แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 25561-2564) เพิ่มเติ
ม ม (ฉบบับที่ 1)
น งหวัดบุ
ด รีรัมย์
ขององค์การบริริหารส่วนจั

กองแผนและงบปประมาณ
องค์การบริหารส่วนจั
ว งหวัดบุรีรัมย์
โทร/โทรสาร 0 4461
4 2913

สารบัญ
หน้า
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ 07)

1-2

บัญชีโครงการที่ดําเนินการเอง (แบบ ผ 01)

3 – 42

บัญชีอุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (แบบ ผ 02)

43 – 47

บัญชีโครงการพัฒนาที่ดําเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ 06)

48 – 50

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ 08)

51 – 52

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
(แบบ ผ.07)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาเกษตรกรรม
1.1 แผนงานการเกษตร

ปี 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

ปี 2563
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

แบบ ผ. 07

ปี 2564
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

รวม 4 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

รวม

10
10

21,131,000
21,131,000

10
10

21,131,000
21,131,000

10
10

21,131,000
21,131,000

10
10

21,131,000
21,131,000

40
40

84,524,000
84,524,000

รวม

1
1

30,000,000
30,000,000

1
1

30,000,000
30,000,000

1
1

30,000,000
30,000,000

1
1

30,000,000
30,000,000

4
4

120,000,000
120,000,000

รวม

8
8

23,640,761
23,640,761

3
3

1,901,000
1,901,000

3
3

1,901,000
1,901,000

3
3

1,901,000
1,901,000

17
17

29,343,761
29,343,761

100,000
6,000,000
208,000,000
100,000
2,500,000
263,850,000
2,900,000
2,200,000
485,650,000

1
1
1
1
3
77

100,000
6,000,000
6,000,000
100,000
2,200,000
263,850,000

1
1
1
1
3
77

100,000
6,000,000
6,000,000
100,000
2,200,000
263,850,000

1
1
1
1
3
77

100,000
6,000,000
6,000,000
100,000
2,200,000
263,850,000

รวม

1
1
2
1
3
77
2
7
94

7
91

2,200,000
280,450,000

7
91

2,200,000
280,450,000

7
91

2,200,000
280,450,000

4
4
5
4
12
308
2
28
367

400,000
24,000,000
226,000,000
400,000
9,100,000
1,055,400,000
2,900,000
8,800,000
1,327,000,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 พัฒนาการกีฬา
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
4.1 แผนงานการเกษตร
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
4.3 แผนงานสาธารณสุข
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
4.5 แผนงานการศึกษา
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.3 แผนงานการศึกษา

ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

3
7
4
รวม 14
รวมทั้งสิ้น 127

8,304,000
1,678,100
332,500
10,314,600
570,736,361

ปี 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

2
7
4
13
118

5,000,000
1,678,100
332,500
7,010,600
340,492,600

ปี 2563
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

2
7
4
13
118

5,000,000
1,678,100
332,500
7,010,600
340,492,600

แบบ ผ. 07

ปี 2564
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

2
7
4
13
118

5,000,000
1,678,100
332,500
7,010,600
340,492,600

รวม 4 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

9
28
16
53
481

23,304,000
6,712,400
1,330,000
31,346,400
1,592,214,161

2

บัญชีโครงการที่ดําเนินการเอง
(ผ 01)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาเกษตรกรรม
1.1 แผนงานการเกษตร

ปี 2563
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

ปี 2564
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

รวม 4 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

รวม

10
10

21,131,000
21,131,000

10
10

21,131,000
21,131,000

10
10

21,131,000
21,131,000

10
10

21,131,000
21,131,000

40
40

84,524,000
84,524,000

รวม

1
1

30,000,000
30,000,000

1
1

30,000,000
30,000,000

1
1

30,000,000
30,000,000

1
1

30,000,000
30,000,000

4
4

120,000,000
120,000,000

8
8

23,640,761
23,640,761

3
3

1,901,000
1,901,000

3
3

1,901,000
1,901,000

3
3

1,901,000
1,901,000

17
17

29,343,761
29,343,761

1
1
1
1
3
77
84

100,000
6,000,000
6,000,000
100,000
2,500,000
263,850,000
278,550,000

1
1
1
1
3
77
84

100,000
6,000,000
6,000,000
100,000
2,200,000
263,850,000
278,250,000

1
1
1
1
3
77
84

100,000
6,000,000
6,000,000
100,000
2,200,000
263,850,000
278,250,000

1
1
1
1
3
77
84

100,000
6,000,000
6,000,000
100,000
2,200,000
263,850,000
278,250,000

4
4
4
4
12
308
336

400,000
24,000,000
24,000,000
400,000
9,100,000
1,055,400,000
1,113,300,000

3
7
4
รวม 14
รวมทั้งสิ้น 117

8,304,000
1,678,100
332,500
10,314,600
363,636,361

2
7
4
13
111

5,000,000
1,678,100
332,500
7,010,600
338,292,600

2
7
4
13
111

5,000,000
1,678,100
332,500
7,010,600
338,292,600

2
7
4
13
111

5,000,000
1,678,100
332,500
7,010,600
338,292,600

9
28
16
53
450

23,304,000
6,712,400
1,330,000
31,346,400
1,378,514,161

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 พัฒนาการกีฬา
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.1 แผนงานการเกษตร
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
4.3 แผนงานสาธารณสุข
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
4.5 แผนงานการศึกษา
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.3 แผนงานการศึกษา

ปี 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรม
1.1 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
1 โครงการขุดลอกห้วยกระเบื้อง(ห้วยเจมิง) เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตําบล
เชื่อมระหว่างตําบลกันทรารมย์ และ
ได้มีน้ําเพียงพอในการใช้
เทศบาลตําบลอุดมธรรม
อุปโภค-บริโภค และ
อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทําการเกษตร
2 โครงการขุดลอกคลองสายบ้านระกาน้อย เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตําบล
หมู่ที่ 14 ตําบลบ้านปรือ - บ้านนาราใหญ่ ได้มีน้ําเพียงพอในการใช้
หมู่ที่ 14 ตําบลสองชั้น
อุปโภค-บริโภค และ
ทําการเกษตร
อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ําพร้อมลงลูกรัง เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตําบล
กั้นคันคลอง 2 ข้าง จากหมู่ที่ 9
ได้มีน้ําเพียงพอในการใช้
ตําบลตาเสา - บ้านตาดี ตําบลห้วยสําราญ อุปโภค-บริโภค และ
อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทําการเกษตร
4 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 10
เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตําบล
ตําบลตาเสา ถึงหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7
ได้มีน้ําเพียงพอในการใช้
ตําบลหนองใหญ่ อําเภอสตึก
อุปโภค-บริโภค และ
จังหวัดบุรีรัมย์
ทําการเกษตร

แบบ ผ. 01

4

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
3,000,000

ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 16 เมตร
ยาว 9,000 เมตร
ลึกเฉลี่ย 2.50 - 5.00 เมตร ลาดเอียง 1 :1
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองทรัพยากรฯ)
ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 10 เมตร
3,560,000
ยาว 3,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร
ลาดเอียง 1 : 1
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองทรัพยากรฯ)
ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 16 เมตร
1,000,000
ยาว 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร
ลาดเอียง 1 : 1
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองทรัพย์ฯ)
ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 18 เมตร
3,000,000
ยาว 4,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร
ลาดเอียง 1 : 1
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองทรัพยากรฯ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค กองทรัพยากรฯ
มีน้ําใช้เพียงพอ
บริโภคและใช้ในการเกษตร

3,560,000 3,560,000 3,560,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค กองทรัพยากรฯ
มีน้ําใช้เพียงพอ
บริโภคและใช้ในการเกษตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค กองทรัพยากรฯ
มีน้ําใช้เพียงพอ
บริโภคและใช้ในการเกษตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค กองทรัพยากรฯ
มีน้ําใช้เพียงพอ
บริโภคและใช้ในการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรม
1.1 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
5 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 6
เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตําบล
ตําบลตาเสา ถึง หมู่ที่ 1 ตําบลเมืองโพธิ์ ได้มนี ้ําเพียงพอในการใช้
อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
อุปโภค-บริโภค และ
ทําการเกษตร
6 โครงการขุดลอกคลองกะหาด หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตําบล
ตําบลตาเสา อําเภอห้วยราช ได้มีน้ําเพียงพอในการใช้
ตําบลหนองใหญ่ อําเภอสตึก
อุปโภค-บริโภค และ
จังหวัดบุรีรัมย์
ทําการเกษตร
7 โครงการขุดลอกคลองหนองไผ่ หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตําบล
ตําบลตาเสา อําเภอห้วยราช ได้มีน้ําเพียงพอในการใช้
ตําบลปราสาท อําเภอบ้านด่าน
อุปโภค-บริโภค และ
จังหวัดบุรีรัมย์
ทําการเกษตร
8 โครงการขุดลอกบ้านมะขาม หมู่ที่ 5
เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตําบล
ตําบลตาเสา อําเภอห้วยราช ได้มีน้ําเพียงพอในการใช้
ตําบลห้วยสําราญ อําเภอกระสัง
อุปโภค-บริโภค และ
จังหวัดบุรีรัมย์
ทําการเกษตร

แบบ ผ. 01

5

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
3,000,000

ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 18 เมตร
ยาว 3,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร
ลาดเอียง 1 : 1
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองทรัพยากรฯ)
ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 20 เมตร
1,000,000
ยาว 1,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร
ลาดเอียง 1 : 1
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองทรัพยากรฯ)
ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 18 เมตร
2,000,000
ยาว 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร
ลาดเอียง 1 : 1
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองทรัพยากรฯ)
ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 18 เมตร
1,000,000
ยาว 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร
ลาดเอียง 1 : 1
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองทรัพยากรฯ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค กองทรัพยากรฯ
มีน้ําใช้เพียงพอ
บริโภคและใช้ในการเกษตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค กองทรัพยากรฯ
มีน้ําใช้เพียงพอ
บริโภคและใช้ในการเกษตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค กองทรัพยากรฯ
มีน้ําใช้เพียงพอ
บริโภคและใช้ในการเกษตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค กองทรัพยากรฯ
มีน้ําใช้เพียงพอ
บริโภคและใช้ในการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรม
1.1 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
9 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9
ตําบลตาเสา อําเภอห้วยราช ตําบลห้วยสําราญ อําเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์
10 โครงการขุดลอกลําห้วยโกรกขี้หนู
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตําบลหลักเขต บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตําบลสวายจีก
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รวม

10 โครงการ

แบบ ผ. 01

6

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
2,000,000

เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตําบล ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 18 เมตร
ยาว 3,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร
ได้มีน้ําเพียงพอในการใช้
อุปโภค-บริโภค และ
ลาดเอียง 1 : 1
ทําการเกษตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองทรัพยากรฯ)
1,571,000
เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตําบล ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 14 เมตร
ยาว 1,225 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร
ได้มีน้ําเพียงพอในการใช้
อุปโภค-บริโภค และ
ลาดเอียง 1 : 1
ทําการเกษตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนกองทรัพยากรฯ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค กองทรัพยากรฯ
มีน้ําใช้เพียงพอ
บริโภคและใช้ในการเกษตร

1,571,000 1,571,000 1,571,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค กองทรัพยากรฯ
มีน้ําใช้เพียงพอ
บริโภคและใช้ในการเกษตร

21,131,000 21,131,000 21,131,000 21,131,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว
2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ประชาชนที่มาท่องเที่ยว
ในจังหวัดมีจํานวน
กิจกรรมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวจังหวัด
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการจัดทํา
เพิ่มมากขึ้น
จังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ วารสาร
และอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

รวม

1 โครงการ

-

(ผลผลิตของโครงการ)

-

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

นักท่องเที่ยวทราบข้อมูล สํานักปลัดฯ
การท่องเที่ยวของจังหวัด
มากขึ้น สร้างรายได้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการกีฬา
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
1 โครงการปรับปรุงปลูกหญ้า
สนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง
สเตเดี้ยม) ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
2 โครงการก่อสร้างถังเก็บกักน้ํา
ขนาด 60 ลบ.ม. จํานวน 2 ถัง
พร้อมวางท่อเมนและวัสดุอุปกรณ์
ภายในสนามฟุตบอลบริเวณสนาม
กีฬากลาง(เขากระโดงสเตเดียม)
3 โครงการก่อสร้างหอถังสูง
ขนาด 8 ลบ.ม. จํานวน 1 แห่ง
ภายในสนามฟุตบอลบริเวณสนาม
กีฬากลาง(เขากระโดงสเตเดียม)
4 โครงการ "บุรีรัมย์ มาราธอน"
2018

เพื่อปรับระดับ บํารุงดิน ปลูกหญ้า
ให้ได้ตามมาตรฐานสนามฟุตบอล
และเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ
ในการเล่น
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ําสําหรับอุปโภคบริโภค
ได้ทันตามความต้องการ
และมีแหล่งน้ําสํารองไว้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
มีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน
สําหรับรองรับการจัดกิจกรรม
สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปภายในจังหวัดบุรีรัมย์
สามารถป้องกันและบรรเทา
แก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ํา
ในเรื่องน้ําแล้งได้ทันตาม
ความต้องการ

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ําสําหรับอุปโภคบริโภค
ได้ทันตามความต้องการ
และมีแหล่งน้ําสํารองไว้
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด้ก เยาวชน และประชาชน
ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ มีความรักความ
สามัคคี

สามารถป้องกันและบรรเทา
แก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ํา
ในเรื่องน้ําแล้งได้ทันตาม
ความต้องการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน
เพื่อทําให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นสนาม
แข่งขันมาราธอนที่ดีที่สุด และเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัด

แบบ ผ. 01

8
งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
839,761

600,000

300,000

8,000,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อบจ.บุรีรัมย์มีสนามฟุตบอล
ที่ได้มาตรฐานไว้รองรับ
การจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชน
ในจังหวัดบุรีรัมย์
สนามกีฬากลาง อบจ.บร.
มีน้ําไว้อุปโภค บริโภค
ได้ทันตามความต้องการ
และมีแหล่งน้ําสํารองไว้

เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษาฯ
ทั่วไปภายในจังหวัดบุรีรัมย์
มีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน

สนามกีฬากลาง อบจ.บร.
มีน้ําไว้อุปโภค บริโภค
ได้ทันตามความต้องการ
และมีแหล่งน้ําสํารองไว้
มีการดําเนินการตาม
โครงการ

สามารถป้องกันและบรรเทา กองการศึกษาฯ
แก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ํา
ในเรื่องน้ําแล้งได้ทันตาม
ความต้องการ
เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษาฯ
ชาวจังหวัดบุรีรัมย์มีสุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง มีความรัก
ความสามัคคี

สามารถป้องกันและบรรเทา กองการศึกษาฯ
แก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ํา
ในเรื่องน้ําแล้งได้ทันตาม
ความต้องการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการกีฬา
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
5 โครงการก่อสร้างโรงยิม
เอนกประสงค์

รวม

8 โครงการ

9
งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

เพื่อให้เด็ก ยาวชน และประชาชน เด็ก เยาวชน และประชาชนชาว
12,000,000
ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ มีสถานที่ในการ จังหวัดบุรีรัมย์ มีสถานที่ออกกําลังกาย
ออกกําลังกาย และสร้างทัศนคติที่ดี เพิ่มขึน้
ในการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย

6 โครงการปรับปรุงรักษาสนามกีฬา เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้
ตามภารกิจถ่ายโอน
มาตรฐาน
7 ค่าไฟฟ้า ค่าตรวจสอบ และค่าบํารุง
รักษาอุปกรณ์โรงสูบน้ําสําหรับ
สนามกีฬาถ่ายโอนตามภารกิจ
8 ค่าน้ําประปา ค่าบําบัดน้ําเสีย
สําหรับสนามกีฬาถ่ายโอน
ตามภารกิจ

แบบ ผ. 01

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าตรวจสอบ
และค่าบํารุงรักษาโรงสูบน้ํา
เพื่อจ่ายเป็นน้ําประปา และ
ค่าบําบัดน้ําเสีย

สนามกีฬากลาง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
(เขากระโดงสเตเดียม)
จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าตรวจสอบ
และค่าบํารุงรักษาโรงสูบน้ํา
(เขากระโดงสเตเดียม)
จ่ายเป็นน้ําประปา และ
ค่าบําบัดน้ําเสีย
(เขากระโดงสเตเดียม)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนอาคาร

930,000

930,000

930,000

930,000 มีการดําเนินการตาม
โครงการ

900,000

900,000

900,000

900,000 มีการดําเนินการตาม
โครงการ

71,000

71,000

71,000

71,000 มีการดําเนินการตาม
โครงการ

23,640,761 1,901,000 1,901,000 1,901,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษาฯ
ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ มีสถานที่
ออกกําลังกาย เล่นกีฬา
และกิจกรรมนันทนาการ
เพิ่มขึ้น
สนามกีฬากลางมีภูมิทัศน์ กองการศึกษาฯ
สวยงามและได้มาตรฐาน
ประชาชนได้รับความสะดวก กองการศึกษาฯ
ในการมาใช้บริการที่สนาม
กีฬากลาง
ประชาชนได้รับความสะดวก กองการศึกษาฯ
ในการมาใช้บริการที่สนาม
กีฬากลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.1 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
1 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
และทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
ให้มีความอุดมสมบูรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์
รวม

1 โครงการ

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์
พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างน้อยปีละ 1 แห่ง

แบบ ผ. 01
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000 พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด
บุรีรัมย์มีความสมบูรณ์
เพิ่มขึ้น

100,000

100,000

100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด กองทรัพยากรฯ
บุรีรัมย์ได้รับการฟื้นฟูให้มีความ
สมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
1 โครงการระบบผลิตน้ําประปา 1.เพื่อเตรียมการป้องกันและ
เคลื่อนที่
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ให้กับประชาชนที่ประสบภัย
2.เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยของ
ประชาชนจากโรคที่เกิดจากน้ํา
เป็นสื่อ
3.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากการขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภคที่สะอาด ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยและ
ภัยพิบัติต่างๆ
4.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ขั้นพื้นฐานของประชาชน
ทางด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
รวม
1 โครงการ

แบบ ผ. 01
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ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดหาระบบผลิตน้ําประปาเคลื่อนที่
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนร้อยละ 80
อัตราการผลิต 3,000 ลิตร/ชั่วโมง
มีความพึงพอใจในการ
และระบบผลิตน้ําดื่มเคลื่อนที่
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อัตราการผลิต 200 ลิตร/ชั่วโมง
ด้านน้ําอุปโภค บริโภค
จํานวน 3 เครื่อง ๆละ 2,000,000 บาท
ของ อบจ.บุรีรัมย์

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย มีน้ําอุปโภค
บริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย
อย่างครอบคลุมและเพียงพอ
2.ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย
มีน้ําอุปโภคบริโภคอย่างมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง
3.ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย
ได้รับน้ําอุปโภคบริโภค
อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองทรัพยากรฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.3 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
1 โครงการจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่

1.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ที่อาจปนเปื้อนมาจากการขับถ่าย
อุจจาระและปัสสาวะไม่ถูกต้อง
2.เพื่อจัดหารถสุขาเคลื่อนที่ไว้คอย
บริการประชาชนที่เดือดร้อนตามที่อาศัย,

12
งบประมาณและที่ผ่านมา

1 โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดหารถสุขาเคลื่อนที่ชนิด 6 ล้อ
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 1.ประชาชนในเขตพื้นที่
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า
ที่ดขี ึ้น
จังหวัดบุรีรัมย์มีสุขภาพ
200 แรงม้า จํานวน 1 คัน
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.ประชาชนมีรถสุขาเคลื่อนที่
ไว้คอยบริการอย่างทั่วถึง

สถานที่จัดงาน หรือสถานที่จัดกิจกรรม
ต่าง ๆให้เพียงพอ
3.เพื่อให้การบริการด้านสาธารณสุข
ด้านสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชน
รวม

แบบ ผ. 01

3.ประชาชนมีความเป็นอยู่
ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองส่งเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
1 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ได้รับการช่วยเหลือ
บุรีรัมย์
ได้อย่างทั่วถึง

รวม

1 โครงการ

ประชาชนผู้ป่วยที่ยากไร้ในพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01
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2561
(บาท)
100,000

100,000

2562
(บาท)
100,000

100,000

2563
(บาท)
100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ผู้ป่วยที่ยากไร้ในพื้นที่
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ผู้ป่วยที่ยากไร้ได้รับการ

กองส่งเสริมฯ

ช่วยเหลือ เอาใจใส่อย่างดี
2.ผู้ป่วยที่ยากไร้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดียิ่งขึ้น
3.ลดปัญหาของสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.5 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
1 โครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา (Thailand 4.0)

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สร้างผู้เรียนที่มีสมรรถนะเป็นที่
ต้องการ สนับสนุนการคิดนวัตกรรม
และนํามาส่งเสริมกระตุ้นให้นักเรียน
ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่

แบบ ผ. 01
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ครูและนักเรียนโรงเรียนหนองขมาร
200,000 200,000 200,000 200,000 ครูและนักเรียนมีสื่อและ
วิทยาคม มีสื่อและนวัตกรรมการ
นวัตกรรมทางการศึกษา
เรียนรู้ที่หลากหลาย ยกระดับคุณภาพ
ที่สง่ เสริมให้เกิดการเรียนรู้
การศึกษา สร้างผู้เรียนที่มีสมรรถนะ
เป็นที่ต้องการ สนับสนุนการคิด
นวัตกรรม
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อม นักเรียนโรงเรียนหนองขมารวิทยาคม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 นักเรียนโรงเรียนหนองขมาร
การบริหารสถานศึกษา
ที่จะได้รับการศึกษาจนจบการศึกษา ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
วิทยาคมทุกคนได้รับการ
ขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมและสนับสนุน
ในการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
3 โครงการส่งเสริมการจัด
เพื่อส่งเสริมความรู้และคุณธรรม
สร้างโรงเรือนปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 300,000
มีการดําเนินการตามโครงการ
กระบวนการเรียนการสอน
ของนักเรียนในการพัฒนาตนเอง
พร้อมติดตั้งระบบน้ํา จํานวน 4 หลัง
การบริหาร ตามหลักปรัชญาของ ชุมชน และสังคม
(รายละเอียดตามโครงการ)
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง" สู่ "ศุนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"
รวม
3 โครงการ
2,500,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูและนักเรียนมีสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษาฯ

นักเรียนโรงเรียนหนองขมาร กองการศึกษาฯ
วิทยาคมทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
นักเรียนมีทักษะในการปลูก กองการศึกษาฯ
พืช ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ
และนํามาใช้ประกอบอาชีพได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 690 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มีไหล่ทาง

1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic
Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place
Recycling) สายบ้านปรือเกียน หมู่ที่ 8
ตําบลร่อนทอง - บ้านหนองกราด หมู่ที่ 6
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,140 ตรม.
ตําบลหนองใหญ่ อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ตําบลหนองตะครอง
อําเภอละหานทราย - บ้านซับคะนิง
หมู่ที่ 14 ตําบลโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์
3 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 4 ตําบลพระครู
อําเภอเมือง - บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2
ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
4 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ้านสระเกตุ หมู่ที่ 3 ตําบลพระครู บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 4 ตําบลกลันทา
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

15
2561
(บาท)
2,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,140 ตรม.

2,000,000

2,000,000

2,000,000

สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,020 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 4,080 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,800 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 540 ลบ.ม
ปริมาตรดินถม 480 ลบ.ม
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,800 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 540 ลบ.ม

2564
ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
2,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 690 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง

2,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,020 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080 ตรม.

520,000

520,000

520,000

450,000

450,000

450,000

520,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 1,800 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 540 ลบ.ม
ปริมาตรดินถม 480 ลบ.ม
450,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 1,800 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 540 ลบ.ม

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ้านโบย หมู่ที่ 2 ตําบลพระครู
อําเภอเมือง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4
ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
6 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ้านโบย หมู่ที่ 2 ตําบลพระครู
อําเภอเมือง - บ้านหนองน้ําขุ่น หมู่ที่ 11
ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
7 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล
สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตําบลสระแก้ว –
บ้านหนองย่างหมู หมู่ที่ 4 ตําบลเมืองฝ้าย
อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
8 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic
Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place
Recycling) สายบ้านห้วยแสนสุข หมู่ที่ 14
ตําบลห้วยสําราญ - บ้านตะแบก หมู่ที่ 4
ตําบลศรีภูมิ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

16
2561
(บาท)
380,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
380,000
380,000

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,180 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 472 ลบ.ม

420,000

420,000

420,000

420,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,180 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 472 ลบ.ม

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 510 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,560 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 715 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตรม.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 510 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,560 ตรม.
2,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 715 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตรม.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,070 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 428 ลบ.ม

2564
ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
380,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,070 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 428 ลบ.ม

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

9 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านกระสัง หมู่ที่ 2 ตําบลบุกระสัง บ้านโคกลอย หมู่ที่ 4 ตําบลโคกสว่าง
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล
สายบ้านเย้ยปราสาท หมู่ที่ 1 ตําบลเย้ยปราสาท
– บ้านหนองกราด หมู่ที่ 5 ตําบลท่าโพธิ์ชัย
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
In-place RecycLing) สายบ้านเขาดิน หมู่ที่ 12
ตําบลยายแย้มวัฒนา – บ้านดอนหนองแหนพัฒนา
หมู่ที่ 3 ตําบลตาเป๊ก อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
12 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
In-place RecycLing) สายบร.ถ. 1-0016
บ้านหนองรี - บ้านหนองกง
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 190 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 170 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 750 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตรม.

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 580 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,060 ตรม.

17
2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

2564
ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
500,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 190 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตรม.
500,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 170 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020 ตรม.
2,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 750 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตรม.

1,500,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 580 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,060 ตรม.

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

13 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
In-place RecycLing) สายบร.ถ. 1-0017
บ้านโคกแร่ - บ้านหนองขาม
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรรี ัมย์
14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล
สายบ้านดอนอะราง หมู่ที่ 1 ตําบลดอนอะราง
อําเภอหนองกี่ - บ้านทุ่งจังหัน หมู่ที่ 1
ตําบลทุ่งจังหัน อําเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์
15 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านจาน –
บ้านโนนขิงไค หมู่ที่ 5 ตําบลพุทไธสง
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
16 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหายโศก หมู่ที่ 2 ตําบลหายโศก –
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13 ตําบลบ้านจาน
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

18
2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 805 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,025 ตรม.

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 805 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไม่มีไหล่ทาง
และปลอดภัยมากขึน้
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,025 ตรม.

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 225 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 535 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,675 ตรม.

500,000

500,000

500,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

500,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 225 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125 ตรม.
1,200,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 535 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,675 ตรม.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 197 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,379 ตรม.

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
2564
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
500,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 197 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
และปลอดภัยมากขึน้
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,379 ตรม.

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

17 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
In-place RecycLing) สายบ้านโคกกะชาย
หมู่ที่ 7 ตําบลตะโกตาพิ - บ้านหัวตะแบก หมู่ที่ 3
ตําบลประทัดบุ อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
In-place RecycLing) สายบร.ถ. 1-0079
บ้านยายแย้ม - บ้านตาจง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
19 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง
สายบ้านเริงทรัพย์ หมู่ที่ 18 ตําบลโคกมะม่วง
อําเภอปะคํา - บ้านเสลาโสรง หมู่ที่ 6
ตําบลทรัพย์พระยา อําเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
20 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง
สายบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 4 ตําบลหนองบัว
- บ้านปลื้มพัฒนา หมู่ที่ 7 ตําบลโคกมะม่วง
อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรมั ย์

19
2561
(บาท)
3,770,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,770,000 3,770,000

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 580 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,640 ตรม.

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 580 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,640 ตรม.

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,165 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรลูกรัง 582.50 ลบ.ม

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,165 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรลูกรัง 582.50 ลบ.ม

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,500 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรลูกรัง 1,500 ลบ.ม

430,000

430,000

430,000

430,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,500 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรลูกรัง 1,500 ลบ.ม

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,080 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,180 ตรม.

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
2564
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
3,770,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 1,080 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
และปลอดภัยมากขึน้
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,180 ตรม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
Asphaltic Concrete สายบ้านพูนสุข
หมู่ที่ 10 ตําบลป่าชัน - บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 6
ตําบลโคกขมิ้น อําเภอพลับพลาชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ (ช่วงที่ 2)
22 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
In-place RecycLing) สายบ้านยางทะเล
หมู่ที่ 5 ตําบลหนองเยือง – บ้านโนนไฮ
หมู่ที่ 5 ตําบลกู่สวนแตง อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
จังหวัดบุรีรัมย์
23 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ้านหนองไทร หมู่ที่ 8 ตําบลหนองขมาร
- บ้านหนองขุนพรหม หมู่ที่ 17 ตําบลปะเคียบ
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
24 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนเพกา หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านแพ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตําบลหนองขมาร
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

20
2561
(บาท)
2,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 460 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,680 ตรม.

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 460 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
และปลอดภัยมากขึน้
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,680 ตรม.

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,550 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 1,000 ลบ.ม
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 470 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,350 ตรม.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 2,550 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 1,000 ลบ.ม
1,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 470 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,350 ตรม.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 565 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,390 ตรม.

2564
ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
2,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 565 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 3,390 ตรม.

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

25 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล
สายบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 ตําบลถาวร
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ - บ้านยางโป่งสะเดา
หมู่ที่ 1 ตําบลตาจง อําเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
26 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ตําบลบ้านคู บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ตําบลศรีสว่าง
อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
27 โครงกาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล
สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 8 ตําบลท่าม่วง บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 9 ตําบลทุ่งวัง
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
28 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ้านดงสันติ หมู่ที่ 10 ตําบลดงอีจาน บ้านหนองแค หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งจังหัน
อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 725 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 425 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,125 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 625 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตรม.
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,655 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 662 ลบ.ม
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2561
(บาท)
2,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000
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ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
2564
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
2,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 725 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไม่มีไหล่ทาง
และปลอดภัยมากขึน้
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตรม.
1,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 425 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,125 ตรม.
2,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 625 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตรม.
1,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,655 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 662 ลบ.ม

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

29 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบร.ถ.1-0101 บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านหนองผักแว่น อําเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
30 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 ตําบลทุ่งจังหัน
อําเภอโนนสุวรรณ - บ้านโคกรัก หมู่ที่ 11
ตําบลดอนอะราง อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
31 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
In-place RecycLing)สาย บร.ถ.1-0142
ถนนภายในนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด
(ช่วงบ้านสายโท 5 เหนือ) อําเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์
32 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 2,500 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 1,250 ลบ.ม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,750 เมตร
หนา 0.10 เมตร

ปริมาตรหินคลุก 700 ลบ.ม
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 845 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,070 ตรม.

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 690 เมตร

In-place RecycLing) สายบ้านไทรโยง หมู่ที่ 10 ได้สะดวกรวดเร็ว
ตําบลสะแกโพรง - บ้านโสน หมู่ที่ 15 ตําบลลุมปุ๊ก
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตรม.
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1,300,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
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2564
ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
1,300,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 2,500 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 1,250 ลบ.ม
700,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,750 เมตร
หนา 0.10 เมตร

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ปริมาตรหินคลุก 700 ลบ.ม
2,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 845 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,070 ตรม.

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

2,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 690 เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก

ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตรม.

และปลอดภัยมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

33 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 ตําบลหายโศก –
บ้านข่า หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านแวง อําเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์
34 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านรอบอ่างห้วยตลาด บ้านเย้ยสะแก
หมู่ที่ 3 ตําบลเสม็ด - บ้านตลาดควาย หมู่ที่ 1
ตําบลสะแกซํา อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ( ช่วงที่ 2 )
35 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
In-place RecycLing) สายบ้านสี่เหลี่ยม
หมู่ที่ 5 ตําบลสี่เหลี่ยม อําเภอประโคนชัย –
บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 8 ตําบลหนองโสน
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
36 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
In-place RecycLing) สายบ้านละหอกกระสัง
หมู่ที่ 8 ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย -
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(บาท)
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,600,000 1,600,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 720 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,515 ตรม.

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 720 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,515 ตรม.

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 515 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,120 ตรม.

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 515 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,120 ตรม.

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 710 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,550 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 240 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,465 ตรม.

2564
ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
1,600,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 710 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้นื ที่ไม่น้อยกว่า 3,550 ตรม.
1,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 240 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,465 ตรม.

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

บ้านหนองไม้งาม หมู่ที่ 1 ตําบลหนองไม้งาม
อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
37 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
In-place RecycLing) สายบ้านเล็บเหยี่ยว
หมู่ที่ 7 ตําบลชุดเห็ด - บ้านหนองไผ่
หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านยาง
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
38 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ้านรุน(ตะวันออก) หมู่ที่ 5 ตําบลบัวทอง
- บ้านง้าง หมู่ที่ 12 ตําบลบ้านยาง
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
39 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล
สายบ้านสองห้อง หมู่ที่ 9
ตําบลบ้านด่าน - บ้านดงกระทิง หมู่ที่ 1
ตําบลโนนขวาง อําเภอบ้านด่าน
จังหวัดบุรีรัมย์

24
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 350 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
หรือมีพ้นื ที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตรม.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 350 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตรม.

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,550 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 1,275 ลบ.ม
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 775 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,650 ตรม.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 2,550 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 1,275 ลบ.ม
2,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 775 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,650 ตรม.

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

40 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตําบลอิสาณ ชุมชนบุลําดวนใต้เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 6,160 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 26,240 ลบ.ม

41 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
Asphaltic Concrete สายบร.ถ.1-0066
บ้านตลาดโพธิ์ - บ้านใหม่สามัคคี(สระคูณ)
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
42 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง
สายบ้านสายโท 11 เหนือ หมู่ที่ 3
ตําบลสายตะกู - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8
ตําบลโนนเจริญ อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
43 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง
สายบ้านงามใต้สามัคคี หมู่ที่ 14
ตําบลหนองไม้งาม อําเภอบ้านกรวด บ้านผไทรวมพล หมู่ที่ 11 ตําบลหนองแวง
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,725 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มีไหล่ทาง

25
2561
(บาท)
2,000,000

10,000,000 10,000,000

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,350 ตรม.

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 5,750 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรลูกรัง 3,450 ลบ.ม
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 5,800 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรลูกรัง 3,480 ลบ.ม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000

1,000,000

1,000,000

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
2564
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
2,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 6,160 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
หนา 0.10 เมตร
และปลอดภัยมากขึน้
ปริมาตรหินคลุก 26,240 ลบ.ม

10,000,000 10,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,725 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,350 ตรม.
1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 5,750 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรลูกรัง 3,450 ลบ.ม
1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 5,800 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรลูกรัง 3,480 ลบ.ม

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

44 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 ตําบลสวายจีก
อําเภอเมือง - บ้านตาราม หมู่ที่ 8 ตําบลสองชั้น
อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
45 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล
สายบ้านตาเหล็ง หมู่ที่ 4 ตําบลหนองปล่อง บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ 4 ตําบลโคกสนวน
อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
46 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
Asphaltic Concrete สายบ้านหนองจิก
หมู่ที่ 1 ตําบลหายโศก - บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 8
ตําบลบ้านจาน อําเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์ (ช่วงที่2)
47 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล
สายบ้านโนนมะกอก หมู่ที่ 2 ตําบลโคกสว่าง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 ตําบลโคกสูง
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

26
2561
(บาท)
450,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
450,000
450,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 465 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,790 ตรม.

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 465 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,790 ตรม.

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 350 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตรม.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 350 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไม่มีไหล่ทาง
และปลอดภัยมากขึน้
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตรม.

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,450 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 580 ลบ.ม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,265 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,590 ตรม.

2564
ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
450,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,450 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 580 ลบ.ม
2,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,265 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพ้นื ที่ไม่น้อยกว่า 7,590 ตรม.

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

48 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 7 ตําบลไทยเจริญ
- บ้านหนองน้ําใส หมู่ที่ 8 ตําบลหนองบัว
อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์
49 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ตําบลหนองตะครอง บ้านสําโรง หมู่ที่ 5 (คุ้มลําดวน) ตําบลสําโรงใหม่
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
50 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนลาดยาง
ผิวจราจร Asphaltic Concrete
(โดยวีธิ PavementIn-place RecycLing)
สายแยกบ้านยาง หมู่ที่ 9 เทศบาลตําบลอิสาณ
- บ้านโนนสูง หมู่ที่ 16 ตําบลหนองตาด
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
51 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
In-place RecycLing) สายบร.ถ.1 - 0007
บ้านโกรกขี้หนู - บ้านโนนสวรรค์
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 2,600 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 1,040 ลบ.ม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 2,900 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 1,160 ลบ.ม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 300 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 3.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตรม.

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,800 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตรม.

27
2561
(บาท)
1,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,200,000

6,200,000

6,200,000

2564
ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
1,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 2,600 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 1,040 ลบ.ม
1,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 2,900 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก 1,160 ลบ.ม
2,000,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 300 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 3.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตรม.

6,200,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,800 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตรม.

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

52 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
In-place RecycLing) สายบร.ถ.1 - 0013
บ้านโคกตามุง - บ้านกระสัง อําเภอห้วยราช
จังหวัดบุรรี ัมย์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,000 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตรม.

53 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
สําหรับใช้ในการคมนาคม
In-place RecycLing) สายบร.ถ.1 - 0015
ได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านเมืองโพธิ์ - บ้านหนองน้ําขุ่น
อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
54 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
สําหรับใช้ในการคมนาคม
In-place RecycLing) สายบร.ถ.1 - 0018
ได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านโคกสูง - บ้านประคอง อําเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
55 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
สําหรับใช้ในการคมนาคม
In-place RecycLing) สายบร.ถ.1 - 0035
ได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านเสม็ด-บ้านปริงเปรน อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

28
2561
(บาท)
3,500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,500,000 3,500,000

2564
ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
3,500,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตรม.

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

10,230,000 10,230,000 10,230,000 10,230,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตรม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตรม.

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตรม.

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 8,000 ตรม.

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตรม.

3,400,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตรม.

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

56 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
In-place RecycLing) สายบร.ถ.1 - 0053
บ้านโคกเพชร - อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
57 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
In-place RecycLing) สายบร.ถ.1 - 0069
บ้านคูเมือง - บ้านหนองเฒ่ากา
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
58 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
In-place RecycLing) สายบร.ถ.1 - 0076
บ้านโคกหัวเสือ - บ้านเขาอังคาร
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
59 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
In-place RecycLing) สายบร.ถ.1 - 0086
บ้านทองหลาง - บ้านแก อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

29
2561
(บาท)
6,850,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
6,850,000 6,850,000

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 800 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตรม.

2,800,000

2,800,000

2,800,000

2,800,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 800 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตรม.

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,000 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตรม.

3,400,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตรม.

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,000 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตรม.

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 4,334 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32,904 ตรม.

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
2564
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
6,850,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 2,000 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
และปลอดภัยมากขึน้
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตรม.

16,700,000 16,700,000 16,700,000 16,700,000

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 4,334 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
และปลอดภัยมากขึน้
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32,904 ตรม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จังหวัดบุรีรัมย์
60 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
สําหรับใช้ในการคมนาคม
In-place RecycLing) สายบร.ถ.1 - 0091
ได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านท่างาม - บ้านแดงใหญ่ อําเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์
61 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
สําหรับใช้ในการคมนาคม
In-place RecycLing) สายบร.ถ.1 - 0098
ได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านขรัวตาแก้ว-บ้านงิ้ว อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
62 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
สําหรับใช้ในการคมนาคม
In-place RecycLing) สายบร.ถ.1 - 0108
ได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านโคกไม้แดง - บ้านหนองย่างหมู
อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
63 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
Asphaltic Concrete สายบร.ถ.1 - 0110
บ้านโคกขาม - บ้านตะแบก อําเภอชํานิ
จังหวัดบุรีรัมย์

30
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตรม.

8,400,000

8,400,000

8,400,000

8,400,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 2,000 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
และปลอดภัยมากขึน้
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตรม.

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตรม.

4,140,000

4,140,000

4,140,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000

4,140,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตรม.
3,400,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตรม.

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 3,000 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตรม.

12,900,000 12,900,000 12,900,000 12,900,000

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตรม.

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

64 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
Asphaltic Concrete สายบร.ถ.1 - 0031
บ้านโคกใหญ่ - บ้านหนองหัวควาย
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,750 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

65 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
สําหรับใช้ในการคมนาคม
In-place RecycLing) สายบร.ถ.1 - 0058
ได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านกรวด - บ้านโคกกระชาย
อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
66 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
สําหรับใช้ในการคมนาคม
In-place RecycLing) สายบร.ถ.1 - 0142
ได้สะดวกรวดเร็ว
ถนนภายในนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด
(บ้านสายโท 12 ใต้) อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
67 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
สําหรับใช้ในการคมนาคม
In-place RecycLing) สายบร.ถ.1 - 0074
ได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านละหานทราย - บ้านหนองหมี
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

31
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

12,280,000 12,280,000 12,280,000 12,280,000

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,000 ตรม.

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

10,300,000 10,300,000 10,300,000 10,300,000

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตรม.

5,300,000

5,300,000

5,300,000

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตรม.

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 825 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตรม.

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,750 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,000 ตรม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตรม.

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง

ตัวชี้วัด (KPI)

5,300,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตรม.

2,860,000

2,860,000

2,860,000

2,860,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 825 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตรม.

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

68 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
Asphaltic Concrete สายบร.ถ.1 - 0107
บ้านโคกมะม่วง - บ้านโคกไม้แดง
อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการปรั
บปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
69
Asphaltic Concrete สายบ้านนาโพธิ์
หมู่ที่ 1 ตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ บ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านเป้า
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
70 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวีธิ Pavement
In-place RecycLing) สายบร.ถ.1 - 0070
บ้านตาจง - บ้านแท่นทัพไทย
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
71 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Para slurry seal Type lll
สายบ้านระกาใต้ หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านปรือ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 ตําบลสูงเนิน
อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,000 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

32
2561
(บาท)
9,800,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
9,800,000 9,800,000

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตรม.

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,040 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มีไหล่ทาง

2564
ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
9,800,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตรม.

3,570,000

3,570,000

3,570,000

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,240 ตรม.

3,570,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,040 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,240 ตรม.

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 1,011 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,088 ตรม.

3,510,000

3,510,000

3,510,000

3,510,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,011 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,088 ตรม.

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 3,575 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,200 ตรม.

8,350,000

8,350,000

8,350,000

8,350,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 3,575 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
และปลอดภัยมากขึน้
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,200 ตรม.

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

72 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Para slurry seal Type lll
สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตําบลห้วยสําราญ
อําเภอกระสัง - บ้านตามา หมู่ที่ 1 ตําบลชุมแสง
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
73 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Para slurry seal Type lll
สายบ้านอุดมธรรม หมู่ที่ 19 ตําบลกระสัง บ้านตาสะดําใหญ่ หมู่ที่ 6 ตําบลหนองปรือ
อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
74 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Para slurry seal Type lll
สายบ้านน้ําอ้อม หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยสําราญ บ้านเมืองไผ่ หมู่ที่ 1 ตําบลเมืองไผ่
อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
75 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Para slurry seal Type lll
สายบ้านบุตาแพง หมู่ที่ 3 ตําบลเมืองไผ่
อําเภอกระสัง - บ้านโชคกราด หมู่ที่ 4

แบบ ผ. 01

33
2561
(บาท)
6,330,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
6,330,000 6,330,000

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 3,475 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,259 ตรม.

8,760,000

8,760,000

8,760,000

8,760,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 3,475 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
และปลอดภัยมากขึน้
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,259 ตรม.

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 3,100 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,800 ตรม.

7,460,000

7,460,000

7,460,000

7,460,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 3,100 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
และปลอดภัยมากขึน้
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,800 ตรม.

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,400 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,900 ตรม.

5,090,000

5,090,000

5,090,000

5,090,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 2,400 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร
และปลอดภัยมากขึน้
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,900 ตรม.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 2,600 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,800 ตรม.

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
2564
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
6,330,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 2,600 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
และปลอดภัยมากขึน้
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,800 ตรม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

34
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ

ตําบลบ้านตะโก อําเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์
76 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Para slurry seal Type lll
สายบ้านไผ่ลวก หมู่ที่ 10 ตําบลชุมแสง บ้านห้วยแสนสุข หมู่ที่ 14 ตําบลห้วยสําราญ
อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
77 โครงการก่อสร้างถนน ,ลานจอดรถและ
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในบริเวณ
อาคารสํานักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รวม

77 โครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สําหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 5,477 เมตร
ได้สะดวกรวดเร็ว
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40,358 ตรม.
เพื่อให้มีถนนและลานจอด
รถยนต์สําหรับบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการอย่างเพียงพอ
และสะดวก

12,100,000 12,100,000 12,100,000 12,100,000

-ถนนลาดยางขนาดกว้าง 6.00 เมตร 6,000,000
ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร
ยาว 520 เมตร
-ลานจอดรถผิวจราจรลาดยาง
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
และเสริมผิวทางลาดยาง คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,980 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนสํานักการช่าง)
263,850,000

6,000,000

6,000,000

263,850,000

263,850,000 263,850,000

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
ยาว 5,477 เมตร
คมนาคมที่สะดวก
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.50 เมตร
และปลอดภัยมากขึน้
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40,358 ตรม.

6,000,000 -ถนนลาดยางขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร
ยาว 520 เมตร
-ลานจอดรถผิวจราจรลาดยาง
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
และเสริมผิวทางลาดยาง คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,980 ตร.ม.

ผู้มาติดต่อราชการ
และบุคลากรที่
ปฏิบตั ิงานได้รับ
ความสะดวก

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
1 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

-เพื่อใช้ในการพัฒนาฟื้นฟู

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ หิน

แหล่งน้ําสาธารณะให้สามารถ

ทราย ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

กักเก็บน้ําได้ตลอดทั้งปี

เหล็กเสริม ไม้แบบ ตะปู และวัสดุอื่น ๆ

แบบ ผ. 01

35

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,000,000

3,000,000

3,000,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
3,000,000 ประชาชนร้อยละ 80

ระบายน้ําตามแหล่งน้ําต่าง ๆในพื้นที่

การเกษตรให้กับประชาชน

จังหวัดบุรีรัมย์

แหล่งน้ําสาธารณะในพื้นที่

กองทรัพยากรฯ

มีความพึงพอใจในการ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการพัฒนา
ดําเนินงานของ อบจ.บร. ฟืน้ ฟูให้สามารถกักเก็บน้ําได้

-เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ที่จําเป็นเพื่อก่อสร้าง/ซ่อมแซมอาคาร
น้ําอุปโภค-บริโภค และน้ําเพื่อ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตลอดทั้งปี

ในพื้นที่อย่างยั่งยืน

2 โครงการจัดซื้อผ้าใบคลุมเต๊นท์
ขนาดกว้าง 20 เมตร
ยาว 54 เมตร

เพื่อใช้ในงานราชพิธี, รัฐพิธี,
เตรียมการรับเสด็จ รวมถึง
จัดกิจกรรมตามอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์

3 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน เพื่อซ่อมแซมหลังคาอาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงาน ฯ ให้ใช้การได้ดี

รวม

3 โครงการ

-จัดซื้อผ้าใบคลุมเต๊นท์
3,304,000
ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 54 เมตร
จํานวน 7 หลัง ๆละ 472,000 บาท
(รายละเอียดตามแบบแปลนสํานักการช่าง)
ซ่อมแซมหลังคาอาคารสํานักงาน ฯ ที่รั่วซึม

2,000,000

ประชาชนร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ อบจ.บร.
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2,000,000

2,000,000

อบจ.บุรีรัมย์ สามารถจัดกิจกรรม
ราชพิธี, รัฐพิธี เตรียมการรับเสด็จ
รวมถึงการให้บริการแก่ประชาชน
ในการจัดงานต่าง ๆ

2,000,000 หลังคาอาคารสํานักงาน ฯ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและ

ขนาดกว้าง 64 เมตร ยาว 67 เมตร

ขนาดกว้าง 64 เมตร

ประชาชนที่มาใช้บริการ

(รายละเอียดตามแบบแปลนสํานักการช่าง)

ยาว 67 เมตร

ได้รับความสะดวกและปลอดภัย

8,304,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

สํานักการช่าง

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
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2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
30,000

2563
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
30,000 ประสิทธิภาพในการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
มีเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

1.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น

การปฏิบัติงาน

แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์ แถบพิมพ์

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

อุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการ

สํานักงาน ยานพาหนะ และ

แป้นพิมพ์ เม้าส์ ตลับผงหมึกพิมพ์

ร้อยละ 90

ปฏิบัติราชการอย่าง

การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม

กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ สําหรับ

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ทรัพย์สินและจ้างเหมาบริการ

ใช้ในการปฏิบัติราชการที่จําเป็น
2.ก้านไมค์ประชุม ขนาดยาว

รวมถึงมีงบประมาณในการ

พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้

ต่าง ๆ

12,500

12,500

12,500

12,500

100,000

100,000

100,000

100,000 แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561- 1.ทราบประสิทธิภาพและ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองกิจการสภาฯ

จ้างเหมาบริการที่จําเป็น

ไม่น้อยกว่า 50 ซม.
จํานวน 5 อัน ๆละ 2,500 บาท
เป็นเงิน 12,500 บาท

2 โครงการตรวจติดตามและ

1.เพื่อนําผลการติดตามและ จ้างเหมาสถาบันการศึกษา

ประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี

ประเมินผลฯมาใช้ประโยชน์ ดําเนินการตรวจติดตามและ

2564) ขององค์การ

(พ.ศ. 2561-2564) ของ

ในการตัดสินใจของผู้บริหาร ประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

2.เพื่อนําผลการประเมิน

(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2564) เพื่อประโยชน์ในการ

บุรีรัมย์

มาใช้ประโยชน์ในการ

บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ประสิทธิผลการจัดทําแผน

ตัดสินใจของผู้บริหาร

กองแผนฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 โครงการสนับสนุน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ตรวจสอบผลการดําเนินงาน

2.ได้ทราบความสอดคล้อง

ตามแนวทางการพัฒนาสี่ปี

กันระหว่างแผนงานและ

(พ.ศ. 2561-2564) ของ

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ของ อบจ.บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

3.ได้ทราบข้อมูลปัญหา

3.ทําให้ทราบข้อมูล ปัญหา

อุปสรรคในการดําเนินการ

อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

จัดทําแผนสี่ปี(พ.ศ. 2561-

การดําเนินการจัดทําแผน

2564) สามารถปรับปรุง

พัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ให้สอดคล้องกับปัญหา

ขององค์การบริหารส่วน

ความต้องการของ

จังหวัดบุรีรัมย์

ประชาชนอย่างมี

การดําเนินการตามระเบียบ

เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตาม จัดทําโครงการ/กิจกรรม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบฯ เช่น จัดทํา

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ว่าด้วยการจัดทําแผนฯ

ยุทธศาสตร์ อปท.,การประสาน

800,000

800,000

800,000

800,000 อบจ.บุรีรัมย์มีการ

อบจ.บุรีรัมย์มีการดําเนิน

ดําเนินการตามระเบียบฯ การตามระเบียบฯ
และหนังสือสั่งการ
และหนังสือสั่งการต่างๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองแผนฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ
การจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ระเบียบว่าด้วย

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ระเบียบฯว่าด้วยการประสาน แผนฯ,การทําประชาคม
แผนฯรวมถึงระเบียบและ จัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนา,
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การติดตามประเมินผล,

การประสานแผนฯ รวมถึง

อย่างเรียบร้อยและมี

การส่งเสริมแผนชุมชนฯลฯ

ระเบียบและหนังสือสั่งการ

ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

อย่างครบถ้วนและ

และมีประสิทธิภาพ

มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มากขึ้น

ที่เกี่ยวข้อง

4 โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินของ

เพื่อเป็นค่าปรับปรุงห้อง

ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานกองแผนฯ

กองแผนฯ

100,000

100,000

100,000

100,000 ห้องปฏิบัติงานกองแผนฯ ห้องปฏิบัติงานกองแผนฯ

กองแผนและงบประมาณ

5 โครงการปรับปรุง สวัสดิการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการ

150,000

150,000

150,000

ได้รับการดูแลให้อยู่

ได้รับการปรับปรุงให้มี

ในสภาพที่ดี

สภาพดี

150,000 การปฏิบัติงานของกองแผนกองแผนฯมีงบประมาณ

และพัฒนาประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ของข้าราชการ ลูกจ้าง

เพื่อจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

พนักงานจ้าง

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะไปราชการ ค่าพาหนะ

ราชการ รวมถึงค่าใช้จ่าย

รายจ่ายอื่นๆ

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น

มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทน

150,000

150,000

150,000

150,000

การปฏิบัติงานนอกเวลา

กองแผนฯ

กองแผนฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ที่จําเป็นของข้าราชการ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

ลูกจ้างพนักงานจ้างในสังกัด

รายจ่ายอื่นอย่างเพียงพอ

กองแผนฯ คณะกรรมการพัฒนา
อบจ.บุรีรัมย์ ,คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
อบจ.บุรีรัมย์ ,คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
อบจ.บุรีรัมย์ ,คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลดําเนินการโครงการ
ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
จาก อบจ.บุรีรัมย์ ประชาคมระดับ
อําเภอและระดับจังหวัดรวมถึงผู้ที่
ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณของกองแผนฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

6 โครงการปรับปรุงอัตรา

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

จ่ายเป็นค่าตอบแทนการ

เงินเดือน สวัสดิการ และ

การปฏิบัติงานนอกเวลา

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

พัฒนาประสิทธิภาพ

ราชการ

ของข้าราชการ ลูกจ้าง

เพื่อจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

พนักงานจ้าง องค์การบริหาร การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลักษณะรายจ่ายอื่น
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2561
(บาท)
190,000

2562
(บาท)
190,000

2563
(บาท)
190,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
190,000 บุคากรมีขวัญกําลังใจ
ในการทํางานเพิ่ม
มากขึ้น

จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

50,000

50,000

50,000

50,000 บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจและทักษะ

ไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น

ในการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามที่หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม
เรียกเก็บ เช่น ค่าลงทเบียน
ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น
สําหรับข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างกองพัสดุฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
มีงบประมาณตั้งจ่าย
ไว้อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองพัสดุฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

7 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดหาเครื่องใช้สํานักงาน เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
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2561
(บาท)
45,600

2562
(บาท)
45,600

2563
(บาท)
45,600

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
45,600 ประสิทธิภาพในการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
มีเครื่องถ่ายเอกสารใช้

และเครื่องใช้สํานักงาน

ในการปฏิบัติงานอย่างมี

ปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้น

สําหรับปฏิบัติงาน

การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม

ประสิทธิภาพ

ร้อยละ 90

อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

ทรัพย์สิน พร้อมทั้งการ
จ้างเหมาบริการ

รวม

7 โครงการ

-

-

1,678,100 1,678,100 1,678,100 1,678,100

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
20,000

(บาท)
20,000

266,000

266,000

266,000

ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนหนองขมารวิทยาคม

7,500

7,500

7,500

จ่ายค่าโทรศัพท์ที่บุคลากรในสังกัดฯ
ใช้เพื่อติดต่อราชการ

39,000

39,000

39,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
กรรมการตรวจผลงานวิทยฐานะฯ

จ่ายค่าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมิน
วิทยฐานะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.บร.

2 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญครูโรงเรียนหนองขมาร
วิทยาคม
3 เงินสมทบประกันสังคม
ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียน
หนองขมารวิทยาคม

เพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัด
อบจ.บุรีรัมย์ มีสวัสดิการเมื่อ
เกษียณอายุราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกัน
สังคมล฿กจ้างชั่วคราว โรงเรียน
หนองขมารวิทยาคม

ข้าราชการครูในสังกัด อบจ.บุรีรัมย์

4 ค่าโทรศัพท์

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของ
กองการศึกษาฯ ที่ใช้ในการ
ติดต่อราชการ

4 โครงการ
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(บาท)
20,000

1 ค่าตอบแทนการตรวจผลงาน
วิทยฐานะฯ

รวม

แบบ ผ. 01

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(บาท)
20,000

การประเมินวิทยฐานะ
การเลื่อนวิทยฐานะฯ
มีประสิทธิภาพ และเป็นไป ได้รับการตรวจสอบที่
ด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องเรียบร้อย จากผู้ที่
มีความรู้และเชี่ยวชาญ
266,000 มีการจ่ายเงินสบทบ ฯ
ข้าราชการครูที่เกษียณ
ครบถ้วน
อายุราชการมีเงินสํารอง
ไว้ใช้จ่าย
7,500 มีการจ่ายเงินสบทบ ฯ
ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียน
ครบถ้วน
หนองขมารฯ มีขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน
และมีสวัสดิการที่ดี
39,000 ไม่มีค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย การติดต่อประสานงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

332,500

332,500

332,500

332,500

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

บัญชีอุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
(ผ 02)

บัญชีสรุปโครงการ อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 แผนงานสาธารณสุข
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

ปี 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

ปี 2563
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

ปี 2564
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)
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รวม 4 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงกา
ร
(บาท)

2
1

2,900,000
202,000,000

2
1

2,900,000
202,000,000

3
3

204,900,000
204,900,000

3
3

204,900,000
204,900,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครตํารวจบ้าน
ให้แก่ประชาชนในเขต
อําเภอเมืองบุรีรัมย์
ประจําหมู่บ้าน/ชุมชน
ของสถานีตํารวจภูธรเมือง
บุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ประชาชนมีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด และรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร่วมกับตํารวจ ปราบปรามต่อสู้
เพื่อเอาชนะอาชญากรรมทุกประเภท
2.เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้
พื้นฐาน วิธีหาข่าว การต่อสู้ป้องกันตัว
การช่วยเหลือเจ้าพนักงานตํารวจ
และฝ่ายปกครอง ตรวจค้น จับกุม
ผู้กระทําความผิด
3.เพื่อฝึกอบรมด้านวิชาการและ
กฏหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ ตลอดจนถึง
การถ่ายทอดอุดมการณ์และปลูกจิต
สํานึกให้เข้มแข็ง พร้อมประกาศตน
เป็นศัตรูกับผู้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
4.เพื่อจัดตั้งแนวร่วมกับประชาชนไว้
เป็นสมาชิกในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ
5.เพื่อจัดตั้งแนวร่วมภาคประชาชน
ในรูปแบบอาสาสมัครอย่างเป็นระบบ

(ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
สถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
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2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงาน
ที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

มีอาสาสมัครครบทุกหมู่บ้าน/ 1.ประชาชนมีความเข้าใจใน
ชุมชน 14 ตําบล
บทบาทของตนเองต่อการมี
243 หมู่บ้าน
ส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ
2.เพื่อให้การป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและการป้องกัน
อาชญากรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
นําความรู้ไปปฏิบัติงานและ
ประสานงานกับ จนท.ตํารวจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น/
ชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และดํารงตน
อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

กองส่งเสริมฯ

สถานีตํารวจ
ภูธรเมือง
บุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจที่ดี ลดช่องว่าง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน
2 โครงการฝึกอบรมผู้นําชุมชน 1.เพื่อให้ผู้นําชุมชนมีภาวะผู้นํา และ
กอ.รมน. ภาค 2 (จว.บร.)
บุคลิกลักษณะของผู้นําที่ดี
ประจําปี 2561
2.เพื่อให้ผู้นําชุมชนเข้าใจถึงบทบาท
และภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามอํานาจ
หน้าที่
3.เพื่อให้ผู้นําชุมชนมีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการชุมชน
4.เพื่อให้ผู้นําชุมชนมีคุณธรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะและเสียสละ
เพื่อส่วนรวม
5.เพื่อให้ผู้นําชุมชนมีแนวทางในการ
พัฒนาชุมชน สร้างความร่วมมือและ
ความเข้มแข็งของชุมชน
6.เพื่อให้ผู้นําชุมชนได้มีความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และศูนย์ยุติธรรมชุมชน
7.เพื่อให้ผู้นําชุมชนมีความรู้งานด้าน
การรักษาความมั่นคงภายใน

(ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จ
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
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2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

900,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงาน
ที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

ผู้นําชุมชนได้รับการพัฒนาให้
เข้มแข็งเพื่อเป็นแบบอย่าง
ของชุมชนและสามารถดูแล
ช่วยเหลือชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

1.ผู้นําชุมชนมีภาวะผู้นําและ
บุคิกลักษณะของผู้นําที่ดี เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน
2.ผู้นําชุมชนได้เข้าใจถึงบทบาท
และภารกิจที่ต้องปฏิบัติตาม
อํานาจหน้าที่ รู้และทราบถึง
ข้อมูลสภาพพื้นที่ สิ่งแวดล้อม
ปัญหา และความต้องการของ
ประชาชชน
3.ผู้นําชุมชนมีความรู้ในด้านต่างๆ
เพื่อนําไปใช้ในการบริหารจัดการ
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคมในปัจจุบัน
4.ผู้นําชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรม
จิตสาธารณะและเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม
5.ผู้นําชุมชนมีแนวทางในการ

กองส่งเสริมฯ

มณฑลทหารบก
ที่ 26 ค่ายสมเด็จ
เจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
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2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2 โครงการ

-

หน่วยงาน
ที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

8.เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ในท้องถิ่น
9.เพื่อให้เกิดความรักเทิดทูนต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พัฒนาชุมชนเพื่อนําไปพัฒนา
ชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ
6.ผู้นําชุมชนได้แลกเปลี่ยน
แนวความคิดในการบริหารจัดการ
ชุมชนกับชุมชนต่างๆ
7.ผู้นําชุมชนมีความรู้เรื่องงาน
รักษาความมั่นคงภายใน
8.ผู้นําชุมชนเกิดความรักและ
เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
9.สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

-

2,900,000

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
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2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการ อสม. อุดหนุนงบประมาณให้สํานักงาน 202,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

อาสาสมัครสาธารณสุข

1.อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน

สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)จังหวัดบุรีรัมย์

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อ

เชิงรุก จังหวัดบุรีรัมย์

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่

(อสม.)ได้ร่วมส่งเสริมและ (อสม.) มีความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
ดูแลและเฝ้าระวัง ควบคุมโรคต่างๆ

และภารกิจถ่ายโอน ประเภท

การทํางานได้ดียิ่งขึ้น

ประจําปีงบประมาณ 2561

จํานวน 28,030 คน

สามารถปฐมพยาบาลเบื่องต้นให้กับ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ

ประชาชนในท้องถิ่นตนเองใด้

อันเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น

2.เกิดการปฏิบัติงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ
ที่ดีให้แก่ประชาชน
3.อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการประชาชนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น
4.อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ส่วนมาก
ช่วยทําให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

รวม

1 โครงการ

202,000,000

กองส่งเสริมฯ

สาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีโครงการพัฒนาที่ดาํ เนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
(ผ 06)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่ดําเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ(ผ.06)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
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ปี 2563
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

7

2,200,000

7

2,200,000

7

2,200,000

7

2,200,000

28

8,800,000

7
7

2,200,000
2,200,000

7
7

2,200,000
2,200,000

7
7

2,200,000
2,200,000

7
7

2,200,000
2,200,000

28
28

8,800,000
8,800,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่ดําเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก ข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่ายสภาฯ
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร แก่บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจํา ของ อบจ.บร.
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาฯ และฝ่ายประจํา
ของ อบจ.บุรีรัมย์
2 จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก จัดทําคู่มือ
ทับซ้อน
ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชน กิจกรรม
"โตไปไม่โกง"
4 โครงการ พ่อ-แม่ ดีเด่น

เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก เด็ก และเยาวชนของจังหวัดบุรีรัมย์
ในการป้องกันการทุจริต
เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ประพฤติ บุคคลากรของ อบจ.บุรีรัมย์
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี

5 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล
ที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ที่ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นที่ประจักษ์

หน่วยงาน/บุคลากร ในสังกัด
อบจ.บุรีรัมย์

แบบ ผ. 06
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
200,000

2563
(บาท)
200,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
200,000 บุคลากรของ อบจ.บร.
ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วม
โครงการ
-

บุคลกรมีจิตสํานึกในการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนมากขึ้น
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึก
ในการป้องกันการทุจริต
เพิ่มมากขึ้น
บุคลากรของ อบจ.บร.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีมากขึ้น
บุคลากรของ อบจ.บร.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บุคลากรทุกภาคส่วน
มีจิตสํานึกที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

สํานักปลัดฯ

สามารถลดผลประโยชน์ทับซ้อน

สํานักปลัดฯ

เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึก
ในการป้องกันการทุจริต

สํานักปลัดฯ
กองการศึกษาฯ

บุคคลากรประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นที่ประจักษ์

สํานักปลัดฯ

บุคคลากรประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นที่ประจักษ์

สํานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่ดําเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
6 โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในเพื่อเป็นการวางระบบและรายงาน
จัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปี
การควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ ประจําปี
ตรวจเงินแผ่นดินกําหนด
7 โครงการจัดทํารายงานการควบคุม เพื่อเป็นการวางระบบและรายงาน
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ภายใน
การควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกําหนด
รวม

7 โครงการ

แบบ ผ. 06
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
อบจ.บร.มีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
อบจ.บร.มีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อบจ.บร. มีระบบและการ
ควบคุมภายในที่ดี

สํานักปลัดฯ

อบจ.บร. มีระบบและการ
ควบคุมภายในที่ดี

สํานักปลัดฯ

บัญชีครุภัณฑ์
(ผ 08)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ
51

ที่

แผนงาน

หมวด

1

เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับ
ใช้ในราชการกองทรัพย์ฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์
พิมพ์สี-ขาวดํา รองรับกระดาษ A3, A4
จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 69,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
600x600 dpi
-ความเร็วในการพิมพ์ร่าง(สี-ขาวดํา)
สําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า
20 แผ่น/นาที
-หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า
192 MB
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
Hi-Speed USB 2.0
-สามารถใช้ได้กับกระดาษขนาด
A3,A4,A5,A6RA3,SRA3,B4,B5,
10x15 cm, envelopes(DL,C5,B5)
(ราคาท้องตลาด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
138,000

138,000

138,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

138,000 กองทรัพยากรฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ
52

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

2

เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รวม

2 รายการ

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อให้ความช่วยเหลือในการ

รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และภัยพิบัติต่าง ๆ

เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ น้ําหนัก
ใช้งานไม่น้อยกว่า 19,500 กิโลกรัม
แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า 17,000 กิโลกรัม
ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.90 ลบ.ม.
ความเร็วในการหมุน(swing speed)
ไม่น้อยกว่า 8 รอบ/นาที
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 คัน

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 กองทรัพยากรฯ

4,638,000

4,638,000

4,638,000

4,638,000

-

