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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรม
แนวทางที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 3 พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ สุขภาพ และความเข้มแข็งขอ
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่ 6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แนวทางที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

รวม
รวมทั้งสิ้น

ผ. 03

ปี 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

7

30,000,000

7

30,000,000

7

30,000,000

21

90,000,000

7

30,000,000

7

30,000,000

7

30,000,000

21

90,000,000

1
1

936,300
4,200,000

1
1

936,300
4,200,000

37
2

193,442,000
70,000

37
2

193,442,000
70,000

41

198,648,300

0

0

0

0

41

198,648,300

6
1

11,132,300
1,000,000

1
1

22,000
1,000,000

1
1

22,000
1,000,000

8
3

11,176,300
3,000,000

7
55

12,132,300
240,780,600

2
9

1,022,000
31,022,000

2
9

1,022,000
31,022,000

11
73

14,176,300
302,824,600

บัญชีโครงการแยกตามส่วนราชการ

1. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผ. 03

2

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 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 3 พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ สุขภาพ และความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส
รวม
รวมทั้งสิ้น

1
1

936,300
4,200,000

1
1

936,300
4,200,000

2
2

5,136,300
5,136,300

2
2

5,136,300
5,136,300

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ สุขภาพ และความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
ผลผลิตของโครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมผู้นําชุมชน

-เพื่อให้ผู้นําชุมชนมีภาวะผู้นํา และบุคลิก อุดหนุนงบประมาณให้

กองอํานวยการรักษาความมั่นคง ลักษณะของผู้นําที่ดี และเข้าใจถึงบทบาท มณฑลทหารบกที่ 26

ค่ายสมเด็จเจ้าพระยา
-เพื่อให้ผู้นําชุมชนมีความรู้ ความสามารถ มหากษัตริย์ศึก
ในการบริหารจัดการชุมชน พร้อมที่จะ
เพื่อดําเนินโครงการ

936,300

3
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้นําชุมชนได้รับการพัฒนา

-ผู้นําชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็น

และส่งเสริม ปฏิบัติงาน

แบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน

ภายในภาค 2 (จังหวัดบุรีรัมย์) ภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่

ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ -ผู้นําชุมชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ

ประจําปี 2560

ดียิ่งขึ้น

พัฒนาชุมชน สร้างความร่วมมือและความ

(รายละเอียดตามโครงการ)

ตนเองต่อชุมชนมากขึ้น
-ผู้นําชุมชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
ในด้านความรู้และข้อกฏหมายต่าง ๆ

เข้มแข็งของชุมชน

เพื่อนําไปช่วยเหลือบริหารจัดการชุมชน

-เพื่อให้ผู้นําชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรม

ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จิตสาธารณะ และเสียสละเพื่อส่วนรวม

-ผู้นําชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็น

ในการเสิมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์

แบบอย่างที่ดีต่อชุมชนและสามารถ

ในท้องถิ่น

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในท้องถิ่น

-เพื่อให้ผู้นําชุมชนมีความรู้ด้านกฏหมาย

อย่างยั่งยืน

ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติด้านการรักษาความ

-ผู้นําชุมชนเกิดความรักและเทิดทูน

มั่นคงภายใน และศูนย์ยุติธรรมชุมชน

สถาบันพระมหากษัตริย์

-เพื่อให้เกิดความรักและเทิดทูนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
ผลผลิตของโครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ 1.เพื่อสานพลังประชารัฐ ปกป้อง เทิดทูน ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง 4,200,000
ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชินี
สถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคง ที่อยู่อาศัย ปรับปรุงสภาพ
ในการเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความรักและ การอยู่อาศัย ของประชาชน
ความสามัคคีของคนในชาติ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
2.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ หรือผู้ยากจน จํานวน 42 หลัง
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส

4
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองส่งเสริมฯ

ที่ตั้งไว้

สานพลังประชารัฐ ปกป้อง เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคง
ในการเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความรักและ
ความสามัคคีของคนในชาติ
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน

7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
3.เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสานพลังประชารัฐ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจนให้มีคุณภาพ
ชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น

องค์กรชุมชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่
ได้สํานึกในความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์
3.เกิดพลังประชารัฐในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจนให้มีคุณภาพ

ชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น และสามารถ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

2. กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรม
แนวทางที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ผ. 03

ปี 2562
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

7

30,000,000

7

30,000,000

7

30,000,000

21

90,000,000

7

30,000,000

7

30,000,000

7

30,000,000

21

90,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

3

3,000,000

1
8

1,000,000
31,000,000

1
8

1,000,000
31,000,000

1
8

1,000,000
31,000,000

3
24

3,000,000
93,000,000

5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรม
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
1 โครงการขุดลอกลําห้วยโกรกขี้หนู
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตําบลหลักเขต บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตําบลสวายจีก
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ําบ้านสุขสวัสดิ์
หมู่ที่ 14 ตําบลบัวทอง อําเภอเมือง
เชื่อมต่อตําบลบ้านด่าน อําเภอบ้นด่าน
จังหวัดบุรีรัมย์
3 โครงการขุดลอกลําห้วยยาง
บ้านกลันทา หมู่ที่ 2 ตําบลกลันทา
เชื่อมต่อตําบลถลุงเหล็ก
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตําบล ขนาดปากกว้าง 15.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3.50 เมตร
ได้มีน้ําเพียงพอเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และ
ลาดเอียง 1 : 1
ทําการเกษตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองทรัพย์ฯ)
เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตําบล ขนาดปากกว้าง 9.00 เมตร
ยาว 640 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร
ได้มีน้ําเพียงพอเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และ
ลาดเอียง 1 : 0.5
ทําการเกษตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองทรัพย์ฯ)
เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตําบล ขนาดปากกว้าง 35.00 เมตร
ยาว 1,300 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร
ได้มนี ้ําเพียงพอเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และ
ลาดเอียง 1 : 1.5
ทําการเกษตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองทรัพย์ฯ)

(บาท)
2,000,000

500,000

2,000,000

ผ. 01

6
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000 ปากกว้าง 15.00 ม. ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค กองทรัพย์ฯ
ยาว 1,500 เมตร บริโภคและใช้ในการเกษตร
ลึกรวม 3.50 เมตร ทั้งสองตําบล
ลาดเอียง 1:1
500,000 500,000 ปากกว้าง 9.00 ม. ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค กองทรัพย์ฯ
ยาว 640 เมตร
บริโภคและใช้ในการเกษตร
ลึกรวม 5.00 เมตร ทั้งสองตําบล
ลาดเอียง 1:0.5
2,000,000 2,000,000 ปากกว้าง 35.00 ม. ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค กองทรัพย์ฯ
ยาว 1,300 เมตร บริโภคและใช้ในการเกษตร
ลึกรวม 5.00 เมตร ทั้งสองตําบล
ลาดเอียง 1:1.5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรม
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
4 โครงการขุดลอกลําห้วยโคกสะอาด
เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตําบล ขนาดปากกว้าง 18.00 เมตร
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ,บ้านโคกมะกอก ได้มีน้ําเพียงพอเพื่อการ
ยาว 3,000 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร
หมู่ที่ 16 ตําบลอิสาณ เชื่อมบ้านโคกเจริญ อุปโภค-บริโภค และ
ลาดเอียง 1 : 1
หมู่ที่ 15 บ้านตะโก หมู่ที่ 14 ตําบลบ้านยาทําการเกษตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองทรัพย์ฯ)
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
5 โครงการขุดลอกลําห้วยโกรกตาเคียบ เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตําบล ขนาดปากกว้าง 15.00 เมตร
ระหว่างบ้านโคกเขา ตําบลเสม็ด ยาว 2,000 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3.50 เมตร
ได้มีน้ําเพียงพอเพื่อการ
บ้านโคกตาสิงห์ หมู่ที่ 13 ตําบลสวายจีก อุปโภค-บริโภค และ
ลาดเอียง 1 : 1
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ทําการเกษตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองทรัพย์ฯ)
6 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยขี้หนู
เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตําบล ขนาดปากกว้าง 400 เมตร
หมู่ที่ 5,9 ตําบลลําปลายมาศ และหมู่ที่ 3 ได้มีน้ําเพียงพอเพื่อการ
ยาว 400 เมตร ลาดเอียง 1 : 2
ตําบลหนองคู อําเภอลําปลายมาศ
อุปโภค-บริโภค และ
ลึกจากดินเดิมเฉลี่ย 3.50 เมตร
จังหวัดบุรีรัมย์
ทําการเกษตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองทรัพย์ฯ)

ผ. 01
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

(บาท)
2,000,000

(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000 ปากกว้าง 18.00 ม. ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค กองทรัพย์ฯ
ยาว 3,000 เมตร บริโภคและใช้ในการเกษตร
ลึกรวม 5.00 เมตร ทั้งสองตําบล
ลาดเอียง 1:1

2,000,000

2,000,000 2,000,000 ปากกว้าง 15.00 ม. ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค กองทรัพย์ฯ
ยาว 2,000 เมตร บริโภคและใช้ในการเกษตร
ลึกรวม 3.50 เมตร ทั้งสองตําบล
ลาดเอียง 1:1
20,000,000 ####### ปากกว้าง 400 เมตร ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค กองทรัพย์ฯ
ยาว 400 เมตร
บริโภคและใช้ในการเกษตร
ลึกรวม 3.50 เมตร ทั้งสองตําบล
ลาดเอียง 1:2

20,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรม
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
7 โครงการขุดลอกลําห้วยปอพาน

เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตําบล ขนาดปากกว้าง 20 - 22 เมตร
จากหมู่ที่ 2 ตําบลหนองชัยศรี - บ้านสระแก้ว ได้มีน้ําเพียงพอเพื่อการอุปโภคยาว 1,500 เมตร ลึก 5.00 เมตร
หมู่ที่ 8 ตําบลสระแก้ว อําเภอหนองหงส์ บริโภคและทําการเกษตร ลาดเอียง 1:1
จังหวัดบุรีรัมย์
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองทรัพย์ฯ)

(บาท)
1,500,000

ผ. 01
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

(บาท)
(บาท)
1,500,000 1,500,000 ปากกว้าง 20-22 ม. ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค กองทรัพย์ฯ
ยาว 1,500 เมตร บริโภคและใช้ในการเกษตร
ลึกรวม 5.00 เมตร ทั้งสองตําบล
ลาดเอียง 1:1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยงาน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลผลิ
ต
ของโครงการ
ที
่รับผิดชอบ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างทํานบดิน
เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของ ก่อสร้างฝายน้ําล้นและปรับปรุง
1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดําเนินการโครงการ บริเวณสํานักงานดูสวยงาม กองทรัพย์ฯ
เสร็จสิ้นเรียบร้อย สะอาด สบายตา สําหรับผู้ที่มา
ภายในสํานักงานองค์การบริหาร สํานักงานให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น ทัศนียภาพรอบๆสํานักงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ ติดต่อราชการ
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตําบลเสม็ด
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองทรัพย์ฯ)
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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3. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

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)

1

10,150,000

1

10,150,000

1
1

10,150,000
10,150,000

1
1

10,150,000
10,150,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

พร้อมอุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงาน งานสํานักปลัดฯ

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล

และยานพาหนะ

จํานวน 1 ตัว

60,000

19,000

เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
พร้อมใบมีด จํานวน 2 เครื่อง ๆละ
9,500 บาท
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี59)
เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า

ตัวชี้วัด
(KPI)
การปฏิบัติงานมี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

26,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีครุภัณฑ์สํานักงานใช้ในการ สํานักปลัดฯ
และมีประสิทธิภาพ

เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น

11

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

(ราคาตามท้องตลาด)
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
โครงการ
วัตถุประสงค์
ที่
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 13,000 บาท
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี59)
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน

12,000

เลื่อน จํานวน 2 ตู้ ๆละ 6,000 บาท
(ราคาตามท้องตลาด)
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบฟอร์ม

3,000

ขนาด 10 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้
(ราคาตามท้องตลาด)
จัดซื้อโต๊ะหน้าขาวชนิดพับได้
ขนาด 75 x 150 เซนติเมตร
จํานวน 6 ตัว ๆละ 2,000 บาท
(ราคาตามท้องตลาด)

12,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
โครงการ
วัตถุประสงค์
ที่
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดหารถยนต์ตรวจการณ์

3,452,000

จํานวน 7 ที่นั่ง (ดีเซลหรือเบนซิน)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 3,000 ซีซี
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จํานวน 2 คัน
(ราคาตามท้องตลาด)
จัดหารถยนต์ตรวจการณ์ (เบนซิน)

3,126,000

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,000 - 3,000 ซีซี แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
จํานวน 2 คัน
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี59)
จัดหารถนั่งส่วนกลาง (เบนซิน)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,500 ซีซี จํานวน 2 คัน
(ราคาตามท้องตลาด)

3,300,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
โครงการ
วัตถุประสงค์
ที่
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน

90,000

สําหรับข้าราชการ ระดับ 8 - 9
จํานวน 2 ชุด
(ราคาตามท้องตลาด)
จัดซื้อรถตัดหญ้าแบบเข็น 4 ล้อ
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 4.4 แรงม้า
จํานวน 2 เครื่อง
(ราคาตามท้องตลาด)

50,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผ. 03
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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 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

2

70,000

2

70,000

2

70,000

2

70,000

3

756,000

1

22,000

1

22,000

5

800,000

3
5

756,000
826,000

1
1

22,000
22,000

1
1

22,000
22,000

5
7

800,000
870,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 50,000
รักการอ่านในสถานศึกษา รักการอ่านในสถานศึกษา อปท. อปท.
อปท.
จังหวัดบุรีรัมย์
2 โครงการประชุมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ บุคลากรในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีหน้าที่
20,000
คณะกรรมการต่าง ๆ ในการคณะกรรมการต่าง ๆ ในการพัฒนาในการพัฒนาการศึกษาของ อปท.
พัฒนาด้านการศึกษาของ ด้านการศึกษา
อปท.
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ตัวชี้วัด
(KPI)
ดําเนินโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์
ทุกประการ
ดําเนินโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์
ทุกประการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

นักเรียนเห็นความสําคัญของการ กองการศึกษาฯ
อ่าน การเขียน และการฟัง
มากขึ้น
มีงบประมาณตั้งจ่ายเป็น
กองการศึกษาฯ
ค่าประชุมสัมมนาของ
คณะกรรมการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลผลิ
ต
ของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงพัฒนา/ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการ
จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ําบาดาลไฟฟ้า
42,000
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ปฏิบัติงานภายในสนามกีฬากลาง แบบSubmers กําลังมอเตอร์ 1.5 แรงม้า
อุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะส่งแนวดิ่งสูงสุด 80 เมตร
อัตราการไหลสูงสุด 4,800 ลิตร/ชั่วโมง
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุดพร้อมที่จะ
ใช้งานได้
(ราคาตามท้องตลาด)
2 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
22,000
22,000
22,000
และเครื่องใช้สํานักงาน ปฏิบัติงาน
จํานวน 4 หลัง ๆละ 5,500 บาท
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 59)
จัดซื้อชุดโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด
35,000
สําหรับห้องประชุมกองการศึกษาฯ
(ราคาตามท้องตลาด)
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ตัวชี้วัด
(KPI)
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กองการศึกษาฯมีวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
งานอย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

ประสิทธิภาพในการ กองการศึกษาฯมีวัสดุ อุปกรณ์ กองการศึกษาฯ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
และเครื่องใช้สํานักงานที่จําเป็น
มากขึ้น
อย่างเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลผลิ
ต
ของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใน จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
657,000
(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ กองการศึกษาฯ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,000 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ จํานวน 1 คัน ๆละ
657,000 บาท
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 59)
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถจัดหา
มีรถยนต์ใช้สําหรับการปฏิบัติงาน กองการศึกษาฯ
ครุภัณฑ์ได้เรียบร้อย อย่างเพียงพอ
ครบถ้วน

5. กองพัสดุและทรัพย์สิน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
กองพัสดุและทรัพย์สิน
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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 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

1

127,000

1

127,000

1
1

127,000
127,000

1
1

127,000
127,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000
35,000
35,000
1 โครงการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ จัดซื้อตู้เหล็กทึบ 2 บานเลื่อน
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 10 หลัง
เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
สํานักงาน
ราคาหลังละ 3,500 บาท
รวมถึงการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
(ราคาตามท้องตลาด)
ทรัพย์สินพร้อมทั้งจ้างเหมาบริการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
58,000
58,000
58,000
จํานวน 2 เครื่อง
(คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์
ราคากลางพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวง ICT)
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifuntion
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จํานวน 2 เครื่อง
(คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวง ICT)

34,000

34,000

34,000

20
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณเกี่ยวกับ กองพัสดุมีงบประมาณ
การจัดซื้อครุภัณฑ์มี เกี่ยวกับการจัดซื้อครุภณฑ์
เพียงพอ
สํานักงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองพัสดุฯ

6. สํานักการช่าง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
สํานักการช่าง
ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ผ. 03
21
ปี 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

รวม
รวมทั้งสิ้น

37

193,442,000

37

193,442,000

37
37

193,442,000
193,442,000

37
37

193,442,000
193,442,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

22

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านดอนแสลงพันธ์
หมู่ที่ 4 ตําบลนางรอง - บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7
ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านหนองขวาง หมู่ที่ 1 - ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง บ้านเมืองแฝก หมู่ที่ 1 ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
3 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete
สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 ตําบลพระครู - บ้านหนองจอก
หมู่ที่ 19 ตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
4 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 10 ตําบลอิสาณ - บ้านศิลาทอง
หมู่ที่ 16 ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 6,000 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 3,600 ลบ.ม
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,025 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,200 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,720 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มไี หล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,200 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

5 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 935 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มไี หล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,610 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านกระสัง
หมู่ที่ 1 ตําบลกระสัง - บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 10 ตําบลอิสาณ
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 3,570 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มไี หล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,235 ตรม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
(บาท)

3,078,000

4,100,000

3,000,000

2,485,000

8,750,000

2561 2562
(บาท) (บาท)
–

–

–

–

–

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ

–

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

–

ยาว 6,000 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 3,600 ลบ.ม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

–

ยาว 1,025 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,200 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

–

ยาว 2,720 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไม่มีไหล่ทาง
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,200 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

–

ยาว 935 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไม่มีไหล่ทาง
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,610 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

ยาว 3,570 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไม่มีไหล่ทาง
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,235 ตรม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

23

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 3 ตําบลโนนเจริญ - บ้านโคกกระชาย
หมู่ที่ 10 ตําบลสายตะกู อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

7 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 4,600 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36,000 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตําบลสระแก้ว - บ้านหนองย่างหมู
หมู่ที่ 4 ตําบลเมืองฝ้าย อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
8 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,200 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,200 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบ้านตาแก หมู่ที่ 2 ตําบลโคกขมิ้น - บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8
ตําบลสําโรง อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,800 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มไี หล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านโคกบัว
หมู่ที่ 10 ตําบลโคกขมิ้น อําเภอพลับพลาชัย - บ้านปราสาท

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,050 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มไี หล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หมู่ที่ 6 ตําบลสูงเนิน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านละเบิก
หมู่ที่ 14 ตําบลปราสาท - บ้านด่าน หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านด่าน
อําเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรัมย์

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 3,037 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,296 ตรม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
(บาท)

16,300,000

4,000,000

3,970,000

3,000,000

11,368,000

2561 2562
(บาท) (บาท)
–

–

–

–

–

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ

–

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

–

ยาว 4,600 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36,000 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

–

ยาว 1,200 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,200 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

–

ยาว 1,800 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไม่มีไหล่ทาง
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

–

ยาว 1,050 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไม่มีไหล่ทาง
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 3,037 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,296 ตรม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

24

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตําบลสะแก - บ้านหนองเกาะน้อย สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,500 เมตร
หมู่ที่ 12 ตําบลทุ่งวัง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,500 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
12 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านห้วยจรเข้มาก หมู่ที่ 17 ตําบลบ้านบัว - บ้านไทยพัฒนา สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 3,000 เมตร
หมู่ที่ 17 ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตรม.
13 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เพื่อให้ประชาชนได้มถี นน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11 ตําบลอิสาณ - บ้านโนนสวรรค์
หมู่ที่ 9 ตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
14 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,200 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มไี หล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 6 ตําบลป่าชัน - บ้านโคกขมิ้น
หมู่ที่ 11 ตําบลโคกขมิ้น อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
15 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,300 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,400 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบ้านหว้า หมู่ที่ 2 ตําบลตาเสา - บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2
ตําบลหนองใหญ่ อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,200 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600 ตรม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
(บาท)

9,000,000

8,079,000

3,000,000

8,000,000

4,190,000

2561 2562
(บาท) (บาท)
–

–

–

–

–

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ

–

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

–

ยาว 2,500 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,500 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

–

ยาว 3,000 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
หนา 0.15 เมตร
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

–

ยาว 1,200 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไม่มีไหล่ทาง
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

–

ยาว 2,300 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,400 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 1,200 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600 ตรม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

25

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านละหานทรายใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
หมู่ที่ 3 ตําบลหินลาด - บ้านหัวถนน หมู่ที่ 7 ตําบลโนนเจริญ
อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
17 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง
สายบ้านสายตรี 16 พัฒนา2 หมู่ที่ 12 ตําบลหนองไม้งาม
อําเภอบ้านกรวด - บ้านหงอนไก่ หมู่ที่ 3 ตําบลหนองแวง
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
18 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านบึงเก่า
หมู่ที่ 2 ตําบลบึงเจริญ - บ้านโคกวัด หมู่ที่ 5 ตําบลหนองไม้งาม

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 3,500 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรลูกรัง 2,100 ลบ.ม
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 3,200 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรลูกรัง 1,920 ลบ.ม
เพื่อให้ประชาชนได้มถี นน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

19 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านสายตรี 2

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,800 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรลูกรัง 1,680 ลบ.ม
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

หมู่ที่ 11 ตําบลปราสาท - บ้านโคกระเหย หมู่ที่ 13
เทศบาลตําบลตลาดนิคมปราสาท อําเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์
20 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 3,900 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรลูกรัง 1,950 ลบ.ม
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านจิกน้อย
หมู่ที่ 4 ตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เขตตําบลบ้านยาง อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 755 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,780 ตรม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
(บาท)

620,000

510,000

480,000

550,000

2,150,000

2561 2562
(บาท) (บาท)
–
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–

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ

–

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

–

ยาว 3,500 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรลูกรัง 2,100 ลบ.ม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

–

ยาว 3,200 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรลูกรัง 1,920 ลบ.ม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

–

ยาว 2,800 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรลูกรัง 1,680 ลบ.ม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

–

ยาว 3,900 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรลูกรัง 1,950 ลบ.ม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

ยาว 755 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,780 ตรม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

26

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านจาน - บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1
ตําบลหายโศก อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

22 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,266 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,330 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบ้านโนนขวาง หมู่ที่ 7 ตําบลโนนขวาง - บ้านหนองทับ
หมู่ที่ 13 ตําบลบ้านด่าน อําเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
23 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,725 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มไี หล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,350 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบ้านสําโรง หมู่ที่ 6 ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
24 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 3,500 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มไี หล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,000 ตรม.

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบ้านบัวทอง หมู่ที่ 18 ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 4,900 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มไี หล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 29,400 ตรม.

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
(บาท)

2,878,000

4,560,000

8,930,000

2561 2562
(บาท) (บาท)
–

–

–

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ

–

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

–

ยาว 1,266 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
หนา 0.15 เมตร
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,330 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

–

ยาว 1,725 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไม่มีไหล่ทาง
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,350 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 3,500 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไม่มีไหล่ทาง
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,000 ตรม.

12,232,000

–

–

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

ยาว 4,900 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไม่มีไหล่ทาง
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 29,400 ตรม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

27

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายบ้านทะเมนชัย หมู่ที่ 1 ตําบลทะเมนชัย - บ้านไผ่น้อย
หมู่ที่ 11 ตําบลหนองคู อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
26 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,300 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายบ้านหนองตาด หมู่ที่ 3 ตําบลทะเมนชัย บ้านสี่เหลี่ยมประชามิตร หมู่ที่ 10 ตําบลหนองบัวโคก
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
27 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 3,500 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,500 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตําบลไทรโยง - บ้านโคกใหญ่
หมู่ที่ 8 ตําบลก้านเหลือง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
28 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,900 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,500 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สําหรับใช้ในการคมนาคม
สายบ้านเขตสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตําบลหลักเขต อําเภอเมือง ได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านเสม็ด หมู่ที่ 4 ตําบลสําโรง อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สายบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 1 ตําบลลําไทรโยง บ้านหนองไทร หมู่ที่ 12 ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์

ยาว 3,100 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,800 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 4,800 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มไี หล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตรม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
(บาท)

3,022,000

8,153,000

6,750,000

14,447,000

10,460,000

2561 2562
(บาท) (บาท)
–

–

–

–

–

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ

–

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

–

ยาว 1,300 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
หนา 0.15 เมตร
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

–

ยาว 3,500 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
หนา 0.15 เมตร
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,500 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

–

ยาว 2,900 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
หนา 0.15 เมตร
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,500 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

–

ยาว 3,100 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,800 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 4,800 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไม่มีไหล่ทาง
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตรม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

28

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

30 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายบ้านเย้ยปราสาท หมู่ที่ 1 ตําบลเย้ยปราสาท บ้านหนองกราด หมู่ที่ 5 ตําบลท่าโพธิ์ชัย อําเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,300 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มไี หล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,500 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

สายบ้านหนองนา หมู่ที่ 4 ตําบลลําไทรโยง - บ้านหนองไทร
หมู่ที่ 12 ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
32 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,000 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มไี หล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 1 ตําบลประทัดบุ - บ้านตะแบก
หมู่ที่ 1 ตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
33 โครงการก่อสร้างห้องน้ํา - ห้องส้วม ชาย-หญิง
จํานวน 4 หลัง บริเวณสนามกีฬากลาง(เขากระโดงสเตเดียม)
ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 725 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,800 ตรม.
เพื่อเป็นการบริการ
ก่อสร้างห้องน้ํา - ห้องส้วม
ประชาชนให้ได้รับ
ชาย-หญิง จํานวน 4 หลัง ๆละ
ความสะดวกในการใช้
350,000 บาท

34 งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสนาม
ฟุตบอลที่ก่อสร้างใหม่ภายในสนามกีฬากลาง(เขากระโดง
สเตเดียม) ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ห้องน้ํา-ห้องส้วม
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ช่วงเวลากลางคืนในการ
ใช้สนามกีฬากลาง

(ตามแบบแปลนสํานักกรช่าง)
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
แสงสว่างภายในสนามกีฬากลาง
(เขากระโดงสเตเดียม) รายละเอียด
ตามประมาณการของการไฟฟ้าฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
(บาท)

5,200,000

4,400,000

2,380,000

1,400,000

2,000,000

2561 2562
(บาท) (บาท)
–

–

–

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ

–

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

–

ยาว 2,300 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไม่มีไหล่ทาง
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,500 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

–

ยาว 2,000 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไม่มีไหล่ทาง
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 725 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,800 ตรม.
ก่อสร้างห้องน้ํา-ห้องส้วม ชาย-หญิง
จํานวน 4 หลัง ๆละ 350,000 บาท

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง

คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนได้รับ
สํานักการช่าง
ความสะดวกในการ
ใช้ห้องน้ํา-ห้องส้วม

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง
แสงสว่างภายในสนามกีฬากลาง
สะดวกปลอดภัยช่วง
(เขากระโดงสเตเดียม)
เวลากลางคืนในการ
ใช้สนามกีฬากลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผ. 01

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

โครงการ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

35 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสนามฟุตบอลที่ก่อสร้าง
ใหม่ภายในสนามกีฬากลาง(เขากระโดงสเตเดียม)
ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ช่วงเวลากลางคืนในการ
ใช้สนามกีฬากลาง
36 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและ เพื่อให้ประชาชนได้มถี นน
ลานจอดรถบริเวณภายในสนามกีฬากลาง(เขากระโดงสเตเดียม)
ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

37 ปรับปรุงระบบระบายน้ําบริเวณสนามฟุตบอลที่ก่อสร้างใหม่
ภายในสนามกีฬากลาง (เขากระโดงสเตเดียม)
ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
(บาท)

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณสนามฟุตบอลที่ก่อสร้างใหม่
(ตามแบบแปลนสํานักการช่าง)

1,000,000

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

8,000,000

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,000 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตรม.
เพื่อให้การระบายน้ํา
ก่อสร้างระบบระบายน้ํา คสล.
ภายในสนามกีฬาสะดวก ยาว 1,000 เมตร พร้อมบ่อพัก
ไม่ท่วมขัง
(ตามแบบแปลนสํานักการช่าง)

2561 2562
(บาท) (บาท)

–

–

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง
บริเวณสนามฟุตบอลที่ก่อสร้างใหม่ สะดวกปลอดภัยช่วง
เวลากลางคืนในการ
ใช้สนามกีฬากลาง
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 2,000 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตรม.

1,000,000

ก่อสร้างระบบระบายน้ํา คสล.
ยาว 1,000 เมตร พร้อมบ่อพัก

สนามกีฬากลาง
สํานักการช่าง
มีระบบระบายน้ําที่ดี
ประชาชนได้รับความ
สะดวก

7. กองแผนและงบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
กองแผนและงบประมาณ
ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ผ. 03

30
ปี 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

99,300

1

99,300

1
1

99,300
99,300

1
1

99,300
99,300

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง
และเครื่องใช้สํานักงาน

ปฏิบัติงาน

10,000
21,000

สําหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง
(คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์
ราคากลางพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวง ICT)
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จํานวน 1 เครื่อง
(คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวง ICT)
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ตัวชี้วัด
(KPI)
การปฏิบัติงานมี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4,300

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีครุภัณฑ์สํานักงานใช้ในการ กองแผนฯ

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

(ราคาตามท้องตลาด)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

ผ. 01

และมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา
แบบNetwork แบบที่ 1
จํานวน 4 เครื่อง
(คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวง ICT)

64,000

ผ. 01
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

