพิ่มรายได้ และส่งเสริม

OTOP ,HOME STAY อื่นๆ ในพื้นที่

OTOP กับการท่องเที่ยวของ

อารยธรรมขอม ประจําปี 2560OTOP กับการท่องเที่ยวของ
(อําเภอประโคนชัย)

อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ตามโครงการ

-สามารถทําให้เกิดกิจกรรมพัฒนาและ

"มหัศจรรย์ท่องเที่ยวบุรีรัมย์" การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ
-เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และส่งเสริม

(ปี2559=100,000)

100,000

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ

อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
42 โครงการงานวันหัวผักกาดขาว -เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

ดําเนินการในพื้นที่อําเภอกระสัง
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

150,000 มีการดําเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

ของดีเมืองกระสังและงานกาชาดการแปรรูปหัวผักกาดขาวให้บุคคลทั่วไป

เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

ประจําปี 2560

ทราบว่าอําเภอกระสังเป็นแหล่งสําคัญ

ซึ่งเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่มีพื้นที่ติดกับ

ทั่วไปทราบว่าอําเภอกระสัง

(อําเภอกระสัง)

ในการทําผักกาดเค็ม (หัวไฉ่โป๊ว)

จังหวัดบุรีรัมย์ ฯลฯ

เป็นแหล่งสําคัญในการทําผักกาดเค็ม

(ปี2559=150,000)

ตามโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

การแปรรูปหัวผักกาดขาวให้บุคคล

-เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี

(หัวไฉ่โป๊ว)

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ

-เพื่อเป็นการเชิดชูเอกลักษณ์

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

และความภาคภูมิใจของชาว

ทั้ง 3 เผ่า (เขมร ลาว ส่วย)

อําเภอกระสัง ฯลฯ

-เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้ความสําคัญ
กับอาชีพเกษตกรรม การปลูกผักสวนครัว

และการแปรรูปทางการเกษตร
43 โครงการ“นมัสการหลวงพ่อชํานิจ” -เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และสืบทอด
ประจําปี 2560 (อําเภอชํานิ) ประเพณีวัฒนธรรมการจัดงานประเพณี

ประชาชนในพื้นที่อําเภอชํานิ
จาก 6 ตําบล 63 หมู่บ้าน และอําเภอ

1,000,000
(ปี2559=1,200,000)

1,200,000

1,200,000 มีการดําเนินการ
ตามโครงการ

สามารถอนุรักษ์ สืบสานประเพณี
ท้องถิ่นและสร้างจิตศรัทธา

ของท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชาว

ใกล้เคียง กลุ่มผู้สูงอายุ(อายุ 60 ปีขึ้นไป)

ในพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่อง

อําเภอชํานิ

ในเขตพื้นที่อําเภอชํานิ

และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชน

กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-เพื่อนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ในอําเภอชํานิสืบไป

คู่บ้านคู่เมืองที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาว
อําเภอชํานิและประชาชนทั่วไป
44 โครงการจัดงานมหกรรมประเพณ-เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีให้คงอยู่

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือยาว

5,000,000

แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ชิงถ้วยพระราชทานฯ และห้วงระยะเวลา

(ปี2559=7,000,000)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -เพื่อส่งเสริมให้เป็นรายการท่องเที่ยว

ดําเนินการตามโครงการ ฯ

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

สําคัญของจังหวัดเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

7,000,000

7,000,000 มีการดําเนินการ
ตามโครงการ

-เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณี
ให้คงอยู่และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
-เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
สําคัญของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สร้างโอกาส ให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา

อย่างกว้างขวาง และสร้างโอกาส

สยามบรมราชกุมารีแ ละสมเด็จ

ให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
ปะจําปี 2559
(เทศบาลตําบลสตึก)

กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
3.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
3.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
1 โครงการปรับปรุงพัฒนา/
จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้
อุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องใช้สํานักงาน
และจ้างเหมาบริการต่างๆ

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร เช่น จอบ
เสียม ใบมีดตัดหญ้า ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาดไม่เกิน
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
(ปี2559=30,000)
40,000
40,000
100,000
100,000
(ปี2559=100,000)
20,000
20,000
(ปี2559=20,000)
10,000
10,000

2562
(บาท)
30,000
40,000
100,000
20,000
10,000

56,000

56,000

56,000

44,000

44,000

44,000

24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 28,000 บาท
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 22,000 บาท
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯกระทรวง ICT)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีการดําเนินการ มีงบประมาณตั้งจ่ายเป็น
กองการศึกษาฯ
ตามโครงการ
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้สํานักงาน และ
จ้างเหมาบริการต่างๆที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ
อย่างเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
3.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
3.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ ขนาดกําลังส่ง

ผ. 01

150
งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000

5 วัตต์ จํานวน 5 เครื่อง ๆละ 12,000 บาท
พร้อมขอใบอนุญาตใช้
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

จัดหาโทรทัศน์ (LED TV) ขนาด 40"
จํานวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
จัดหาชั้นวางทีวี จํานวน 1 หลัง
ราคาหลังละ 6,000 บาท
(ราคาตามท้องตลาด)

17,000

จัดหาเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาแบบตั้งโต๊ะ

18,000

6,000

ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 18,000 บาท
(ราคาท้องตลาด)

เพื่อบํารุงรักษา ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์

ใช้จ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น

100,000
(ปี2559=60,000)

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
3.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
3.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
จัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะ-เก้าอี้
จํานวน 11 ชุด
(ราคาตามท้องตลาด)
จัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อน จํานวน 10 หลัง
(ราคาตามท้องตลาด)
จัดหาโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้
ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด
สําหรับห้องประชุมกองการศึกษาฯ
(ราคาตามท้องตลาด)
จัดหาชุดโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด
สําหรับห้องประชุมกองการศึกษาฯ
(ราคาตามท้องตลาด)
จัดหารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
165,000

45,000

50,000

35,000

896,000

45,000

45,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
3.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
3.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

2 โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้า

ดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
ราคาคันละ 896,000 บาท
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
เพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา จัดซื้อรถตัดหญ้าแบบเข็น 4 ล้อ
และโรงเรียนในสังกัด อบจ.บร. ชนิดสูบนอน เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า
3.5 แรงม้า รัศมีตัดหญ้าไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว จํานวน 2 คัน ๆละ 25,000 บาท
(ราคาตามท้องตลาด)
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อม
ใบมีด จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 9,500 บาท
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

50,000

19,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีการดําเนินการ มีงบประมาณตั้งจ่ายเป็น
ตามโครงการ
ค่าจัดหารถตัดหญ้าแบบ
รถเข็นและแบบสะพาย
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองการศึกษาฯ

10) สํานักการช่าง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
สํานักการช่าง
ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ผ. 03
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ปี 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
รวม

81
81

258,902,000
258,902,000

8
8

109,286,000
109,286,000

8
8

109,286,000
109,286,000

97
97

477,474,000
477,474,000

รวม
รวมทั้งสิ้น

25
2
10
1
38
119

90,980,100
330,000
33,290,800
1,600,000
126,200,900
385,102,900

25
2
10
1
38
46

91,193,200
330,000
33,290,800
1,600,000
126,414,000
235,700,000

25
2
10
1
38
46

92,193,200
330,000
33,290,800
1,500,000
127,314,000
236,600,000

75
6
30
3
114
211

274,366,500
990,000
99,872,400
4,700,000
379,928,900
857,402,900

แนวทางที่ 6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่

1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
2 พัฒนาบุคลากร
3 ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
4 พัฒนาระบบสวัสดิการและสร้างขวัญกําลังใจของบุคลากรในองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

1 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic
Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สาย บร.ถ. 1-0104 บ้านประชาสามัคคี - บ้านโคกไม้แดง
อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์
2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล
สายบ้านบุ หมู่ที่ 3 ตําบลบุกระสัง - บ้านศรีสง่า
หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
3 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง
สายบ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 5 ตําบลบุกระสัง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล
สายบ้านเมืองแฝก หมู่ที่ 4 ตําบลเย้ยปราสาท บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 6 ตําบลท่าโพธิ์ชัย
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านปลัดมุม หมู่ที่ 4 ตําบลสนามขัย บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตําบลกระสัง
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 825 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 425 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,350 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 6,300 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรลูกรัง 3,150 ลบ.ม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 460 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,300 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตรม.
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งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000

–

–

1,000,000

–

–

1,000,000

–

–

1,000,000

–

–

2,360,000

–

–

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 825 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตรม.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 425 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,350 ตรม.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 6,300 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรลูกรัง 3,150 ลบ.ม.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 460 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,300 ตรม.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตรม.

ผลลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ้านยางโลน หมู่ที่ 2 ตําบลเมืองแก - บ้านตาโหงก
หมู่ที่ 8 ตําบลสนามชัย อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic
Concrete บ้านสระทอง หมู่ที่ 1 ตําบลสระทอง
อําเภอหนองหงส์ - บ้านห้วยก้อม หมู่ที่ 11
ตําบลเสาเดียว อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
13 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนสําราญ หมู่ที่ 8 ตําบลห้วยหิน บ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 6 ตําบลหนองชัยศรี
อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
14 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตําบลสระทอง บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 3 ตําบลไทยสามัคคี
อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
15 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านสระตะโก หมู่ที่ 4 ตําบลหนองบัวโคก บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ตําบลหนองคู
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 950 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 570 ลบ.ม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 310 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,860 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 350 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 370 เมตร
หนา 015 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,850 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 990 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,950 ตรม.
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งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

–

–

1,000,000

–

–

1,000,000

–

–

1,007,000

–

–

2,500,000

–

–

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 950 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 570 ลบ.ม.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 310 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,860 ตรม.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 350 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตรม.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 370 เมตร
หนา 015 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,850 ตรม.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 990 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,950 ตรม.

ผลลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

21 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบเคพซีล
สายบ้านหนองหมี หมู่ที่ 7 ตําบลโคกว่าน
อําเภอละหานทราย - บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ 5 ตําบลปะคํา
อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์
22 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic
Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบร.ถ.1-0045 บ้านโนนสว่าง - บ้านหนองตะโก
ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic
Concrete สายบ้านหนองกระทิง หมู่ที่ 1
ตําบลหนองกระทิง - บ้านสําโรงเก่า หมู่ที่ 10
ตําบลผไทรินทร์ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
24 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic
Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 5 ตําบลสี่เหลี่ยม
อําเภอประโคนชัย - บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 8
ตําบลหนองโสน อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 530 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,240 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,725 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,925 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,400 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,600 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,800 ตรม.
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งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000

–

–

5,770,000

–

–

8,000,000

–

–

6,000,000

–

–

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 530 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,240 ตรม.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,725 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600 ตรม.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,925 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,400 ตรม.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,600 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,800 ตรม.

ผลลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

25 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล
สาย บร.ถ. 1-0101 บ้านโนนสมบูรณ์-บ้านหนองผักแว่น
(ช่วงบ้านโคกรัก-บ้านทุ่งจังหัน) ตําบลดอนอะราง ตําบลทุ่งจังหัน อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
26 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบAsphaltic
Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบ้านดงย่อ หมู่ที่ 3 ตําบลปะเคียบ - บ้านวังปลัด
หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านแพ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
27 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบAsphaltic
Concrete สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 11
ตําบลสองห้อง - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 3 ตําบลเมืองฝาง
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
28 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรAsphaltic
Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบ้านตูมใหญ่ หมู่ที่6 ตําบลตูมใหญ่ อําเภอคูเมือง บ้านเสม็ด หมู่ที่ 7 ตําบลกลันทา อําเภอเมือง
จังหวัดบุรรี ัมย์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,225 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,350 ตรม.

3,000,000

–

–

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,225 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,350 ตรม.

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 530 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180 ตรม.

1,500,000

–

–

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 530 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180 ตรม.

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,185เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,925 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,075 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,450 ตรม.

3,000,000

–

–

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

3,000,000

–

–

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,185เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,925 ตรม.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,075 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,450 ตรม.

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

38 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตําบลโนนเจริญ บ้านเขาดินเหนือ หมู่ที่ 3 ตําบลเขาดินเหนือ
อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
39 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

รอบอ่างห้วยตลาด บ้านเย้ยสะแก หมู่ที่ 3 ตําบลเสม็ด บ้านตลาดควาย หมู่ที่ 1 ตําบลสะแกซํา อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
40 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านแวง หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านแวง - บ้านชาติ หมู่ที่ 11
ตําบลพุทไธสง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

41 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านพุทไธสง หมู่ที่ 1 ตําบลพุทไธสง อําเภอพุทไธสง บ้านศรีษะแรตกลาง หมู่ที่ 11 ตําบลมะเฟือง
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
42 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านสระแวง หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านแวง
อําเภอพุทไธสง - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 600 ลบ.ม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร
ยาว 1,420 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,835 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 585 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,925 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 260 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 183 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตรม.
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 600 ลบ.ม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง

สํานักการช่าง

ยาว 1,420 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,835 ตรม.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 585 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,925 ตรม.
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 260 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตรม.
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 183 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตรม.

คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

48 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ้านหนองกราด หมู่ที่6 ตําบลหนองตะครอง
อําเภอละหานทราย - บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5
ตําบลส้มป่อย อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
49 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ตําบลหนองตะครอง
อําเภอละหานทราย - บ้านซับคะนิงหมู่ที่ 11
ตําบลโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
50 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านน้อยหนองหว้า หมู่ที่ 8 ตําบลสําโรงใหม่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตําบลหนองแวง
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
51 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านตาสะดําน้อย หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านปรือ
อําเภอกระสัง ทางหลวงหมายเลข 2208
อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
52 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านกะนัง หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านปรือ - บ้านหนองพลวง
หมู่ที่ 9 ตําบลสูงเนิน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,250 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 625 ลบ.ม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 450 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 445เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,780 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 510 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,550 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 665 เมตร
หนา 0.15 เมตร
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ตัวชี้วัด
(KPI)
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,250 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 625 ลบ.ม.
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 450 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตรม.
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 445เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,780 ตรม.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 510 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,550 ตรม.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 665 เมตร
หนา 0.15 เมตร

ผลลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

67 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic
Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สาย บร.ถ. 1-0018 บ้านโคกสูง - บ้านประคอง
ตําบลหนองโสน อําเภอนางรอง -อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
68 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic
Concrete สายบ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11 ตําบลอิสาณ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 9 ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
69 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic
Concrete สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 ตําบลหายโศก บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านจาน อําเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์
70 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล
สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตําบลสะแก บ้านหนองเกาะน้อย หมู่ที่ 12 ตําบลทุ่งวัง
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
71 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 5 ตําบลชุมเห็ด บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,430 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,040 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,160 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,800 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 875 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,250 ลบ.ม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,675 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,725 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 875 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,375 ตรม.
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งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,640,000

–

–

3,000,000

–

–

3,000,000

–

–

9,000,000

–

–

2,000,000

–

–

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,430 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,040 ตรม.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,160 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,800 ตรม.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 875 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,250 ลบ.ม.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,675 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,725 ตรม.
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 875 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,375 ตรม.

ผลลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

72 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic
Concrete สายบ้านนายาว หมู่ที่ 10 ตําบลเสาเดียว บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตําบลไทยสามัคคี
อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
73 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ้านชุมแสง หมู่ที่ 2 ตําบลตะโกตาพิ
อําเภอประโคนชัย - บ้านแพงพวย หมู่ที่ 4
ตําบลจันดุม อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
74 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 ตําบลหายโศก - บ้านดอนดู่
หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านจาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
75 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ้านหลักเขต หมู่ที่ 2 ตําบลหลักเขต อําเภอเมือง บ้านเสม็ด หมู่ที่ 4 ตําบลสําโรง อําเภอพลับพลาชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
76 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบเสาสูง High Mast
สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445
ตอนบุรีรัมย์ - แสลงโทน อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 6,500 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 52,000 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 1,350 ลบ.ม.

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร
ยาว 3,700 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 1,665 ลบ.ม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 1,350 ลบ.ม.

เพื่อให้ประชาชนได้มีแสง

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

สว่างเพียงพอสําหรับการ
เดินทางสัญจรไปมาได้
สะดวกปลอดภัย

แบบเสาสูง High Mast
(สูง20เมตร) ตลอดสายทาง
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งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

25,016,000 25,016,000 ###### ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 6,500 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 52,000 ตรม.
1,200,000 1,200,000 ###### ผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 1,350 ลบ.ม.
1,500,000

500,000

25,000,000

ผลลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

1,500,000 ###### ผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร
ยาว 3,700 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 1,665 ลบ.ม.
500,000 500,000 ผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 1,350 ลบ.ม.

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

######

##### ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

เพื่อให้ประชาชนได้มี

แบบเสาสูง High Mast
(สูง20เมตร) ตลอดสายทาง

แสงสว่างเพียงพอ
สําหรับเดินทางสัญจร
ไปมาได้สะดวก

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

77 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic
Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 1 ตําบลประทัดบุ - บ้านตะแบก
หมู่ที่ 1 ตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
78 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic
Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายแยกทางหลวงหมายเลข 202 บ้านห้วยเหี้ย หมู่ที่ 3
ตําบลหนองเยือง - บ้านสระแก หมู่ที่ 7 ตําบลทองหลาง
อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
79 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านจอม หมู่ที่ 7 ตําบลสองชั้น อําเภอกระสัง บ้านแซะซอ หมู่ที่ 4 ตําบลสนวน อําเภอห้วยราข
จังหวัดบุรีรัมย์
80 โครงการก่อสร้าง ซ่อมบํารุง/ซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนน
ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจและถนนที่ได้รับการลงทะเบียน
เป็นทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อก่อสร้าง/ซ่อมบํารุง/
ซ่อมสร้างถนนที่ได้รับ
การถ่ายโอนภารกิจ และ
ถนนที่ได้รับการลงทะเบียน
เป็นทางหลวงท้องถิ่นใน
ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

178
งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 725 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,800 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 775 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,200 ตรม.

2,570,000

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 695 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,475 ตรม.
- ก่อสร้าง/ซ่อมบํารุง/ซ่อมแซม/
ซ่อมสร้างถนนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
และถนนที่ได้รับการลงทะเบียนเป็น
ทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

1,725,000

2,570,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2,570,000 ###### ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 725 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,800 ตรม.
–
–
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 775 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,200 ตรม.
–

–

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 695 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,475 ตรม.
50,000,000 50,000,000 ###### - ก่อสร้าง/ซ่อมบํารุง/ซ่อมแซม/
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ซ่อมสร้างถนนที่ได้รับการถ่ายโอน
10,000,000
และถนนที่ได้รับการลงทะเบียนเป็น
ทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผลลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ -จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น
200,000
200,000
200,000 การปฏิบัติงาน
พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน ปฏิบัติงานสํานักการช่าง
กระดาษ,ปากกา,หมึก,ดินสอ,กระดาษไข (ปี 2559=200,000)
มีประสิทธิภาพ
ยานพาหนะ และการบํารุง
เขียนแบบ ฯลฯ
มากขึ้นร้อยละ 90
รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
-จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
25,000
25,000
25,000
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ถังขยะ,ไม้กวาด,เข่ง,แปรง ฯลฯ
(ปี 2559=20,000)
พร้อมการจ้างเหมาบริการ
-จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
3,500,000
4,000,000 4,500,000
และหล่อลื่นสําหรับใช้กับยานพาหนะ (ปี 2559=2,000,000)
เครื่องจักรกลหนัก, เครื่องสูบน้ํา,
รถบรรทุกน้ํา และรถยนต์ใช้ในงาน
ธุรการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์
-จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างใช้ในการ
3,500,000
4,000,000 4,500,000
ซ่อมแซมถนนและสิ่งก่อสร้างต่างๆ
(ปี 2559=3,000,000)
เช่น ปูนซีเมนต์,หิน,ทราย,ยางมะตอยฯลฯ
-จ่ายเป็นค่าวัสดุในการรับรองและพิธีการ
300,000
300,000
300,000
ดําเนินการเตรียมการรับเสด็จ งานราชพิธี (ปี 2559=130,000)
รัฐพิธี งานตามนโยบายรัฐบาล
งานตามนโยบายจังหวัด ฯลฯ
-จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
50,000
50,000
50,000
ที่ชํารุดเสียหาย
(ปี 2559=65,000)

ผ. 01

180
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
สํานักการช่าง
เครื่องใช้ ครุภัณฑ์ที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ
อย่างเพียงพอ รวมถึงมี
งบประมาณในการบํารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สินและ
จ้างเหมาบริการที่จําเป็น
อย่างเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ

182

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000
(ปี 2559=100,000)

เพื่อเป็นจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับ -จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับ
การเตรียมการรับเสด็จ
การเตรียมการรับเสด็จ งานราชพิธี รัฐพิธี
งานราชพิธี รัฐพิธี ฯลฯ
งานตามนโยบายรัฐบาล งานตามนโยบายจังหวัด ฯลฯ
เพื่อเป็นจ้างเหมาบริการอื่นๆ -จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับ
500,000
ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของ ค่าจ้างคนเดินสาร ค่าขนส่ง ค่าตัก
(ปี 2559=400,000)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สิ่งปฏิกูล จ้างเหมาแรงงานหรือช่างฝีมือ
ให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค่าจ้างเหมาแบกขนสัมภาระ
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลโดยเบิกจ่าย
ตามความเป็นจริง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องใช้
สํานักงานในการปฏิบัติงาน
ของสํานักการช่าง

ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของ อบจ.บุรีรัมย์
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

จํานวน 4 เครื่องๆละ 50,000 บาท
(ใช้ในงานเขียนแบบและออกแบบ)
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารสีระบบ
หมึกเลเซอร์ ขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 75,000 บาท
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารขาวดํา
ระบบหมึกเลเซอร์ ขนาด A3
จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 60,000 บาท

500,000

500,000

100,000

100,000

100,000

150,000

150,000

150,000

120,000

120,000

120,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด ขนาดแคร่ 18 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่องๆละ 11,500 บาท
- จัดซื้อเครื่องสแกนภาพ ขนาด A0
จํานวน 1 เครื่องๆละ 200,000 บาท
- จัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท
- จัดซื้อกล้องถ่ายวิดิโอระบบดิจิตอล
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้
ระดับ 1-6 จํานวน 17 ชุด
ราคาชุดละ 9,500 บาท
ระดับ 7-8 จํานวน 14 ชุด
ราคาชุดละ 12,900 บาท
ระดับ 9 จํานวน 1ชุด ราคาชุดละ
20,000 บาท
(ราคาตามท้องตลาด)
- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ชั้น
40 ช่อง จํานวน 8 หลังๆละ 7,000 บาท
(ราคาตามท้องตลาด)

ผ. 01
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11,500
11,500
11,500
200,000

200,000

200,000

15,000

15,000

15,000

50,000

50,000

50,000

362,100

362,100

362,100

28,000

28,000

28,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ภาคผนวก
บัญชีรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
(ก่อนแก้ไขเปลี่ยนแปลง)

3.2.1.1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรม
แนวทางที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่

ผ. 03
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ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม

22
22

32,500,000
32,500,000

19
19

22,500,000
22,500,000

19
19

22,500,000
22,500,000

60
60

77,500,000
77,500,000

รวม

3
4
1
8

7,300,000
10,600,000
500,000
18,400,000

3
4
1
8

7,300,000
10,600,000
500,000
18,400,000

3
4
1
8

7,300,000
10,600,000
500,000
18,400,000

9
12
3
24

21,900,000
31,800,000
1,500,000
55,200,000

12,000
4,350,000
1,571,500
5,933,500

1

12,000

1

12,000

รวม

1
7
2
10

2
3

1,571,500
1,583,500

1
2

1,000,000
1,012,000

3
7
5
15

36,000
4,350,000
4,143,000
8,529,000

11
30
5

96,799,000
94,565,000
6,600,000

10
27
3

86,799,000
81,165,000
4,400,000

10
26
3

86,799,000
73,665,000
4,400,000

31
83
11

270,397,000
249,395,000
15,400,000

2 พัฒนาการท่องเที่ยว
3 พัฒนาสินค้า บริการและเครือข่ายการท่องเที่ยว
3 พัฒนาสินค้า บริการ และเครือข่ายการท่องเที่ยว
5 พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์
3 พัฒนาการกีฬา
1 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
2 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกระดับ
3 พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สาธารณะในชุมชน
4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ สุขภาพ และความเข้มแข็งของชุมชน
4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แนวทางที่
แนวทางที่

แนวทางที่
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
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ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
รวม 3 ปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
3
1,200,000
5 พัฒนาระบบการจัดวางผังเมือง
3
1,200,000
3
1,200,000
9
3,600,000
8
109,286,000
97
477,474,000
6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
81
258,902,000
8
109,286,000
57
45,239,000
174
137,977,000
7 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพ 60
47,499,000
57
45,239,000
รวม
190 505,565,000 108 328,089,000 107 320,589,000 405 1,154,243,000
5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
50
140,126,200 151
426,330,400
1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
51
147,001,500
50
139,202,700
15
68,158,000
46
205,164,000
2 พัฒนาบุคลากร
16
68,848,000
15
68,158,000
12
35,630,800
36
106,892,400
3 ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
12
35,630,800
12
35,630,800
10
22,485,000
30
67,652,000
4 พัฒนาระบบสวัสดิการและสร้างขวัญกําลังใจของบุคลากรในองค์กร
10
22,582,000
10
22,585,000
12
16,560,000
5 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลงานภารกิจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
4
5,520,000
4
5,520,000
4
5,520,000
รวม
93
279,582,300
91
271,096,500
91
271,920,000 275
822,598,800
รวมทั้งสิ้น
323 841,980,800 229 641,669,000 227 634,421,000 779 2,118,070,800

3.2.2 บัญชีประสานโครงการพัฒนา (ผ. 02)

