แผนพั
พัฒนาสามมปี (พ.ศ..2560-2562) เพิมเติ
ม่ ม(ฉบับับที่ 3)
ขององงค์การบริริหารส่วนจั
น งหวัดบุบรีรมั ย์

กองแผนและงบปประมาณ
องค์การบริหารส่วนจั
ว งหวัดบุรีรัมย์
โทร/โทรสาร 0 4461
4 2913

สารบัญ
หน้า
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

1

บัญชีโครงการแยกตามส่วนราชการ
1. กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. กองคลัง
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. สํานักการช่าง
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11 - 12
13 - 18

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 3 พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ สุขภาพ
และความเข้มแข็งของชุมชน

ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ผ. 03

ปี 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

11,165,000

1

11,165,000

รวม

15
16

155,865,000
167,030,000

15
16

155,865,000
167,030,000

รวม
รวมทั้งสิ้น

4
4
20

5,510,750
5,510,750
172,540,750

4
4
20

5,510,750
5,510,750
172,540,750

แนวทางที่ 6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ

1

บัญชีโครงการแยกตามส่วนราชการ

1. กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 3 พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ สุขภาพ
และความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ผ. 03

ปี 2562
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

11,165,000

1

11,165,000

1
1

11,165,000
11,165,000

1
1

11,165,000
11,165,000

2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ สุขภาพ และความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
1 โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
สําหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ อุดหนุนงบประมาณให้ตํารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์ในการดําเนินการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตํารวจ การรักษาความ
-จัดหาแผงกั้นจราจร ขนาดกว้าง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1.50 เมตร จํานวน 4,000 แผง
ของประชาชนและนักท่องเที่ยว -จัดหากรวยจราจร ขนาด 70 ซม.
จังหวัดบุรีรัมย์
จํานวน 4,000 อัน
2.เพื่อจัดหาอุปกรณ์สําหรับใช้ -จัดหาแบริเออ กว้าง 1.00 เมตร
ในการจัดและอํานวยความ จํานวน 500 อัน
สะดวกงานจราจรให้แก่
(รายละเอียดตามโครงการฯ)
นักท่องเที่ยวและประชาชน
ทั่วไปสามารถท่องเที่ยวได้
อย่างมั่นใจ และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ

ผ. 01

3
งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
(บาท)
11,165,000

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 1.ลดอัตราการเกิดอุบัติในพื้นที กองทรัพย์ฯ
ลดลงร้อยละ 50
ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
เมื่อเทียบกับห้วงเวลา 2.ประชาชนและนักท่องเที่ยว
เดียวกันก่อนการจัดทํา เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา
โครงการ
เจ้าหน้าที่ตํารวจในเรื่องการ
อํานวยความสะดวกและการ
จัดการจราจร และตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์
3.ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย์และนักท่องเที่ยว
สัญจรผ่านไปมา มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ สุขภาพ และความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ตํารวจ รองรับภาคบริการ
ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0
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4
งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ผ. 03

ปี 2562
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

124,650

1

124,650

1
1

124,650
124,650

1
1

124,650
124,650

5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ -จัดหาม่านม้วนพร้อมติดตั้งในห้อง
28,300
พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน ปฏิบัติงาน และมีวัสดุอุปกรณ์ ประชุมสภาฯ จํานวน 12 ชุด ดังนี้
1)ขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 1 ม.
ยานพาหนะและการบํารุงรักษา ในการปฏิบัติงาน
จํานวน 7 ชุด ๆละ 2,400 บาท
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน และจ้างเหมา
เป็นเงิน 16,800 บาท
บริการต่าง ๆ
2)ขนาดไม่น้อยกว่า 1.70 x 1 ม.
จํานวน 5 ชุด ๆละ 2,300 บาท
เป็นเงิน 11,500 บาท
-จัดหาม่านประตูพร้อมติดตั้งในห้อง
6,000
ประชุมสภาฯ จํานวน 6 บาน
บานละ 1,000 บาท
เป็นเงิน 6,000 บาท
-จัดหาโต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับ
จัดวางเครื่องขยายเสียงในห้องประชุม
สภา ฯ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย

35,150

ผ. 01
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพในการ มีเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ
กองกิจการสภาฯ
ปฏิบัติราชการ
อุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ปฏิบัติราชการอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ รวมถึง
มีงบประมาณในการ
จ้างเหมาบริการที่จําเป็น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1)โต๊ะโล่ง ขนาด 120 ซม. จํานวน
3 ชุด ๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน
10,500 บาท
2)โต๊ะเข้ามุม จํานวน 1 ชุด ๆละ
2,800 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
3)โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120 ซม.
จํานวน 2 ชุด ๆละ 4,800 บาท
เป็นเงิน 9,600 บาท
4)เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ชุด ๆ
ละ 2,450 บาท เป็นเงิน 12,250 บาท
-จัดหาพาร์ทิชั้นกั้นห้องเครื่องขยายเสียง

ในห้องประชุมสภา ฯ จํานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
1)พาร์ทิชั่นครึ่งกระจกใส ขนาด
ไม่น้อยกว่า 120x5x160 ซม.

42,700

ผ. 01
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จํานวน 5 ชุด ๆละ 5,900 บาท
เป็นเงิน 29,500 บาท
2)พาร์ทิชั่นครึ่งกระจกใส ขนาด
ไม่น้อยกว่า 60x5x160 ซม.
จํานวน 2 ชุด ๆละ 4,500 บาท
เป็นเงิน 9,000 บาท
3)เสาสองทาง จํานวน 1 ชุด ๆละ
2,100 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท
4)เสาจบ จํานวน 1 ชุด ๆละ
2,100 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท
-ก้านไมค์ประชุม ขนาดยาวไม่น้อย
กว่า 40 ซม. จํานวน 5 อัน ๆละ
2,500 บาท

12,500

ผ. 01

8
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3. กองคลัง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)
กองคลัง
ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ผ. 03

ปี 2562
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

50,000

1

50,000

1
1

50,000
50,000

1
1

50,000
50,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)
กองคลัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
1 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
50,000
ชนิดบานเลื่อน จํานวน 10 หลัง ๆละ
และอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน ในการปฏิบัติงานอย่างมี
5,000 บาท
ประสิทธิภาพ
(ตามราคาท้องตลาด)

ผ. 01

10
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประสิทธิภาพในการ มีครุภัณฑ์ประเภทตู้เหล็ก
ปฏิบัติราชการ
เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ใช้อย่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองคลัง

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ผ. 03

ปี 2562
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

152,100

1

152,100

1
1

152,100
152,100

1
1

152,100
152,100
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
1 โครงการปรับปรุงพัฒนา/จัดหา เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
45,600
เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องใช้สํานักงานในการ
ที่จําเป็น พร้อมทั้งจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายในสนามกีฬา
กลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรีรัมย์

-จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ํามอเตอร์ไฟฟ้า

59,000

ขนาด 10 HP 3 สาย จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 29,500 บาท
(ตามราคาท้องตลาด)
-จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ํามอเตอร์ไฟฟ้า

37,500

ขนาด 15 HP 3 สาย จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องละ 37,500 บาท
(ตามราคาท้องตลาด)
-จัดซื้อถังแรงดันน้ํา ขนาด 500 ลิตร 10,000
หนา 2 มม. จํานวน 1 ถัง ๆละ

10,000 บาท
(ตามราคาท้องตลาด)

ผ. 01

12
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพในการ มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้
กองการศึกษาฯ
ปฏิบัติราชการ
สํานักงานอย่างเพียงพอ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ
กองการศึกษามีวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

5. สํานักการช่าง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)
สํานักการช่าง
ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ผ. 03
13
ปี 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

รวม

15

155,865,000

15

155,865,000

15

155,865,000

15

155,865,000

1

5,184,000

1

5,184,000

1
16

5,184,000
161,049,000

1
16

5,184,000
161,049,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ

รวม
รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
สํานักการช่าง

ผ. 01

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

14
เป้าหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561 2562

(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ 10 ตําบลหนองแวง บ้านหนองมดแดง หมู่ที่ 16 ตําบลตาจง
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete
สายบ้านสวายจีก หมู่ที่ 14 ตําบลสวายจีก - บ้านโคกเจริญ
หมู่ที่ 6 ตําบลสะแกซํา อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตรม.

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 4,000 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง

3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สําหรับใช้ในการคมนาคม
สายบ้านสวายจีก หมู่ที่ 1 ตําบลสวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย์ -

ได้สะดวกรวดเร็ว

บ้านสวายจีกน้อย หมู่ที่ 5 ตําบลสนวน อําเภอห้วยราช
จังหวัดบุรรี ัมย์
4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สายบ้านเสม็ด หมู่ที่ 5 ตําบลชุมแสง - บ้านตาโหงก หมู่ที่ 8
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ตําบลสนามชัย อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ได้สะดวกรวดเร็ว

ตัวชี้วัด (KPI)

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

(บาท) (บาท)

7,540,000

–

–

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตรม.

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

12,998,000

–

–

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 4,000 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก

5,540,000

–

–

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตรม.

ผลลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

6,330,000

–

–

สํานักการช่าง

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตรม.

และปลอดภัยมากขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตรม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
สํานักการช่าง

ผ. 01

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

15
เป้าหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561 2562

(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

5 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สําหรับใช้ในการคมนาคม
สายบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 4 ตําบลก้านเหลือง - บ้านหนองไทร

ได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ที่ 13 ตําบลลําไทรโยง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
6 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สายบ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตําบลอิสาณ - ชุมชนโรงฆ่าสัตว์
สําหรับใช้ในการคมนาคม
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย์
ได้สะดวกรวดเร็ว
จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,400 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,200 ตรม.
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 - 2.00 เมตร
ยาว 270 เมตร
หนา 0.15 เมตร

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สายบ้านโคกตาล หมู่ที่ 4 ตําบลสะแกซํา - บ้านโคกตาสิงห์
สําหรับใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 13 ตําบลสวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ได้สะดวกรวดเร็ว

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 617 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 9,700 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สายบ้านกระสัง หมู่ที่ 14 ตําบลกระสัง - บ้านสําโรงเหนือ
สําหรับใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 21 ตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สะดวกรวดเร็ว

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 58,200 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,460 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

9 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสายบ้านตะโกราย
หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านบัว - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ตําบลเสม็ด
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,220 ตรม.
อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ในการ
ดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมาในช่วง

ตัวชี้วัด (KPI)

12,369,000

290,000

33,999,000

6,000,000

3,250,000

(บาท) (บาท)
–

–

–

–

–

–

–

–

ผลลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,400 เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,200 ตรม.
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 - 2.00 เมตร
ยาว 270 เมตร
หนา 0.15 เมตร

และปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 617 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 9,700 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 58,200 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,460 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,220 ตรม.
ประชาชนร้อยละ 80 มีความปลอดภัย ประชาชนมีความ
ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
ปลอดภัยมากขึน้ ใน
การสัญจรไปมาช่วง

สํานักการช่าง

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
สํานักการช่าง

ผ. 01

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

16
เป้าหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561 2562

(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

เวลากลางคืน

ตัวชี้วัด (KPI)

(บาท) (บาท)

พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 KVA

ผลลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
เวลากลางคืน

2 เครื่อง(รายละเอียดตามแบบ
10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) และเสริมผิวทาง สําหรับใช้ในการคมนาคม
ลาดยาง สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ตําบลเสม็ด - บ้านปรุ
หมู่ที่ 14 ตําบลบ้านบัว อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
11 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9
ตําบลเสม็ด - บ้านปรุ หมู่ที่ 14 ตําบลบ้านบัว
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมาในช่วง
เวลากลางคืน

12 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สําหรับใช้ในการคมนาคม
สายบ้านหนองลิง หมู่ที่ 4 ตําบลกระสัง อําเภอกระสัง ได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านโชคกราด หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านตะโก อําเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการของการไฟฟ้าฯ)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00-6.00 เมตร
ยาว 3,125 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,205 ตรม.
อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ฯ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบกิ่งเดี่ยวระยะทาง 2,000 เมตร
(รายละเอียดตามแบบประมาณราคา
ของการไฟฟ้าฯ)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 4,500 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36,000 ตรม.

9,180,000

–

–

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00-6.00 เมตร ประชาชนมีเส้นทาง
ยาว 3,125 เมตร
คมนาคมที่สะดวก

สํานักการช่าง

ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร
และปลอดภัยมากขึ้น
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,205 ตรม.
ประชาชนร้อยละ 80 มีความปลอดภัย ประชาชนมีความ
สํานักการช่าง
ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
ปลอดภัยมากขึ้นใน
การสัญจรไปมาช่วง

3,000,000

เวลากลางคืน

16,074,000

–

–

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 4,500 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36,000 ตรม.

ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
สํานักการช่าง

ผ. 01

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

17
เป้าหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561 2562

(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

13 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบ้านกระสัง หมู่ที่ 1 ตําบลกระสัง - บ้านตะโกเปียน
หมู่ที่ 9 ตําบลเมืองไผ่ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
14 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบ้านหนองแขม หมู่ที่ 5 ตําบลกระสัง - บ้านเสม็ด
หมู่ที่ 9 ตําบลสองชั้น อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
15 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายบ้านอุดมธรรม หมู่ที่ 19 ตําบลกระสัง - บ้านเสม็ด
หมู่ที่ 9 ตําบลสองชั้น อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว

ตัวชี้วัด (KPI)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 4,100 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32,800 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,600 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,200 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,600 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28,800 ตรม.

(บาท) (บาท)

14,753,000

–

–

11,533,000

–

–

13,009,000

–

–

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 4,100 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32,800 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,600 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,200 ตรม.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,600 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28,800 ตรม.

ผลลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น
ประชาชนมีเส้นทาง สํานักการช่าง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)
สํานักการช่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2.ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(บาท)
1 จัดหาเต๊นท์โดมผ้าใบ

เพื่อให้บริการประชาชน
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

-จัดหาเต๊นท์โดมผ้าใบโครงเหล็ก
ขนาดกว้าง 20 เมตร
ยาว 54 เมตร จํานวน 3 หลัง ๆละ
1,728,000 บาท

5,184,000

(บาท)

ผ. 01

18
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(บาท)
ประชาชนร้อยละ 80
อบจ.บร.ได้ให้บริการเต๊นท์แก่ สํานักการช่าง
มีความพึงพอใจในการ ประชาชนในการจัดกิจกรรม
ให้บริการของ อบจ.บร ต่าง ๆ
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

