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แผนพัฒนาทองถ่ิน หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนดวิสัยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบาน
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบกับหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 
ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เร่ือง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย จึงเปนกระบวนการ
กําหนดทิศทางในอนาคตของเทศบาลเมืองบุรีรัมย เปนการกําหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาโดยยึดหลักการ
มีสวนรวมของประชาชนเปนท่ีต้ัง ดังจะเห็นไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการจัดประชุม
ประชาคมเมืองเพ่ือรับทราบปญหา/ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความ
ชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน   

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  จึงเปนเสมือนเข็มทิศท่ีจะ
ชวยใหเทศบาลเมืองบุรีรัมย ไดพิจารณาอยางรอบคอบ ในการตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และใช
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สูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   ตอไป 
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แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 
--------------------------------- 

ความเปนมาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

  เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดรับการจัดต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองบุรีรัมย  
จังหวัดบุรีรัมย  พุทธศักราช  2479  ซ่ึงไดตราข้ึนไว  ณ  วันท่ี  11  กุมภาพันธ 2479  ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลท่ี  8  ซ่ึงมี  พ.อ. พหลพลพยุหเสนาเปนนายกรัฐมนตรี  
โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม   53  ตอนท่ี   62  วันท่ี  14   กุมภาพันธ  2479      

  ตอมาเม่ือทองถ่ินเจริญข้ึนมีชุมชนอยูหนาแนนท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาลท่ีตอเน่ืองกัน 
สมควรปรับปรุงเขตเทศบาลเสียใหม   เพ่ือขยายเขตใหเทศบาลไดปกครองและทะนุบํารุงทองถ่ินจึงไดตราพระ
ราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย   จังหวัดบุรีรัมย   พ.ศ. 2504  ลงวันท่ี  30  เมษายน  2504  
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช    รัชกาลปจจุบัน  มีจอมพลสฤษด์ิ    ธนะรัชต  เปน
นายกรัฐมนตรี  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม  78  ตอนท่ี  40  วันท่ี  9  พฤษภาคม  2504   มีเน้ือท่ีรวม  
6  ตารางกิโลเมตร  สืบเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน  ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลในเมืองท้ังหมดของอําเภอเมืองบุรีรัมย 

ตราสัญลักษณประจําเทศบาล 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย มีตราประจําเทศบาลเปนรูปศีรษะชาง และพานรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมี
ความหมาย  ดังน้ี 

 
 

        รูปศีรษะชาง   ชางถือเปนสัตวมงคลคูบานคูเมืองมาแตสมัยโบราณ   อีกท้ังในสมัยกอนจังหวัด
บุรีรัมยเปนปาสวนใหญ  มีชางเปนจํานวนมาก  และราษฎรไดจับชางมาใชงาน  ชางจึงเปนสัตวท่ีมีความสําคัญ
แกทองถ่ินมาก 
   พานรัฐธรรมนูญ   แสดงถึงเทศบาลเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
   ดวยเหตุน้ีเทศบาลจึงกําหนดดวงตราเปนรูปศีรษะชางชูพานรัฐธรรมนูญ 
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สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
1. ดานกายภาพ 

             ที่ตั้ง เทศบาลเมืองบุรีรัมยต้ังอยูในเขตอําเภอเมืองบุรีรัมยตอนกลางของจังหวัดบุรีรัมย  
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด   6.0   ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ   3,750 ไร   อยูหางจากกรุงเทพมหานครโดยทาง
รถยนตประมาณ 384 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 376 กิโลเมตร   และอยูหางจากสนามบินบุรีรัมยประมาณ 
30 กิโลเมตร  

      บุรีรัมย - กรุงเทพมหานคร    384     กิโลเมตร 
   บุรีรัมย - นครราชสีมา     130     กิโลเมตร 
   บุรีรัมย - สุรินทร      53     กิโลเมตร 
   บุรีรัมย - ขอนแกน     200     กิโลเมตร 

  อาณาเขต  เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีอาณาเขตติดตอกับตําบลใกลเคียง ดังน้ี 
    ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลชุมเห็ด 
    ทิศใต             ติดตอกับตําบลอิสาณ 
     ทิศตะวันออก     ติดตอกับตําบลอิสาณ 
    ทิศตะวันตก       ติดตอกับตําบลอิสาณ  

 สภาพภูมิอากาศ ฤดูกาลประกอบดวย 3 ฤดู คือ 
ฤดูรอน         เร่ิมต้ังแตเดือนกุมภาพันธไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน          เร่ิมต้ังแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว       เร่ิมต้ังแตเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ 

        2. ดานการเมือง/การปกครอง 
  เขตการปกครอง    เทศบาลเมืองบุรีรัมย มีเขตการปกครองครอบคลุมพ้ืนท่ี 1 ตําบล คือ ตําบล 
ในเมือง (ท้ังตําบล)  อ.เมืองบุรีรัมย จ. บุรีรัมย   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด   6.0   ตารางกิโลเมตร 

      โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล  การบริหารงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
ประกอบดวย 2 สวน คือ 

 - สภาเทศบาล ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 18 คน ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชน ตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติ
และควบคุมการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน 

 - นายกเทศมนตรี ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และนายกเทศมนตรีแตงต้ังรองนายกเทศมนตรี จํานวนไมเกิน 3 คน เปนผูชวย
เหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย นายกเทศมนตรีแตงต้ังท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ไดไมเกิน 3 คน  

   - ฝายพนักงานประจํามีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานประจํารวมตลอดถึงลูกจาง   
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 เทศบาลเมืองบุรีรัมยแบงสวนการบริหารออกเปนหนวยงานตาง  ๆดังน้ี 
  1.  สํานักปลัดเทศบาล 
  2.  กองวิชาการและแผนงาน 
  3.  กองคลัง 
  4.  กองชาง 
  5.  กองชางสุขาภิบาล 
  6.  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
  7.  กองสวัสดิการสังคม 
  8.  กองการศึกษา 
    - ประกอบดวยโรงเรียนในสังกัด จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก   

    1) โรงเรียนเทศบาล   1   “บุรีราษฎรดรุณวิทยา”        
    2) โรงเรียนเทศบาล   2   “อิสาณธีรวิทยาคาร” 

        3) โรงเรียนเทศบาล   3 
    และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ศูนย ไดแก 
    1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย ต้ังอยูท่ีชุมชนหนองปรือ  
  9.  หนวยงานตรวจสอบภายใน 
  10. กิจการเทศพาณิชย ไดแก สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 
  ตารางแสดงจํานวนพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจางประจําและพนักจางเทศบาล 
 

สวนการบริหาร 
     พนักงาน   
  เทศบาลสามัญ 

   ลูกจาง 
   ประจํา 

 พนักงาน  
 จางทั่วไป 

  พนักงานจาง   
   ตามภารกิจ 

- สํานักปลัดเทศบาล 
- กองคลัง 
- กองชาง 
- กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
- กองการศึกษา 
- กองวิชาการและแผนงาน 
- กองชางสุขาภิบาล 
- กองสวัสดิการสังคม 
- หนวยงานตรวจสอบภายใน 
- สถานธนานุบาล 

29 
12 
13 
15 
8 
8 
5 
5 
1 
9 

5 
1 
1 
2 
- 
1 
- 
- 
- 
- 

14 
6 
23 
61 
1 
- 

14 
1 
- 
- 

18 
7 
13 
20 
6 
2 
10 
- 
- 
- 

รวม 105 10 120 76 
      

     ที่มา : สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย (ขอมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562)        
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   การเลือกตั้ง เทศบาลเมืองบุรีรัมย แบงเขตการเลือกต้ังออกเปน 3 เขต แตละเขตประกอบดวย

สมาชิกสภาเทศบาลเขตละจํานวน 6 คน รวมท้ังส้ิน จํานวน 18 คน 
 

ขอมูลการใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2556 
ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5  มีนาคม 2556 

 
การเลือกตั้ง จํานวน 

ผูมีสิทธ ิ
จํานวนผูไปใชสทิธ ิ

ออกเสียง 
บัตรด ี บัตรเสีย บัตรไมประสงค 

ลงคะแนน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 
นายกเทศมนตรี 

 

 
18,018 

 
8,094 

 
44.92 

 
5,573 

 
68.85 

 
442 

 
5.46 

 
2,079 

 
25.69 

 
 

ขอมูลการใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2556 
ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 

 
 

การเลือกตั้ง จํานวน 
ผูมีสิทธ ิ

จํานวนผูไปใชสทิธ ิ
ออกเสียง 

บัตรด ี บัตรเสีย บัตรไมประสงค 
ลงคะแนน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 1 
5,900 3,253 55.14 2,775 85.30 159 4.89 319 9.81 

สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต  2 

6,337 3,556 56.11 2,959 83.21 178 5.01 419 11.78 

สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต  3 

5,718 3,589 62.77 3,164 88.16 136 3.79 289 8.05 

 

      ที่มา : สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
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     3. ประชากร 
 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
 

ตารางแสดงจํานวนประชากร ความหนาแนนของประชากร 
อัตราการเกิด อัตราการตาย การยายเชา การยายออก ในเขตเทศบาล (ป พ.ศ. 2557-2561) 

 

ป พ.ศ. 
จํานวนประชาชร 

จํานวน 
ครัวเรือน 

พ้ืนท่ี 
อัตรา 
การ 
เกิด 

อัตรา 
การ 
ตาย 

อัตรา 
การยาย

ออก 

ความ 
หนาแนน 

(คน/ตร.กม.) 
ชาย หญิง รวม 

2557 13,444 15,169 28,613 13,839 
6 

ตร. 
กม. 

6,748 2,208 8,238 4,768.33 
2558 13,243 14,880 28,123 14,104 6,589 2,220 8,208 4,687.17 
2559 13,118 14,658 27,776 14,217 6,861 2,246 8,383 4,629.33 
2560 12,884 14,266 27,150 14,267 6,638 2,062 8,249 4,525.00 
2561 12,655 13,885 26,540 14,352 6,381 2,032 7,938 4,423.33 

 

     ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
  

   ชวงอายุและจํานวนประชากร 

จํานวนประชากรที่กําหนดตามชวงวัย 
 

ชวงอายุ 
จํานวน(คน) 

รวม 
เพศชาย เพศหญิง 

นอยกวา 1 ป 175 150 325 
1 ปเต็ม – 2 ป 291 247 538 
3 ปเต็ม – 5 ป 594 519 1,113 
6 ปเต็ม – 11 ป 1,295 1,224 2,519 
12 ปเต็ม – 14 ป 731 692 1,423 
15 ปเต็ม – 17 ป 672 666 1,338 
18 ปเต็ม – 49 ป 5,332 5,900 11,132 
50 ปเต็ม – 60 ป 1,636 1,900 3,536 
มากกวา 60 เต็มข้ึนไป 1,978 2,555 4,533 
สัญชาติอ่ืนๆท่ีไมใชสัญชาติไทย 64 39 103 

รวม 12,768 13,892 26,660 
 

     ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
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4. สภาพสังคม 
เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีชุมชนท้ังหมด จํานวน 18  ชุมชน  โดยชุมชนจะอยูในสภาพผสมผสานกันของ

ลักษณะความเปนเมืองกับชนบทรวมอยูดวยกัน ประชาชนจึงรวมอยูดวยกันอยางหลากหลายไมวาจะเปนดาน
อาชีพ ฐานะหรือรายได 

ชุมชนในเขตเมือง มีลักษณะเปนยานธุรกิจ ตลาด รานคา ท่ีมีความเจริญประชาชนสวนใหญประกอบ
อาชีพคาขายและอาศัยอยูกันอยางหนาแนน เปนชุมชนท่ีไดรับบริการดานตาง  ๆอยางท่ัวถึง      

ชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท ประกอบดวย กลุมคนท่ีมีอาชีพรับจางเปนสวนมาก รองลงมาคือรับราชการ   
บานเรือนสวนใหญจึงเปนบานสําหรับพักอาศัย บานเชา หอพัก และเปนท่ีต้ังของสถานท่ีราชการ  
 ชมุชน  ในเขตเทศบาล จํานวน 18 ชุมชน ไดแก 
  1. ชุมชนชุมเห็ด 
  2. ชุมชนหลังสถานีรถไฟ 
  3. ชุมชนหนองปรือ 
  4. ชุมชนประปาเกา 
  5. ชุมชนหนาสถานีรถไฟ 
  6. ชุมชนบุลําดวนเหนือ 
  7. ชุมชนตลาด บ.ข.ส. 
  8. ชุมชนหลังศาล 
  9. ชุมชนเทศบาล 
  10. ชุมชนตลาดสด 
  11. ชุมชนวัดอิสาณ 
  12. ชุมชนบุลําดวนใต 
  13. ชุมชนราชภัฏ 
  14. ชุมชนตนสัก 
  15. ชุมชนหลักเมือง 
  16. ชุมชนสะพานยาว 
  17. ชุมชนโคกกลาง 
  18. ชุมชนฝงละลม 
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 การศึกษา 
     สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย มีดังน้ี 
                 สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 3 แหง 
  1. โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎรดรุณวิทยา”  
  2. โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  
  3. โรงเรียนเทศบาล 3  
 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 1 จํานวน 2 แหง 
  1. โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย 
  2. โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห 5 (ไตรคามสิทธิศิลป) 
 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ี 32 จํานวน 1 แหง 
  1. โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม 
 สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 3 แหง 
  1. โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 
  2. โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา 
  3. โรงเรียนอนุบาลธีรา 
 สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 2 แหง 
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
  2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  
 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 1 แหง 
  1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกลางพระอารามหลวง 
 สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 2 แหง  
  1. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 
  2. วิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมย 
 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 1 แหง 
  1. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองบุรีรัมย 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง 
  1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย (ชุมชนหนองปรือ) 
  2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลบุรีรัมย 
 ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
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ตารางแสดงขอมูลจํานวนบุคลากรทางการศึกษา จํานวนนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

และขอมูลบุคลากร  จํานวนเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
บุคลากร 
 

โรงเรียน/ศูนย 
 

ผูบริหาร 
จํานวนพนักงานครู (อัตรา)  

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจาง 
ภารโรง/ 
คนครัว 

 
ลูกจางประจํา 

(ภารโรง) 

 
รวมบุคลากร ระดับปฐมวัย ระดับ 

ภาคบังคับ 
รวม 

โรงเรียนเทศบาล 1 2 11 77 90 8 6 1 105 
โรงเรียนเทศบาล 2 3 9 55 67 7 5 1 80 
โรงเรียนเทศบาล 3 2 5 16 23 2 2 - 27 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ - 4 - 4 2 2 - 8 
รวมทั้งสิ้น 7 29 148 184 19 15 2 220 

 

จํานวนนักเรียน 
 

โรงเรียน/ศูนย 
ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รวม 

หอง 
เรียน 

ชาย หญิง รวม หอง 
เรียน 

ชาย หญิง รวม หอง 
เรียน 

ชาย หญิง รวม หอง 
เรียน 

ชาย หญิง รวม 

โรงเรียนเทศบาล 1 10 126 119 245 34 656 581 1,237 32 575 711 1,286 76 1,357 1,411 2,768 
โรงเรียนเทศบาล 2 9 88 93 181 25 505 472 977 18 284 373 657 52 877 938 1,815 
โรงเรียนเทศบาล 3 6 80 88 168 13 212 227 439 - - - - 19 292 315 607 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 7 78 55 133 - - - - - - - - 7 78 55 133 
รวมทั้งสิ้น 32 372 355 727 72 1,373 1,280 2,653 50 859 1,084 1,943 154 2,604 2,719 5,323 

 

ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
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 การสาธารณสุข  
  1. โรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.บุรีรัมย)  

มีเตียงคนไขจํานวน 900 เตียง  จํานวน 1 แหง  
 2. ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบุรีรัมย  จํานวน 1 แหง 
 3. คลินิกเอกชน  จํานวน 56 แหง 
 4. ศูนยบริการแพทยแผนไทย จํานวน  4 แหง ประกอบดวย 
  4.1 โรงพยาบาลบุรีรัมย 
  4.2 ศูนยแพทย 1,2,3 
 5. ศูนยแพทยชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย  จํานวน   2 แหง 
 6. ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (18 ชุมชน) จํานวน 18  แหง 
 7. จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)   จํานวน 163 คน 
 8. คลินิกบริการทันตกรรมสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 1 แหง 

                 ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
          ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

1. อัตรากําลังเจาหนาท่ี จํานวน 24 คน 
2. รถดับเพลิงชนิดถังนํ้าในตัวพรอมอุปกรณ ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จํานวน 3 คัน ขนาด 

บรรจุ 4,000 ลิตร  จํานวน 1 คัน 
3. รถบรรทุกนํ้าดับเพลิงพรอมอุปกรณ ขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร จํานวน 1 คัน ขนาดบรรจุ  

6,000 ลิตร จํานวน 2 คัน  
  4. รถยนตกูภัยอเนกประสงคขนาดกลาง จํานวน 1 คัน 

5. เคร่ืองตัดถางชนิดไฮดรอลิค จํานวน 1 เคร่ือง 
6. เคร่ืองสูบนํ้าขนาด 3 น้ิว จํานวน 1 เคร่ือง 
7. เคร่ืองเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง (อยูท่ีต้ังและประจํารถดับเพลิง) จํานวน 20 เคร่ือง 
8. เคร่ืองเคมีดับเพลิง ชนิด Co2 (อยูท่ีต้ังและประจํารถดับเพลิง) จํานวน 12 เคร่ือง 
9. เคร่ืองเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง (ติดต้ังตามยานชุมชนและสถานท่ีราชการสังกัด 

เทศบาลเมืองบุรีรัมยท่ีมีความเส่ียงภัย) จํานวน 20 เคร่ือง 
10. เคร่ืองชวยหายใจแบบอัดอากาศ (ชุด SCBA) จํานวน 10 ชุด 
11. ชุดผจญเพลิงมาตรฐาน (ภายในอาคาร) จํานวน 10  ชุด 
12. ชุดดับเพลิงนอกอาคาร จํานวน 10 ชุด  
13. เคร่ืองอัดอากาศ (อัดอากาศใหเคร่ืองชวยหายใจ SCBA) จํานวน 1 เคร่ือง 
14. พัดลมระบายควัน จํานวน 1 เคร่ือง 
15. แหลงนํ้าดับเพลิงธรรมชาติ จํานวน 7 แหง 
16. เคร่ืองกําเนิดไฟฟา จํานวน 1 เคร่ือง 
      ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
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      5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 การคมนาคมขนสง   
  บุรีรัมยอยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 384  กิโลเมตร การเดินทางมาสูจังหวัดบุรีรัมยสามารถ
เดินทางมาไดหลายวิธี ท้ังรถยนตสวนตัว รถโดยสารประจําทาง รถไฟ และทางอากาศยาน 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 1 แหง 
 รถโดยสารประจําทาง 
  1) สายกรุงเทพ – บุรีรัมย ข้ึนรถไดท่ีสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) มาลงท่ีสถานี
ขนสงจังหวัดบุรีรัมย  
  2) สายกรุงเทพ – พนมรุง – กรุงเทพ มีท้ังบริการรถปรับอากาศช้ัน 1 และ 2 ใชเวลาเดินทาง 
6 – 7 ช่ัวโมง  
  3) กรุงเทพ – พุทไธสง – กรุงเทพ มีบริการรถปรับอากาศ VIP และช้ัน 1 ใชเวลาเดินทาง      
6 ช่ัวโมง  
  4) กรุงเทพ – อุบลราชธานี 
  5) กรุงเทพ – สุรินทร 
  6) กรุงเทพ – ศรีสะเกษ 
  7) อุบลราชธานี – ระยอง 
  8) อุบลราชธานี – ภูเก็ต 
  9) มุกดาหาร – พัทยา แวะจอดรับ – สงผูโดยสารท่ี อ.เมือง จ.บุรีรัมย มีท้ังรถปรับอากาศช้ัน 
1 และ 2 
  10) บุรีรัมย – นครราชสีมา ใชเวลาเดินทาง 4 ช่ัวโมง 
  11) บุรีรัมย – สุรินทร ใชเวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 
  12) บุรีรัมย – ขอนแกน ใชเวลาเดินทาง 5 ช่ัวโมง 
  13) บุรีรัมย – จันทบุรี ใชเวลาเดินทาง 10 ช่ัวโมง 
  14) บุรีรัมย – อรัญประเทศ ใชเวลาเดินทาง 5 ช่ัวโมง 
  15) บุรีรัมย – ประโคนชัย ใชเวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง มีท้ังรถตู รถบัส และรถโดยสาร        
ปรับอากาศ 
  16) บุรีรัมย – รอยเอ็ด ใชเวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง 
  17) บุรีรัมย – นางรอง ใชเวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 
  18) บุรีรัมย – ประโคนชัย – บานกรวด – ละหานทราย 
  19) บุรีรัมย – พุทไธสง ใชเวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง  
  20) สายตลาดเทศบาล – เขากระโดง (สาย 1) ข้ึนรถท่ีสถานีรถไฟบุรีรัมย โรงพยาบาลบุรีรัมย
และสถานีขนสงผูโดยสาร 
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 รถไฟ 
  รถไฟออกจากสถานีหัวลําโพงทุกวัน สายกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี และสายนครราชสีมา – 
อุบลราชธานี ท้ังท่ีเปนขบวนรถดวน รถเร็ว รถธรรมดา และรถดีเซลราง ผานสถานีบุรีรัมยทุกขบวน รถดีเซลราง
ปรับอากาศจะใชเวลาเดินทางนอยกวารถยนตมาก โดยมีขบวนรถไฟ ดังน้ี 
  1) ดวนพิเศษสายกรุงเทพ – อุบลราชธานี เปนรถน่ังปรับอากาศช้ัน 2 ท้ังขบวน 
  2) ขบวนรถดวนสายกรุงเทพ – อุบลราชธานี, กรุงเทพ – ศรีสะเกษ และกรุงเทพ – ศรีขรภูมิ 
  3) ขบวนรถเร็วสายกรุงเทพ – อุบลราชธานี รวมท้ังส้ิน 4 ขบวน 
  4) ขบวนรถธรรมดาสายกรุงเทพ – สุรินทร 
  5) ขบวนรถทองถ่ินสาย นครราชสีมา – อุบลราชธานี รวมท้ังส้ิน 3 ขบวน 
 เครื่องบิน 
      ทาอากาศยานบุรีรัมย อยูหางจากตัวเมืองบุรีรัมยไปเสนทางอําเภอสตึก ประมาณ 30 กิโลเมตร 
มีสายการบินท่ีเปดใหบริการอยูสองสายการบิน ประกอบดวย สายการบินนกแอร และสายการบินไทย แอร
เอเชีย มีเคร่ืองบินระหวางกรุงเทพฯ – จังหวัดบุรีรัมย มาลงท่ีทาอากาศยานบุรีรัมย(อําเภอสตึก) โดยจะมี
เท่ียวบินทุกวัน 
 ที่มา : ฝายสงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล 
 การไฟฟา 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมยอยูในเขตพ้ืนท่ีใหบริการไฟฟา ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย 
โดยพ้ืนท่ีใหบริการไฟฟาครอบคลุมท่ัวท้ังเขตเทศบาล 
 การประปา 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมยอยูในเขตพ้ืนท่ีใหบริการนํ้าประปา ของการประปาสวนภูมิภาค สาขา
บุรีรัมย ซ่ึงใหบริการนํ้าประปาครอบคลุมท่ัวท้ังเขตเทศบาล โดยผลิตนํ้าประปาได  28,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
และมีปริมาณการใชนํ้าเฉล่ียประมาณ  25,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน  มีอางเก็บนํ้าหวยจระเขมาก และอางเก็บ
นํ้าหวยตลาด เปนแหลงกักเก็บนํ้าดิบท่ีใชผลิตนํ้าประปา 
  โทรคมนาคม/การสื่อสาร   
  1. บริษัทไปรษณียไทย จํากัด    
  2. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
  3. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
  4. บริษัท  ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด  
  5. บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิช จํากัด (มหาชน) 
  6. บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
  7. บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
  8. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ระบบ เอ.เอ็ม. ต้ังอยูท่ีถนนนิวาส  ขางโรงเรียน
บุรีรัมยพิทยาคม  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 
  9. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม.  ต้ังอยูท่ีถนนจิระตรงขาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  ตําบลในเมือง   อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 
  10.  ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขาวในพ้ืนท่ีใหบริการไดครอบคลุมท่ัวท้ังเขตพ้ืนท่ีเทศบาล 
  ที่มา : กองชาง เทศบาลเมืองบุรีรัมย  
        



ห น้ า  | 14 

 

         การบริการ    
  สถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ประกอบดวย 

1. ธนาคาร จํานวน 15 แหง 
2. โรงแรมและรีสอรท จํานวน 17 แหง 
3. สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง จํานวน 6 แหง 
4. สถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน 1 แหง 
5. สถานธนานุบาล จํานวน 3 แหง ประกอบดวย 

5.1 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 1 แหง 
5.2 สถานธนานุบาลเอกชน จํานวน 2 แหง 

6. ตัวแทนบริษัทประกันภัย 15 แหง 
7. บริษัทประกันวินาศภัย จํานวน 10 แหง 
8. หางสรรพสินคา จํานวน 1 แหง 
9. รานทอง จํานวน 19 ราน 
10. หอพัก 166 แหง 

    การทองเที่ยว 
  แหลงทองเท่ียวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย มีท้ังแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ประเพณี
วัฒนธรรม ศาสนา และแหลงจับจายซ้ือสินคาพ้ืนบาน และผลิตภัณฑ OTOP ประกอบดวย 
  1. คูเมืองโบราณ (คลองละลม) มีลักษณะเปนรูปวงรี ซ่ึงต้ังอยูใจกลางเมืองบุรีรัมยมีความยาว
กวางเฉล่ีย 80 เมตร ความยาวประมาณ 2,500 เมตร มีพ้ืนท่ีรวม 179 ไร 2 งาน 12 ตารางวา สภาพปจจุบัน
แบงเปน 6 สวน หรือ 6 ลูก ตามแนวถนนท่ีตัดเขาเมืองช้ันใน แตบางสวนไดถูกถมสําหรับกอสรางอาคารพาณิชย 
บานเรือนราษฎรและถนนไปแลว จนกระท่ังกรมศิลปากรไดสํารวจและประกาศใหเขตคูเมือง – กําแพงเมือง
บุรีรัมย (คลองละลม) ซ่ึงอยูในสมัยทวารวดีมีอายุราว 1,800 ป เปนโบราณสถานตามประกาศลงวันท่ี 4 
มิถุนายน 2523 นอกจากน้ีคลองละลมยังเปนแหลงนํ้าสําคัญแหงเดียวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย อันเปนแหลง
นํ้าอุปโภค บริโภค การเกษตร การประมง การบริการสาธารณะ เชน การดับเพลิง การดูแลสวนสาธารณะ 
รวมท้ังยังเปนแหลงเสริมสรางระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมของเมือง เปนแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและ
โบราณคดี เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
  2. ศาลพระหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย (City Pillar Shrine) ต้ังอยูกลางเมืองบุรีรัมย เปนสถานท่ี
ศักด์ิสิทธ์ิคูบานคูเมือง กราบไหวบูชาสักการบูชาของชาวบุรีรัมย เปนรูปแบบศิลปกรรมขอมโบราณ ท่ีสําคัญอีก
ประการหน่ึงคือ การสรางถาวรวัตถุท่ีคงความเปนเอกลักษณของสถาปตยกรรมทองถ่ินไวเปนอยางดี เปนการบง 
บอกถึงอัตลักษณตัวตนของคนบุรีรัมย คนอีสานใตไดอยางชัดเจน การออกแบบอาคารศาลพระหลักเมือง เปน
แบบศิลปะขอมประยุกต สมกับท่ีบุรีรัมยเปนชุมชนโบราณและมีปราสาทหินสมัยขอมเปนจํานวนมาก จนกระท่ัง
นํามาเปนคําขวัญของจังหวัดวา “เมืองปราสาทหิน ถ่ินภูเขาไฟ ผาไหมสวย รวยวัฒนธรรม” ศาลพระหลักเมือง
บุรีรัมยออกแบบกอสรางโดยกรมศิลปากร รูปแบบสถาปตยกรรมขอมสมัยพระเจาสุริยะวรมันท่ี 2 ตําแหนงหลัก
เมืองอยูตรงกลางองคปรางค ซ่ึงแทนท่ีต้ังเดิมของศิวลึงค องคปรางคมียอดท้ังหมด 5 ช้ัน แตละช้ันประกอบกลีบ
ขนุนและเทพประจําทิศเพ่ือปกปองรักษาทิศตางๆ ตามคติความเช่ือ องคเรือนธาตุเปนมณฑปเพ่ือใชเปนท่ี
ประกอบพิธี ยอดศาลพระหลักเมืองติดต้ังรูปดอกบัวประดับทอง 
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  3. ถนนคนเดินเซราะกราว (Sroew Ground Walking Street) ต้ังอยูบริเวณถนนรมยบุรีหนา
จวนผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย เปนถนนท่ีแสดงถึงวิถีชีวิต ความเปนอยู เอกลักษณ    อัตลักษณ ของเมือง
บุรีรัมย เปนท่ีนิยมของผูมาเยือนจังหวัดบุรีรัมย มีการแสดงทางวัฒนธรรม อาหารการกิน ของดีของฝากเมือง
บุรีรัมย โดยเทศบาลเมืองบุรีรัมยเปนหนวยงานรับผิดขอบหลัก จัดใหมีถนนคนเดินทุกวันเสารและอาทิตย ต้ังแต
เวลา 16.00 น. – 22.00 น.  
  4. ศูนยขอมูลทองเท่ียวครบวงจรของจังหวัดบุรีรัมย (Blue Heart Center) อาคาร Blue 
Heart Center) เปนศูนยขอมูลการทองเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย ต้ังอยู ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย (หลังเกา) 
ประกอบดวยแกลเลอร่ีและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาฯ เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10  
       6. ระบบเศรษฐกิจ 

 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
 1. สถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  จํานวน 549 แหง 
 2. สถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร 

   2.1 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 200 ตร.ม.      จํานวน   30 แหง   
   2.2 พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน 200 ตร.ม. จํานวน  237 แหง   

 3. การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ    
   3.1 หนาโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 36 ราย 
   3.2 หนาโรงเรียนเทศบาลเทศบาล 1 จํานวน  11 ราย 
   3.3 หนาโรงเรียนเทศบาลเทศบาล 2 จํานวน  11 ราย 
   3.4 หนาโรงเรียนเทศบาลเทศบาล 3 จํานวน  12 ราย 

 3.5 หนาสระวายนํ้าองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย      จํานวน  17 ราย 
 4. ตลาดเทศบาล จํานวน 5 แหง 

 4.1 ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 4.2 ตลาดไนทบาซา 
 4.3 ตลาดคาสง 
 4.4 ตลาดคาปลีก 
 4.5 ตลาดไนทรมยบุรี 

 5.ตลาดเอกชน จํานวน 2 แหง 
 5.1 ตลาดธารนํ้าใจ 
 5.2 ตลาดทองกูเกียรติคุณ 

        ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบุรีรัมย  
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 7. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
    วัดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  
    1. วัดกลางพระอารามหลวง (ชุมชนตลาดสด) 
    2. วัดอิสาณ (ชุมชนวัดอิสาณ) 
    3. วัดธรรมธีราราม (ชุมชนหนาสถานีรถไฟ) 
    คริสตจักร 
    1. คริสตจักรเมืองบุรีรัมย (ชุมชนหนองปรือ) 
    2. ศาสนาจักรของพระเยซูคริสตแหงสิทธิชนยุคสุดทาย (ชุมชนบุลําดวนใต)  
    มัสยิด 
    1. มัสยิดอันวาดารุสซาลาม (ชุมชนฝงละลม)      
    ประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ 
   1. ประเพณีทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหมในเดือนมกราคม  

     2. ประเพณีสงกรานตและสมโภชศาลหลักเมืองในเดือนเมษายน  
      3. ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาในเดือนกรกฎาคม  

                4. ประเพณีลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายน          
             ปูชนียสถานในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
      1. ศาลพระหลักเมืองบุรีรัมยอยูภายในบริเวณเดียวกับศาลเจาปงเถากงมา ต้ังอยู
ชุมชนตลาดสด 
    2. สระนํ้าศักด์ิสิทธ์ิวัดกลางพระอารามหลวง ต้ังอยูชุมชนตลาดสด 
      3. ศาลเจาแมบัวลอย ต้ังอยูชุมชนหลักเมือง 
   4. พระบรมสารีริกธาตุ วัดธรรมธีราราม ต้ังอยูชุมชนหนาสถานีรถไฟ 
         8.  กีฬา นันทนาการและการพักผอน การทองเที่ยว 
   ลานกีฬา/สนามกีฬา   
    1. ลานกีฬาสวนรมยบุรี 
   2. ลานกีฬาชุมชนวัดอิสาณ 
    3. ลานกีฬาชุมชนหลักเมือง 
    4. ลานกีฬาชุมชนฝงละลม 
    5. ลานกีฬาชุมชนหนองปรือ 
    6. ลานกีฬาชุมชนสะพานยาว 
    7. ลานกีฬาโรงพยาบาลบุรีรัมย 
    8. สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
   9. สนามกีฬาโรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม 
    10. สนามเทนนิสเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
    11. สนามแบตมินตันเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
    12. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 
    13. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2 
    14. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 3 
    15. โรงพลศึกษาของการกีฬาแหงประเทศไทย 
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   สระวายน้ํา 
      1. สระวายนํ้าองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย 
        นันทนาการและการพักผอน 
     1. หองสมุดประชาชนอําเภอเมืองบุรีรัมย  
     2. หองสมุดรถไฟ  
     3. หองสมุดสถานศึกษาตาง  ๆ 
     4. สวนหยอมบริเวณสามแยกตนสัก  
     5. สวนหยอมบริเวณสามแยกหนาวัดอิสาณ 
     6. สวนหยอมบริเวณขางบานพักนายอําเภอเมืองบุรีรัมย 
     7. สวนสาธารณะหนองปรือ 
      8. สวนสาธารณะหนาสถานีรถไฟ 
     9. สวนสาธารณะสวนรมยบุรี 200 ป 
     10. สวนสาธารณะขางหองสมุดประชาชน 
        11. พ้ืนท่ีสีเขียวริมคลองละลมท้ัง 6 ลูก  
     12. พ้ืนท่ีสีเขียวริมถนนนิวาศและริมถนนธานี 
     13. พ้ืนท่ีสีเขียวเกาะกลางถนนนิวาศและเกาะกลางถนนจิระ 
     14. สวนสาธารณะบริเวณริมคลองละลมลูกท่ี 1 
            ที่มา : กองชาง เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

      9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   แหลงน้ําในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ไดแก 
   1. คูเมืองโบราณ (คลองละลม) ต้ังอยูใจกลางเมืองบุรีรัมยมีลักษณะเปนรูปวงรี มีความกวาง

เฉล่ีย 80   เมตร ยาวประมาณ 2,500 เมตร ลอมรอบเมืองเกาบุรีรัมย (เมืองแปะ) มีพ้ืนท่ีรวม 179 ไร 2 งาน 12 
ตารางวา  แบงตามสภาพปจจุบันเปน  6  สวน หรือ  6  ลูก  ตามแนวถนนท่ีตัดเขาเมืองช้ันใน  ดังน้ี 

      - ลูกท่ี 1 กวาง 50 เมตร ยาว 320 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี 48,000 ลบ.ม. 
       - ลูกท่ี 2 กวาง 100 เมตร ยาว 180 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี 54,000 ลบ.ม. 
       - ลูกท่ี 3 กวาง 90 เมตร ยาว 110 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี 29,700 ลบ.ม. 
       - ลูกท่ี 4 กวาง 50 เมตร ยาว 1,250 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี 187,500 ลบ.ม. 
       - ลูกท่ี 5 กวาง 70 เมตร ยาว 230 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี 48,300 ลบ.ม. 
       - ลูกท่ี 6 กวาง 90 เมตร ยาว 350 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี 94,500 ลบ.ม.   
          2. สระนํ้าศักด์ิสิทธ์ิวัดกลางพระอารามหลวง คิดเปนพ้ืนท่ีกักเก็บนํ้าประมาณ 16,000 ลบ.ม. 

3. สระหนองปรือ คิดเปนพ้ืนท่ีกักเก็บนํ้าประมาณ 10,000 ลบ.ม. 
          ที่มา : กองชาง   เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
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   น้ําเสีย 
1. ปริมาณนํ้าเสียท่ีเขาระบบบําบัดมีปริมาณอยูในชวง 4,579 -8,744  ลูกบาศกเมตรตอวัน  
2. ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีใชเปนแบบเติมอากาศ   1   แหง 
3. นํ้าเสียท่ีบําบัดได จํานวน 5,855 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 45 ของระบบ 
4. คา BOD. ของนํ้าท่ีผานการบําบัดแลว 11.02 mg/l (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

    ขยะ 
         ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยและปริมณฑล 
          1. ปริมาณขยะนอกเขตเทศบาล 59 ตัน/วัน  
        2. ปริมาณขยะในเขตเทศบาล 41 ตัน/วัน 
          3. ขยะท่ีเก็บขนได จํานวน 41 ตัน / วัน    
 4. ขยะท่ีกําจัดได จํานวน 41 ตัน/วัน กําจัดขยะโดยวิธีฝงกลบอยางถูกสุขาภิบาล 
 5. ท่ีดินสําหรับกําจัดขยะท่ีกําลังใช จํานวน 100 ไร ต้ังอยูท่ี ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย หาง

จากเขตเทศบาลเปนระยะทาง 16 กิโลเมตร 
 6. ท่ีดินท่ีใชในการกอสรางบานพัก โรงจอดรถ อาคารช่ังนํ้าหนัก และระบบบําบัดนํ้าเสีย       

จํานวน 40 ไร 
       7. ท่ีดินสําหรับกําจัดขยะท่ีใชไปแลว จํานวน 42 ไร 
        8. เหลือท่ีดินกําจัดขยะไดอีก จํานวน 20 ไร 
        9. คาดวาจะสามารถกําจัดขยะไดอีก 1 ป 4 เดือน 
    การระบายน้ํา 

1. พ้ืนท่ีนํ้าทวมถึงคิดเปนรอยละ   55   ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
 2. ระยะเวลาเฉล่ียท่ีนํ้าทวมขังนานท่ีสุดประมาณชวงเดือนสิงหาคม 
           3. เคร่ืองปมนํ้า จํานวน 10 เคร่ือง แยกเปน พี.1 จํานวน 5 เคร่ือง และ พี.2 จํานวน 5 เคร่ือง 
          ที่มา : กองชางสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

 



ความยาว ความกวาง พื้นท่ี เขตทาง ทอระบายน้ํา

(เมตร) (เมตร) (ตร.ม.) (เมตร) กระเบื้อง คอนกรีต อื่นๆ ไมมี (เมตร)

1 ถนนจิระ - วงเวียนถึงถนนสุนทรเทพ แอสฟลติก 1,010.00 14.55 14,695.50 14.55  / 0.80

- ถนนสุนทรเทพถึงโรงฆาสัตว แอสฟลติก 750.00 9.00 6,750.00 9.00  / 0.80

2 ถนนธานี - ถนนบุลําดวนถึงถนนหลักเมือง ค.ส.ล. 1,055.00 11.50 12,132.50 11.50  / 0.60

- ถนนหลักเมืองถึงถนนบุรีรัมย-สตึก ค.ส.ล. 555.00 6.80 3,774.00 6.80  / 0.60

3 ถนนนิวาศ - ถนนอินจันทรณรงคถึงถนนปลัดเมือง แอสฟลติก 785.00 12.44 9,765.40 12.44  / 0.60

- ถนนปลัดเมืองถึงถนนสุนทรเทพ แอสฟลติก 454.00 19.00 8,626.00 19.00  / 0.60

4 ถนนบุลําดวน - ถนนจริระถึงถนนธานี แอสฟลติก 585.00 12.00 7,020.00 12.00  / 0.60

- ถนนธานีถึงถนนอินจันทรณรงค แอสฟลติก 805.00 8.37 6,737.85 8.37  / 0.60

5 ถนนอินจันทรณรงค - ถนนจิระถึงถนนนิวาศ ค.ส.ล. 1,180.00 10.87 12,826.60 10.87  / 0.60

6 ถนนปลัดเมือง - ถนนจิระถึงถนนนิวาศ ค.ส.ล. 995.00 15.25 15,173.75 15.25  / 0.60

7 ถนนรมยบุรี - ถนนจิระถึงถนนนิวาศ แอสฟลติก 895.00 12.20 10,919.00 12.20  / 0.60

8 ถนนสุนทรเทพ - ถนนคเมืองถึงถนนนิวาศ แอสฟลติก 1,085.00 12.12 13,150.20 12.12  / 0.60

9 ถนนหลักเมือง - ถนนคูเมือง (ใต) ถึงถนนจิระ แอสฟลติก 273.00 9.00 2,457.00 9.00  / 0.60

- ถนนจิระถึงถนนคูเมือง (เหนือ) แอสฟลติก 455.00 9.42 4,286.10 9.42  / 0.60

10 ถนนนคร  -ถนนคูเมือง (เหนือ) ถึงถนนคูเมือง (ใต) ค.ส.ล. 775.00 8.37 6,486.75 8.37  / 0.60

11 ถนนอนุวรรตน (คูเมือง) - ถนนสุนทรเทพถึงหนาวัดอิสาณ ค.ส.ล. 795.00 13.32 10,589.40 13.32  / 0.60

- หนาวัดอิสาณผานถนนจิระ  เลียบละลม แอสฟลติก 1,063.00 9.00 9,567.00 9.00  / 0.60

ถึงถนนสุนทรเทพ

- ถนนสุนทรเทพถึงถนนจิระ (ขาง สสจ.) ค.ส.ล. 497.00 5.00 2,485.00 5.00  / 0.60

12 ซอยประชาเกื้อกูล 1 - ถนนนครถึงถนนคูเมือง ค.ส.ล. 306.00 5.68 1,738.08 5.68  / 0.60

13 ซอยประชาเกื้อกูล 2 - ถนนจิระถึงถนนอิสาณ ค.ส.ล. 200.00 5.68 1,136.00 5.68  / 0.60

14 ซอยวุฒินันท - ถนนหลักเมองถึงถนนนคร ค.ส.ล. 210.00 6.35 1,333.50 6.35  / 0.60

15 ถนนอิสาณ - ถนนคูเมืองถึงถนนนคร แอสฟลติก 280.00 11.60 3,248.00 11.60  / 0.60

- ถนนนครถึงถนนสุนทรเทพ แอสฟลติก 390.00 14.36 5,600.40 14.36  / 0.60

16 ถนนพิทักษ - ถนนปลัดเมืองถึงถนนสุนทรเทพ แอสฟลติก 510.00 13.11 6,686.10 13.11  / 0.60

ทะเบียนทางหลวงทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย

ลําดับท่ี ชื่อถนน/ตรอก/ซอย ชวงจาก-ถึง ผิวจราจร
ทางเทา

หมายเหตุ



ความยาว ความกวาง พื้นท่ี เขตทาง ทอระบายน้ํา

(เมตร) (เมตร) (ตร.ม.) (เมตร) กระเบื้อง คอนกรีต อื่นๆ ไมมี (เมตร)

ทะเบียนทางหลวงทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย

ลําดับท่ี ชื่อถนน/ตรอก/ซอย ชวงจาก-ถึง ผิวจราจร
ทางเทา

หมายเหตุ

17 ถนนศรีเพ็ชร 1 - ถนนพิทักษถึงถนนสุนทรเทพ แอสฟลติก 224.00 12.93 2,896.32 12.93  / 0.60

18 ถนนศรีเพ็ชร 2 - ถนนพิทักษถึงถนนสุนทรเทพ ค.ส.ล. 123.00 13.20 1,623.60 13.20  / 0.60

19 ซอยพูนถมสถิต - ถนนศรีเพ็ชร 1 ถึงถนนธานี ค.ส.ล. 195.00 6.85 1,335.75 6.85  / 0.60

20 ถนนสมรรถการ - ถนนธานีถึงถนนนิวาศ แอสฟลติก 243.00 15.14 3,679.02 15.14  / 0.60

21 ถนนสุคนธมัต - ถนนรมยบุรีถึงถนนปลัดเมือง ค.ส.ล. 185.00 7.30 1,350.50 7.30  / 0.60

22 ซอยสุชาติ - ถนนรมยบุรีถึงถนนปลัดเมือง ค.ส.ล. 180.00 7.76 1,396.80 7.76  / 0.60

23 ถนนสันติประชา - ถนนปลัดเมืองถึงถนนอินจันทรณรงค ค.ส.ล. 605.00 7.98 4,827.90 7.98  / 0.60

24 ถนนสันติประชา - ถนนสันติประชาถึงถนนธานี ค.ส.ล. 202.00 6.56 1,325.12 6.56  / 0.60

25 ซอยวุฒิกมล - ถนนจิระถึงหลังท่ีวาการอําเภอเมือง ค.ส.ล. 208.00 5.57 1,158.56 5.57  / 0.60

26 ซอยมณีวรรณ - ถนนธานีถึงถนนสายบุรีรัมย-ประโคนชัย ค.ส.ล. 525.00 6.80 3,570.00 6.80  / 0.60

27 ซอยขางบานพักคลัง จว. - ถนนจิระถึงซอยมณีวรรณ ค.ส.ล. 90.00 5.85 526.50 5.85  / 0.60

28 ซอยตะวันออก บ.ข.ส. - ถนนธานีถึงถนนแสนสุข ค.ส.ล. 293.00 8.00 2,344.00 8.00  / 0.60

29 ถนนแสนสุข - ถนนบุลําดวนถึงถนนอินจันทรณรงค ค.ส.ล. 576.00 8.50 4,896.00 8.50  / 0.60

30 ถนนหาญชนะ - ถนนบุลําดวนถึงซอยวันมหาราชา ค.ส.ล. 320.00 6.80 2,176.00 6.80  / 0.60

31 ถนนหาญชนะ - ถนนหาญชนะเลี้ยววนขวา ค.ส.ล. 840.00 8.00 6,720.00 8.00  / 0.60

32 ซอยบานนายอาจ  - ซอยหาญชนะถึงถนนจิระ ค.ส.ล. 147.00 4.70 690.90 4.70  / 0.60

33 ซอยโรงอิฐแสงเจริญ - ถนนจิระถึงแยกซอยหาญชนะ ค.ส.ล. 213.00 9.00 1,917.00 9.00  / 0.60

34 ซอยหนาสถานี - ถนนหนาสถานีถึงแยกซอยทิศใตวัดปาฯ ค.ส.ล. 300.00 5.00 1,500.00 5.00  / 0.60

35 ถนนสันติสุข/ซอยสันติ 3 - ถนนหนาไตรคามถึงสุดเขตเทศบาล ค.ส.ล. 594.00 6.47 3,843.18 6.47  / 0.60

36 ซอยทนายอาน - ถนนคูเมืองถึงถนนอิสาณ ค.ส.ล. 220.00 6.26 1,377.20 6.26  / 0.60

37 ซอยทิศตะวันโรงจํานํา - ถนนศรีเพ็ชร 1 ถึงถนนศรีเพ็ชร 2 ค.ส.ล. 48.00 7.50 360.00 7.50  / 0.60

38 ซอยตะวันออกตลาดผลไม - ถนนศรีเพ็ชร 1 ถึงถนนศรีเพ็ชร 2 ค.ส.ล. 44.00 7.30 321.20 7.30  / 0.60 ดานเดียว

39 ซอยตะวันตกตลาดผลไม - ถนนศรีเพ็ชร 1 ถึงถนนศรีเพ็ชร 2 ค.ส.ล. 44.00 7.38 324.72 7.38  / 0.60

40 ซอยตะวันออกรานสหนํ้าแข็ง - ถนนศรีเพ็ชร 1 ถึงถนนพิทักษ ค.ส.ล. 41.00 9.48 388.68 9.48  / 0.60

41 ซอยขางอูรถเมลชมภู - ถนนอินจันทรณรงคถึงถนนบุลําดวน ค.ส.ล. 311.00 5.00 1,555.00 5.00  / 0.60
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ลําดับท่ี ชื่อถนน/ตรอก/ซอย ชวงจาก-ถึง ผิวจราจร
ทางเทา

หมายเหตุ

42 ซอยบานนายปกครอง - ซอยสันติประชาไปทางทิศตะวันออก ค.ส.ล. 147.00 5.00 735.00 5.00  / 0.60

43 ซอยสุริยะราช 1 - ถนนอนุวรรตน-ธานี ค.ส.ล. 117.00 7.22 844.74 7.22 / 0.60

44 ซอยสุริยะราช 2 - ถนนอนุวรรตน-ธานี ค.ส.ล. 111.00 8.05 893.55 8.05 / 0.60

45 ซอยสุริยะราช 3 - ถนนอนุวรรตน-ธานี ค.ส.ล. 107.00 7.04 753.28 7.04 / 0.60

46 ซอยสุริยะราช 4 - ถนนอนุวรรตน-ธานี ค.ส.ล. 100.00 10.00 1,000.00 10.00 / 0.60

47 ถนน ขาง รพช. - จิระ-บายพาส ค.ส.ล. 537.00 8.00 4,296.00 8.00  / 0.60

48 ถนนหลักเมือง - อนุวรรตน-ทางรถไฟ แอสฟลติก 232.00 12.52 2,904.64 12.52  / 0.60-0.80

49 ถนนหนาสถานีรถไฟ - แยกแขวงการทาง-บุรีรัมยพุทไธสง ค.ส.ล. 870.00 8.00 6,960.00 8.00  / 0.60-0.80

50 ถนนหลังสถานี - สถานีรถไฟ-บุรีรัมยพุทไธสง ค.ส.ล. 870.00 7.00 6,090.00 7.00  / 0.60

51 ซอยรวมพงษ - ถนนนคร-อนุวรรตน ค.ส.ล. 525.00 3.00 1,575.00 3.00  / 0.60

52 ซอยคําสอน - ธานีไปทิศเหนือ ค.ส.ล. 188.00 4.50 846.00 4.50  / 0.60

53 ซอยรวมใจ - ธานีไปทิศเหนือ ค.ส.ล. 294.00 3.00 882.00 3.00 / 0.60

54 ซอยอาญาเมือง - บุลําดวนรอบบุลําดวน ค.ส.ล. 223.00 3.00 669.00 3.00 / 0.60

55 ซอยขางชุมสายโทรศัพท - หนาสถานี ค.ส.ล. 332.00 2.50 830.00 2.50 / 0.60

56 ซอยตะวันตกโรงพยาบาล 1 - ถนนหนาโรงพยาบาลไปทางทิศเหนือ ค.ส.ล. 282.00 3.00 846.00 3.00 / 0.60

57 ซอยตะวันตกโรงพยาบาล 2 - ถนนหนาโรงพยาบาลไปทางทิศเหนือ ค.ส.ล. 125.00 3.00 375.00 3.00 / 0.60

58 ซอยเรืองเดช - ซอยหนาสถานีไปทิสตะวันตก ค.ส.ล. 214.00 2.50 535.00 2.50 / 0.60

59 ซอยเรืองเดชขางวัดปา - ซอยเรืองเดชขางวัดปา ค.ส.ล. 114.00 2.50 285.00 2.50 / 0.60

60 ซอยฝงธน 3 - ซอยเรืองเดชขางวัดปา ค.ส.ล. 131.00 2.50 327.50 2.50 / 0.60

61 ถนนอิสาณ - ละลม-สุนทรเทพ ค.ส.ล. 77.00 9.70 746.90 9.70  / 0.60

62 ซอยตะวันตกสวนสัตว - พิทักษ-อิสาณ ค.ส.ล. 75.00 7.72 579.00 7.72  / 0.60

63 ซอยตะวันตกโรงฆาสัตว - จิระไปทางทิศใต ค.ส.ล. 725.00 5.00 3,625.00 5.00  / 0.60

64 ซอยตะวันตกขางบานพัก - อนุวรรตนไปทิศตะวันตก ค.ส.ล. 159.00 4.50 715.50 4.50  / 0.60

พนักงานเทศบาล

65 ถนนคสล.หนากรุงโรม - ถนนนิวาศ-หนาโรงพยาบาลบุรีรัมย ค.ส.ล. 130.00 10.00 1,300.00 10.00  / 0.60
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ทางเทา
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66 ถนนขามทางรถไฟหนา - ถนนนิวาศ-ถนนหนาสถานี แอสฟลติก 118.00 9.50 1,121.00 9.50  / 0.60

โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม

67 ถนนสายบุรีรัมย-สตึก - ถนนอนุวรรตน-ถนนเลียบทางรถไฟ ค.ส.ล. 252.00 10.00 2,520.00 10.00  / 0.60

68 ถนนหนาสถานีรถไฟ - หนาวัดปา-บุรีรัมยพุทไธสง ค.ส.ล. 870.00 7.00 6,090.00 7.00  / 0.60-0.80

69 ถนนหลังสถานีรถไฟ - แยกพุทไธสง-แยกสตึก ค.ส.ล. 525.00 7.00 3,675.00 7.00  / 0.60

70 ซอยสันติ 1 - ถนนสันติสุข-สุดเขต ค.ส.ล. 355.00 5.40 1,917.00 5.40  / 0.60

71 จิระนคร 1 - บุรีรัมยประโคนชัย-จิระนคร 8 ค.ส.ล. 373.00 9.50 3,543.50 9.50  / 0.60

72 ซอยมณีวรรณ 3 - ซอยมณีวรรณ-จิระนคร ค.ส.ล. 147.00 4.50-6.00 771.75 4.50-6.00  / 0.60

73 ซอยมณีวรรณ 4 - ซอยมณีวรรณ-ทิศใต ค.ส.ล. 44.00 2.00 88.00 2.00  / 0.60

74 ซอยธานี 6 - ถนนธาน-ีทิศเหนือ ค.ส.ล. 149.00 6.00 894.00 6.00  / 0.60

75 ซอยรมเย็น - ถนนขางกรุงโรม-สุดเขต ค.ส.ล. 66.00 5.00 330.00 5.00 / 0.60

76 ซอยเพลินจิตร - ขางกรุงโรม-ทิศเหนือ ค.ส.ล. 90.00 4.50 405.00 4.50  / 0.60

77 ซอยตะวันตกถนนบุลําดวน - จิระ-เหนือ ค.ส.ล. 107.00 3.50 374.50 3.50  / 0.60

78 ซอยบานนาชู - บุลําดวน-ออก ค.ส.ล. 62.00 3.00 186.00 3.00  / 0.60

79 ซอยตะวันตกศาลานทีหรรษา - ธาน-ีอนุวรรตน ค.ส.ล. 95.00 6.00 570.00 6.00  / 0.60

80 ซอยหนาโรงเล่ือยวิษณุวงศ -นคร-ทิศตะวัออก ค.ส.ล. 53.00 3.00 159.00 3.00  / 0.60

81 ซอยขางบานหมอสมโชค - สุนทรเทพ-ทิศตะวันออก ค.ส.ล. 54.00 3.00 162.00 3.00  / 0.60

82 คุมสนามเด็กเลน -สุนทรเทพ-อิสาณ ค.ส.ล. 247.00 2.00 494.00 2.00  / 0.60

83 ซอยตนลําไย - จิระ-ใต ค.ส.ล. 22.00 4.00 88.00 4.00  / 0.60

84 ถนนโคกกลาง - บุลําดวน-สุดเขตเทศบาล ค.ส.ล. 850.00 7.40 6,290.00 7.40  / 0.60

85 ซอยแสนสุข - แสนสุข ค.ส.ล. 270.00 6.00 1,620.00 6.00  / 0.60

86 ถนนซอนหนาสถานี 8 ขางวัดปา- ค.ส.ล. 828.00 7.30 6,044.40 7.30 / 0.60

87 ถนนสมรรถพงษ สมรรถพงษ-ถนนออมเมือง ค.ส.ล. 632.00 6.10 3,855.20 6.10 / 0.80-1.00

88 ซอยนายโรจน จิระ-บายพาส ค.ส.ล. 418.00 6.00 2,508.00 6.00 / 0.60

89 ถนนนิวาศ สุนทรเทพ-หลักเมือง ค.ส.ล. 316.00 10.90 3,444.40 10.90  / 0.60
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90 ซอยขางปมคาลเท็กซ อนุวรรตน-ใต ค.ส.ล. 115.00 3.40 391.00 3.40  / 0.60

91 ซอยแพรวพราวแลนด หาญชนะ-โคกกลาง ค.ส.ล. 275.00 6.50 1,787.50 6.50  / 0.60

92 หนาแฟลดศาล ค.ส.ล. 200.00 6.00 1,200.00 6.00  / 0.60

93 ซอยขางมาวินการชาง ค.ส.ล. 143.00 3.50 500.50 3.50 / 0.60

94 ซอยแยกจากถนนสันติประชา ค.ส.ล. 122.00 7.00 854.00 7.00  / 0.60

95 ซอยคุม  วปถ.เกา ค.ส.ล. 285.00 7.00 1,995.00 7.00 / 0.60

96 ซอยแยกจากซอยโคกกลาง (ยาว 36.072 ตรม.) ค.ส.ล. 84.00 5.00 420.00 5.00  / 0.60

97 เขาสระหนองปรือ ค.ส.ล. 235.00 5.00 1,175.00 5.00  / 0.60

98 ซอยขางหนาจันทรสุดา ถนนธานีไปทางทิศใต ค.ส.ล. 188.00 5.00 940.00 5.00  / 0.60

99 ซอยขางบานจัดสรรพากร ถนนจิระไปทางทิศใต ค.ส.ล. 320.00 5.00 1,600.00 5.00  / 0.60

จังหวัด

100 ซอยขางบานคุณรวม ถนนบุลําดวนไปทางทิศตะวันออก ค.ส.ล. 47.00 4.00 188.00 4.00  / 0.60

101 ซอยขางบานส.ท.แพ ถนนสันติสุขไปทางทิศตะวันออก ค.ส.ล. 53.00 4.00 212.00 4.00  / 0.60

102 ซอยหลังสํานักงานสรรพากร ขางสํานักงานสรรพากรถึงถนนสันติประชา ค.ส.ล. 65.00 4.00 260.00 4.00  / 0.60

103 ซอยตรงขามบานพัก บริเวณแยกตนสัก ค.ส.ล. 54.00 2.60 140.40 2.60  / 0.60

รองผูวาราชการจังหวัด

104 ซอยทิศหนือถนนบายพาส ค.ส.ล. 145.00 6.00 870.00 6.00 / 0.60

105 ซอยคนดี ค.ส.ล. 119.00 5.20 618.80 5.20  / 0.60

106 ซอยขางโรงเรียนไตรคาม ค.ส.ล. 168.00 6.00 1,008.00 6.00  / 0.60

107 ซอยถนนขาง  บ.ข.ส. ดานหนารานขายวัสดุกอสรางไป ค.ส.ล. 136.00 10.00 1,360.00 10.00 / 0.60

ทางถนนบุลําดวน

108 ซอยถนนหนารานสงวนวงศ ค.ส.ล. 136.00 11.00 1,496.00 11.00  / 0.60

ใน  บ.ข.ส.

109 ซอยทิศตะวันออกอาคาร ค.ส.ล. 85.00 3.50 297.50 3.50  / 0.60

เสริมสุนียถนนธานี 0.00 0.00  / 0.60
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110 ซอยถนนขางโรงแรมเพลิน ค.ส.ล. 160.00 5.40 864.00 5.40  / 0.60

โฮเต็ล

111 ซอยถนนรอบโรงน้ําแข็ง บริเวณตรงขามสวนหนองปรือ ค.ส.ล. 200.00 3.00 600.00 3.00 /

112 ซอยบานคุณฐานิตา ค.ส.ล. 73.00 6.00 438.00 6.00  / 0.60

113 ซอยจิระ 5 ค.ส.ล. 95.00 3.30 313.50 3.30  / 0.60

114 ซอยตรงขาม  บ.ข.ส. ลาดยาง 220.00 4.00 880.00 4.00  /

115 ซอยถนนทิศเหนือถนนบายพาส ค.ล.ล. 120.00 6.50 780.00 6.50  / 0.60

ฝงตะวันออก

116 ซอยถนนทิศตะวันตก ค.ส.ล. 172.00 3.00 516.00 3.00  /

สันติสุข ซอย 3

117 ซอยสันติสุขขซอย 2 ค.ส.ล. 230.00 4.00 920.00 4.00  / 0.60

ดานทิศตะวันตก

118 ซอยจิระนคร 4 ถนนจิระนครไปทางทิศเหนือ ค.ส.ล. 80.00 8.00 640.00 8.00 / 0.60

119 ซอยจิระนคร 4 ถนนจิระนครไปทางทิศใต ค.ส.ล. 205.00 8.00 1,640.00 8.00 / 0.60

120 ซอยจิระนคร 3 ถนนจิระนครไปทางทิศเหนือ ค.ส.ล. 89.00 8.00 712.00 8.00 / 0.60

121 ซอยจิระนคร 3 ถนนจิระนครไปทางทิศใต ค.ส.ล. 212.00 8.00 1,696.00 8.00 / 0.60

122 ซอยขางโรงแรมสยาม ถนนอินจันทรณรงคไปทางทิศตะวันตก ค.ส.ล. 235.00 5.00 1,175.00 5.00  / 0.60

123 ซอยจิระนคร 2 ถนนจิระนครไปทางทิศใต ค.ส.ล. 220.00 8.00 1,760.00 8.00 / 0.60

124 ซอยจิระนคร 1 ถนนจิระนครไปทางทิศใต ค.ส.ล. 220.00 8.00 1,760.00 8.00 / 0.60

125 ซอยจิระนคร 7 ถนนจืระนครไปทางทิศใต ค.ส.ล. 200.00 8.00 1,600.00 8.00 / 0.60

126 ซอยจิระนคร 5 ถนนจิระนครไปทางทิศใต ค.ส.ล. 216.00 8.00 1,728.00 8.00 / 0.60

127 ซอยจิระนคร 5 ถนนจิระนครไปทางทิศเหนือ ค.ส.ล. 49.00 8.00 392.00 8.00 / 0.60

128 ซอยจิระนคร 6 ถนนจิระนครไปทางทิศเหนือ ค.ส.ล. 65.00 7.00 455.00 7.00 / 0.60

129 ซอยจิระนคร 6 ถนนจิระนครไปทางทิศใต ค.ส.ล. 220.00 7.00 1,540.00 7.00 / 0.60

130 ซอยจิระนคร 8 ถนนจิระนครไปทางทิศใต ค.ส.ล. 175.00 8.00 1,400.00 8.00 / 0.60
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131 ซอยจิระนคร 9 ถนนจิระนครไปทางทิศใต ค.ส.ล. 136.00 8.00 1,088.00 8.00 / 0.60

132 ซอยตรงขามสระวายน้ํา ค.ส.ล. 190.00 6.00 1,140.00 6.00 / 0.60

133 ซอยถนนโรงเรียนเทศบาล 3 ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 ค.ส.ล. 342.00 6.00 2,052.00 6.00  /

134 ซอยเขาบานสมาชิกเกียงศักดิ์ จากถนนอนุวรรตนไปทางทิศตะวันตก ค.ส.ล. 140.00 4.00 560.00 4.00 / 0.60

135 ซอยทิศเหนือซอยพระยาโฮวา                                        - คอนกรีต 91.00 5.40 491.40 5.40  /

136 ซอยจิรtนครซอย3 ชุมชนตนสัก ถนนจิระนคร ซอย3 ค.ส.ล. 15.00 8.20 123.00 8.20  / 0.60

137 ถนนหนาโรงแรมศิริพร - ค.ส.ล. 132.00 12.00 1,584.00 12.00  / 0.60

ชุมชนโคกกลาง

138 ซอยดานทิศตะวันออก จากถนนจิระไปทางทิศเหนือ ค.ส.ล. 103.45 12.50 1,293.13 12.50  / 0.60

ศาลหลักเมือง

139 ซอยดานทิศเหนือ จากถนนหลักเมืองไปทางทิศตะวันออก ค.ส.ล. 66.00 14.3-14.8 960.30 14.3-14.8  / 0.60

ศาลหลักเมือง

140 ซอยขางบานเลขท่ี 40/9 - ค.ส.ล. 56.00 1.80-2.50 120.40 1.80-2.50  / 0.60

(ชุมชนหนองปรือ)

141 ซอยถนนแสนสุข  ขางบานเลขที่ - ค.ส.ล. 26.00 3.60 93.60 3.60  / 0.60

30/14  (ชุมชน  บขส.)

142 ซอยรวมใจ - ค.ส.ล. 89.00 4.60-6.00 458.35 4.60-6.00  / 0.60

(ชุมชนประปาเกา)

143 ซอยตรงขามบาน - ค.ส.ล. 34.00 2.60-3.70 107.10 2.60-3.70  / 0.60

สท.รสสุคนธ

(ชุมชนหนองปรือ)

144 ถนนหลักเมือง ถนนคูเมือง(ใต) ถึงถนนจิระ ค.ส.ล. 273.00 9.00 2,457.00 11.40-18.70 / 0.60

ถนนจิระถึงถนนคูเมือง (เหนือ) ค.ส.ล. 455.00 9.42 4,286.10 11.40-18.40 / 0.60

ถนนคูเมือง(เหนือ) ถึงทางรถไฟ ค.ส.ล. 232.00 12.52 2,904.64 11.40-18.40 / 0.60-0.80

145 ถนนหนาสถานีรถไฟ แยกแขวงการทางถึงถนนบุรีรัมย-พุทไธสง ค.ส.ล. 870.00 8.00 6,960.00 10.00-12.50 / 0.60-0.80



ความยาว ความกวาง พื้นท่ี เขตทาง ทอระบายน้ํา

(เมตร) (เมตร) (ตร.ม.) (เมตร) กระเบื้อง คอนกรีต อื่นๆ ไมมี (เมตร)

ทะเบียนทางหลวงทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย

ลําดับท่ี ชื่อถนน/ตรอก/ซอย ชวงจาก-ถึง ผิวจราจร
ทางเทา

หมายเหตุ

146 ถนนแสนสุข ถนนุลําดวน ถึงถนนอินจันทรณรงค ค.ส.ล. 576.00 8.50 4,896.00 11.70-15.00 / 0.60

147 ถนนศรีเพชร 1 ถนนพิทักษถึงถนนสุนทรเทพ ค.ส.ล. 234.00 12.93 2,896.32 16.70-27.60 / 0.60

148 ถนนศรีเพชร 2 ถนนพิทักษถึงถนนสุนทรเทพ ค.ส.ล. 123.00 13.20 1,623.60 9.30-9.50 / 0.60

149 ถนนธานี ถนนบุลําดวนถึงถนนหลักเมือง ค.ส.ล. 1,955.00 11.50 22,482.50 18.60-14.20 / 0.60

150 ถนนคูเมือง ถนนหลักเมืองถึงถนนสายบุรีรัมย-สตึก ค.ส.ล. 555.00 6.80 3,774.00 10.70-12.00 / 0.60

151 ซอยโคกกลาง 5 ถนนโคกกลางไปทางทิศตะวันตก ค.ส.ล. 124.00 4.80 595.20 4.80 ⁄ -

152 ซอยสาธารณะ ถนนเลียบทางรถไฟเขากระโดงไปทาง ค.ส.ล. 65.00 6.00 590.00 6.50 ⁄ -

ทิศตะวันออก

153 ถนนขางละลมลูกท่ี 4 ชุมชนฝงละลมไปทิศตะวันตกถึงสะพาน คสล. 395.00 5.00 1,975.00 5.00 ⁄ -

ยาว

154 ซอยสาธารณะ  (ขางบาน ขางซอยจิระ 8  ไปทางทิศใต (บานเลขท่ี คสล. 174.00 3.50 609.00 3.50 ⁄ -

นางประจวบ) 45/28

155 ซอยขางบานเลขท่ี117/5-117/20  ซอยหนาสถานีไปทางทิศใต (ขางบานเลขท่ี คสล. 50.00 4.40 220.00 4.40 ⁄ -

117/5 - 117/20)

156 ซอยแสนสุข 7 จากถนนแสนสุขไปทางทิศใต คสล. 72.00 5.80 417.60 5.50 ⁄ -

157 ซอยสาธารณะตอจากซอยรวมใจ จากซอยรวมใจไปทางทิศตะวันตก คสล. 221.00 4.50 - 6.50 121.50 4.50-6.50 ⁄ 0.60

ถนนธานี 11

158 ซอยสาธารณะ ขางบานเลขท่ี จากบานเลขท่ี  180/9 ไปทางทิศใต คสล. 114.00 5.00 554.00 5.00 ⁄ 0.60

180/9

159 ซอยสาธารณะขางบานเลขท่ี จากบานเลขท่ี 119/4 ไปทางทิศตะวันตก คสล. 109.00 4.00 436.00 4.00 ⁄ -

119/4

160 ซอยสาธารณะ ขางบานเลขท่ี จากบานเลขท่ี 51/21  ไปทางทิศตะวันออก คสล. 104.00 5.00 520.00 5.00 ⁄ -

51/21

161 ซอยสาธารณะ ขางบานเลขท่ี จากบานเลขท่ี 178/11 ไปทางทิศตะวันตก คสล. 172.00 5.00 860.00 5.00 ⁄ -



ความยาว ความกวาง พื้นท่ี เขตทาง ทอระบายน้ํา

(เมตร) (เมตร) (ตร.ม.) (เมตร) กระเบื้อง คอนกรีต อื่นๆ ไมมี (เมตร)

ทะเบียนทางหลวงทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย

ลําดับท่ี ชื่อถนน/ตรอก/ซอย ชวงจาก-ถึง ผิวจราจร
ทางเทา

หมายเหตุ

178/11

162 ซอยสาธารณะ ขางบานเลขท่ี ซอยวันมหาราชาไปทางทิศตะวันออก คสล. 67.50 3.30 - 3.50 227.80 3.30-3.50 ⁄ -

396/3  

163 ซอยสาธารณะขางบานเลขท่ี48/6 จากบานเลขท่ี48/6ชุมชนหนองปรือ คสล. 206.00 3.50-4.00 746.00 3.50-4.00 ⁄ 0.60

164 ซอยสาธารณะโคกกลางซอย5 ซอย 5 ชุมชนโคกกลาง คสล. 124.00 4.80 578.00 4.80 ⁄ 0.60

165 ซอยสาธารณะบานเลขที4่51/8 จากบานเลขท่ี451/8ซอย8บุลําดวนใต คสล. 177.00 3.20-4.00 549.00 3.20-4.00 ⁄ 0.60

166 ซอยสาธารณะบานเลขที4่88/13 ถนนเรียบทางรถไฟ บุลําดวนเหนือ คสล. 65.00 6.00 381.00 6.00 ⁄ 0.60

167 ซอยสาธาณะ ธานีซอย11 ซอยธาน1ี1 สายAและB ชุมชนประปาเกา คสล. 221.00 4.50-6.50 1,142.00 4.50-6.50 ⁄ 0.60

168 ซอยขางโรงนํ้าแข็งชัยศิริ ถ.ธานี ขางโรงนํ้าแข็งชัยศิริ ทิศเหนือถนนธานี คสล. 247.00 2.00-4.50 771.00 2.00-4.50 / 0.60

169 ถนนขางบานเลขท่ี437/80-89 หมูบานไทยสมุทร ชุมชนราชภัฎ คสล. 36.00 4.00 139.00 4.00 / 0.60

170 ถนนขางบานเลขท่ี19/2 ตะวันตกถนนบุลําดวน ชุมชนหนองปรือ          คสล. 44.00 2.00-2.30 88.00 2.00-2.30 / 0.60

171 ถนนขางบานเลขท่ี19/10 ตะวันตกถนนบุลําดวน ชุมชนหนองปรือ          คสล. 54.00 1.20-1.50 57.00 1.20-1.50 / 0.00

172 ถนนชางบานเลขที4่85/10 แยกถนนจิระซอย4ไปทางทิศตะวันตก คสล. 31.00 4.00 119.00 4.00 / 0.60

173 ถนนขางรานบุรีรัมยยนตรการ ซอย6 ชุมชนโคกกลาง คสล. 129.50 4.00 501.00 4.00 / 0.60

174 ถนนขานบานเลขท่ี3/25 ถนนธานีซอย3 ชุมชนหนองปรือ คสล. 40.00 5.00 195.00 5.00 / 0.60

175 ถนนขางบานเลขท่ี5/12 ถนนธานีซอย3 ชุมชนหนองปรือ คสล. 40.00 4.30 167.00 4.30 / 0.60

176 ถนนขางบานเลขท่ี59/9-10 ทิศเหนือถนนอิสาณ ชุมชนวัดอิสาณ คสล. 35.00 3.80 128.00 3.80 / 0.60

177 ซอยพวงทอง ทิศใตถนนจิระ ชุมชนบุลําดวนใต คสล. 32.00 3.70 113.00 3.70 / 0.60

178 ถนนหนาบานเลขท่ี27/3 ถนนบุลําดวน คสล. 25.00 3.00 71.00 3.00 / 0.60

179 ถนนขางบานเลขท่ี288/8 ซอยแสงทิพย ชุมชนประปาเกา คสล. 106.00 1.50 145.00 1.50 / 0.60

180 ถนนขางบานเลขท่ี301/8-9 ดานหลังหองสมุดประชาชน คสล. 51.00 4.00 197.00 4.00 / 0.60

181 ถนนขางบานเลขท่ี528/6 ซอย4 ชุมชนโคกกลาง คสล. 34.00 5.00 165.00 5.00 / 0.60

182 ถนนขางบานเลขท่ี371/2 ซอยมณีวรรณดานทิศใต ชุมชนตนสัก คสล. 74.00 6.00 435.00 6.00 / 0.60



 

 

 

 

สวนที่ 2 

ยุทธศาสตรการพฒันา 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตรหลัก 
1. ดานความม่ันคง 
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2. การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
5. การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความ

ม่ังค่ังและย่ังยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ  การปองกันการทุจริตประพฤติมิ

ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
10. ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

  

 
 

แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1. บริหารจัดการนํ้าใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอยางย่ังยืน 
 2. แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอย เพ่ือลด
ความเล่ือมลํ้าทางสังคม 
 3. สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคูกับการแกไข
ปญหาดานทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 4. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ 
 5. ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเช่ือมโยงพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ี เศรษฐกิจใหม  ๆของเมือง 
 6. พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพ่ือน
บานในการสราง ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ 
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ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค (ตอ) 
 

 
 

 
 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

 (พ.ศ. 2561-2565) 

เปาหมายการพัฒนา : ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม 
ทองเท่ียวอารยธรรมขอม และการคาชายแดน 
 1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูป 
 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเพ่ือสนับสนุนการ
ทองเท่ียวอารยธรรมขอมและผลิตภัณฑไหม 
 3. การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน  

 
 

 
 

 
   

 
 

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย 
 (พ.ศ. 2561-2565) 

เปาหมายการพัฒนา : ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและ
กีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมัน่คง สังคมเขมแข็ง  
 1. ดานเศรษฐกิจ “เปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม 
กีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานของการผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัย”   
 2. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ม่ันคง 
ย่ังยืน บนพ้ืนฐาน ความพอเพียง”  
 3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม “ทรัพยากรธรรมชาติ
สรางสรรคชีวิตและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม”  
 4. ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ “บุรีรัมยสงบสุข”  

  
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 

(พ.ศ. 2561-2565) 
  

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา 
3. การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
4.  การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร 
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ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค (ตอ) 
 

 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

เปาหมายการพัฒนา : เมืองแหงความรมร่ืน ประชาชนอยูดี มีความสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1.  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2.  การพัฒนาส่ิงแวดลอมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 
3.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.  การพัฒนาดานสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชนโดย   
     กระบวนการมีสวนรวม 
5.  การพัฒนาระบบสาธารณสุข 
6.  การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
7.  การพัฒนาการเมือง   การบรหิารและการบริการประชาชน 

 

วิสัยทัศนจังหวัดบุรีรัมย (Vision)  
 “ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเขมแข็ง”  
     วัตถุประสงครวม  

1. เพ่ือเปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2. เพ่ือเปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานของการผลิตสินคาดานการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยมาตรฐานสากล 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกชวงวัย 
4. หมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าและคุณภาพของนํ้าควบคูการเสริมสรางความรูในเร่ืองนํ้าและการบริหารจัดการนํ้า 
6. เพ่ือฟนฟู อนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพแบบมี

สวนรวมของประชาชนอยางย่ังยืน 
7. เพ่ือจัดการขยะ/ส่ิงปฏิกูล และลดมลพิษอยางเปนระบบโดยการมีสวนรวมของประชาชน 
8. สังคมสงบสุขและอบอุน 
9. เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
10. เพ่ือสงเสริมปองกันแกไขปญหายาเสพติด  

    ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา    
 1. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 

2. อัตราการขยายตัวของ GPP จังหวัดเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 
3. ครัวเรือนท่ีอยูใตเกณฑความยากจนไดรับการแกไขปญหาใหผานเกณฑ รอยละ 50  
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4. รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

    ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ดานเศรษฐกิจ "เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมกีฬามาตรฐานโลก และ

การพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย”  
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2. เพ่ือเปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานของการผลิตสินคาดานการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยมาตรฐานสากล  
       ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

1. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน (รอยละ 10 ) 
2. จํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน (รอยละ 10 ) 
3. รอยละของมูลคาการจําหนายสินคา OTOP เพ่ิมข้ึน (รอยละ 10) 
4. รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) (รอยละ 80) 

 5. มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน  (รอยละ 10 ) 
 6. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน (รอยละ 5) 
 7. จํานวนพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับการรับรองมาตรฐาน อินทรีย/GAP (ไร) 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมใหเกิดความย่ังยืน 
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว 
3. พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมทองเท่ียวของจังหวัด 
4.สงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยดานการทองเท่ียว  
5. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว 
6. สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
7. สงเสริมการมีสวนรวม และการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวแบบประชารัฐ 
8. พัฒนากีฬาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
9. สรางอัตลักษณเมืองบุรีรัมยใหเปน “เมืองแหงความจงรักภักดี” (Buriram Blue City) เพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียว 
10. สงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือกระจายรายไดสูชุมชน 
11. เรงรัดการจัดหานํ้าและการเตรียมความพรอมในการใหบริการนํ้าเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

เมืองบุรีรัมย 
12.  สงเสริมการพัฒนาศูนยกีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก 
13. สงเสริมการเช่ือมโยงเสนทางการทองเท่ียวแบบครบวงจร 
14. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงศาสนาและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีเปนเอกลักษณของจังหวัดบุรีรัมย/กลุมจังหวัดอีสานใต 
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15.สงเสริมการคาชายแดนเพ่ือการคาและการลงทุน 
 16. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร 
17. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย 
18. สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของกลุม/เครือขายเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย 
19. สงเสริมการนอมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติโดยเช่ือมโยงกับแผนชีวิตหมูบาน 
20. สงเสริมการลงทุนและปจจัยเอ้ือใหเกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรม

บริการ และอุตสาหกรรมกลุมวิสาหกิจ 
21. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินเพ่ือใหไดการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
22. สงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย 
23. สงเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑจากไหมแบบครบวงจร 
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning) 
25. พัฒนาสถานประกอบการดานอาหารใหไดรับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ 
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในการเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร                 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ดานสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มั่นคง ยั่งยืน         

บนพื้นฐานความพอเพียง" 
วัตถุประสงค  
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกชวงวัย 
2. เพ่ือใหหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
1. รอยละของครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดตํ่ากวาเกณฑ จปฐ. ไดรับการสงเสริมและพัฒนา ใหมีรายไดผาน

เกณฑ จปฐ. (รอยละ 50) 
2. รอยละของประชากรไดรับการพัฒนาและสริมสรางศักยภาพตามชวงวัย 
3. คนอายุ 60 ปข้ึนไป มีอาชีพและรายได สามารถพ่ึงพาตนเองได (รอยละ 90) 
4. เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป (รอยละ 90) 
5. รอยละของหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รอยละ 50) 
แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกชวงวัย 
2. สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน 
3. สงเสริมการแกปญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑคุณภาพทางการศึกษา

ของทองถ่ินและระดับชาติ 
5. เสริมสรางความมีศีลธรรมและการใชศีลธรรมเปนพ้ืนฐานในการดํารงอยูในชุมชนและสังคมของเด็กและ

เยาวชนในทุกระดับ  
6. สงเสริมและพัฒนาทักษะดานแรงงานและการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 
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7. สงเสริมการสรางอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนเอกลักษณและการจัดการแบบครบวงจรของกลุม
อาชีพและกลุมวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ 

8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีทาง 
การแพทย 

9. สงเสริมและพัฒนามาตรการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพชีวิต 
10. สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมูบานสันติสุข 9 ดี (เปนคนดี มีปญญา รายไดสมดุล 

สุขภาพแข็งแรง ส่ิงแวดลอมสมบูรณ สังคมอบอุน หลุดพนอาชญากรรม กองทุนพ่ึงพาตนเอง และคณะกรรมการ
หมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง) 

11. สรางและเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกลในการขับเคล่ือนนโยบายรัฐ สูการปฏิบัติในระดับหมูบาน/
ชุมชน            

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม “ทรัพยากร ธรรมชาติสรางสรรคชีวิต
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม"  

วัถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าและคุณภาพของนํ้า ควบคูการเสริมสรางความรูในเร่ืองนํ้าและการบริหารจัดการนํ้า 

    2. เพ่ือฟนฟู อนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพแบบมี
สวนรวมของประชาชนอยางย่ังยืน 
    3. เพ่ือจัดการขยะ/ส่ิงปฏิกูล และลดมลพิษอยางเปนระบบโดยการมีสวนรวมของประชาชน  

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
๑. จํานวนแหลงนํ้าของจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสําหรับการใชประโยชน  (แหง) 
2. จํานวนพ้ืนท่ีประสบปญหาภยัแลง นํ้าาทวม และภัยธรรมชาติตาง  ๆไดรับการแกไขปญหา (แหง) 
3. รอยละของพ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึน 
4. รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
แนวทางการพัฒนา 
1.  สงเสริมการจัดหาและพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคใหเพียงพอ ควบคูกับการเสริมสรางความรู

ในเร่ืองนํ้าและการบริหารจัดการนํ้า 
2. สงเสริม อนุรักษ และฟนฟูสภาพทรัพยากรปาไม และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยเนนการใชประโยชน

อยางย่ังยืนและชาญฉลาด 
3. สงเสริมใหเกิดชุมชนตนแบบในการบริหารจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

อยางย่ังยืน 
4. สงเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเปนหนาท่ีของ

พลเมืองคนบุรีรัมย 
5. สงเสริมใหเกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเนนการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

และระบบนิเวศ 
 
 



ห น ้ า  | 34 

 

6. สงเสริมใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูลในระดับพ้ืนท่ีต้ังแตตนทางถึงปลายทาง โดย
เนนกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

7. สงเสริมใหเกิดชุมชนหรือองคกรตนแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร               
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ “บุรีรัมยสงบสุข”  

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหสังคมสงบสุขและอบอุน 

      2. เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3. เพ่ือสงเสริมปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผูเสพ/ผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัดฟนฟูและไดรับการติดตามดูแลอยางตอเน่ือง 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรดานการรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน/ชุมชน และการเพ่ิม

จํานวนบุคลากรดานการรักษาความสงบเรียบรอยใหเพียงพอตอการรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน 
2.  สงเสริมและพัฒนาระบบการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน อยางย่ังยืน 
3. ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ไดรับการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพ และไดรับการติดตามดูแลชวยเหลือภายหลัง

จาการบําบัดฟนฟู 
4. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข โดยการสรางความเปนธรรมและความสมานฉันทของประชาชนภายในจังหวัด 
5. ปองกันและแกไขปญหาเยาวชนท้ังในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาท่ีอาจเขาไปเก่ียวของกับ

ปญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด 
6 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนและทองถ่ินในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ และ

การเฝาระวังการทุจริตคอรรัปช่ันและการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ 
7. เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันดานความม่ันคงภายในจังหวัด 
8.  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ ของหมูบานตามแนวชายแดนใหเปนหมูบานม่ันคงและ

สงบสุข 
9.  พัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 
10. พัฒนาระบบเครือขายขาวภาคประชาชน 
11. สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับอยางเครงครัด 
12. รณรงคและสงเสริมการข้ึนทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานตางดาวในสถานประกอบการและในชุมชน 

เพ่ือจัดระบบปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง   
13. รณรงคการเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีสวนรวมของประชาชนและ

เครือขายของประชาสังคม 
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จังหวัดบุรีรัมยกําหนดตําแหนงทางการพัฒนา 4 ดาน  ดังนี้ 
         1. พัฒนาศักยภาพเปน “ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”  
 2. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยไดมาตรฐานสากล   
 3. สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑไหม  

4. สงเสริมการคาชายแดนเพ่ือการคาและการลงทุน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 

  วิสัยทัศน (Vision) 
  “บุรีรัมยเมืองแหงกีฬา ทรัพยากรทองเที่ยวล้ําคา พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน สูพื้นฐานคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ยึดวิธีเศรษฐกิจพอเพียง” 
 2.พันธกิจ (Mission) 
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต มีคุณธรรม มีความสุขและมีสุข
ภาวะ   ท่ีดี 
 2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวอารยธรรมขอม และสงเสริมกีฬาสูมาตรฐานโลก 

 3. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

 4. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย 

 5. การประสานและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

 6. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความย่ังยืน 

 7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศอยางย่ังยืน 

 8. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โดยคํานึงถึงการมีสวน

รวมของประชาชน 

 9. การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน 

 10. การสงเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑจากไหมและผลิตภัณฑชุมชน 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 เปาประสงค (Goals) 

 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีภูมิคุมกันทางสังคมท่ีเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได 

 2. ประชาชนมีความม่ันคงและสังคมมีความสงบเรียบรอย 

 3. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาเรียนรูอยางท่ัวถึงและคุณภาพ 

 4. ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและย่ังยืน 

 5. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

 6. สงเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินใหมีความย่ังยืน 

 7. สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง 
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กลยุทธ (Strategy) 

 1. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุน 

 2. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี 

 3. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชน และประชาชน 

 4. สงเสริมและบูรณาการดานการศึกษาขององครวม 

 5. สงเสริมการใชวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 6. สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพ่ือใหประชาชนมีสุภาวะท่ีดีและมีพลานามัยท่ีสมบูรณอยางย่ังยืน 

 7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก 

 8. สงเสริมการแกปญหาครัวเรือนยากจน 

 9. สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ 

 10. สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 

 11. เสริมสรางความม่ันคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 12. สงเสริมและสนับสนุนดานการปองกันปราบปราม ฟนฟู และแกไขปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม 

 13. สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 14. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอยางเปนระบบ 

 15. อนุรักษ ฟนฟู ระบบนิเวศพ้ืนท่ีปาไมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 16. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 17. เสริมสรางความม่ันคงและพัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา 

 เปาประสงค (Goals) 

 1. ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม 

 2. ยกระดับการพัฒนาการทองเท่ียวและส่ิงแวดลอมใหเกิดความย่ังยืน 

 3. สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน 

 4. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 5. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 6. สงเสริมความเปนเลิศทางการกีฬาสูมาตรฐานโลก 

 กลยุทธ (Strategy) 

 1. สงเสริมใหเมืองบุรีรัมยเปนเมืองท่ีมีความเปนอัตลักษณ 

 2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนและการเช่ือมโยงดานทองเท่ียว 

 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการทองเท่ียว 
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 4. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว 

 5. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธดานทองเท่ียว 

 6. อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม 

 7. สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือความสมดุลทาง

ธรรมชาติอยางย่ังยืน และเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 8. สงเสริมและประสาน สรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชนหรือภาคสวนอ่ืน  ๆเพ่ือการคา การลงทุน

และการทองเท่ียวแบบเต็มรูปแบบ 

 9. สงเสริมและพัฒนาการคาและการลงทุนและการคาชายแดน 

 10. สงเสริมเยาวชนและประชนชนใหเปนเลิศดานการกีฬาสูการพัฒนาอาชีพ 

 11. สงเสริมกีฬาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

 เปาประสงค (Goals) 

 1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง 

 2. ผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 

 3. ศูนยกลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานของผลิตสินคาดานการเกษตรและอาหารปลอดภัย 

 4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

 กลยุทธ (Strategy) 

 1. พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย อินทรียชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย 

 2. สงเสริมการลงทุนและปจจัยเอ้ือใหเกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตรและ

อุตสาหกรรมบริการ 

 3. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

 4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 

 5. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

 6. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 

 7. ยกระดับสินคาเกษตรใหเขาสูระบบมาตรฐานเพ่ือกาวสูตลาดโลก 

 8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและมีความสะดวกในดานการเกษตรอยางท่ัวถึง 

 9. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 

 10. สงเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑไหมแบบครบวงจร 

 11. สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย 
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12. สงเสริมและพัฒนาดานการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินคาเกษตร 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร 

 เปาประสงค (Goals) 

 1. บุคลากรในองคกรมีขีดสมรรถนะสูง 

 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงาน 

 3. องคกรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 กลยุทธ (Strategy) 

 1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 2. สรางความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอสังคม 

 3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ 

 4. สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 5. สงเสริมใหองคกรตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
    วิสัยทัศน (Vision) 

“เมืองแหงความรมร่ืน ประชาชนอยูดี มีความสุข” (Green and Happiness Society) 
    ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

เปาประสงค    1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีคุณภาพและไดมาตรฐาน   
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงคและคาเปาหมาย (ขอท่ีมีเครื่องหมาย * คือเกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันตํ่าการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล) 

  *1.1 ความยาวของถนนคอนกรีตและ/หรือลาดยางในความรับผิดชอบของเทศบาลท่ีไดมาตรฐาน (กม.) 
(รอยละ 80) 
 *1.2 ความยาวของถนนคอนกรีตและ/หรือลาดยางในความรับผิดชอบของเทศบาลท่ีไดรับการบํารุงปกติและ
บํารุงตามกําหนดเวลา (กม.) (รอยละ 60) 
 *1.3 ความยาวของถนนลูกรังในความรับผิดชอบของเทศบาลท่ีไดรับการบํารุงปกติและบํารุงตามกําหนดเวลา 
(กม.) (รอยละ 100) 
  1.4 ความยาวของทอหรือรางระบายนํ้าท่ีไดรับการบํารุง รักษา ซอมแซมหรือขุดลอก (กม.)  (รอยละ 80) 
          *1.5 จํานวนสระ/คลอง/บอ/บึง ในความรับผิดชอบของเทศบาลท่ีไดรับการขุดลอก ปรับปรุง (แหง)  
 (รอยละ 80) 
           *1.6 ความยาวถนนสายหลักท่ีมีความสองสวาง (กม.) (รอยละ 30) 
 *1.7 ความยาวถนนสายรองท่ีมีความสองสวาง (กม.) (รอยละ 30) 
           *1.8 จํานวนทางแยก ทางรวม ท่ีมีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 100) 
 
         *1.9 จํานวนวงเวียนท่ีไมมีไฟสัญญาณจราจรท่ีมีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 100) 
         *1.10 จํานวนสวนสาธารณะหรือสถานท่ีพักผอนหยอนใจท่ีมีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 100) 
         *1.11 จํานวนตลาดท่ีมีบริเวณตลาด (ในอาคาร) ท่ีมีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 100)  
         *1.12 จํานวนตลาดท่ีมีบริเวณลานตลาด (นอกอาคาร) ท่ีมีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 80)  
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         *1.13 จํานวนสนามเด็กเลนท่ีมีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 100) 
         *1.14 จํานวนลานจอดรถท่ีมีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 60) 
         *1.15 จํานวนสนามกีฬาหรือลานกีฬาท่ีมีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 100)  
         *1.16 จํานวนสะพานท่ีมีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 80)  
         *1.17 จํานวนสะพานลอยคนขามท่ีมีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 100) 
         *1.18 จํานวนปายจราจร อุปกรณอํานวยความสะดวก หลักกิโลชํารุดเสียหายท่ีไดรับการซอมแซมใหกลับมา
ใชงานไดเหมือนเดิม (จุด) (รอยละ 100)          
         *1.19 ความยาวของถนนท่ีไดรับการปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทาง ท่ีมีเคร่ืองหมายจราจร   บนพ้ืน
ทางเส่ือมสภาพท้ังหมด (กม.) (รอยละ 100) 
 *1.20 จํานวนคร้ังท่ีสามารถแกไขสัญญาณไฟจราจรท่ีมีปญหา (คร้ัง) (รอยละ 100) 
 *1.21 จํานวนครัวเรือนท่ีมีนํ้าสะอาดเหมาะสําหรับการอุปโภคและบริโภคอยางไมขาดแคลน (ครัวเรือน) 
(รอยละ 100)   
 กลยุทธ 

 1)  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้า 
 2)  ติดต้ัง ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  
 3)  พัฒนาระบบจราจร 
 4)  ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุงและขยายบริการของการประปาภูมิภาค 
 2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

เปาประสงค 1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค (ขอท่ีมีเครื่องหมาย * คือเกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันตํ่าการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล) 

         *1.1 จํานวนของหมูบานและชุมชนท่ีมีขอมูลปริมาณขยะมูลฝอย (ชุมชน) (รอยละ 100)  
         *1.2 จํานวนคร้ังของการจัดโครงการหรือกิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 

(คร้ัง) (2 คร้ัง/ป) 
         *1.3 จํานวนครัวเรือนท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการซ่ึงเทศบาลจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีการคัด

แยกขยะ (ครัวเรือน) (รอยละ 65) 
         *1.4 จํานวนชุมชนท่ีเขารวมโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

(ชุมชน) (รอยละ 100)  
1.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(โครงการ/กิจกรรม) (ปละ 3 โครงการ/กิจกรรม) 
         *1.6 จํานวนคร้ังของการจัดกิจกรรมการรณรงคการปลูกตนไม หรือการดูแลรักษาตนไม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี

สีเขียวในเขตเทศบาล (คร้ัง) (3 คร้ัง/ป) 
                   *1.7 จํานวนคร้ังของการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูเรื่องอนามัยส่ิงแวดลอมท่ีจัดโดยเทศบาลหรือมี
สวนรวมจัดข้ึน (คร้ัง) (2 คร้ัง/ป) 
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       *1.8 จํานวนคร้ังของการจัดกิจกรรมลดมลภาวะและสงเสริมอนามัยส่ิงแวดลอม โดยการมีสวนรวม
ของชุมชน (คร้ัง) (2 คร้ัง/ป) 

1.9 ระดับคุณภาพของนํ้าท่ีผานการบําบัดกอนปลอยท้ิงอยูในเกณฑมาตรฐาน (คามาตรฐาน BOD 
ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร) 

         *1.10 จํานวนคร้ังของการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าใตดินบริเวณรอบสถานท่ีกําจัดขยะ 
มูลฝอย (คร้ัง) (3 คร้ัง/ป) 

         *1.11 จํานวนการจัดเก็บขยะในชุมชนหรือหมูบาน (คร้ัง/สัปดาห) (5 คร้ัง/สัปดาห) 
1.12 รอยละของจํานวนขยะท่ีจัดเก็บไดและนําไปกําจัดในแตละวัน (รอยละ 100) 

       *1.13 จํานวนของสถานท่ีกําจัดขยะ และ/หรือสถานฝงกลบขยะมูลฝอยมีมาตรฐานท่ีกําหนดตามหลัก
สุขาภิบาล (แหง) (รอยละ 100) 

1.14 จํานวนสวนสาธารณะ สวนหยอม และเกาะกลางถนนในเขตเทศบาลท่ีไดรับการดูแล
บํารุงรักษาใหมีความรมร่ืน สวยงาม สะอาดตา (แหง) (รอยละ 100) 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
  1)  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  2)  เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  3)  ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ  
ส่ิงปฏิกูล 
  4)  ปรับปรุงสภาพแวดลอมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและพัฒนาภูมิทัศนของบานเมือง 
 3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

เปาประสงค 1. ประชาชนไดรับการสงเสริมดานการประกอบอาชีพ และกระจายรายไดอยาง  
       ท่ัวถึง 

2. เสริมสรางโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนจากศักยภาพของแหลงทองเท่ียว 
      ภายในทองถ่ิน 
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค (ขอท่ีมีเครื่องหมาย * คือเกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันตํ่าการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล) 

*1.1 จํานวนกิจกรรมสงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหแกประชาชน กลุมอาชีพ ท่ีเทศบาลเปน
ผูรับผิดชอบหรือรวมรับผิดชอบ (กิจกรรม) (3 กิจกรรม) 

*1.2 จํานวนกลุมอาชีพท่ีไดรับการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพอยางตอเน่ือง (กลุม) (2 กลุม) 
 
*1.3 จํานวนกิจกรรมการสงเสริมใหประชาชนประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีจัดโดยเทศบาล 

หรือมีสวนรวมจัดข้ึน (กิจกรรม) (2 กิจกรรม) 
*1.4 จํานวนกิจกรรมการฝกอบรมเก่ียวกับการพัฒนาฝมือใหกับสตรีท่ีเทศบาลรับผิดชอบหรือรวม

รับผิดชอบกับหนวยงา นอ่ืนๆ (กิจกรรม) (3 กิจกรรม) 
*1.5 จํานวนกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา แหลงทองเท่ียว การทองเท่ียว ท่ีจัดโดยเทศบาลหรือมีสวน

รวมจัดข้ึน (กิจกรรม) (3 กิจกรรม) 
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
 1)  พัฒนา สงเสริมอาชีพ และกระจายรายไดใหแกประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  2)  พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวโดยการมีสวนรวมของประชาชน 
 4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม   และสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม  

เปาประสงค 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. ชุมชนเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
3. สังคมรมเย็นเปนสุข 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค (ขอท่ีมีเครื่องหมาย * คือเกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันตํ่าการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล) 

*1.1 จํานวนกิจกรรมดานการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาทองถ่ินดานตางๆท่ีเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม (กิจกรรม) (ปละ 2 กิจกรรม) 

*1.2 จํานวนคร้ังของการจัดโครงการ/กิจกรรมการปองกันยาเสพติดโดยเทศบาลหรือมีสวนรวมจัด
ข้ึน (คร้ัง) (5 คร้ัง/ป)  

*1.3 จํานวนกิจกรรมการรณรงคเพ่ือแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด (กิจกรรม) 
 (1 กิจกรรม/ป) 

*1.4 จํานวนของคณะกรรมการท่ีมีสตรีเปนประธานคณะกรรมการในกิจการสาธารณะตามหนาท่ี
ของเทศบาล (คณะ) (4 คณะ) 

*1.5 จํานวนกิจกรรมท่ีสรางการตระหนักและเห็นคุณคาผูสูงอายุของคนในครอบครัว และชุมชนท่ีจัด
โดยเทศบาลหรือมีสวนรวมจัดข้ึน (คร้ัง) (3 คร้ัง/ป) 

*1.6 จํานวนผูสูงอายุท่ีพ่ึงตนเองไมได ไดมีท่ีอยูอาศัย หรืออาหารและเคร่ืองนุงหมตามความจําเปน 
(คน) (รอยละ 100) 

*1.7 จํานวนคร้ังของกิจกรรมอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุท่ีจัดข้ึนโดยความรับผิดชอบของเทศบาล 
(คร้ัง) (3 คร้ัง/ป) 

*1.8 จํานวนคร้ังของการใหบริการชุมชนเคล่ือนท่ีการบริการเย่ียมบานผูสูงอายุ การจัดใหคําแนะนํา
ปรึกษาปญหาท่ีจัดโดยเทศบาลหรือมีสวนรวมจัดข้ึน (คร้ัง) (3 คร้ัง)  

*1.9 จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับเบ้ียยังชีพตามคุณสมบัติท่ีกําหนด (คน) (รอยละ 100)  
*1.10 จํานวนกิจกรรมการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (กิจกรรม) (1 กิจกรรม/ป) 

 *1.11 จํานวนกลุม ชมรม หรือสมาคมผูสูงอายุ (ชมรม) (2 ชมรม)  
  *1.12 จํานวนคร้ังของการจัดกิจกรรมการรวมกลุมชมรมหรือสมาคมผูสูงอายุ ท่ีไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากเทศบาล (คร้ัง) (1 คร้ัง/ป)  
*1.13 จํานวนคนพิการไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพอยางเหมาะสม โดยไมเสียคาใชจาย (คน) (รอย

ละ 85)  
*1.14 จํานวนกลุมอาชีพท่ีคนพิการไดเปนสมาชิก (กลุม) (2 กลุม)  
*1.15 จํานวนคนพิการในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลท่ีไดรับการจดทะเบียนคนพิการตาม

กฎหมาย (คน) (รอยละ 100) 
*1.16 จํานวนศูนยการเรียนรูสําหรับคนพิการในชุมชน (แหง) (1 แหง) 
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*1.17 จํานวนคนพิการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยตามความ
ประสงคของคนพิการและครอบครัว (คน) (รอยละ 85) 

*1.18 จํานวนของอาคารสวนราชการของเทศบาลท่ีมีการจัดทําหองนํ้า ทางลาด และท่ีจอดรถ
สําหรับคนพิการ (แหง) (รอยละ 100)  

*1.19 จํานวนอาสาสมัครชวยเหลือคนพิการในความรับผิดชอบของเทศบาล (คน) (15 คน) 
*1.20 จํานวนผูปวยเอดสท่ียากจนหรือถูกทอดท้ิง ไมมีผูอุปการะ และไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียง

ตนเองได ท่ีไดรับเบ้ียยังชีพ (คน) (รอยละ 100) 
 1.21 จํานวนกิจกรรมเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชนท่ีจัดโดยเทศบาลหรือมีสวนรวมจัดข้ึน 

(กิจกรรม) (2 กิจกรรม) 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

  1)  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
 2)  เสริมสรางสวัสดิการสังคมและการสงเคราะหผูดอยโอกาส 
 3)  การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน 
 5) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณสุข 

เปาประสงค 1. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 
2. การบริการดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค  และการฟนฟู   

    ไดมาตรฐาน 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค (ขอท่ีมีเครื่องหมาย * คือเกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันตํ่าการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล) 

1.1 จํานวนประชาชนท่ีมาใชบริการดานการรักษาพยาบาลท่ีศูนยบริการสาธาณสุขเทศบาลเมือง
บุรีรัมย (คน) (ปละ 15,000 ราย) 
   1.2 จํานวนผูปวย ผูสูงอายุ ผูพิการ ท่ีไดรับการสงเสริมสุขภาพดวยแพทยแผนไทย (คน) 
 (ปละ 300 คน) 
   1.3 จํานวนบุคลากรดานสาธารณสุขท่ีไดรับการพัฒนาอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู (คน) 
 (ปละ 50 คน) 
   1.4 จํานวน อสม. ท่ีไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. (คน) (ปละ 180 คน) 
                   *1.5 จํานวนคร้ังของการจัดกิจกรรมรณรงคใหความรูแกบิดามารดาในการเล้ียงดูบุตร ท่ีจัดข้ึนโดย
ความรับผิดชอบของเทศบาล (คร้ัง) (3 คร้ัง/ป)  

         *1.6 จํานวนคร้ังของกิจกรรมเพ่ือเผยแพรและใหความรูเร่ืองโภชนาการใหกับหมูบานหรือชุมชน ท่ีจัด
โดยเทศบาลหรือมีสวนรวมจัดข้ึน (คร้ัง) (2 คร้ัง/ป) 

         *1.7 จํานวนเด็กอายุ 0 – ตํ่ากวา 6 ป ท่ีไดรับการเฝาระวังภาวะโภชนาการ โดยทําการช่ังนํ้าหนัก
ประเมินภาวะโภชนาการทุก 6 เดือน (คน) (รอยละ 95) 

         *1.8 จํานวนเด็กอายุ 0 – ตํ่ากวา 6 ป ท่ีมีภาวะทุพโภชนาการไดรับอาหารเสริม และคําแนะนําในการ
แกไขปญหาทางโภชนาการ (คน) (รอยละ 95) 

         *1.9 จํานวนของผูเล้ียงดูเด็กอายุ 0 - 5 ป และหญิงมีครรภไดรับความรูและคําแนะนําเร่ืองการ
เสริมสรางภูมิคุมกันโรค (คน) (รอยละ 100) 
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         *1.10 จํานวนของหญิงมีครรภ ไดรับความรูและคําแนะนําในการดูแลสุขภาพของแมและเด็ก (คน) 
(รอยละ 100) 
                   *1.11 จํานวนของหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิดไดรับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพแมและเด็ก 
(คน) (รอยละ 100) 

         *1.12 จํานวนผูสูงอายุท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจําป (คน) (รอยละ 80) 

         *1.13 จํานวนคนพิการทุกประเภทความพิการท่ีไดรับการตรวจสุขภาพประจําปอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
(คน) (รอยละ 100) 
                   *1.14 จํานวนคร้ังของการจัดกิจกรรมการสงเสริมการออกกําลังกายท่ีจัดโดยเทศบาลหรือมีสวน
รวมกันจัดข้ึนใหผูสูงอายุ (คร้ัง) (ปละ 3 คร้ัง) 

         *1.16 จํานวนการจัดการแกไขปญหาการเกิดโรคติดตอโดยมีวัสดุและงบประมาณ เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอท่ีสําคัญ (คร้ัง) (รอยละ 100) 

1.17 จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรมปองกัน และควบคุมโรคติดตอท่ีสําคัญในทองถ่ิน (คร้ัง)        (5 
คร้ัง/ป) 

       *1.18 จํานวนคร้ังของการจัดโครงการ/กิจกรรมการปองกันยาเสพติดโดยเทศบาลหรือมีสวนรวมจัดข้ึน 
(คร้ัง) (5 คร้ัง/ป) 

         1.19 จํานวนรานอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร ในแตละประเภทผานมาตรฐานอาหารสะอาด 
รสชาติอรอย (Clean food Good Taste) (แหง) (รอยละ 80) 

  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
 1)  ปรับปรุงและขยายการบริการดานการรักษาพยาบาล 
 2)  สงเสริมและใหบริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
 3)  ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ 
 4)  สงเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 5)  สงเสริมระบบงานสรางเสริมสุขภาพอนามัย 
 6)  ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ 
 7)  ปองกันการติดยาและสารเสพติด 
 8)  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะใหไดมาตรฐาน 
 9)  ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆาสัตวและควบคุมการเล้ียงสัตว 
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 6) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น 
เปาประสงค 1. สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมยเปนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและได 
     มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 

2. เปนเมืองแหงการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 
   3. ประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริม ฟนฟู อนุรักษ และหวงแหนในศิลปะ  
                                  วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค (ขอท่ีมีเครื่องหมาย * คือเกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันตํ่าการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล) 

1.1 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพโดยเขารวมการอบรมสัมมนางาน 
วิชาการ หรือศึกษาดูงาน (คน) (รอยละ 80) 

*1.2 จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีไดมาตรฐานตามกําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน (แหง) 
 (รอยละ 100) 

1.3 จํานวนโรงเรียนสังกัดเทศบาลท่ีผานเกณฑประเมินคุณภาพการประเมินท้ังภายในและภายนอก 
(แหง) (3 แหง) 

1.4 จํานวนโรงเรียนสังกัดเทศบาลท่ีดําเนินการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถ่ิน (SBMLD) (แหง) (รอยละ 100)  

1.5 จํานวนโรงเรียนสังกัดเทศบาลท่ีจัดการเรียนการสอนเปนโรงเรียน 2 ภาษา  (ภาษาไทย-อังกฤษ) 
(แหง) (รอยละ 100) 

*1.6 จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีพิการและดอยโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย (คน) (รอยละ 70) 

*1.7 จํานวนเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดรับอาหารเสริม (นม) หรืออาหารเสริมอ่ืน  ๆ(คน)       
(รอยละ 100) 

*1.8 จํานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ีไดรับอาหารเสริม (นม) หรืออาหารเสริมอ่ืน  ๆ
(คน) (รอยละ 100) 

*1.9 จํานวนเด็กในสถานศึกษาสังกัดทองถ่ินไดรับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ   
(คน) (รอยละ 100) 

 1.10 จํานวนกิจกรรมดานการสงเสริมจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม แกเด็กและเยาวชนท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาล (กิจกรรม) (3 กิจกรรม) 

*1.11 จํานวนกิจกรรมทางศาสนาท่ีเทศบาลจัดหรือรวมกันจัดข้ึน ใหเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรม 
และมีเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 20 ของเด็กท้ังหมด (กิจกรรม)  (4 กิจกรรม 

  1.12 จํานวนกิจกรรมท่ีเทศบาลเปนเจาภาพ หรือผูรับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
อนุรักษ ฟนฟู และสืบทอด ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม (กิจกรรม) (4 กิจกรรม) 

1.13 จํานวนชุมชนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมการสงเสริม อนุรักษ และฟนฟู ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีเทศบาลจัดข้ึนในแตละป (ชุมชน) (รอยละ 100) 

*1.14 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทองถ่ินท่ีเทศบาลจัดหรือรวมกันจัดข้ึนใหเด็กและ
เยาวชนรวมกลุมจัดทํากิจกรรม และมีเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีเขารวมไมนอยกวารอยละ 20 ของเด็กท้ังหมด 
(กิจกรรม) (3 กิจกรรม) 
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   *1.15 จํานวนคร้ังของการจัดกิจกรรมการเลนกีฬาและการออกกําลังกายเพ่ือใหมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรงท่ีเทศบาลจัดหรือรวมกันจัดข้ึน และมีเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 20 ของ
เด็กท้ังหมด (คร้ัง) (5 คร้ัง) 
  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
 1)  พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
 2)  ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 3)  ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษา 
 4)  สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลน 
 5)  ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและอุปกรณการเรียนการสอน 
 6)  เสริมสรางจริยธรรมและลักษณะนิสัยของนักเรียน 
 7)  สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
 8)  สงเสริมกีฬานันทนาการและกิจการเยาวชน 
 7) ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง   การบริหารและการบริการประชาชน 

เปาประสงค    1. การบริหารจัดการมีคุณภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล  

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค (ขอท่ีมีเครื่องหมาย * คือเกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันตํ่าการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล) 

1.1 จํานวนกิจกรรมสงเสริมความรู ความเขาใจ และเสริมสรางการมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน 
(กิจกรรม) (ปละ 3 กิจกรรม) 

1.2 จํานวนพนักงานท่ีไดรับการพัฒนาโดยเขารับการฝกอบรม สัมมนา ในสวนท่ีเทศบาลดําเนินการ
เอง หรือหนวยงานอ่ืนดําเนินการ (คน) (รอยละ 70) 

1.3 จํานวนพนักงานท่ีเขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม อยางนอย ปละ 1 คร้ัง 
(คน) (รอยละ 70) 

1.4 จํานวนพนักงานท่ีมีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน (คน) (รอยละ 100) 

1.5 จํานวนชองทางสําหรับการเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับ
ทราบ (ชองทาง) (7 ชองทาง)  

1.6 ระยะเวลาท่ีใชในการปรับปรุงเวปไซต (Website) ของเทศบาลใหเปนปจจุบัน (นาที) 
 (10 นาที) 

1.7 จํานวนคณะกรรมการชุดตาง  ๆของเทศบาลท่ีมีผูแทนจากหนวยงานอ่ืนหรือภาคประชาชนไดรับ
การแตงต้ังใหเขามามีสวนรวม (คณะ) (3 คณะ) 

1.8 จํานวนผูเขารวมประชุมประชาคมเมืองเพ่ือมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน (ไมนอยกวา
รอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย) 

1.9 จํานวนของผูมาชําระภาษีประจําปตอผูท่ีอยูในขายท่ีตองชําระภาษีท้ังหมด (คน) 
 (รอยละ80) 

         *1.10 จํานวนคร้ังของการฝกซอมตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (คร้ัง) (รอยละ 100)     
         *1.11 จํานวนของอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (คน) (รอยละ 2)  
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         *1.12 จํานวนของผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท่ีไดรับการชวยเหลือและสงเคราะห (คนหรือ
ครอบครัว) (รอยละ 100) 

         *1.13 จํานวนการฝกอบรมแกบุคลากรของเทศบาลใหมีความรูในเร่ืองการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเบ้ืองตนท้ังกอน ขณะ และหลังเกิดภัยโดยเทศบาลเปนผูจัดฝกอบรมเอง (คร้ัง) (2 คร้ัง/ป) 
                   *1.14 จํานวนกิจกรรมการใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(คร้ัง) (3 คร้ัง/ป) 
  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
 1)  สงเสริมความรู   ความสนใจและการมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน 
 2)  สงเสริมความรูและประชาสัมพันธกิจการของเทศบาล 
 3)  การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 4)  ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน 
 5)  กอสราง ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 6)  เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล 
 7)  ปรับปรุง   ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล 
 8)  เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 9)  ปรับปรุงกิจการพาณิชยของเทศบาล 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)  
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

 
เชิงรุก  เชิงพัฒนา  
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดาน 
- สรางอาชีพ สรางรายได  บนพ้ืนฐาน โครงสรางพื้นฐาน 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการ 
- สงเสริม พัฒนาการทองเที่ยว   ขยายตัวของการลงทุนภายในทองถิ่น  
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนา   เชน โครงขายคมนาคม การพัฒนา 
การเมือง การบริหาร ฯ   ระบบจราจรและขนสง ไฟฟา ประปา 
- ยึดหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการ 
- ปรับปรุงโครงสราง ศึกษา ศลิปะ วัฒนธรรมฯ 
  ของเทศบาล  - กาวสูการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
 สูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
 - คงความเปนอัตลักษณ  
   วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม 
   จารีต ประเพณี อันดีงาม 
สรางแนวรวม  ตั้งรับ  
ยุทธศาสตรที่ 4 การ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา 
พัฒนาสังคมฯ สิง่แวดลอมฯ 
- ประชาชนมีความรูสูงขึ้น                                                                                                                  - สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปอยางหลาก 
ตองการมีสวนรวมในการพัฒนา   หลายและรวดเร็ว เกิดสาธารณภัยรุนแรงและ 
- การบูรณาการระหวางหนวยงาน      บอยครั้ง เชน น้ําทวม ภัยแลง ภัยหนาว 
  ทองถิ่น ภาครัฐ และเอกชน  - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย ถูกบุกรุก 
- พัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับแรงงาน - ปญหามลภาวะรุนแรงเพิ่มขึ้น ปญหาขยะ นํ้าเนาเสีย 
  อพยพรวมกับสวนราชการในจังหวัดเพื่อนํามาใชประโยชน        ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข 
- รวมกับชุมชนกําหนดกติกาและหลักเกณฑของชุมชนสําหรับแรงงานตางชาติ          - เพิ่มมาตรฐานดานการรักษาพยาบาลใหเปนท่ียอมรับ การปองกันโรคระบาด 

   ปญหาดานสาธารณสุขที่เกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานและนักทองเที่ยวโดยเสรี 
     - ดูแลสุขภาพคนในทองถิ่นใหมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บ 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย  
“เมืองแหงความรมรื่น ประชาชนอยูดี มีความสุข” 

(Green and Happiness Society ) 
 
 

7 
การพัฒนาการเมือง 
การบริหาร และการ
บริการประชาชน 

 
3 

การพัฒนา 
เศรษฐกิจ 

 

1 
การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 
 6 

การพัฒนาการศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

4 
การพัฒนาดานสังคม 

 และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
โดยกระบวนการมี

สวนรวม 

2 
การพัฒนา
สิ่งแวดลอม    

และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

5 
การพัฒนา 

ระบบ 
สาธารณสุข 
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น  
    3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                                             
         ผลการวิเคราะหศักยภาพ (SWOT   Analysis)   ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

1. เทศบาลเมืองบุรีรัมยเปนชุมชนโบราณ และมีประวัติการ
กอต้ังเมืองมายาวนาน 

2. มีแหลงโบราณสถานท่ีไดรับการปรับปรุงใหมีคุณคา
ทางการทองเท่ียวเชิงอารยธรรม 

3. ผูบริหารเทศบาลมีวิสัยทัศนและนโยบายการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีกวางไกล เพ่ือรองรับการเจริญเติบโต
และการทองเท่ียวของเมืองและจังหวัดบุรีรัมย 

4. เทศบาลมีโครงขายการคมนาคมท่ีครอบคลุมเช่ือมตอ
ระหวางถนนหลัก ถนนรอง ไดอยางสะดวกและคลองตัว 

5. เปนศูนยกลางความเจริญดานตาง  ๆเชน ธุรกิจการคา 
สวนราชการ และสถาบันการศึกษา 

6. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจท่ีดีและท่ัวถึง ท้ังในสวนถนน ไฟฟา ประปา 
โทรศัพท และระบบการจราจร 

7. มีหนวยงาน องคกรท่ีใหบริการสาธารณะหลากหลาย 
ประชาชนเขาถึงบริการไดโดยสะดวก 

8. มีองคกรชุมชน และองคกรทางสังคมท่ีเขมแข็ง 

9. มีวิถีชีวิต ปฏิสัมพันธทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาไปสูสังคมแหงความรมเย็นเปนสุข 

10. มีโครงสรางองคกรเทศบาลท่ีเหมาะสมกับการรับผิดชอบ
ตอภารกิจการใหบริการสาธารณะอยางครอบคลุมในระดับ
หน่ึงแลว 

11. ปจจุบันประชาชนใหการยอมรับในคุณภาพการการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมยเพ่ิม
มากข้ึน 

12. กลุมการเมืองมีความเขมแข็งและเปนเอกภาพ    เปน
แกนนําในการบริหารและพัฒนาทองถ่ินท่ีมีพลังศักยภาพสูง 

1. สถานะการเงินการคลังของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ยังมีขอจํากัด งบประมาณไมเพียงพอตอการลงทุน
หรือการดําเนินงานโครงการขนาดใหญ 

2. สภาพแวดลอมยังไมไดรับการปรับปรุงอยาง
เหมาะสมเพียงพอ ในขณะท่ีปญหาดานส่ิงแวดลอม
นับวันจะเปนภาระและเพ่ิมระดับความรุนแรงข้ึน
เร่ือยๆ 

3. บุคลากรยังไดรับการฝกอบรมและพัฒนา
ยกระดับความรู ความสามารถ ศักยภาพ ไมท่ัวถึง
เน่ืองจากหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท่ีสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถ่ินจัดใหมียังไมครอบคลุมทุก
ตําแหนง 

4. อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน
บริการประชาชนและการพัฒนาทองถ่ินยังไม
เพียงพอ และบางสวนคอนขางเกา ไมทันสมัย  
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 โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treat) 

1. แนวทางและนโยบายแหงรัฐยังคงให
ความสําคัญตอการกระจายอํานาจ ภารกิจ 
และรายได แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. การพัฒนาการทองเท่ียวโดยเฉพาะดาน
โบราณสถานอารยธรรมขอม และเมืองกีฬา
เปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญของจังหวัดและกลุม
จังหวัด ประกอบกับภาคเอกชนท่ีเขามามี
บทบาทสําคัญผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรมท่ี
ชัดเจน 

3. ระบบคมนาคมเช่ือมโยงไดท้ังทางรถยนต 
รถไฟ และเคร่ืองบิน ตลอดจนการเช่ือมโยง
กับแหลงอุตสาหกรรมสงออกในภาค
ตะวันออก และเสนทางการทองเท่ียวใน
ระดับภูมิภาค 

4. มีสถาบันการศึกษาท่ีหลากหลาย ท้ัง
ระดับตํ่ากวาอุดมศึกษาและระดับอุดมศึกษา 
ท่ีชวยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการ
สงเสริมเศรษฐกิจ  

5. การขยายตัวของเมืองโดยรอบท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหลายแหง มีอัตราการเจริญเติบโต
ทางธุรกิจและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
คอนขางสูง สงผลดีตอเศรษฐกิจภายในเขต
เมือง 

6. ระดับความรวมมือระหวางองคกรภาคี
เครือขายทุกภาคสวนตาง  ๆคอนขางดี มี
จิตสํานึกตอชุมชนและตอการพัฒนาทองถ่ิน 

 

1. สังคมไทยในปจจุบันกําลังเผชิญอยูในภาวะสังคมผูสูงอายุ และ
ในอีกไมก่ีปก็จะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ หนวยงาน
ภาครัฐจึงตองตระหนัก ใหความสําคัญ เตรียมความพรอมและ
รับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ 

2. ภาวะความเปล่ียนแปลงและแปรปรวนทางธรรมชาติ และภัย
ธรรมชาติท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงในระดับท่ีเพ่ิมมากข้ึน สงผล
ตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีผลตอการดํารงชีวิต
ความเปนอยูของประชาชน เทศบาลตองเตรียมการรับมือตอภัย
พิบัติตาง  ๆท่ีจะตามมาอยางรุนแรงมากข้ึนและหลีกเล่ียงไดยาก 

3. ปญหาของพ้ืนท่ีเมืองอีกประการหน่ึงคือตองแบกรับภาระการ
ใหบริการสาธารณะแกประชากรแฝงจากนอกเขตเทศบาล 
โดยเฉพาะปญหาสําคัญคือดานส่ิงแวดลอมเร่ืองขยะ 

4. กระแสความเปล่ียนแปลงยุคโลกาภิวัฒนมีผลใหเกิดการ
แพรกระจายของคานิยม และวัฒนธรรมในทางท่ีไมสอดคลองกับ
วิถีชีวิตด้ังเดิม 

5. พ้ืนท่ีการขยายตัวของเมืองโดยรอบท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหง ขาดการประสานและ
บูรณาการในการพัฒนาเมืองรวมกัน 
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3.2   การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ  

  1. ผลจากการพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย ท้ังในมิติของ “เมืองทองเท่ียว” และ “เมืองกีฬา” ท่ีประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว สงผลกระทบท้ังในดานความเจริญและการขยายตัวของเมือง จํานวน

นักทองเท่ียว ธุรกิจและรายไดของประชาชนในเขตเทศบาล ในขณะเดียวกันเทศบาลเมืองบุรีรัมยก็ตองมีภาระเพ่ิมข้ึน

ในการจัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีเพ่ิมข้ึนดวย 

  2. แนวโนมและทิศทางการกระจายภารกิจและหนาท่ีไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินของรัฐ ยังดําเนินอยูเฉกเชนเดียวกับระยะท่ีผานมา ทําใหเทศบาล

เมืองบุรีรัมยตองรับผิดชอบตอภารกิจและหนาท่ีเพ่ิมข้ึน กระทบตอจํานวนบุคลากรและงบประมาณรองรับ 

  3. บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีสวนอยางสําคัญตอท้ังพฤติกรรมทางสังคม และตอ

กระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ ระบบราชการตองปรับสู “ระบบราชการ 4.0” อันหมายถึง ตองเปดกวางและ

เช่ือมโยงกัน ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยการสานพลังทุกภาคสวน สรางนวัตกรรม 

และปรับสูดิจิทัล เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงตองปรับตัวใหทันตอสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ท้ังดานการ

เตรียมความพรอมบุคลกรใหมีคุณภาพ การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ รวมท้ังการนํา

เทคโนโลยีมาใชประโยชนตอการปฏิบัติราชการและตอบสนองตอความตองการของประชาชนผูใชบริการ 

  4. สังคมไทยในปจจุบันกําลังเผชิญอยูในภาวะสังคมผูสูงอายุท่ีมีสัดสวนโครงสรางประชากรวัยสูงอายุ
เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ในอนาคตอีกไมก่ีปสังคมไทยก็จะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ หนวยงานภาครัฐจึงตอง
ตระหนักโดยใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมและรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือรองรับสังคม
ผูสูงอายุอยางสมบูรณไดมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอประชากรในสังคมไดมากท่ีสุด 

  5. ภาวะความเปล่ียนแปลงและแปรปรวนทางธรรมชาติ และภัยธรรมชาติท่ีนับวันจะทวีความรุนแรง
ในระดับท่ีเพ่ิมมากข้ึน สงผลตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีผลตอการดํารงชีวิตความเปนอยูของประชาชน 
เทศบาลตองเตรียมการรับมือตอภัยพิบัติตาง  ๆท่ีจะตามมาอยางรุนแรงมากข้ึนและหลีกเล่ียงไดยาก 

   

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

สวนที่ 3 

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏบิัต ิ
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สวนที่ 3 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ

   1. ยุทธศาตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

1. บริการชุมชนและ
สังคม 
 

1. เคหะและชุมชน  
 

1. กองชาง 
2. กองชางสุขาภิบาล ทุกหนวยงาน 

2. การพัฒนาส่ิงแวดลอมและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. บริการชุมชนและ
สังคม 
2. การดําเนินงานอ่ืน 

1. เคหะและชุมชน 
2. อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
3. งบกลาง 
 

1. กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 
2. กองชางสุขาภิบาล 
3. กองชาง 

ทุกหนวยงาน 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 1. บริหารท่ัวไป 
2. บริการชุมชนและ
สังคม 

1. บริหารงานท่ัวไป 
2. เคหะและชุมชน 
3. สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
4. สาธารณสุข 
 

1. กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 
2. กองสวัสดิการสังคม 
3. สํานักปลัดเทศบาล 

ทุกหนวยงาน 

4. การพัฒนาดานสังคม และ
สรางความเขมแข็งของชุมชน
โดยกระบวนการมีสวนรวม 

1. บริหารท่ัวไป 
2. บริการชุมชนและ
สังคม 
3. การดําเนินงานอ่ืน 

1. สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
2. สังคมสงเคราะห 
3. บริหารงานท่ัวไป 
4. งบกลาง 
 

1. กองสวัสดิการสังคม 
2. กองวิชาการและ
แผนงาน 
 

ทุกหนวยงาน 

5. การพัฒนาระบบสาธารณสุข 1. บริการชุมชนและ
สังคม 
 

1. สาธารณสุข 
2. เคหะและชุมชน 
 

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

ทุกหนวยงาน 

6. การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และ  
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

1. บริการชุมชนและ
สังคม 

1. การศึกษา 
2. การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
 

กองการศึกษา ทุกหนวยงาน 
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ยุทธศาตรการพัฒนาและแผนงาน (ตอ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

7. การพัฒนาการเมือง        
การบริหาร และการบริการ
ประชาชน 

1. บริหารท่ัวไป 
2. บริการชุมชนและ
สังคม 
3. การเศรษฐกิจ 

1. บริหารงานท่ัวไป 
2. การรักษาความ
สงบภายใน 
3. การศึกษา 
4. สาธารณสุข 
5. สังคมสงเคราะห
6. สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
7. เคหะและชุมชน 
8. อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
9. การพาณิชย 
 

ทุกหนวยงาน - 

รวม 7 ยุทธศาสตร 4 ดาน 11 แผนงาน  หนวยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

บัญชีสรปุโครงการพฒันา 

(แบบ ผ.01) 

 

 



จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท)

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1)ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 26 30,807,000 30 27,635,400 19 35,641,000 14 20,218,000 13 22,746,000 102 137,047,400

รวม 26 30,807,000 30 27,635,400 19 35,641,000 14 20,218,000 13 22,746,000 102 137,047,400
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงแวดลอม
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 23 24,923,000 19 24,267,300 24 38,090,000 20 46,632,000 14 45,703,000 100 179,615,300
  2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 700,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 6 1,900,000
  2.3 แผนงานงบกลาง 2 4,245,000 2 4,245,000 2 4,245,000 2 4,245,000 2 4,245,000 10 21,225,000

รวม 27 29,868,000 22 28,812,300 27 42,635,000 23 51,177,000 17 50,248,000 116 202,740,300
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
  3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 50,000 1 50,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000 8 1,750,000
  3.2 แผนงานเคหะและชุมชน  -  - 2 1,500,000  -  -  -  - 1 2,000,000 3 3,500,000
  3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000
  3.4 แผนงานสาธารณสุข 2 720,000 1 520,000 2 720,000 1 520,000 1 520,000 7 3,000,000

รวม 4 820,000 5 2,120,000 5 1,320,000 4 1,120,000 5 3,120,000 23 8,500,000
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และสราง
ความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการ
มีสวนรวม
  4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 5 400,000
  4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 30 1,420,000 30 1,420,000 12 1,060,000 12 1,060,000 12 1,060,000 96 6,020,000
  4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000
  4.4 แผนงานงบกลาง 4 23,996,800 4 23,996,800 4 25,664,800 4 25,664,800 4 25,664,800 20 124,988,000

รวม 36 25,546,800 36 25,546,800 18 26,854,800 18 26,854,800 18 26,854,800 126 131,658,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองบุรีรัมย

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ปป2565

แบบ ผ.01



จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท)

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณสุข
  5.1 แผนงานสาธารณสุข 16 27,503,179 16 35,703,600 8 3,275,000 6 36,880,000 7 31,265,000 53 134,626,779
  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4 618,000 5 831,600  -  -  -  -  -  - 9 1,449,600

รวม 20 28,121,179 21 36,535,200 8 3,275,000 6 36,880,000 7 31,265,000 62 136,076,379
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน
  6.1 แผนงานการศึกษา 71 121,380,300    63 144,634,530   57 140,840,340 57 142,343,650 56 141,753,274 304 690,952,094
  6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 10 4,485,000 10 4,485,000 11 4,595,000 11 4,595,000 9 4,570,000 51 22,730,000
และนันทนาการ

รวม 81 125,865,300 73 149,119,530 68 145,435,340 68 146,938,650 65 146,323,274 355 713,682,094
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร
และการบริการประชาชน
  7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 31 16,864,000 28 6,564,200 27 5,848,000 30 8,318,000 26 3,628,000    142 41,222,200      
  7.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 1 216,000 1 216,000  -  -  -  -  -  - 2 432,000          
  7.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 10,585,000 9 825,000 10 10,540,000 8 285,000 11 5,345,000 47 27,580,000      

รวม 41 27,665,000 38 7,605,200 37 16,388,000 38 8,603,000 37 8,973,000 191 69,234,200
รวมทั้งสิ้น 235 268,693,279 225 277,374,430 182 271,549,140 171 291,791,450 162 289,530,074 975 1,398,938,373

รวม 5 ป
ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป2565



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

(แบบ ผ.02) 

  



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพฒันา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

 



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2   การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน      แนวทางท่ี 1    กอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และระบบระบายน้ํา

v แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล  -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  - 94,000  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง กวาง 3.00 ม. ยาว 25.00 ม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. หนาบาน พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง พ้ืนท่ีไมนอยกวา 71 ตรม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

เลขท่ี 27/3  ถนนบุลําดวน และมีประสิทธิภาพ ทอระบายนํ้า Ø 0.60 ม. รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญแกบาน

(โครงการจากการประชุม - เพ่ืออํานวยความสะดวก ความยาวทอระบายนํ้า เมืองและทองถ่ิน

ประชาคมเมือง) และปลอดภัยในการสัญจรไปมา 21  ม. บอพัก 4 บอ -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

ของประชาชน ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามแกทองถ่ิน

2 โครงการขยายผิวจราจร ซอย 1- เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  -  - 319,000  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

หนาสถานีรถไฟ จากตนซอย ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง พ้ืนท่ีไมนอยกวา 460 ตรม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

ถึงส่ีแยกบานเลขท่ี 176/26 พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง  -งานร้ือถอนคันหินรางต้ืนของเดิม สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ถึงถนนหนาสถานีรถไฟ และมีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ี  430 ตรม. รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญแกบาน

(โครงการจากการประชุม - เพ่ืออํานวยความสะดวก  -งานร้ือถอนทางเทาพ้ืนท่ี 516 ตรม. เมืองและทองถ่ิน

ประชาคมเมือง) และปลอดภัยในการสัญจรไปมา  -งานปรับปรุงแกไขฝาบอพัก 54 บอ -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

ของประชาชน ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามแกทองถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองบุรีรัมย

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  ดานเศรษฐกิจ

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุง - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก  - 310,000  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง คอนกรีตกวางเฉล่ีย 7.80 ม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

สุคนธมัตจากแยกถนน พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง ยาว 189 ม.พ้ืนท่ีไมนอยกวา สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ปลัดเมืองไปทาง และมีประสิทธิภาพ 1,034  ตรม.พรอมทาสีตีเสนจราจร รอยละ 100 -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

ทิศตะวันออก - เพ่ืออํานวยความสะดวก ดวยสีเทอโมพลาสติกพ้ืนท่ี ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ไมนอยกวา 12 ตรม.

ของประชาชน

4 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  - 591,000  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง กวางเฉล่ีย 3.00 - 5.00 ม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง ยาวประมาณ 158 ม.หรือคิดเปน สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ถนนสันติสุข 2 ขางบาน และมีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ีไมนอยกวา 572 ตรม. รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญแกบาน

เลขท่ี 60 (ชุมชนชุมเห็ด) - เพ่ืออํานวยความสะดวก ทอระบายนํ้า Ø 0.60 ม. ความยาว เมืองและทองถ่ิน

(โครงการจากการประชุม และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ทอระบายนํ้า143 ม. บอพัก 21 บอ -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

ประชาคมเมือง) ของประชาชน ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามแกทองถ่ิน

5 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  - 426,000  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง กวาง 3.80 -5.00 ม. ยาวประมาณ (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล.  ถนน พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง 86.50 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

สันติประชาขางบานเลขท่ี และมีประสิทธิภาพ ไมนอยกวา 370 ตรม.ทอระบายนํ้า รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญแกบาน

224/4 ไปทางทิศตะวันออก - เพ่ืออํานวยความสะดวก Ø 0.60 ม. ความยาว 75 ม. เมืองและทองถ่ิน

(ชุมชนหลังศาล) และปลอดภัยในการสัญจรไปมา บอพัก 12 บอ -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

(โครงการจากการประชุม ของประชาชน ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

ประชาคมเมือง) - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามแกทองถ่ิน

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการกอสรางกอสราง - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก  - 1,642,000  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ปรับปรุงผิวแอสฟลทติก ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง คอนกรีตกวางเฉล่ีย 16.10 ม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

คอนกรีตถนนศรีเพชร 1 พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง ยาวประมาณ 235 ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

(จากถนนพิทักษ และมีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,800 ตรม. รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญแกบาน

ถึงถนนสุนทรเทพ) - เพ่ืออํานวยความสะดวก ทาสีตีเสนจราจรดวยสีเทอรโม เมืองและทองถ่ิน

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา พลาสติก พ้ืนท่ีไมนอยกวา 28 ตรม. -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

ของประชาชน ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

7 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  - 150,000  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง กวางเฉล่ีย 4.00 ม. ยาวประมาณ (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. ถนน พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง 36.00 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ขางบานเลขท่ี437/110-119 และมีประสิทธิภาพ ไมนอยกวา 139 ตรม.ทอระบายนํ้า รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญแกบาน

(ชุมชนราชภัฏ) - เพ่ืออํานวยความสะดวก Ø 0.60 ม.ความยาว 31 ม. เมืองและทองถ่ิน

(โครงการจากการประชุม และปลอดภัยในการสัญจรไปมา บอพัก 5 บอ

ประชาคมเมือง) ของประชาชน

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามแกทองถ่ิน

8 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  -  - 72,700  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง พ้ืนท่ีไมนอยกวา 641 ตรม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. ถนน พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง ทอระบายนํ้า Ø 0.60 ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ซอยหลังวัดธรรมธีราราม และมีประสิทธิภาพ ความยาวทอระบายนํ้า 96 ม. รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญแกบาน

ขางบานเลขท่ี178/36 - เพ่ืออํานวยความสะดวก บอพัก 14 บอ เมืองและทองถ่ิน

(ชุมชนหนาสถานีรถไฟ) และปลอดภัยในการสัญจรไปมา -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

(โครงการจากการประชุม ของประชาชน ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

ประชาคมเมือง) - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามแกทองถ่ิน

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  - 2,795,000  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง กวางเฉล่ีย 8.00 ม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง ยาวประมาณ 407 ม. หรือคิดเปน สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ถนนหลังหมูบานจิระนคร และมีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,137 ตรม. รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญแกบาน

จากจิระนคร ซอย 4 ถึง - เพ่ืออํานวยความสะดวก  ทอระบายนํ้า Ø 1.00 ม. เมืองและทองถ่ิน

จิระนคร ซอย 8 และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ความยาวทอระบายนํ้า 674 ม. -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

(ชุมชนตนสัก) ของประชาชน บอพัก 119 บอ ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามแกทองถ่ิน

10 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  -  - 350,000  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง กวางเฉล่ีย 2.80 - 5.00 ม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง ยาวประมาณ 90 เมตร หรือคิดเปน สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ถนนสันติสุข ซอย 3 และมีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ีไมนอยกวา 295 ตรม. รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญแกบาน

(ชุมชนชุมเห็ด) - เพ่ืออํานวยความสะดวก ทอระบายนํ้า Ø 0.60 ม. เมืองและทองถ่ิน

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ความยาวทอระบายนํ้า 78 ม. -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

ของประชาชน บอพัก  11 บอ ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามแกทองถ่ิน

11 โครงการปรับปรุงผิว - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก  - 2,100,000  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง คอนกรีตพ้ืนท่ีไมนอยกวา 7,036 (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

ถนนนครจากแยกถนน พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง ตรม. พรอมทาสีตีเสนจราจรดวย สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

คูเมืองดานทิศใตถึงแยกถนน และมีประสิทธิภาพ สีเทอรโมพลาสติกพ้ืนท่ีทาสี รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

คูเมืองดานทิศเหนือ - เพ่ืออํานวยความสะดวก ไมนอยกวา 76 ตรม. แกบานเมืองและทองถ่ิน

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ของประชาชน

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการปรับปรุง - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก  - 1,041,000  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง คอนกรีตพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,471 (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

ถนนอิสาณ จากแยก พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง ตรม. พรอมทาสีตีเสนจราจร สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ถนนนครถึงแยกถนนคูเมือง และมีประสิทธิภาพ ดวยสีเทอรโมพลาสติก รอยละ 100 -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

- เพ่ืออํานวยความสะดวก พ้ืนท่ีทาสีไมนอยกวา 14 ตรม. ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ของประชาชน

13 โครงการปรับปรุง - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก  - 4,635,000  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง คอนกรีตกวาง 13.00-19.10 ม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

ถนนปลัดเมือง จากแยก พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง ยาว 1,006 ม.พ้ืนท่ีไมนอยกวา สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ถนนนิวาศถึงแยกถนนจิระ และมีประสิทธิภาพ 15,452 ตรม.พรอมทาสีตีเสนจราจร รอยละ 100 -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

- เพ่ืออํานวยความสะดวก ดวยสีเทอรโมพลาสติก ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา พ้ืนท่ีทาสีไมนอยกวา 156 ตรม.

ของประชาชน

14 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  - 690,000  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง กวางเฉล่ีย 4.00 ม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง ยาวประมาณ 126 ม. หรือคิดเปน สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ใกลบานเลขท่ี 488/24 และมีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ีไมนอยกวา 487 ตรม. รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

(ชุมชนบุลําดวนเหนือ) - เพ่ืออํานวยความสะดวก ทอระบายนํ้า Ø 0.60 ม. แกบานเมืองและทองถ่ิน

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ความยาวทอระบายนํ้า 109 ม. -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

ของประชาชน บอพัก 17 บอ ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

15 โครงการปรับปรุง - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก  - 2,875,000  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง คอนกรีตกวางเฉล่ีย 9.29 ม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

ถนนสันติประชา พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง  ยาวประมาณ 720 ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ากถนนปลัดเมืองถึง และมีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ีไมนอยกวา 6,690 ตรม. รอยละ 100 -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

ถนนอินจันทรณรงค - เพ่ืออํานวยความสะดวก พรอมทาสีตีเสนจราจรดวย ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา สีเทอรโมพลาสติกพ้ืนท่ี

ของประชาชน ทาสีไมนอยกวา 47 ตรม.

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  - 219,000  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง กวางเฉล่ีย 4.00 ม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. ขาง พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง ยาวประมาณ 66 ม. หรือคิดเปน สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

บานเลขท่ี 398/33 และมีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ีไมนอยกวา 225 ตรม. รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

ทิศตะวันตกถนนหาญชนะ - เพ่ืออํานวยความสะดวก ทอระบายนํ้า Ø 0.60 ม. ความยาว แกบานเมืองและทองถ่ิน

(ชุมชนบุลําดวนเหนือ) และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ทอระบายนํ้า 57 ม. บอพัก 9 บอ

ของประชาชน

17 โครงการกอสรางถนน - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล  -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  -  - 102,000  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

คอนกรีต เสริมเหล็กพรอม ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง กวางประมาณ 1.50 - 3.50 ม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

ทอระบายนํ้าและ พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง ยาวประมาณ 46 ม.หรือคิดเปน สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

บอพัก ถนนจิระซอย 2/2 และมีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ีไมนอยกวา 88 ตรม. รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญแกบาน

(ชุมชนบุลําดวนใต) - เพ่ืออํานวยความสะดวก บอพัก 6 บอ ทอระบายนํ้าØ 0.60 ม. เมืองและทองถ่ิน

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ความยาวทอระบายนํ้า 40 ม. -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

ของประชาชน

18 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.  - เพ่ือความปลอดภัยของ  -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.  -  -  -  - 4,200,000 - การคมนาคมสัญจร - มีระบบสาธารณูปภคท่ีดีรอง กองชาง

พรอมทอระบายนํ้าและปาย ทรัพยสินทางราชการ พ้ืนท่ีประมาณ  4,712 ตรม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ รับศูนยยานพาหนะและบานพัก

ประตู ทางเขาประตู - เพ่ือการสัญจรเขาออก ทอระบายนํ้า Ø 0.60 ม. ความยาว สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน พนักงานเทศบาลบริเวณ

ศูนยยานพาหนะ บริเวณจอดรถศูนยยานพาหนะ ทอระบายนํ้า 335 ม. ร้ัว ค.ส.ล. รอยละ 100 โรงเรียนเทศบาล 3

และเคร่ืองจักรกลบริเวณ ยานพาหนะสะดวก ความยาวประมาณ 120 ม.

โรงเรียนเทศบาล 3 - เพ่ือความสะอาดเปนระเบียบ และปายประตูทางเขา

เรียบรอยไมมีฝุนละออง จํานวน 1 ปาย

ทําใหเกิดมลพิษ 

19 โครงการปรับปรุง - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก  -  -  - 1,478,000  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง คอนกรีตกวางเฉล่ีย 11.40 ม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

ถนนนิวาศ จากถนน พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง ยาวประมาณ 300 ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

สุนทรเทพถึงถนนหลักเมือง และมีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,420 ตรม. รอยละ 100 -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

- เพ่ืออํานวยความสะดวก พรอมทาสีตีเสนจราจร ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ดวยสีเทอรโมพลาสติกพ้ืนท่ีทาสี

ของประชาชน ไมนอยกวา 27 ตรม.

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการขยายผิวจราจร  -เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
 - กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อค 
จํานวน

 -  -  - 3,720,000  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ถนนจิระหนาศาลากลาง ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง  590 ตรม. กอสรางคันหินรางต้ืน (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

จังหวัดบุรีรัมย(เดิม) พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง  ค.ส.ล. ยาว 315 ม. และกอสราง สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

(ชุมชนหลังศาล) และมีประสิทธิภาพ ถนนค.ส.ล. หนา 0.15 ม. รอยละ 100 -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง
 -เพ่ืออํานวยความสะดวก 
ปลอดภัย

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,735 ตรม. และ
ผิวถนนแอสฟลทติก

ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

ในการสัญจรไปมา ของประชาชน คอนกรีตพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

2,735 ตรม.

21 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า - เพ่ือปรับปรุงระบบระบายนํ้า - กอสรางทอระบายนํ้า Ø 1.00 ม.  -  -  - 1,600,000  - - ระบบระบายนํ้ามี  -ระบบระบายนํ้ามีประสิทธิภาพ กองชาง

พรอมบอพัก ถนนบุลําดวน ใหมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคง ยาวรวม 270 ม. ชนิดในผิวจราจร (งบเทศบาล) ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ทําใหการระบายนํ้าไหลได

จากแยกถนนแสนสุขถึงแยก แข็งแรงและ'ไดมาตรฐาน ลึกเฉล่ีย1.50 ม. บอพัก รอยละ 100 สะดวกย่ิงข้ึน และระบบระบาย

ถนนธานี จํานวน  30 บอ นํ้าท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

22 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า - เพ่ือปรับปรุงระบบระบายนํ้า - กอสรางทอระบายนํ้า Ø 1.20 ม.  -  -  - 3,000,000  - - ระบบระบายนํ้ามี - ระบบระบายนํ้ามีประสิทธิภาพ กองชาง

พรอมบอพัก ถนนธานี ใหมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคง ยาวรวม 519 ม. ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. (งบเทศบาล) ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ทําใหการระบายนํ้าไหลได

จากแยกถนนบุลําดวนถึง แข็งแรงและ'ไดมาตรฐาน บอพักจํานวน  17 บอ รอยละ 100 สะดวกย่ิงข้ึน และระบบระบาย

แยกถนนอินจันทรณรงค นํ้าท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

23 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า - เพ่ือปรับปรุงระบบระบายนํ้า - กอสรางทอระบายนํ้าทอเหล่ียม  -  -  - 4,200,000  - - ระบบระบายนํ้ามี - ระบบระบายนํ้ามีประสิทธิภาพ กองชาง

พรอมบอพัก ถนนธานี, ใหมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคง 1.20x1.20 ม. ยาวรวม 804 ม. (งบเทศบาล) ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ทําใหการระบายนํ้าไหลได

ถนนปลัดเมือง,จากแยกถนน แข็งแรงและ'ไดมาตรฐาน ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร บอพัก 39 บอ รอยละ 100 สะดวกย่ิงข้ึน และระบบระบาย

อินจันทรณรงคถึง นํ้าท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

แยกถนนพิทักษ

24 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า - เพ่ือปรับปรุงระบบระบายนํ้า - กอสรางทอระบายนํ้าทอเหล่ียม  -  - 18,570,000  -  - - ระบบระบายนํ้ามี - ระบบระบายนํ้ามีประสิทธิภาพ กองชาง

พรอมบอพัก ถนนพิทักษ, ใหมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคง 1.50x1.50 ม. ยาวราวม 1,114 ม. (งบเทศบาล) ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ทําใหการระบายนํ้าไหลได

ถนนศรีเพชร 1, ถนนคูเมือง แข็งแรงและ'ไดมาตรฐาน ลึกเฉล่ีย 2.50 ม. บอพัก 56 บอ รอยละ 100 สะดวกย่ิงข้ึน และระบบระบาย

จากแยกถนนปลัดเมือง ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. นํ้าท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

ถึงคลองละลมลูกท่ี 6 พ้ืนท่ีไมนอย กวา 5,645 ตรม.

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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25 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า - เพ่ือปรับปรุงระบบระบายนํ้า - กอสรางทอระบายนํ้าทอเหล่ียม  -  - 8,360,000  -  - - ระบบระบายนํ้ามี - ระบบระบายนํ้ามีประสิทธิภาพ กองชาง

พรอมบอพัก จากคลองละลม ใหมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคง 1.50x1.50 ม. ยาวราวม 569 ม. (งบเทศบาล) ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ทําใหการระบายนํ้าไหลได

ลูกท่ี 6 ชวงหนาวัดอิสาณ แข็งแรงและ'ไดมาตรฐาน ลึกเฉล่ีย 2.50 ม. บอพัก 28 บอ รอยละ 100 สะดวกย่ิงข้ึน และระบบระบาย

เลียบทางรถไฟ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. นํ้าท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

ถึงถนนบุรีรัมยสตึก พ้ืนท่ีไมนอยกวา 380 ตรม.

26 โครงการปรับปรุง - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก  -  -  -  - 3,303,000 - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ใหไดมาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรง คอนกรีตพ้ืนท่ีไมนอยกวา 11,012 (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

ถนนหลักเมือง จากแยก พรอมระบบระบายนํ้าอยางท่ัวถึง ตรม.   พรอมทาสีตีเสนจราจรดวย สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ถนนคูเมืองไปทางทิศเหนือ และมีประสิทธิภาพ สีเทอรโมพลาสติกพ้ืนท่ีทาสี รอยละ 100 -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

ถึงทางรถไฟ - เพ่ืออํานวยความสะดวก ไมนอยกวา 140 ตรม. ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

(โครงการจากการประชุม และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ประชาคมเมือง) ของประชาชน

27 โครงการปรับปรุงทางเทา - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - ปรับปรุงพ้ืนท่ีทางเทาไมนอยกวา  -  -  -  - 8,380,000 - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ถนนจิระจากวงเวียนหนา ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง 12,300 ตรม. ปรับปรุงกระถางตนไม (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

ศาลากลาง(เดิม)ถึงทางรถไฟ และมีประสิทธิภาพ 180 ชุดปรับปรุงขอบบอพัก สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ไปเขากระโดง - เพ่ืออํานวยความสะดวก พรอมฝาบอพัก จํานวน 196 บอ รอยละ 100 -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

ของประชาชน - เสริมสรางความเจริญ

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย แกบานเมืองและทองถ่ิน

สวยงามแกทองถ่ิน

28 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล  - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา0.15 ม. 308,000  -  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้าและ ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง พ้ืนท่ีไมนอยกวา 379 ตรม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. ซอย 6 และมีประสิทธิภาพ ทอระบายนํ้า Ø 0.60 ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ทิศตะวันตกถนนบุลําดวน - เพ่ืออํานวยความสะดวก ความยาวทอระบายนํ้า 40 ม. รอยละ 100 -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

(ชุมชนโคกกลาง) และปลอดภัยในการสัญจรไปมา บอพัก 11 บอ ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

(โครงการจากการประชุม ของประชาชน - เสริมสรางความเจริญ

ประชาคมเมือง) - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย แกบานเมืองและทองถ่ิน

สวยงามแกทองถ่ิน

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก
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29 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล  - กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.  - 54,000  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง พ้ืนท่ีไมนอยกวา 365 ตรม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. ถนน และมีประสิทธิภาพ ทอระบายนํ้า Ø 0.60 ม. ความยาว สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ขางบานเลขท่ี - เพ่ืออํานวยความสะดวก ทอระบายนํ้า 24 ม. บอพัก 3 บอ รอยละ 100 -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

500/2 - 500/10 และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

(ชุมชนโคกกลาง) ของประชาชน - เสริมสรางความเจริญแกบาน

(โครงการจากการประชุม - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย เมืองและทองถ่ิน

ประชาคมเมือง) สวยงามแกทองถ่ิน

30 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต  -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  - 130,000  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง พ้ืนท่ีไมนอยกวา 167 ตรม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. ถนน และมีประสิทธิภาพ ทอระบายนํ้า Ø 0.60 ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ขางบานเลขท่ี 437/80-89 - เพ่ืออํานวยความสะดวก ความยาวทอระบายนํ้า 32 ม. รอยละ 100 -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

(โครงการจากการประชุม และปลอดภัยในการสัญจรไปมา  บอพัก 4 บอ ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

ประชาคมเมือง) ของประชาชน - เสริมสรางความเจริญ

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย แกบานเมืองและทองถ่ิน

สวยงามแกทองถ่ิน

31 โครงการปรับปรุงถนนหนา - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - งานทาสีชองจอดรถ  - 72,700  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

โรงพยาบาลบุรีรัมย ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง ThemoPlastic paint'(สีเหลือง) (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

(โครงการจากการประชุม และมีประสิทธิภาพ จํานวน 200.75 ตรม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ประชาคมเมือง) - เพ่ืออํานวยความสะดวก งานทาสีคันหินรางต้ืน รอยละ 100 -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา จํานวน 35 ตรม. ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

ของประชาชน - เสริมสรางความเจริญ

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย แกบานเมืองและทองถ่ิน

สวยงามแกทองถ่ิน เมืองและทองถ่ิน

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก
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32 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล  -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 140,100  -  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง งานทอระบายนํ้า Ø 0.60 ม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. ถนนขาง และมีประสิทธิภาพ งานบอพัก ค.ส.ล. ทอ 0.60 ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

โรงฆาสัตว - เพ่ืออํานวยความสะดวก งานร้ือถอนถนน ค.ส.ล. รอยละ 100 -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

(โครงการจากการประชุม และปลอดภัยในการสัญจรไปมา  พ้ืนท่ี 9 ตรม. ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

ประชาคมเมือง) ของประชาชน - เสริมสรางความเจริญ

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย แกบานเมืองและทองถ่ิน

สวยงามแกทองถ่ิน เมืองและทองถ่ิน

33 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล  -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  - 80,000  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง พ้ืนท่ีไมนอยกวา 99 ตรม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. หนาบาน และมีประสิทธิภาพ ทอระบายนํ้า Ø 0.60 ม. ความยาว สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

เลขท่ี 301-301/4 - เพ่ืออํานวยความสะดวก ทอระบายนํ้า 20 ม. บอพัก 3 บอ รอยละ 100 -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

(ชุมชนสะพานยาว) และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

(โครงการจากการประชุม ของประชาชน - เสริมสรางความเจริญ

ประชาคมเมือง) - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย แกบานเมืองและทองถ่ิน

สวยงามแกทองถ่ิน

34 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 295,000  -  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง กวางเฉล่ีย 4.00 ม.  (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. และมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 73 ม. หรือคิดเปน สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ซอยขางรานบุรีรัมยยนตรการ - เพ่ืออํานวยความสะดวก พ้ืนท่ีไมนอยกวา 281 ตรม. รอยละ 100 -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

(โคกกลาง ซอย 6) และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ทอระบายนํ้า Ø 0.60 ม. ความยาว ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

(โครงการจากการประชุม ของประชาชน ทอระบายนํ้า 65 ม. บอพัก 8 บอ - เสริมสรางความเจริญ

ประชาคมเมือง) - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย แกบานเมืองและทองถ่ิน

สวยงามแกทองถ่ิน

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
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(บาท)

2564
(บาท)

2565
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  - 780,700  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง กวางเฉล่ีย 5.00 ม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. ถนน และมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 172 ม. หรือคิดเปน สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ขางบานเลขท่ี 178/11 - เพ่ืออํานวยความสะดวก พ้ืนท่ีไมนอยกวา 832 ม. รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

(ชุมชนหนาสถานีรถไฟ) และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ทอระบายนํ้า Ø 0.60 ม. แกบานเมืองและทองถ่ิน

(โครงการจากการประชุม ของประชาชน ความยาวทอระบายนํ้า 148 ม. 

ประชาคมเมือง) - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย บอพัก 23 บอ

สวยงามแกทองถ่ิน

36 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 200,000  -  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง กวางเฉล่ีย 5.00 ม. ยาวประมาณ (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. ซอยแยก และมีประสิทธิภาพ หรือคิดเปน พ้ืนท่ีไมนอยกวา สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ในซอย 4 ทิศตะวันตก - เพ่ืออํานวยความสะดวก 175 ตรม. ทอระบายนํ้า Ø 0.60 ม รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

ขางบานเลขท่ี 485/10 และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ความยาวทอระบายนํ้า แกบานเมืองและทองถ่ิน

(ชุมชนบุลําดวนใต) ของประชาชน 31 ม.บอพัก 5 บอ

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามแกทองถ่ิน

37 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 150,000  -  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง กวางเฉล่ีย 4.00 ม.  ยาวประมาณ (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. ถนน และมีประสิทธิภาพ 36 ม. หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ขางบานเลขท่ี437/80-89 - เพ่ืออํานวยความสะดวก 139 ตรม. ทอระบายนํ้า Ø 0.60 ม. รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

(ชุมชนราชภัฏ) และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ความยาวทอระบายนํ้า 31 ม. แกบานเมืองและทองถ่ิน

(โครงการจากการประชุม ของประชาชน บอพัก 5 บอ

ประชาคมเมือง) - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามแกทองถ่ิน

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก

แบบ ผ.02 
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38 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  - 150,000  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง กวางเฉล่ีย 4.80 ม. ยาวประมาณ (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. ถนน และมีประสิทธิภาพ 124 ม.หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

บานเลขท่ี 528/22 - เพ่ืออํานวยความสะดวก 578 ตรม.ทอระบายนํ้า Ø 0.60 ม.  รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

(ชุมชนบุลําดวนเหนือ) และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ความยาวทอระบายนํ้า 108 ม. แกบานเมืองและทองถ่ิน

ของประชาชน บอพัก 16 บอ

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามแกทองถ่ิน

39 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. 234,000  -  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ถนนหนาโรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง กวาง 13.00 ม. ยาว 26.30 ม.  (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

(ชุมชนวัดอิสาณ) และมีประสิทธิภาพ  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

- เพ่ืออํานวยความสะดวก 341 ตรม. รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา แกบานเมืองและทองถ่ิน

ของประชาชน

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามแกทองถ่ิน

40 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. 65,000  -  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ถนนหลักเมือง เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง กวาง 15.50 ม. ยาว 6.20 ม.  (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

(ชุมชนหลังสถานีรถไฟ) และมีประสิทธิภาพ หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

- เพ่ืออํานวยความสะดวก 96 ตรม. รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญแกบาน

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา เมืองและทองถ่ิน

ของประชาชน

41 โครงการขยายผิวจราจรถนน - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  -  - 285,000  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ค.ส.ล. พรอมทอระบายนํ้า เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง กวางเฉล่ีย 0.90-2.00 ม. (ดานซาย) (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. และมีประสิทธิภาพ กวางเฉล่ีย 1.00 เมตร (ดานขวา) สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ซอยแสงทิย ขางบานเลขท่ี - เพ่ืออํานวยความสะดวก ยาวประมาณ 106 ม.หรือ รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

288/8 (ชุมชนประปาเกา) และปลอดภัยในการสัญจรไปมา คิดเปนพ้ืนทีไมนอยกวา 244 ตรม. แกบานเมืองและทองถ่ิน

(โครงการจากการประชุม ของประชาชน ทอระบายนํ้า'Ø 0.60 ม.

ประชาคมเมือง) ความยาว 92 ม.บอพัก 14 บอ

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก
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42 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 106,000  -  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง กวางเฉล่ีย 2.00-2.30 ม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. ถนน และมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 44 ม. หรือคิดเปน สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ขางบานเลขท่ี 192/2 - เพ่ืออํานวยความสะดวก พ้ืนทีไมนอยกวา 65 ตรม. รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

ทิศตะวันตกถนนบุลําดวน และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ทอระบายนํ้า'Ø 0.60 ม แกบานเมืองและทองถ่ิน

(ชุมชนหนองปรือ) ของประชาชน ความยาว 38 ม.  บอพัก 6 บอ

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามแกทองถ่ิน

43 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต  -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 108,000  -  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง กวางเฉล่ีย 1.20-1.50 ม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. และมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 54 ม. หรือคิดเปน สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ถนนขางบานเลขท่ี - เพ่ืออํานวยความสะดวก เปนพ้ืนทีไมนอยกวา 65 ตรม. รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

192/10 ทิศตะวันตก และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ทอระบายนํ้า'Ø 0.60 ม. แกบานเมืองและทองถ่ิน

ถนนบุลําดวน ของประชาชน  ความยาว 47  ม. บอพัก 7 บอ

(ชุมชนหนองปรือ) - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามแกทองถ่ิน

44 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 151,000  -  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง กวางเฉล่ีย 5.00 ม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพักค.ส.ล. ถนนธานี และมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 40 ม. หรือคิดเปน สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ซอย 3 ซอยขางบานเลขท่ี - เพ่ืออํานวยความสะดวก พ้ืนทีไมนอยกวา 195 ตรม. รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

3/25(ชุมชนหนองปรือ) และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ทอระบายนํ้า'Ø 0.60 ม. แกบานเมืองและทองถ่ิน

ของประชาชน ความยาวทอระบายนํ้า 35 ม. 

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย บอพัก 5 บอ

สวยงามแกทองถ่ิน

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 137,000  -  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า ใหไดมาตรฐาน แข็งแรงและ กวางเฉล่ีย 4.30 ม.ยาวประมาณ (งบเทศบาล)  ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. ถนนธานี มีประสิทธิภาพ 40 ม. หรือคิดเปนพ้ืนที สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ซอย 3 ซอยขาง - เพ่ืออํานวยความสะดวก ไมนอยกวา 167 ตรม. ทอระบายนํ้า รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

บานเลขท่ี 5/12 และปลอดภัยในการสัญจรไปมา Ø 0.60 เมตร ความยาว แกบานเมืองและทองถ่ิน

(ชุมชนหนองปรือ) ของประชาชน ทอระบายนํ้า 35 ม. บอพัก 5 บอ

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามแกทองถ่ิน

46 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 113,000  -  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า ใหไดมาตรฐาน แข็งแรงและ กวางเฉล่ีย 3.80 ม.  ยาวประมาณ (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. ถนน มีประสิทธิภาพ 35 ม. หรือคิดเปนพ้ืนที สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ขางบานเลขท่ี 59/9-10 - เพ่ืออํานวยความสะดวก ไมนอยกวา 128 ตรม. ทอระบายนํ้า รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

ทิศเหนือถนนอิสาณ และปลอดภัยในการสัญจรไปมา Ø 0.60 ม. ความยาวทอระบายนํ้า แกบานเมืองและทองถ่ิน

(ชุมชนหนองปรือ) ของประชาชน  30 ม. บอพัก 5 บอ

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามแกทองถ่ิน

47 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 56,900  -  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ซอยพวงทอง ทิศใตถนนจิระ ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง กวางเฉล่ีย 3.80 ม. (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

(ชุมชนบุลําดวนใต) และมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 32 ม. หรือคิดเปน สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

- เพ่ืออํานวยความสะดวก พ้ืนทีไมนอยกวา 117 ตรม. รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา แกบานเมืองและทองถ่ิน

ของประชาชน

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามแกทองถ่ิน

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 โครงการกอสรางปรับปรุง - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก 4,260,000  -  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง คอนกรีตพ้ืนท่ีไมนอยกวา (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

ถนนจิระจากเวียน และมีประสิทธิภาพ 14,200  ตรม. พ้ืนท่ีทาสีตีเสน สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ประชาธิปไตยถึงแยก - เพ่ืออํานวยความสะดวก จราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

ถนนสุนทรเทพ และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ไมนอยกวา 117 ตรม. แกบานเมืองและทองถ่ิน

ของประชาชน

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามแกทองถ่ิน

49 โครงการกอสรางปรับปรุง - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก  -  - 390,000  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง คอนกรีตพ้ืนท่ีไมนอยกวา (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

ถนนซอยดานหลัง และมีประสิทธิภาพ 1,484 ตรม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

บ.ข.ส. (ทางเขานครชัยแอร) - เพ่ืออํานวยความสะดวก รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

(โครงการจากการประชุม และปลอดภัยในการสัญจรไปมา แกบานเมืองและทองถ่ิน

ประชาคมเมือง) ของประชาชน

- เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามแกทองถ่ิน

50 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15ม.  -  - 800,000  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

พรอมวางทอระบายนํ้า ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง กวาง 5.80-6.00 ม. ยาวประมาณ (งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

และบอพัก ค.ส.ล. ถนน และมีประสิทธิภาพ 169 ม. หรือคิดเปนพ้ืนที สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ขางบานเลขท่ี 178/17 - เพ่ืออํานวยความสะดวก ไมนอยกวา 980 ตรม. ทอระบายนํ้า รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

ทิศเหนือถนนหนาสถานีรถไฟ และปลอดภัยในการสัญจรไปมา Ø 0.60 ม. ความยาวทอระบายนํ้า แกบานเมืองและทองถ่ิน

(ชุมชนหนาสถานีรถไฟ) ของประชาชน  148 ม. บอพัก 21 บอ

(โครงการจากการประชุม - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย

ประชาคมเมือง) สวยงามแกทองถ่ิน

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
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2562
(บาท)
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(บาท)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 โครงการซอมแซมปรับปรุง  - เพ่ือซอมแซมปรับปรุงฝา  - จัดทําฝาบอพักทอระบายนํ้า 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  -จํานวนขอรองเรียน  - ทอระบายนํ้าไมอุดตัน กองชาง

ระบบทอระบายนํ้า บอพักทอระบายนํ้าและระบบ ทดแทนฝาท่ีชํารุดรวมท้ังซอมแซม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จากประชาชนเก่ียวกับ ระบายนํ้าเสียไดอยางมี สุขาภิบาล

ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ทอระบายนํ้าใหอยูในสภาพดี ปรับปรุงระบบทอระบายนํ้าให ทอระบายนํ้าอุดตัน ประสิทธิภาพ

(โครงการจากการประชุม สามารถรองรับนํ้าท้ิงหรือนํ้าฝน สมบูรณและครอบคลุมมากข้ึน และปญหาฝาทอ  - ระบบทอระบายนํ้า

ประชาคมเมือง) และระบายนํ้าไดอยางมี ระบายนํ้าชํารุด มีความสามารถ

ประสิทธิภาพ มีจํานวนลดลง รองรับนํ้าท้ิงไดครอบคลุม

รอยละ 70 พ้ืนท่ีมากข้ึน

 - ประชาชนปลอดภัยจาก

การสัญจรไปมาบนทางเทา

52 โครงการกอสรางทอเหล่ียม  -เพ่ือปรับปรุงระบบระบายนํ้า  - กอสรางทอเหล่ียมระบายนํ้า 13,000,000 - - - -  -ระบบระบายนํ้ามี  -ระบบระบายนํ้า กองชาง

ค.ส.ล.ระบายนํ้าพรอม ใหมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคง ค.ส.ล. ขนาด 1.50x1.50 ม. (งบเทศบาล) ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีประสิทธิภาพทําใหการ สุขาภิบาล

บอพักถนนแสนสุข แข็งแรงและไดมาตรฐาน ความยาว 578 ม.พรอมบอพัก รอยละ 100 ระบายนํ้าไหล

(โครงการจากการประชุม ขนาด 1.50x1.50 ม. ลึก 2.50 ม. ไดสะดวกย่ิงข้ึน

ประชาคมเมือง) จํานวน 34 ชุด  -ไดระบบระบายนํ้า

 -คืนผิวจราจร คสล.หนา 0.20 ม. ท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง 

กวาง 3.00 ม. ยาว 578 ม. ไดมาตรฐาน

หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,655 ตร.ม.

53 โครงการกอสรางทอเหล่ียม  -เพ่ือปรับปรุงระบบระบายนํ้า  - กอสรางทอเหล่ียมระบายนํ้า 3,000,000 - - - -  -ระบบระบายนํ้ามี  -ระบบระบายนํ้า กองชาง

ค.ส.ล. ระบายนํ้าพรอม ใหมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคง ค.ส.ล. ขนาด 1.50x1.50 เมตร (งบเทศบาล) ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีประสิทธิภาพทําให สุขาภิบาล

บอพักถนนจิระ แข็งแรงและไดมาตรฐาน ความยาว 131 เมตร พรอมบอพัก รอยละ 100 การระบายนํ้าไหล

(โครงการจากการประชุม ขนาด 1.50x1.50 เมตร ลึก 2.50 ไดสะดวกย่ิงข้ึน

ประชาคมเมือง) เมตร จํานวน 7 ชุด  -ไดระบบระบายนํ้า

ท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง 

ไดมาตรฐาน

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 โครงการกอสรางวางทอ  -เพ่ือปรับปรุงระบบระบายนํ้า  -กอสรางวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. - - 372,300 -  -  -ระบบระบายนํ้ามี  -ระบบระบายนํ้า กองชาง

ระบายนํ้าค.ส.ล.พรอมบอพัก ใหมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคง Ø ขนาด 0.60 ม. ความยาว190 ม. (งบเทศบาล) ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีประสิทธิภาพ สุขาภิบาล

ชุมชนบุลําดวนเหนือ แข็งแรงและไดมาตรฐาน พรอมบอพัก จํานวน 17 ชุด รอยละ 100 ทําใหการระบายนํ้าไหล

(ขางทางรถไฟ) (ตามแบบแปลน) ไดสะดวกย่ิงข้ึน

(โครงการจากการประชุม  -ไดระบบระบายนํ้า

ประชาคมเมือง) ท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง 

ไดมาตรฐาน

 -ระบบระบายนํ้า

มีประสิทธิภาพ

ทําใหการระบายนํ้าไหล กองชาง

ไดสะดวกย่ิงข้ึน สุขาภิบาล

 -ไดระบบระบายนํ้า

ท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง 

ไดมาตรฐาน

รวม 54  โครงการ 23,824,000 20,335,400 31,121,000 15,498,000 17,383,000

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ดานเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2   การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน      แนวทางท่ี 2 ติดตั้ง ปรับปรุง และขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

vแผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประดับไฟฟา  - เพ่ือประดับไฟฟางานพิธีตาง  ๆเชน- ประดับไฟฟาถนนจิระ ถนนธานี 1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ถนนสายหลักตาง  ๆ - สรางความเปนระเบียบ กองชาง

ตามถนนสายตางๆ  1) วันชาติ ถนนบุลําดวน ถนนรมยบุรี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีการประดับไฟฟา เรียบรอยสวยงาม

 2) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ถนนปลัดเมือง ถนนสุนทรเทพ งานพิธี เทศกาลนิยม - ประชาชน ไดแสดงความ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ถนนนิวาศ และถนนสายตางๆ อยางท่ัวถึง จงรักภักดีและนอมสํานึก

 3) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ตามความเหมาะสม รอยละ 100 ในพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระราชินี

 4) งานเทศกาลประเพณี

ทองถ่ิน อ่ืนๆ

2 โครงการขยายเขต และติดต้ัง - เพ่ือจัดใหมีไฟฟาสาธารณะใช  - ทําการขยายเขตระบบ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  - เขตเทศบาล  - ประชาชนไดรับการ กองชาง

หรือปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ อยางท่ัวถึง จําหนายไฟฟาตามถนน ตรอก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีไฟฟาสองสวาง บริการไฟฟาสองสวาง

(โครงการจากการประชุม  - เพ่ือปรับปรุงอุปกรณ ซอย ท่ียังไมมีระบบไฟฟา เพ่ิมข้ึน  18 ชุมชน อยางท่ัวถึง

ประชาคมเมือง) และระบบจําหนายไฟฟา เขาไปถึง โดยทําการขยายเขต  - เสริมสรางความ

สาธารณะใหมีสภาพดี ติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะ ปลอดภัย แกประชาชน

และเหมาะสมเสริมสราง  - การไฟฟาเปนผูสํารวจ และความเปนระเบียบ

ความปลอดภัย ประมาณการ คาใชจาย และ เรียบรอย

ดําเนินการขยายเขต ระบบ

จําหนายไฟฟา เทศบาลเปนผู

ชําระคาไฟฟา ตามระเบียบ

รวม 2 โครงการ 1,010,000   1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ดานเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2   การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน         แนวทางที่ 3 การพัฒนาระบบจราจร

vแผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังเสาไฟฟา - เพ่ือจัดใหมีไฟฟาสองสวาง - ติดต้ังเสาไฟฟาพรอมอุปกรณ 413,000   -  -  - 843,000 - ถนนสายหลักตาง  ๆ - สรางความเปนระเบียบเรียบ กองชาง

แสงสวางชนิด Hight Mast สาธารณะอยางท่ัวถึง (ตอตน) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีการประดับไฟฟา รอยสวยงาม

(15.00 ม.) พรอมโคม - เพ่ือปรับปรุงอุปกรณและ 1.เสาไฟฟาพรอมชุดจับยึดดวงโคม งานพิธี เทศกาลนิยม - ประชาชน ไดแสดงความ

( 6x400 W.MHL.) ระบบ จําหนายไฟฟาสาธารณะ และอุปกรณประจําเสาไฟฟา อยางท่ัวถึง จงรักภักดีและนอมสํานึก

(โครงการจากการประชุม ใหมีสภาพดี  - เสาไฟฟาสูง 15 ม.พรอมอุปกรณ รอยละ 100 ในพระมหากรุณาธิคุณ

ประชาคมเมือง) ประกอบเสาไฟฟาครบชุด(1 ตน)

- โคมไฟฟา 400 W Metal Halide

พรอมอุปกรณครบชุด 

(6 โคม/ตน 2 ช้ัน)

- ฐานเสาไฟฟาคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด2.50x2.50x1.50 เมตร

- สายไฟฟา NYY 4x10 sq.mm. 

(สายไฟฟาเดินระหวางเสา) 30 ม.

- สาย VCT 4x6 sq.mm.

(สายไฟฟาเดินในเสาถึงโคม) 18 ม.

- คาทาสีและติดต้ังแผนสะทอนแสง

- ขุดตัดถนนพรอมปดทับคอนกรีต

- ทอ HDPE Ø 1  "
- Ground Rod (1 ชุด)

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการจัดระบบสัญญาณ - เพ่ือปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร '- ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ป 2561 3,000,000   -  -  -  - - ความปลอดภัย - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ไฟจราจร หรือระบบควบคุมสัญญาณ  จํานวน 3 จุด (งบเทศบาล) ในการใชรถใชถนนของ และปลอดภัยในการใชรถ

(โครงการจากการประชุม ไฟจราจร '- ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ป 2562  - 1,000,000  -  -  - ประชาชน เพ่ิมข้ึน ใชถนน เพ่ือสัญจรไปมา

ประชาคมเมือง)  จํานวน 1 จุด (งบเทศบาล) รอยละ 90 - สรางความเปนระเบียบ

- ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ป 2563  -  - 1,000,000  -  - เรียบรอยแกทองถ่ิน

 จํานวน 1 จุด (งบเทศบาล)

- ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ป 2564  -  -  - 1,000,000  -

 จํานวน 1 จุด (งบเทศบาล)

- ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ป 2565  -  -  -  - 1,000,000

 จํานวน 1 จุด (งบเทศบาล)

3 โครงการปรับปรุงเคร่ืองหมาย - ทีตีเสนแบงชองจราจร - เพ่ือปรับปรุงโคมไฟและเสาไฟ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ความปลอดภัย - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

และสัญญาณไฟจราจร - เพ่ือปรับปรุงสัญลักษณจราจร สัญญาณจราจร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการใชรถใชถนนของ และปลอดภัยในการใชรถ

(โครงการจากการประชุม ของทางและถนน - จัดซ้ือแผงวงจรระบบควบคุมไฟ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน เพ่ิมข้ึน ใชถนน เพ่ือสัญจรไปมา

ประชาคมเมือง) - เพ่ือปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจร ไฟสัญญาณจราจร 2 ชุด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รอยละ 90 - สรางความเปนระเบียบ

- ทาสีตีเสนแบงถนน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เรียบรอยแกทองถ่ิน

(ดวยสีเทอรโมพลาสติก) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  - สรางความเจริญ

- ทาสีปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แกบานเมืองและทองถ่ิน

ขอบทางเทา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

4 โครงการจัดหาอุปกรณใชใน - เพ่ือซ้ืออุปกรณสนับสนุน - จัดซ้ือแผงกั้นถนน 200,000 200,000 200,000 200,000  -

กิจการจราจร การปฏิบัติงานของตํารวจจราจร จํานวน 50 แผง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

(โครงการจากการประชุม - จัดซ้ือกําแพงนํ้าพลาสติก  - 100,000 100,000 100,000 100,000 - ความปลอดภัย - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ประชาคมเมือง) จํานวน 50 อัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการใชรถใชถนน และปลอดภัยในการใชรถ

- ซ้ือวัสดุอุปกรณอ่ืน  ๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ของประชาชน เพ่ิมข้ึน ใชถนน เพ่ือสัญจรไปมา

ตามความจําเปน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รอยละ 90 - สรางความเจริญแกบานเมือง

- ติดต้ังปายจราจรบอกทาง  -  -  - 200,000 200,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โคงการติดต้ังปายแนะนําการ - เพ่ือแนะนําสถานท่ีและเสนทาง - ติดต้ังปายแนะนําการจราจร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ความปลอดภัย  -ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จราจรขนาดเล็ก ใหแกประชาชน ขนาดเล็กจํานวน 30 จุด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการใชรถใชถนนของ และปลอดภัยในการใชรถ

(โครงการจากการประชุม ประชาชน เพ่ิมข้ึน ใชถนน เพ่ือสัญจรไปมา

ประชาคมเมือง) รอยละ 90  -สรางความเปนระเบียบ

เรียบรอยแกทองถ่ิน

6 โครงการติดต้ังเสาสัญญาณไฟ - เพ่ือปรับปรุงสัญลักษณจราจร - ติดต้ังเสาสัญญาณไฟกระพริบ  - 200,000 200,000 200,000 200,000 - ความปลอดภัย  -ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

กระพริบพลังงานแสงอาทิตย ของทางและถนน พลังงาน'แสงอาทิตย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการใชรถใชถนนของ และปลอดภัยในการใชรถ

(โครงการจากการประชุม เสาขนาด Ø 3 น้ิว สูง 3 ม. ประชาชน เพ่ิมข้ึน ใชถนน เพ่ือสัญจรไปมา

ประชาคมเมือง) โคมไฟขนาด 300 มม. พรอมแผง รอยละ 90 - สรางความเปนระเบียบ

โซลาเซลล จํานวน 5 ชุด เรียบรอยแกทองถ่ิน

7 โครงการซอมแซมปายบอก - เพ่ือแนะนําสถานท่ีและเสนทาง - ซอมแซมปายแนะนําสถานท่ี 350,000  -  -  -  - - ใหประชาชนไดรูจัก  -ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

สถานท่ีขนาดใหญ ใหแกประชาชน ในการอุปโภค ขนาดใหญ จํานวน 5 จุด 8 ปาย (งบเทศบาล) สถานท่ีตาง เๆพ่ิมข้ึน และปลอดภัยในการใชรถ

(โครงการจากการประชุม บริโภคอยางท่ัวถึง รอยละ 90 ใชถนน เพ่ือสัญจรไปมา

ประชาคมเมือง) - สรางความเปนระเบียบ

เรียบรอยแกทองถ่ิน

8 โครงการติดต้ังปายแนะนํา - เพ่ือแนะนําสถานท่ีและเสนทาง - ติดต้ังปายแนะนําการจราจร  - 2,000,000  -  -  - - ความปลอดภัย - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

การจราจรขนาดใหญ ใหแกประชาชน ขนาดใหญ'จํานวน 10 จุด (งบเทศบาล) ในการใชรถใชถนนของ และปลอดภัยในการใชรถ

(โครงการจากการประชุม ประชาชน เพ่ิมข้ึน ใชถนน เพ่ือสัญจรไปมา

ประชาคมเมือง) รอยละ 90

9 โครงการติดต้ังปายช่ือถนน - เพ่ือแนะนําสถานท่ีและเสนทาง - ติดต้ังปายแนะนําการจราจร  - 780,000  -  -  - - ใหประชาชนไดรูจัก - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

สถานท่ีขนาดใหญ ใหแกประชาชน ขนาดใหญจํานวน 60 จุด (งบเทศบาล) ช่ือถนนตาง เๆพ่ิมข้ึน และปลอดภัยในการใชรถ

(โครงการจากการประชุม รอยละ 90 ใชถนน เพ่ือสัญจรไปมา

ประชาคมเมือง) - สรางความเปนระเบียบ

เรียบรอยแกทองถ่ิน

รวม 9    โครงการ 5,963,000   6,280,000 3,500,000 3,700,000 4,343,000

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ดานเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2   การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน    แนวทางท่ี 4 ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุงและขยายบริการของการประปาภูมิภาค

v แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการขยายเขต  - เพ่ือจัดใหประชาชน มีนํ้า  - ทําการขยายเขตระบบประปา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  - ประชาชนในเขต  - ประชาชนมีนํ้าประปา กองชาง

ระบบประปาภายในเขต ประปาใชในการอุปโภค - บริโภค ภายในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลมีระบบประปา ใชอยางท่ัวถึง

เทศบาล อยางท่ัวถึง ใชอยางท่ัวถึง  - สรางความเจริญใหแก

รอยละ 100 ทองถ่ิน

รวม 1  โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  -  -  -

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพฒันา 

สิ่งแวดลอมและการจดัการ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

       ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางที่  1  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงครักษา  -เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม  -จัดกิจกรรมรณรงคพัฒนารักษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -มีการจัดกิจกรรม  -บานเมืองสะอาดมี กอง

ความสะอาดและพัฒนา จากทุกภาคสวนในการรักษา ส่ิงแวดลอมในเขตเทศบาลปละ 3 คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รณรงคพัฒนา สภาพแวดลอมดี สาธารณสุขฯ

สภาพแวดลอมในวันสําคัญ ความสะอาดและพัฒนา เน่ืองในโอกาสหรือวันสําคัญตาง เๆชน  ส่ิงแวดลอม ดวยความรวมมือ

และโอกาสตาง  ๆ สภาพแวดลอม วันลอยกระทง วันส่ิงแวดลอมโลก  ปละ  3  คร้ัง จากทุกภาคสวน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา   เปนตน

2 โครงการอาสาสมัคร  -เพ่ือใหมีกลุมอาสาสมัคร  -จัดอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค 20,000  - 20,000  - 20,000  -มีอาสาสมัครพิทักษ  -สรางเครือขายในการ กอง

พิทักษส่ิงแวดลอม ในการ ดูแลและรักษา ดานส่ิงแวดลอมแกกลุมตาง  ๆ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส่ิงแวดลอมอยางนอย ปฏิบัติงานดานส่ิงแวดลอม สาธารณสุขฯ

(ซาเลงสะอาดเมือง) ส่ิงแวดลอม อยางนอย ปละ 1  คร้ัง ประมาณ   30  คน ในชุมชน

 -เพ่ือสรางเครือขายในการ 30 คน เชน กลุมซาเลง  -คุณภาพส่ิงแวดลอม

ปฏิบัติงานดานส่ิงแวดลอม กลุมอาสาสมัครส่ิงแวดลอม ในเขตเทศบาลดีข้ึน

 -ลดปญหาเร่ืองรองเรียน

ดานส่ิงแวดลอมในชุมชน

3 โครงการจังหวัดบุรีรัมย  -เพ่ือใหถนนสะอาดสวยงาม  -จัดทําประชาคมประชาชนท่ีอาศัย 20,000  -  - 20,000  -  - ถนนสายหลักและ  -เมืองบุรีรัมยนาอยู  กอง

สะอาด  ปราศจากถังขยะ ปราศจากถังขยะ อยูบนถนนปลอดถังขยะเพ่ือรับฟง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในชุมชนปลอด อยางย่ังยืน สะอาด สวยงาม สาธารณสุขฯ

(โครงการจากการประชุม  -เพ่ือลดแหลงการเปนแหลง ความคิดเห็น ปละ 1 คร้ังและขอ ถังขยะ  -ลดปญหาแหลงเพาะพันธุ

ประชาคมเมือง) เพาะพันธของสัตวพาหะนําโรค ความรวมมือในการจัดทําโครงการ สัตวพาหะนําโรค

 -เพ่ือลดปญหามลพิษ  -จัดทําเอกสารเสนทางถนนปลอด  -ลดปญหามลพิษ

ส่ิงแวดลอมอันเน่ืองมาจากขยะ ถังขยะเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ ส่ิงแวดลอมอันเน่ือง

และถังรองรับ  -จัดประชุมคณะกรรมการจังหวัด มาจากถังขยะ

 -เพ่ือสรางขบวนการมีสวนรวม สะอาดเทศบาลเมืองบุรีรัมย   -เกิดขบวนการมีสวนรวม

ในการจัดการขยะ การรวบรวม ปละ 4  คร้ัง ในการจัดการขยะ

ขยะออกมาท้ิงเปนเวลา

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการบานสะอาด  -เพ่ือใหบานในแตละชุมชน  -จัดกิจกรรมรณรงคพัฒนากําจัด 5,000 5,000 45,000 45,000 45,000  -ชุมชนท้ัง 18 ชุมชน  - บานเรือนในเขตเทศบาล กอง

ชุมชนสะอาด ส่ิงแวดลอมดี สะอาดนาอยูอาศัย วัชพืชจัดสภาพแวดลอมในชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีความสะอาด และชุมชนเกิดความสะอาด สาธารณสุขฯ

(โครงการจากการประชุม  -เพ่ือใหชุมชนท้ัง  18  ชุมชน ท้ัง18 ชุมชน  ๆ ละ 1  คร้ังตอป เรียบรอย สวยงาม ไมมีขยะตกคาง วัชพืชไดรับ

ประชาคมเมือง) ในเขตเทศบาลสะอาด  เรียบรอย  -ประชาสัมพันธใหประชาชน การกําจัด  ไมรกรุงรัง

สวยงาม  ส่ิงแวดลอมดี ไดดูแลความสะอาดบริเวณหนาบาน

ของตนเองใหสะอาด"หนาบาน 

หนามอง"

รวม 4  โครงการ 95,000 55,000 115,000 115,000 115,000

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

   ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางท่ี 2 เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

v แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศูนยการเรียนรู  -เพ่ือสนับสนุนการจัดต้ัง  -เพ่ือสนับสนุนการจัดต้ังศูนยเรียนรู 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  -เกิดศูนยเรียนรูชุมชน  -ชุมชนบุลําดวนใตไดรับ กองชาง

ชุมชนบุลําดวนใต ศูนยเรียนชุมชนปลอดขยะ รูชุมชนบุลําดวนใตปลอดขยะ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปลอดขยะในเขต การจัดต้ังศูนยเรียนรูชุมชน สุขาภิบาล

ปลอดขยะ ของชุมชนบุลําดวนให (สืบเน่ืองจากการไดรับรางวัลชนะ เทศบาลเมืองบุรีรัมย ปลอดขยะอยางย่ังยืน 

ใหเกิดความย่ังยืน เลิศโครงการประกวดชุมชนปลอด จํานวน 1 แหง พรอมเปนแหลงศึกษา

ดานการจัดการขยะ ขยะระดับประเทศ) (ชุมชนบุลําดวนใต) เรียนรูดูงาน

2 โครงการชุมชนชุมเห็ด  -เพ่ือสงเสริมใหประชาชนชุมชน  -ชุมชนชุมเห็ด เปนพ้ืนท่ีตนแบบใน - - 30,000 30,000 30,000  -เทศบาลเมืองบุรีรัมย  -ประชาชนชุมชนชุมเห็ด

ปลอดขยะ ชุมเห็ดมีการคัดแยกขยะท้ัง 4 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยท้ัง 4 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีชุมชนปลอดขยะ มีการคัดแยกขยะ

(โครงการจากการประชุม ประเภท ไดแก ขยะอินทรีย ประเภท ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึนอีก 1 ชุมชน ท้ัง 4 ประเภท 

ประชาคมเมือง) ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย  -ชุมชนชุมเห็ดสามารถลดปริมาณ ไดแก ขยะอินทรีย 

และขยะท่ัวไป ไดอยาง ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย 

ประสิทธิภาพ ไดอยางนอยรอยละ 35 ของปริมาณ และขยะท่ัวไป ไดอยางมี

 -เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกเร่ือง ขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ประสิทธิภาพ

การลด การคัดแยกและนําขยะ  -ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน

กลับมาใชใหม ตามหลัก 3Rs : ลดลง  จากการคัดแยก

Reduce Reuse Recycle และนําขยะกลับมาใชใหม 

 -เพ่ือใหสภาพแวดลอม ตามหลัก 3Rs : Reduce 

ของชุมชนชุมเห็ดนาอยู  Reuse Recycle

 -ชุมชนชุมเห็ดนาอยู 

มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม

3 โครงการเฝาระวังและ  - เพ่ือตรวจสอบและเฝาระวัง  -เก็บตัวอยางนํ้าจากสถานท่ี 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  -ตรวจวิเคราะหนํ้า  - ทําใหทราบคุณภาพนํ้า กองชาง

ควบคุมคุณภาพนํ้าจาก คุณภาพนํ้าจากแหลงตาง  ๆเชน กําจัดขยะมูลฝอยรวมท้ังจากแหลงนํ้า (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) 4 คร้ัง/ป จากแหลงตาง  ๆวาอยูใน สุขาภิบาล

แหลงตางๆท่ีเทศบาล สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของ ธรรมชาติตางๆตรวจวิเคราะห เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด

รับผิดชอบ เทศบาลฯ  และจากแหลงนํ้า คุณภาพนํ้า ไดแกคา BOD COD หรือไม เปนการเฝาระวัง

ธรรมชาติอ่ืนๆ DO SS ฯลฯ โดยการจางเหมาตรวจ ผลกระทบส่ิงแวดลอม

ปละ 4 คร้ัง

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจางเหมากําจัดขยะ  - เพ่ือใหขยะอันตรายท่ีคัดแยก  - จางเหมาบริษัทเอกชนกําจัดขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -เทศบาลเมืองบุรีรัมย  - ประชาชนมีการคัดแยก กองชาง

อันตรายอยางถูกหลักวิชาการ ไดรับการกําจัดอยางถูกวิธี อันตรายใหถูกตองตามหลักวิชาการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีการกําจัดขยะ ขยะอันตรายออกจากขยะ สุขาภิบาล

(โครงการจากการประชุม ลดการปนเปอนสูส่ิงแวดลอม อันตราย รอยละ 100 ท่ัวไป 

ประชาคมเมือง) และสุขภาพอนามัยของประชาชน ของขยะอันตราย  - ขยะอันตรายไดรับการ

ท่ีเก็บได กําจัดอยางถูกหลักวิชาการ

5 โครงการเยาวชนรวมใจ  - เพ่ือใหเยาวชนมีความรูความ  -จัดอบรมใหความรูดานส่ิงแวดลอม 20,000 20,000 - - -  -มีกลุมแกนนําดําเนิน  - สรางกลุมเยาวชนแกนนํา กองชาง

พิทักษส่ิงแวดลอม เขาใจปญหาขยะมูลฝอยและ แกกลุมเปาหมาย ไดแก กลุมอาสา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กิจกรรม/ประสานงาน ในการขับเคล่ือนกิจกรรม สุขาภิบาล

(โครงการจากการประชุม นํ้าเสีย   สมัครรักษส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา ดานส่ิงแวดลอม ดานส่ิงแวดลอม

ประชาคมเมือง)  - เพ่ือเกิดกระบวนการมี จํานวน 100 คน ในสถานศึกษา

สวนรวมของเยาวชน (ม.ราชภัฏ, เทคนิคบุรีรัมย, บ.พ.) อยางนอย 2 แหง

ในการรวมกันจัดกิจกรรม

ท่ีสงเสริมการลดปริมาณขยะ

6 โครงการอบรมและบันทึก  - เพ่ือกระตุนและสรางจิตสํานึก  - จัดอบรมหนวยงาน/อปท. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  -จัดอบรมเจาหนาท่ี  - หนวยงาน/อปท. มีการ กองชาง

ขอตกลงความรวมมือ ใหกับหนวยงาน/อปท. ท่ีนําขยะ ท่ีนําขยะมารวมกําจัดกับเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จากหนวยงาน/อปท. บริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ี สุขาภิบาล

การบริหารจัดการ มารวมกําจัดกับเทศบาลเมือง เมืองบุรีรัมยจํานวน 16 แหง ท่ีนําขยะมารวมกําจัด ตนทาง ระหวางทาง และ

ขยะมูลฝอย บุรีรัมยใหมีการบริหารจัดการ  - หนวยงาน/อปท. ท่ีนําขยะมารวม ขยะกับเทศบาล สามารถลดภาระ

(โครงการจากการประชุม ขยะท่ีตนทางระหวางเพ่ือลดภาระ กําจัดขยะมูลฝอย มีการจัดทํา เมืองบุรีรัมย การกําจัดได

ประชาคมเมือง) การกําจัดขยะท่ีปลายทาง โครงการลด คัดแยกขยะท่ีตนทาง อยางนอย 100 คน  - เกิดบันทึกขอตกลง

 - จัดใหมีการบันทึกชอตกลง  ระหวางทาง (16 แหง) รวมกันในการบริหาร

ความรวมมือในการบริหาร  -จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ จัดการขยะมูลฝอย

จัดการขยะมูลฝอย ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

7 โครงการศูนยเรียนรู  - เพ่ือใหพนักงานประจําสถานท่ี  - จัดใหมีการศึกษาดูงานปราชญ 30,000 15,000 15,000 15,000 15,000  - เกิดศูนยการเรียนรู  - พนักงานมีความรูความ กองชาง

เศรษฐกิจพอเพียง กําจัดขยะมูลฝอย มีความรูเร่ือง ชาวบานเพ่ือเปนแนวทางในการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เศรษฐกิจพอเพียง ณ เขาใจในการดําเนินงาน สุขาภิบาล

ณ สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สถานท่ีกําจัดขยะ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย พระราชดําริ ณ สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มูลฝอย พอเพียง และสามารถ

(โครงการจากการประชุม  -เพ่ือนําความรูท่ีไดมา  - สรางศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 แหง นําความรูท่ีไดมาประยุกตใช

ประชาคมเมือง) ประยุกตใชณ สถานท่ีกําจัด ณ สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย จนสามารถสรางศูนยเรียนรู

ขยะมูลฝอย และจัดทํา เศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยฯ

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก
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8 โครงการกอสรางอาคารเก็บ  - เพ่ือสรางอาคารเก็บรวบรวม  - สรางอาคารเก็บรวบรวมขยะ - - - 1,500,000 -  - มีอาคารสําหรับเก็บ  - เทศบาลเมืองบุรีรัมย กองชาง

รวบรวมขยะอันตราย ขยะอันตรายท่ีรวบรวม อันตราย ท่ีเก็บจากแตละชุมชน (งบเทศบาล) รวบรวมขยะอันตราย มีอาคารสําหรับเก็บรวบรวม สุขาภิบาล

(โครงการจากการประชุม จากแตละชุมชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย อยางนอย 1 อาคาร ขยะอันตราย

ประชาคมเมือง)  -เพ่ือใหเทศบาลเมืองบุรีรัมย กอนสงไปกําจัดอยางถูกหลัก  -ขยะอันตรายท่ีรวบรวมได

มีจุดพักขยะอันตราย กอนสงไป วิชาการตอไป จากชุมชน มีจุดพักกอนจะ

กําจัดอยางถูกหลักวิชาการ สงกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ

9 โครงการสํานักงานสีเขียว  -เพ่ืออบรมใหความรูกับ  -สํานักงานเทศบาลฯ ดําเนินการ 20,000 20,000 - - -  -พนักงานเขาอบรม  -สํานักงานเทศบาลเมือง กองชาง

(Green Office) พนักงานและลูกจาง ไดตามเกณฑสํานักงานสีเขียว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อยางนอยรอยละ 80 บุรีรัมยมีการบริหารจัดการ สุขาภิบาล

ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย (Green Office)  -เทศบาลเมืองบุรีรัมย ทรัพยากร พลังงาน และ

เร่ืองสํานักงานสีเขียว สามารถบริหาร ส่ิงแวดลอมในสํานักงาน

 -เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยากรพลังงาน ไดอยางมีคุณภาพ

พลังงานและส่ิงแวดลอม และส่ิงแวดลอม  -ใชทรัพยากรไดอยางคุมคา

ในสํานักงานตามเกณฑสํานักงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน

สีเขียว(Green Office) โดยสามารถลดคา

ใชจายอยางนอย

รอยละ 20 ของคา

ใชจายเดิม

10 โครงการขยะแลก  - เพ่ือสรางสํานึกใหกับประชาชน  - จัดโครงการขยะแลกของกิน 20,000 20,000 - - -  -ชุมชนในเขตเทศบาล  - ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ของกินของใช ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ของใช ชุมชนในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เมืองบุรีรัมย มีสวนรวม มีจิตสํานึกเร่ืองการคัดแยก สุขาภิบาล

ของขยะ ไมนอยกวารอยละ 80

ของชุมชนในเขตเทศบาล

11 โครงการแปลงพวงหรีด  - เพ่ือนําขยะประเภทพวงหรีด  -พระภิกษุสงฆรวมถึงบุคลากรในวัด 20,000 20,000 - - -  - วัดท้ัง 4 แหง  -ปริมาณขยะประเภทพวง กองชาง

เปนปุยหมัก ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด นําพวงหรีด มาผลิตปุยและนํ้าหมัก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สามารถผลิตปุยหมัก หรีดท่ีจะนําไปฝงกลบลดลง สุขาภิบาล

 - สรางมูลคาใหกับขยะประเภท ชีวภาพใชดูแลตนไมบริเวณวัด และนํ้าหมักชีวภาพ  -สามารถแปลงขยะประเภท

พวงหรีด โดยการนําไปผลิต จากพวงหรีดได พวงหรีด ใหสามารถใช

เปนปุยหมักชีวภาพ ประโยชนได

 - เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวน

รวมระหวางวัดกับ อปท.ในการ

คัดแยกและนําขยะกลับมาใช

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก
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12 โครงการปรับปรุงซอมแซม  -เพ่ือปรับปรุงซอมแซมอาคาร  -ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถสถานท่ี - - 300,000 - -  -อาคารโรงจอดรถงาน  -อาคารโรงจอดรถงาน กองชาง

อาคารโรงจอดรถงาน โรงจอดรถสถานท่ีกําจัดขยะ กําจัดขยะมูลฝอย (งบเทศบาล) กําจัดขยะมูลฝอยไดรับ กําจัดขยะมูลฝอยมีความ สุขาภิบาล

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือใหใชงานไดอยาง (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบุรีรัมย) การปรับปรุงซอมแซม ม่ันคงแข็งแรงไดมาตรฐานมี

แบบถูกหลักสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพ จํานวน 1 อาคาร ความสวยงาม

13 โครงการซอมแซมอาคาร  -เพ่ือซอมแซมอาคารเคร่ืองช่ัง  -ซอมแซมอาคารเคร่ืองช่ังนํ้าหนัก - - 300,000 - -  -อาคารเคร่ืองช่ัง  -อาคารเคร่ืองช่ังนํ้าหนัก กองชาง

เคร่ืองช่ังนํ้าหนัก สถานท่ี นํ้าหนัก สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย (งบเทศบาล) นํ้าหนักสถานท่ี สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยมี สุขาภิบาล

กําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือใหใชงานไดอยางเต็มท่ี (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบุรีรัมย) กําจัดขยะไดรับ ความม่ันคงแข็งแรงได

แบบถูกหลักสุขาภิบาล การซอมแซม มาตรฐานมีความสวยงาม

จํานวน 1 อาคาร

14 โครงการศึกษาความ  -เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของ  -เทศบาลเมืองบุรีรัมยสามารถนํา 3,000,000 - - - -  -เทศบาลเมืองบุรีรัมย  -เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีแนว กองชาง

เหมาะสมและออกแบบ เทคโนโลยีกําจัดขยะ เทคโนโลยีระบบกําจัดขยะ ท่ีไดจาก (งบเทศบาล) มีความพรอมดาน ทางในการกอสรางระบบ สุขาภิบาล

กอสรางเทคโนโลยี  -เพ่ือศึกษาออกแบบ การศึกษาความเหมาะสม ขอมูลในการกอสราง กําจัดขยะมูลฝอยเพ่ือ

ระบบกําจัดขยะ รายละเอียดของเทคโนโลยี และออกแบบรายละเอียด ระบบกําจัดขยะแบบ ลดปญหาการจัดหาท่ีดิน

ระบบกําจัดขยะ มาประยุกตใชในการกําจัด ครบวงจร รอยละ 100 ในการฝงกลบขยะมูลฝอย

ขยะไดอยางมีประสิทธิภาพ ในอนาคต

15 โครงการศึกษาและ  -เพ่ือศึกษาและออกแบบระบบ  -ศึกษาและออกแบบความเหมาะสม - - 300,000 - -  -ระบุระบบําบัดส่ิง  -เทศบาลเมืองบุรีรัมย กองชาง

ออกแบบความเหมาะสม ใหเหมาะสมกับปริมาณส่ิงปฏิกูล ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล บริเวณสถานท่ี (งบเทศบาล) ปฏิกูลท่ีเหมาะสม มีแนวทางในการจัดทํา สุขาภิบาล

ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย กําจัดขยะมูลฝอยฯ ของเทศบาล พ้ืนท่ีจํานวน 1 ระบบ และกอสรางระบบบําบัด

เมืองบุรีรัมย ส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตอง

ตามหลักวิชาการ

16 โครงการปรับปรุง  -เพ่ือแกไขปญหาคุณภาพนํ้า  -คลองละลมลูกท่ี 2 ติดต้ังกังหันนํ้า - - 1,000,000 - -  -คลองละลมลูกท่ี 2  -ประชาชนท่ีมาออก กองชาง

คุณภาพนํ้าคลองละลม คลองละลมลูกท่ี 2 ชัยพัฒนา จํานวน 2 เคร่ือง (งบเทศบาล) มีคุณภาพนํ้าดีข้ึน กําลังกายรอบคลองละลม สุขาภิบาล

ลูกท่ี 2 โดยการติดต้ัง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

กังหันนํ้าชัยพัฒนา

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการกอสราง  -เพ่ือใหมีสถานท่ีกําจัดส่ิงปฏิกูล  -มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตอง - - 7,000,000 - -  -กอสรางระบบกําจัด  -เทศบาล หนวยงาน กองชาง

ระบบกําจัดส่ิงปฏิกูล ท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ ตามหลักวิชาการ (งบเทศบาล) ส่ิงปฎิกูล 1 ระบบ และ อปท. มีระบบกําจัด สุขาภิบาล

(โครงการจากการประชุม  -เพ่ือลดปญหาดานส่ิงแวดลอม ส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองตามหลัก

ประชาคมเมือง) และสุขภาพอนามัยของประชาชน วิชาการไมสงผลกระทบตอ

จากการท้ิงส่ิงปฏิกูลไมถูก ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ

สุขลักษณะ ของประชาชน

 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีจากการมีระบบกําจัด

ส่ิงปฏิกูล

18 โครงการปรับปรุงอาคาร  -ปรับปรุงหองโถงเปน  -ปรับปรุงหองโถงเปนหองประชุม - - 100,000 - -  -อาคารสํานักงาน  -อาคารสํานักงานมีหอง กองชาง

สํานักงาน ณ สถานท่ี หองประชุมและหองทํางาน และหองทํางาน (งบเทศบาล) มีหองประชุม ประชุมและหองทํางาน สุขาภิบาล

กําจัดขยะมูลฝอย และหองทํางาน

เทศบาลเมืองบุรีรัมย

19 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ  -เพ่ือรองรับการกําจัดขยะ  -มีพ้ืนท่ีรองรับปริมาณขยะ - - 6,000,000 - -  -สามารถรองรับ  -เทศบาลเมืองบุรีรัมย กองชาง

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย มูลฝอยท่ีเขาสูระบบกําจัด มูลฝอยท่ีเขาสูระบบกําจัด (งบเทศบาล) ปริมาณขยะได มีพ้ืนท่ีสําหรับรองรับปริมาณ สุขาภิบาล

โดยวิธีการตอเช่ือมบอ ขยะมูลฝอยดวยวิธีการฝงกลบ ขยะมูลฝอย ไมนอยกวา 2 ป ขยะมูลฝอยท่ีถูกตอง

ฝงกลบขยะมูลฝอย อยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ตามหลักสุขาภิบาล

(Sanitary Landfill)

20 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  -ขุดลอกบอบําบัดนํ้าเสียท่ี 1,2,3 - - 2,000,000 - -  -มีระบบบําบัดนํ้าเสีย  -สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยมี กองชาง

ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย(นํ้าซะขยะ) และปูแผน HDPE (งบเทศบาล) ท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีประสิทธิ สุขาภิบาล

(นํ้าซะขยะ) ณ สถานท่ี และรองรับนํ้าเสีย(นํ้าซะขยะ) และสามารถรองรับ ภาพและเพียงพอสําหรับการ

กําจัดขยะมูลฝอย ท่ีเกิดข้ึนจากการฝงกลบ ปริมาณนํ้าซะขยะ รองรับนํ้าซะขยะท่ีเกิดข้ึนจาก

ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ขยะมูลฝอยท่ีอยูบริเวณสถานท่ี จํานวน 3 บอ การฝงกลบขยะมูลฝอย

กําขยะขยะมูลฝอยของ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการกอสรางบอ  -เพ่ือกอสรางบอสังเกตุการณ  -ขุดเจาะบอสังเกตการณใหสามารถ - - 240,000 - -  -สถานท่ีกําจัดขยะมูล  -สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย กองชาง

สังเกตการณนํ้าใตดิน ใหสามารถใชงานไดอยางมี ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (งบเทศบาล) ฝอยมีบอสังเกตการณ สามารถตรวจติดตามและ สุขาภิบาล

ณ สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ประสิทธิภาพ และมีบอสังเกตการณท่ีสามารถ ท่ีสามารถเฝาระวัง เฝาระวังการปนเปอน

ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย เฝาระวังการปนเปอนนํ้าใตดิน การปนเปอนนํ้าใตดิน ของนํ้าใตดินไดอยางมี

ไดท้ัง 4 จุด ไดท้ัง 4 จุด ประสิทธิภาพ

22 โครงการซอมแซม  -เพ่ือซอมแซมร้ัวลวดหนาม  -จัดทําร้ัวหนามรอบสถานท่ี - - 300,000 - -  -พ้ืนท่ีของสถานท่ี  -ร้ัวท่ีไดรับการปรับปรุง กองชาง

ร้ัวลวดหนามรอบสถานท่ี ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน กําจัดขยะมูลฝอย ทดแทนร้ัวเกา (งบเทศบาล) กําจัดมูลฝอย 100 ไร ซอมแซมจะสามารถ สุขาภิบาล

กําจัดขยะมูลฝอยของ และเพ่ือความปลอดภัยรวมถึง ท่ีชํารุดเสียหายความยาว 600 เมตร มีร้ัวขอบเขตชัดเจน เพ่ิมความปลอดภัย

เทศบาลเมืองบุรีรัมย การแสดงขอบเขตกรรมสิทธ์ิ สามารถรักษา ใหกับชีวิตและทรัพยสิน

ของท่ีดินบริเวณสถานท่ีกําจัด ความปลอดภัยให ของทางราชการได

ขยะมูลฝอย กับทรัพยสินของ

ทางราชการได

รวม 22  โครงการ 230,000 215,000 17,675,000 1,635,000 135,000

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางท่ี 2 เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

v แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจางเหมาลอกทอ  - เพ่ือใหทอระบายนํ้าสามารถ  - ลอกทอระบายนํ้าและทอ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - จํานวนทอระบายนํ้า  -ทอระบายนํ้าและทอรวบ กองชาง

ระบายนํ้าและระบบทอ ระบายนํ้าไดดี  ปองกันและ รวบรวมนํ้าเสียในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ตามถนนในเขต รวมนํ้าเสียไมอุดตันสามารถ สุขาภิบาล

นํ้าเสียในเขตเทศบาล แกไขปญหาทอระบายนํ้าอุดตัน เทศบาลมีการลอกทอ ชวยระบายนํ้าไดดี

เมืองบุรีรัมย ลดปญหานํ้าทวมขังในฤดูฝน เปนประจําทุกป

(โครงการจากการประชุม

ประชาคมเมือง)

รวม 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางท่ี 2 เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

v แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการ  -เพ่ือใหองคการจัดการนํ้าเสีย  -เทศบาลเมืองบุรีรัมยสงมอบระบบ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000  -ผลการตรวจ  -ทําใหนํ้าเสียภายในเขต กองชาง

ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม เขาดําเนินการบริหารจัดการ บําบัดนํ้าเสียรวมเทศบาลเมืองบุรีรัมย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วิเคราะหคุณภาพนํ้า เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดรับ สุขาภิบาล

ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของ ใหองคการจัดการนํ้าเสีย เขาดําเนิน ท่ีไดรับการบําบัด การบําบัดนํ้าเสียใหไดคุณภาพ

โดยองคการจัดการนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบุรีรัมย การบริหารและจัดการตลอดจนซอม นํ้าเสีย ผานเกณฑ นํ้าผานเกณฑมาตรฐาน

ปรับปรุงบํารุงรักษาระบบบําบัด มาตรฐานตาม ตามท่ีหนวยงานทางราชการ

นํ้าเสียรวมเทศบาลเมืองบุรีรัมย ขอกําหนดทาง กําหนด

ใหสามารถบําบัดนํ้าเสียได ราชการ รอยละ100

มาตรฐานท่ีทางราชการกําหนด

 -ในป พ.ศ.2559 จัดทําบันทึกขอ

ตกลงการใหบริการรับบริหารจัดการ

ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมเทศบาลเมือง

เมืองบุรีรัมย

 -ระยะเวลาดําเนินการบริหาร   

การจัดการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย

รวมเทศบาลเมืองบุรีรัมย

พ.ศ.2560-2574

 (รวมระยะเวลา 15 ป)

2 โครงการคืนเงินกองทุน  -เพ่ือสงคืนเงินเขากองทุน  -เทศบาลเมืองบุรีรัมยสงคืนเงินเขา 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000  -เทศบาลเมืองบุรีรัมย  -เทศบาลเมืองบุรีรัมยปฏิบัติ กองชาง

ส่ิงแวดลอมท่ีไดรับการ ส่ิงแวดลอมตามเง่ือนไข กองทุนส่ิงแวดลอม อัตรา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สงคืนเงินเขากองทุน ตามเง่ือนไขท่ีกองทุนส่ิงแวด สุขาภิบาล

สนับสนุนงบประมาณตาม จากการไดรับงบประมาณ รอยละ 3.5 ของเงินคากําจัดขยะ ส่ิงแวดลอมรอยละ 3.5 ลอมกําหนด ตามการไดรับ

โครงการจัดหารเคร่ืองจักรกล ตามโครงการจัดการ มูลฝอยท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมย ของเงินคากําจัดขยะฯ การจัดสรรงบประมาณตาม

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เคร่ืองจักรกลเพ่ือเพ่ิม จัดเก็บได ท่ีเทศบาลฯ จัดเก็บได โครงการจัดหาเคร่ืองจักรกล

ระบบกําจัดขยะของเทศบาล ประสิทธิภาพระบบกําจัด ตามเง่ือนไขท่ีกองทุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

เมืองบุรีรัมย ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ส่ิงแวดลอมกําหนด กําจัดขยะของเทศบาล

รวม 2   โครงการ 4,245,000   4,245,000 4,245,000 4,245,000 4,245,000

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

        ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  แนวทางท่ี  3  ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจางเหมาทําความ  -เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมใน  -จางเหมาชุมชนทําความสะอาดและ 1,498,800 1,552,800  -  -  -  - รอยละ 100  ของ  - ชุมชน สวมสาธารณะ กอง

สะอาดถนนสายหลัก  ถนน การรักษาความสะอาด พัฒนาส่ิงแวดลอมในชุมชน14 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ถนนท่ีสาธารณะ  ตลาด และ คลองละลม สาธารณสุขฯ

และส่ิงแวดลอมในชุมชน    ของบานเมือง  -จางเหมาทําความสะอาดตลาด 1,848,000 1,920,000  -  -  - สถานสาธารณะในเขต ถนนทุกสายในเขตเทศบาล

ตลาดคาสง  คาปลีกตลาด  -เพ่ือเปนการสรางอาชีพและ คาสง คาปลีก และตลาดไนทบาซาร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลฯ ไดรับการ สะอาดเกิดส่ิงแวดลอมท่ีดี

ไนทบาซาร  ตลาดอาหาร รายไดใหคนในชุมชน  -จางเหมากวาดทําความสะอาด 6,115,200 6,302,400  -  -  - ดูแลรักษาความสะอาด  

และเคร่ืองด่ืม  ตลาดผลไม   -ถนน  ท่ีสาธารณะ  สถาน ถนนสายหลัก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และเปนระเบียบ 

และหองนํ้าสาธารณะ   สาธารณะ มีความสะอาด  -จางเหมากวาดทําความสะอาดถนน 849,600 878,400  -  -  - เรียบรอย

และสวนสาธารณะ และเปนระเบียบเรียบรอย สายหลักตอนเย็น   (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

 -จางเหมาทําความสะอาดอาหาร 270,000 280,800  -  -  -

และเคร่ืองด่ืม  ตลาดไนทรมยบุรี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

ตลาดชัยพฤกษและซอยดานหลัง

 -จางเหมาทําความสะอาดหองนํ้า 262,800 273,600  -  -  -

สาธารณะ (งบเทศบาล)(งบเทศบาล)

 -จางเหมาทําความสะอาดคลอง 1,927,200 2,006,400  -  -  -

ละลมลูกท่ี 2 - 4 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

 -จางเหมาทําความสะอาด 235,200 242,400  -  -  -

ท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

เชน ริมร้ัว รพ.บุรีรัมย

และท่ีสาธารณะอ่ืน  ๆในเขตเทศบาล

 -จางเหมาพนักงาน 123,600 127,200  -  -  -

ขับรถกวาดดูดฝุน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

 -จางเหมาพนักงานขับรถยนต 123,600 127,200  -  -  -

ขนขยะมูลฝอย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

 -จางเหมาพนักงานสํารวจและเก็บ 108,000 111,600  -  -  -

ขอมูลในการจัดเก็บคาธรรมเนียมฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการปรับปรุงสถานท่ี  -เพ่ือปรับสภาพพ้ืนท่ีจอดรถ  -ปรับยกระดับพ้ืนท่ีบริเวณ 500,000  -  - 500,000  -  -บริเวณท่ีจอดรถขยะ  -พ้ืนท่ีจอดรถเก็บขนมูลฝอย กอง

จอดรถเก็บขนมูลฝอย เก็บขนมูลฝอยใหเหมาะสม โดยรอบท่ีจอดรถขยะมูลฝอย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มูลฝอยไดรับการ มีสภาพเหมาะสม ไมเปนหลุม สาธารณสุขฯ

ตอการสัญจรและการเก็บรักษา และเทคอนกรีตและเทคอนกรีต ปรับปรุงและ เปนบอ

รถขยะมูลฝอย สําหรับจอดรถขยะมูลฝอย  1  แหง เทคอนกรีต  - ลดภาระคาซอมแซม

 -เพ่ือลดปญหาการเส่ือมสภาพ จํานวน  1  แหง การเส่ือมสภาพชวงลางของ

ของยานพาหนะ  อันเน่ืองจาก รถเก็บขนมูลฝอย

สภาพพ้ืนท่ีชํารุด  - รถเก็บขนมูลฝอยมีอายุ

 -เพ่ือใหมีท่ีสําหรับจอดรถบรรทุก การใชงานนานข้ึน

ขยะมูลฝอยอยางเปนระเบียบ

เรียบรอย

รวม 2   โครงการ 13,862,000 13,822,800  - 500,000  -

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองนาอยูและคุณภาพชิวิตที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  แนวทางท่ี 4 ปรับปรุงสภาพแวดลอม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และพัฒนาภูมิทัศนของบานเมือง

vแผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังปมนํ้าพุ - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนคูเมือง - กอสรางติดต้ังระบบนํ้าพุเตนระบํา  -  - 10,000,000  -  - - สรางความสวยงาม - แกปญหานํ้าเนาเสีย กองชาง

คูเมืองโบราณคลองละลม โบราณใหเปนพ้ืนท่ีพักผอน มีเสียงดนตรีประกอบ พรอม (งบเทศบาล) ใหทองถ่ินและ - มีความสวยงาม และ

ลูกท่ี 1-6 ของประชาชน เคร่ืองควบคุมคลองละลมลูกท่ี 2 ปรับสภาพนํ้าใหดีข้ึน ประชาชนใชเปนสถานท่ี

- เพ่ือพัฒนาความสวยงามสราง และลูกท่ี 3 - นํ้าในคลองละลมมีคา พักผอนและออกกําลังกาย

ความเจริญแกบานเมือง ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด BOD ไมเกิน 20 

- เพ่ือติดต้ังแทนของเดิมท่ีชํารุด - กอสรางติดต้ังระบบนํ้าพุเตนระบํา  -  -  - 10,000,000  - มิลลิกรัมตอลิตร 

มีเสียงดนตรีประกอบ พรอม (งบเทศบาล) รอยละ 100

เคร่ืองควบคุมคลองละลมลูกท่ี 4 

จํานวน 2 ชุด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด

- กอสรางติดต้ังระบบนํ้าพุเตนระบํา  -  -  -  - 10,000,000

มีเสียงดนตรีประกอบ พรอม (งบเทศบาล)

เคร่ืองควบคุมคลองละลมลูกท่ี 5 

และลูกท่ี 6(ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด)

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน - เพ่ือใหสวนสาธารณะสวยงาม - ปรับปรุงสวนสาธารณะโดยการ  -  - 1,000,000 8,500,000  - - สวนสาธารณะไดรับ - เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กองชาง

สวนสาธารณะหนองปรือ และเปนท่ีพักผอนหยอนใจ ปลูกตนไม ติดต้ังระบบไฟสองสวาง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การปรับปรุง เพ่ิมพ้ืนท่ี ในเขตเทศบาล

(โครงการจากการประชุม และพัฒนาภูมิทัศนของเมือง ระบบรดนํ้าตนไม ปูบล็อคลาน สีเขียว และเปน - ใชเปนท่ีพักผอนหยอนใน

ประชาคมเมือง) ใหสวยงาม อเนกประสงค กอสรางมาน่ัง ระเบียบเรียบรอย ออกกําลังกาย ของประชาชน

และทางเดินโดยรอบ และงานอ่ืนๆ รอยละ 80 - เพ่ือความรมร่ืนและสวยงาม

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน - เพ่ือใหสวนสาธารณะสวยงาม - ปรับปรุงสวนสาธารณะหนา  - 728,000  -  -  - - สวนสาธารณะไดรับ - เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กองชาง

สวนสาธารณะหนา และเปนท่ีพักผอนหยอนใจ สํานักงานเทศบาล พ้ืนท่ีไมนอยกวา (งบเทศบาล) การปรับปรุง เพ่ิมพ้ืนท่ี ในเขตเทศบาล

สํานักงานเทศบาล และพัฒนาภูมิทัศนของเมือง 780 ตรม.ตามแบบแปลนท่ี สีเขียว และเปน - ใชเปนท่ีพักผอนหยอนใน

ใหสวยงาม เทศบาลกําหนด ระเบียบเรียบรอย ออกกําลังกาย ของประชาชน

รอยละ 80  -เพ่ือความรมร่ืนและสวยงาม

ก. ยุทธศาสตรที่  3  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุง - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน - จัดสวนเกาะกลางถนนพรอม  -  -  -  - 6,000,000 - เกาะกลางถนนไดรับ - สภาพภูมิทัศนของบานเมือง กองชาง

ถนนเสด็จนิวัติ ถนนเสด็จนิวัติใหเกิดความรมร่ืน ติดต้ังเสาไฟประติมากรรมชาง (งบเทศบาล) การปรับปรุง เพ่ิมพ้ืนท่ี สวยงามเปนระเบียบ

สวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอยพรอมโคมไฟ LED สูง 8 เมตร สีเขียว และเปนระเบียบ - เสริมสรางความเจริญ

เรียบรอย รอยละ 90 แกบานเมืองและทองถ่ิน

5 โครงการปรับปรุงสวน - เพ่ือใหสวนสาธารณะสวยงาม - ปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวาง  -  -  - 3,000,000  - - สวนสาธารณะไดรับ - เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาล กองชาง

สาธารณะขางหองสมุด และเปนท่ีพักผอนหนอนใจ  -จัดภูมิทัศนปลูกตนไม ดอกไม (งบเทศบาล) การปรับปรุง เพ่ิมพ้ืนท่ี - ใชเปนท่ีพักผอนหยอนใจ

ประชาชน และพัฒนาภูมิทัศนของเมือง และหญา สีเขียว และเปนระเบียบ ออกกําลังกาย ของประชาชน

ใหสวยงาม  - ติดต้ังระบบรดนํ้าตนไม เรียบรอย รอยละ 80 - เพ่ือความรมร่ืนและสวยงาม

6 โครงการปรับปรุง - เพ่ือใหสวนสาธารณะสวยงาม พรอมหัวจาย  -  -  - 2,500,000  - - สวนสาธารณะไดรับ - เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กองชาง

สวนสาธารณะ และเปนท่ีพักผอนหยอนใจ - กอสรางศาลา (งบเทศบาล) การปรับปรุง เพ่ิมพ้ืนท่ี ในเขตเทศบาล

หนาสถานีรถไฟ และพัฒนาภูมิทัศนของเมือง - กอสรางศาลาท่ีพักและลาน สีเขียว และเปนระเบียบ - ใชเปนท่ีพักผอนหยอนใจ

ใหสวยงาม อเนกประสงคพรอมคันหินสําเร็จรูป เรียบรอย รอยละ 80 ออกกําลังกาย ของประชาชน

- ติดต้ังระบบรดนํ้าตนไม - เพ่ือความรมร่ืนและสวยงาม

- ปลูกไมดอกไมประดับ

- กอสรางปายช่ือสวน

  1. คลองละลมลูกท่ี 1

  2. สวนหนาสถานีรถไฟ

7 โครงการกอสรางปรับปรุง - เพ่ือใหสวนสาธารณะสวยงาม  -งานจัดสวน ระบบรดนํ้าตนไม  -  - 8,000,000  -  - - ภูมิทัศนสวยงาม - สภาพภูมิทัศนของบานเมือง กองชาง

ภูมิทัศนในเขตเทศบาล และเปนท่ีพักผอนหนอนใจ  จํานวน 5 แหง ดังน้ี (งบเทศบาล) เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว สวยงามเปนระเบียบ

(โครงการจากการประชุม และพัฒนาภูมิทัศนของเมือง   1. สวนหยอมบริเวณขางบานพักนายอําเภอ และเปนระเบียบ - เสริมสรางความเจริญ

ประชาคมเมือง) ใหสวยงาม   2. สวนหยอมบริเวณสามเหล่ียมหนาวัดอิสาณ เรียบรอย แกบานเมืองและทองถ่ิน

  3. สวนหยอมบริเวณสามแยกตนสัก รอยละ 80 

  4. สวนสาธารณะรมยบุรี 200 ป

  5. งานภูมิทัศนพ้ืนท่ีวางปลูกตนไม 

ทางเขาเมืองบุรีรัมย

 -กอสรางศาลาท่ีพักผูโดยสาร  -  - 1,100,000  -  -

จํานวน 4 แหง (งบเทศบาล)

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -งานปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา  -  -  - 7,032,000  -

ภูมิทัศนของเมืองบริเวณแยก (งบเทศบาล)

ถนนจิระตัดถนนคูเมือง

- งานปรับปรุงถนนสายตาง  ๆ  - 5,000,000  -  -  -

ประกอบดวย (งบเทศบาล)

 1. ถนนนิวาศ

 2. ถนนธานี

 3. ถนนบุลําดวน

 4. ถนนสุนทรเทพ

 5. ถนนรมยบุรี

 6. ถนนปลัดเมือง

 7. ถนนอินจันทรณรงค

 8. ถนนหลักเมือง

 9. ถนนคูเมือง

10. ถนนอิสาณ

11. ถนนนคร

12. ถนนพิทักษ

13. ถนนศรีเพชร 1,2

14. ถนนสมรรถการ

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน - เพ่ือใหสวนสาธารณะสวยงาม - ปรับภูมิทัศนโดยการปรับปรุงดังน้ี  -  -  - 9,800,000  - - สวนสาธารณะไดรับ - เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาล กองชาง

สวนสาธารณะหนาสถานีรถไฟ และ'เปนท่ีพักผอนหนอนใจ  1. ปรับปรุงไฟฟา,โคมไฟ (งบเทศบาล) การปรับปรุง เพ่ิมพ้ืนท่ี - ใชเปนท่ีพักผอนหยอนใน

แปลงท่ี 1 และแปลงท่ี 3 และพัฒนาภูมิทัศนของเมือง  2. ปรับปรุงมาน่ัง สีเขียว และเปนระเบียบ ออกกําลังกาย ของประชาชน

ใหสวยงาม  3. ปรับปรุงพืชพรรณไม เรียบรอย รอยละ 80 - เพ่ือความรมร่ืนและสวยงาม

 4. ปรับปรุงปายช่ือสวนสาธารณะ

 5. ปรับปรุงร้ัว

 6. ปรับปรุงระบบรดนํ้าตนไม

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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9 โครงการปรับปรุงเกาะกลาง - เพ่ือความรมร่ืนสวยงาม - ปรับปรุงเกาะกลางถนนจิระ ดังน้ี  -  -  -  - 23,253,000 - ภูมิทัศนสวยงาม - เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาล กองชาง

ถนนจิระ และความเปนระเบียบเรียบรอย  1. ปรับปรุงภูมิทะศนเพ่ือปลูกตนไม (งบเทศบาล) เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว - สภาพภูมิทัศนของบานเมือง

- มีพ้ืนท่ีสีเขียวกลางใจเมือง  2. ติดต้ังระบบรดนํ้าตนไม และเปนระเบียบ สวยงามเปนระเบียบ

 3. ติดต้ังเสานางเรียงผิวหินทราย เรียบรอย รอยละ 80 - เพ่ือความรมร่ืนและสวยงาม

 4. เศียรพญานาคแบบพนมรุง

 5. ติดต้ังระบบไฟฟาสองสวาง  

10 โครงการปรับปรุงสวน - เพ่ือใหสวนสาธารณะสวยงาม - ปรับปรุงสวนสาธารณะ ดังน้ี  -  -  -  - 6,000,000 - ภูมิทัศนสวยงาม - เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาล กองชาง

สาธารณะถนนคูเมืองเลียบ และเปนท่ีพักผอนหนอนใจ  1. ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง (งบเทศบาล) เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว - ใชเปนท่ีพักผอนหยอนใน

คลองละลมลูกท่ี 2 ดานหลัง และพัฒนาภูมิทัศนของเมือง  2. ติดต้ังระบบรดนํ้าตนไม และเปนระเบียบ ออกกําลังกาย ของประชาชน

สํานักงานสาธารณสุข ใหสวยงาม พรอมหัวจาย เรียบรอย รอยละ 80 - เพ่ือความรมร่ืนและสวยงาม

จังหวัดบุรีรัมย - มีพ้ืนท่ีสีเขียวกลางใจเมือง  3. ปลูกไมยืนตน

 4. สถานท่ีจอดรถยนต

 5. กอสรางหองนํ้าสาธารณะ

11 โครงการติดต้ังนํ้าพุสวน  - เพ่ือติดต้ังนํ้าพุในสวน  - ติดต้ังนํ้าพุขนาดความสูง  -  -  - 3,000,000  - - ภูมิทัศนในทองถ่ิน - สภาพภูมิทัศนของบานเมือง กองชาง

สาธารณะหนองปรือ หนองปรือ ไมตํ่ากวา15 เมตร (งบเทศบาล) สวยงามและปรับสภาพ สวยงามเปนระเบียบ

นํ้าใหดีข้ึน รอยละ 90 - เพ่ือความรมร่ืนและสวยงาม

12 โครงการปรับปรุง - เพ่ือปรับปรุงเกาะกลาง - ติดต้ังเสาไฟฟาโคมคูแทนของเดิม 6,000,000  -  -  -  - - ภูมิทัศนในทองถ่ิน - สภาพภูมิทัศนของบานเมือง กองชาง

เกาะกลางถนนนิวาศ ถนนนิวาศ - ปลูกไมดอก ไมประดับ ปูหญา (งบเทศบาล) สวยงามและปรับสภาพ สวยงามเปนระเบียบ

- ติดต้ังประติมากรรม นํ้าใหดีข้ึน รอยละ 90 - เพ่ือความรมร่ืนและสวยงาม

รูปพยานาคพนนํ้า - เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพ

- กอสรางเกาะถนนนิวาศใหมบางจุด ในการ'สัญจรใหปลอดภัย

13 โครงการเจาะนํ้าบาดาล - เพ่ือใชบํารุงดูแลรักษาตนไม - เจาะบอบาดาลขนาดเสนผาน  - 300,000  -  -  - - เพ่ือใหมีนํ้าไวใช - เพ่ือความรมร่ืนและสวยงาม กองชาง

เกาะกลางถนนจิระ ศูนยกลางไมนอยกวา 5 น้ิว (งบเทศบาล) ในฤดูแลงอยางเพียงพอ 

พรอมติดต้ังปมขนาด  2 แรงมา เพ่ิมข้ึน รอยละ 90 

จํานวน 6 บอ

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ
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14 โครงการจางเหมาดูแล - เพ่ือใหสวนสาธารณะ - จางเหมาดูแลสวนสาธารณะ 3,780,000 3,780,000  -  -  - - ภูมิทัศนสวยงาม - เพ่ือความรมร่ืนและสวยงาม กองชาง

รักษาสวนสาธารณะ สวยงามเปนระเบียบ และเกาะกลาง'และเกาะกลางถนน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และเปนระเบียบเรียบรอย

- ลดปญหาเร่ืองคนงานดูแลรักษา ในเขตเทศบาล และเปนระเบียบ

สวนสาธารณะ ดวยความ เรียบรอย รอยละ 80 

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

15 โครงการจางเหมาแรงงานดูแล  -รักษาทรัพยสินของทางเทศบาล  -จางเหมาแรงงานดูความปลอดภัย 216,000 216,000  -  -  -  -มีแรงงานสําหรับดูแล  -ทรัพยสินของทางราชการ กองชาง

ความเรียบรอยบอกําจัดขยะ ใหมีสภาพดีตลอดไป และความเรียบรอยของบอ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความเรียบรอยบอกําจัด ไมเสียหายและเปนระเบียบ สุขาภิบาล

มูลฝอย(ยาม) กําจัดขยะมูลฝอย ต.พระครู ขยะมูลฝอย จํานวน เรียบรอย

 อ.เมือง จ.บุรีรัมย(ยาม) 2 คน

16 โครงการจางเหมาแรงงานดูแล  -เพ่ือดูแลบํารุงรักษาระบบ  -จางเหมาแรงงานดูความปลอดภัย 108,000 - - - -  -มีแรงงานสําหรับดูแล  -ระบบบําบัดนํ้าเสียสามารถ กองชาง

บํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย บําบัดนํ้าเสีย และความเรียบรอยของบอบําบัด (งบเทศบาล) บํารุงรักษาระบบบําบัด เดินระบบไดอยางมีประสิทธิ สุขาภิบาล

นํ้าเสีย อ.เมือง จ.บุรีรัมย(ยาม) นํ้าเสีย จํานวน 1 คน ภาพ

17 โครงการจางเหมาแรงงานดูแล  -เพ่ือดูแลความสะอาดโรงบําบัด  -จางเหมาแรงงานดูแลความสะอาด 216,000 - - - -  -มีแรงงานสําหรับดูแล  -เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีใหมีความ กองชาง

ความสะอาดโรงบําบัดนํ้าเสีย นํ้าเสีย และความเรียบรอยของบอบําบัด (งบเทศบาล) ความสะอาดระบบ เปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม สุขาภิบาล

นํ้าเสีย อ.เมือง จ.บุรีรัมย บําบัดนํ้าเสีย 

จํานวน 2 คน

18 โครงการจางเหมาแรงงานดูแล  -เพ่ือใหดูแลรักษาทําความ  -จางเหมาแรงงานดูแลความสะอาด 216,000 216,000  -  -  -  -มีแรงงานสําหรับดูแล  -มีแรงงานสําหรับดูแล กองชาง

ทําความสะอาดสถานท่ีอาคาร สะอาดสถานท่ีกําจัด และความเรียบรอยสถานท่ี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความสะอาดสถานท่ี ทําความสะอาดสถานท่ีอาคาร สุขาภิบาล

สํานักงาน ณ สถานท่ี ขยะมูลฝอยฯ กําจัดขยะมูลฝอยฯ กําจัดขยะมูลฝอยฯ เคร่ืองช่ัง พ้ืนท่ีโดยรอบของ

กําจัดขยะฯ จํานวน 2 คน สถานท่ีกําจัดขยะฯ

19 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา  -เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟาให  -ระบบไฟฟาสถานท่ีกําจัดขยะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  -สถานท่ีกําจัดขยะ  -ระบบไฟฟาท่ีใชงาน กองชาง

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยฯ สามารถใชงานไดอยางปลอดภัย มูลฝอยฯ สามารถใชงานไดอยางเต็ม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มูลฝอยฯมีระบบไฟฟา ณ สถานท่ีกําจัดขยะฯ สุขาภิบาล

ประสิทธิภาพและปลอดภัย ท่ีใชงานไดเต็ม สามารถใชงาน

ประสิทธิภาพ ไดเต็มประสิทธิภาพ

และปลอดภัย และมีความปลอดภัย

ครอบคลุม ตอชีวิตและทรัพยสิน

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการจัดทําอาคาร  - เพ่ือใหสถานท่ีกําจัดขยะ  - สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มี - - - 350,000 -  - สถานท่ีกําจัดขยะฯ  - สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย กองชาง

สํานักงานประหยัดพลังงาน มูลฝอยมีสถานท่ีสําหรับการ อาคารอเนกประสงค ท่ีสามารถ (งบเทศบาล) มีสํานักงานประหยัด มีอาคารอเนกประสงค สุขาภิบาล

ทํากิจกรรมตาง  ๆ ตอนรับผูมาเย่ียมชมได พลังงาน เพ่ือใหในการดําเนินกิจกรรม  

ตอนรับผูมาเย่ียมชม  -ติดต้ังโซลารเซลล เพ่ือเปน จํานวน 1 อาคาร และตอนรับผูมาเย่ียมชม

 -เพ่ือเปนโมเดลอาคารประหยัด พลังงานทดแทน  -มีอาคารสํานักงาน

พลังงาน ประหยัดพลังงานตนแบบ

รวม 20   โครงการ 10,736,000 10,224,000 20,300,000 44,382,000 45,453,000

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองนาอยูและคุณภาพชิวิตที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  แนวทางท่ี 4 ปรับปรุงสภาพแวดลอม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และพัฒนาภูมิทัศนของบานเมือง

vแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนการดําเนิน - เพ่ือสนับสนุนการดําเนินภารกิจ - เพ่ือสนับสนุนการดําเนินภารกิจ 400,000   -  -  -  - - ทําใหคุณภาพชีวิต - เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน กองชาง

ภารกิจดานผังเมือง ดานผังเมือง เกิดการวางแผนการ ดานผังเมืองเกิดการวางแผนการ (งบเทศบาล) ประชาชนในเขตเมือง ภารกิจดานผังเมืองเกิด

ใชท่ีดินให'เปนประโยชนอยาง ใชท่ีดินใหเปนประโยชน ดีข้ึนและเศรษฐกิจ การวางแผนการใชท่ีดิน

เหมาะสมตามศักยภาพ อยางเหมาะสมตามศักยภาพ เจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน ใหเปนประโยชนอยาง

ของทองถ่ิน ของทองถ่ิน รอยละ 90 เหมาะสมตามศักยภาพ

- เปนการปองกันและแกไขปญหา ของทองถ่ิน

ดานส่ิงแวดลอม ปญหามลพิษ - เปนการปองกันและแกไข

สรางสภาพแวดลอมท่ีดีมี ปญหาดานส่ิงแวดลอม  

การพัฒนาไปในทิศทาง  ปญหามลพิษ สรางสภาพ

ท่ีถูกตองย่ังยืน แวดลอมท่ีดีมีการพัฒนา

ไปในทิศทาง'ท่ีถูกตองย่ังยืน

รวม 1   โครงการ 400,000  -  -  -  -

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรที่  3  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพฒันาเศรษฐกิจ 

 

 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ดานเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่  2    การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

   ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ   แนวทางท่ี 1  พัฒนา สงเสริมอาชีพ และกระจายรายไดใหแกประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมและสงเสริม  -เพ่ือสงเสริมสนับสนุน  -จัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพใหกับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -ผูวางงานมีอาชีพ   -ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

อาชีพใหกับประชาชน ใหประชาชนไดประกอบอาชีพ ประชาชนท่ีวางงานในชุมชนในเขต (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สรางรายไดใหแก มีอาชีพเปนหลักแหลง สวัสดิการฯ

ในชุมชน หรือกิจการซ่ึงมีผลใหเกิดการผลิต เทศบาลท้ัง  18  ชุมชน  ตนเองและครอบครัว ท่ีม่ันคง แนนอน

(โครงการจากการประชุม การบริการ  การสรางงาน อยางนอยเดือนละ  -กลุมอาชีพไดมีเงินทุน

ประชาคมเมือง) เพ่ิมข้ึนในเมือง  ทําใหผูวางงาน 3,000  บาท / คน ประกอบอาชีพจนเขมแข็ง

และผูมีรายไดนอย มีฐานะ และย่ังยืน

ความเปนอยูทางเศรษฐกิจดีข้ึน  -เพ่ิมพูนความรูและทักษะ

ในการประกอบอาชีพ

 -กลุมออมทรัพยของชุมชน

มีความเขมแข็ง ม่ันคงข้ึน

 -ประชาชนผูยากจนหรือ

ดอยโอกาสเขาถึงแหลง

เงินทุนเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตไดมากข้ึน

รวม 1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ดานเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

   ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ   แนวทางท่ี 1  พัฒนา สงเสริมอาชีพ และกระจายรายไดใหแกประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการถนนคนเดิน  -เพ่ือใหมีสถานท่ีสําหรับ  -จัดใหมีถนนคนเดินเซราะกราว 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000  - มีถนนคนเดิน  - ประชาชนมีอาชีพ กอง

เซราะกราว (Sroew  ประชาชนชาวบุรีรัมยนําสินคา ทุกวันเสาร - อาทิตยตลอดป (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สําหรับเปนสถานท่ี และรายไดเพ่ิมข้ึน สาธารณสุขฯ

Ground Walking Street) มาจําหนายเปนการสรางรายได จําหนาย สินคา  - ประชาชน/เยาวชนมีท่ี

แกประชาชน  และเปนสถานท่ี แสดงออกทางพฤติกรรม

 -เพ่ือใหมีสถานท่ีแสดงศิลป- ทองเท่ียว  1  สาย ท่ีเหมาะสม

วัฒนธรรมพ้ืนบาน  - เปนแหลงรองรับนัก

 -เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว ทองเท่ียว

ของจังหวัดบุรีรัมย

2 โครงการอบรมและ  -เพ่ือใหผูประกอบการ  -จัดอบรม ประชุมใหความรูและ 200,000  - 200,000  -  -  -จัดประชุมและ  - ผูประกอบการคาถนน กอง

แลกเปล่ียนเรียนรู ถนนคนเดินเซราะกราว ศึกษาดูงานผูประกอบการถนน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศึกษาดูงาน คนเดินเซราะกราวมีการ สาธารณสุขฯ

ผูประกอบการถนนคนเดิน มีความรูและแนวคิด คนเดินปละ  1  คร้ัง  50  คน ปละ 1 คร้ัง พัฒนารูปแบบการจัดถนน

เซราะกราว การพัฒนาถนนคนเดิน คนเดินใหนาเท่ียว ดึงดูด

ใหเปนท่ีนิยมแพรหลาย

รวม 2 โครงการ 720,000 520,000 720,000 520,000   520,000 

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  ดานเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตรที่ 3   การพัฒนาเศรษฐกิจ  แนวทางที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวโดยการมีสวนรวมของประชาชน

vแผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําแผนพับ  -เพ่ือเผยแพรสงเสริม  -จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -มีชองทางอํานวย  -นักทองเท่ียวไดรับ สํานักปลัด

ประชาสัมพันธแหลง การทองเท่ียวในเขตเทศบาล แหลงทองเท่ียวเสนทางทองเท่ียว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความสะดวกเพ่ิมข้ึน ความสะดวกและมา งานทองเท่ียว

ทองเท่ียวและสถานบริการ จังหวัดบุรีรัมย และสถานบริการในเขตจังหวัด อีก 1ชองทาง ทองเท่ียวมากข้ึน

ในเขตจังหวัดและเทศบาล  -ดึงดูดประชาชนนักทองเท่ียว และเขตเทศบาล 3,000 แผน  -ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ใหมาเท่ียวชมแหลงทองเท่ียว อาชีพรายไดเพ่ิมข้ึน

และใชบริการในเขตเทศบาล รายไดเพ่ิมข้ึน

มากย่ิงข้ึน

2 โครงการรวมกิจกรรมสงเสริม   -เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรม  -สงเสริมการจัดกิจกรรม  -  - 500,000 500,000 500,000  -เพ่ิมชองทางการ  -เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว สํานักปลัด

การทองเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย ตาง ๆดานการทองเท่ียวของ การทองเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สนับสนุนสงเสริม และกิจกรรมดานการทองเท่ียว งานทองเท่ียว

จังหวัดบุรีรัมย ตลอดป การทองเท่ียว ของจังหวัดมากข้ึน

 -เปนการเพ่ิมรายไดใหกับ ของจังหวัด  -เปนการเพ่ิมรายได

ประชาชนและผูประกอบการ ใหกับประชาชนและ

ดานการทองเท่ียว สนับสนุน ผูประกอบการดานการ

การจางงานสงเสริมการมีงาน ทองเท่ียวสนับสนุนการจางงาน

สงเสริมการมีงานมากย่ิงข้ึน

รวม 2    โครงการ 50,000 50,000 550,000 550,000 550,000

งบประมาณและที่ผานมา



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  ดานเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ  แนวทางที่ 2  พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวโดยการมีสวนรวมของประชาชน

v แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงแหลง - เพ่ือปรับปรุงดูแลรักษา - บํารุงรักษาโบราณสถานท่ีไดรับ  -  - 1,000,000  -  - - แหลงทองเท่ียว - นักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน กองชาง

ทองเท่ียวในเขตเทศบาล แหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพสูง การปรับปรุงแลว เชน (งบเทศบาล) โบราณสถานไดรับการ - ประชาชนในเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล คลองละลมคูเมืองโบราณ ดูแลรักษารอยละ 100 มีรายไดจาการใชจายของ

ใหมีความเหมาะสม - กอสรางหอคอยชมทิวทัศน  -  -  -  - 2,000,000 - มีแหลงทองเท่ียว นักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน

- เพ่ือเพ่ิมแหลงทองเท่ียว ของเมือง 1 แหง (งบเทศบาล) เพ่ิมข้ึน 1 แหง

ในเขตเทศบาล

2 โครงการปรับปรุงบํารุงรักษา - เพ่ือปรับปรุงดูแลรักษา - บํารุงรักษาโบราณสถานท่ีไดรับ  -  - 500,000  -  - - แหลงทองเท่ียว - นักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน กองชาง

ศาลหลักเมือง แหลงทองเท่ียวโบราณสถาน การปรับปรุงแลว (งบเทศบาล) โบราณสถานไดรับการ - ประชาชนในเขตเทศบาล

ใหไดรับการบูรณะ เชน ศาลหลักเมือง ดูแลรักษา รอยละ 100 มีรายไดจาการใชจายของ

ตามความเหมาะสม - มีแหลงทองเท่ียว นักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน

- เพ่ือเพ่ิมแหลงทองเท่ียว เพ่ิมข้ึน 1 แหง - เปนท่ีเคารพสักการะของ

ในเขตเทศบาล ประชาชน

รวม 2   โครงการ  -  - 1,500,000  - 2,000,000

งบประมาณ



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพฒันาสังคม 

และสรางความเขมแข็งของชุมชน 

โดยกระบวนการมีสวนรวม 

 

 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

     ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม  แนวทางท่ี  1  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมและศึกษา -เพ่ือพัฒนาองคกรชุมชนใหเปน -จัดอบรมคณะกรรมการชุมชน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000  -คณะกรรมการชุมชน ไดรับความ-ชุมชนมีแกนนําท่ีมีคุณภาพ กอง

ดูงานของคณะกรรมการ องคกรท่ีเขมแข็ง สามารถแกไข ในเขตเทศบาล จํานวน 18 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รูมีศักยภาพในการ และมีประสิทธิภาพ สามารถ สวัสดิการฯ

ชุมชน ปญหาไดทองถ่ินได 172 คน พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนใหเจริญ

-เพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดี  -ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอ่ืน จํานวน 172 คน กาวหนา

ระหวางเทศบาลกับชุมชน ท่ีมีผลงานดีเดน

 -เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ 

ความสามัคคีและมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถ่ิน

2 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ -เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการเรียนรู -จัดทําหลักสูตรโรงเรียนผูสูงอายุและ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000  -มีหลักสูตรและ -ผูสูงอายุมีการเรียนรูตาม กอง

ในดานตาง ๆ ดําเนินการตามหลักสูตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) โรงเรียนผูสูงอายุ หลักสูตร สวัสดิการฯ

-เพ่ือใหผูสูงอายุไดพบปะแลก สําหรับจัดใหความรู มีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุ

เปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน ในดานตาง ๆ เพ่ือพบปะและแลกเปล่ียน

ความรู

3 โครงการจัดทําแผนชุมชน  -เพ่ือใหชุมชนในเขตเทศบาล -จัดประชุมช้ีแจงแนวทางข้ันตอน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -ประชาชนทราบ  -องคกรชุมชนในเขต กอง

มีความรูในการจัดทําแผนชุมชน ในการจัดทําแผนชุมชนและรวบรวม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปญหา ความตองการ เทศบาล มีความรูความ สวัสดิการฯ

สามารถกําหนดแผนงาน แผนชุมชน เสนอตอหนวยงาน ของชุมชน เขาใจแผนของชุมชน

/โครงการเพ่ือการแกไขปญหา ท่ีเก่ียวของ ไดท้ัง 18 ชุมชน สอดคลองกับวิสัยทัศน 

และการพัฒนาชุมชนในอนาคต และจุดมุงหมายเพ่ือการ

พัฒนาแผนยุทธศาสตร 

รวมท้ังสอดคลองกับปญหา

ความตองการของชุมชน

4 โครงการกิจกรรมดานการ -เพ่ือใหความรูแกสตรี/ครอบครัว -จัดอบรมใหความรูแกสตรี/เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  -สตรีในชุมชน -ประชาชนมีสวนรวมในการ กอง

พัฒนาสตรีและครอบครัว และบุคคลในครอบครัว ครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับการอบรม แกไขปญหาอยางย่ังยืน สวัสดิการฯ

จํานวน 18 ชุมชน ใหมีความรู

ท้ัง 18 ชุมชน

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการสนับสนุน --สนับสนุนงบประมาณใหแก -อุดหนุนงบประมาณแก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  -เทศบาลเมืองบุรีรัมย -องคกรสตรีไดรวมพลัง กอง

งบประมาณแก คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดมีสวนรวมในการ จัดกิจกรรมถวายเปน สวัสดิการฯ

คณะกรรมการ อําเภอเมืองบุรีรัมย เพ่ือจัด อําเภอเมืองบุรีรัมย ปละ 1 คร้ัง สนับสนุนกิจกรรม ราชสักการะแดสมเด็จ

พัฒนาสตรีตําบล กิจกรรมรวมพลังสตรีจัดกิจกรรม เก่ียวกับการ พระนางเจาพระบรม

อําเภอเมืองบุรีรัมย ถวายเปนราชสักการะ พัฒนาสตรี 1 กิจกรรม ราชชินีนาถ

แดสมเด็จพระนางเจาพระ -มีกองทุนพัฒนาสตรี

บรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาส อําเภอ/ตําบลเพ่ิมข้ึน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

-เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมและ

ประเพณีอันดีงามของอําเภอเมือง

บุรีรัมยใหมีสืบตอไป

6 โครงการสนับสนุนเพ่ิม  -เพ่ือให อปท. อําเภอเมือง -สนับสนุนงบประมาณศูนยปฏิบัติการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  -เยาวชนในเขตเทศบาล  -สามารถลดผูคาผูเสพ กอง

ศักยภาพศูนยปฏิบัติการ บุรีรัมย ในฐานะศูนยปฏิบัติการ ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  รูถึงพิษภัยยาเสพติด และผูเก่ียวของกับ สวัสดิการฯ

ปองกันและปราบปราม พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด อําเภอเมืองบุรีรัมย เพ่ิมข้ึนรอยละ 60 ยาเสพติดในพ้ืนท่ีได

ยาเสพติด อ.เมืองบุรีรัมย ประจําอปท. ไดประสานงาน (อุดหนุนอําเภอฯ) เปาหมายเปนชุมชนสีขาว

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ปลอดยาเสพติด

 - เพ่ือลดจํานวน ผูเสพ

ผูคาและผูเก่ียวของกับยาเสพติด

ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองบุรีรัมย

7 โครงการวันผูสูงอายุ -เพ่ือแสดงความกตัญูตอ -จัดงาน โดยเชิญผูสูงอายุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -ผูสูงอายุและ -ไดแสดงความกตัญู กอง

แหงชาติ ผูสูงอายุซ่ึงเปรียบเสมือนเสาหลัก และครอบครัวของผูสูงอายุ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ครอบครัว ประชาชน กตเวที ตอผูสูงอายุ สวัสดิการฯ

ของครอบครัว ทํากิจกรรมรวมกัน เชนทําบุญ  ท่ัวไปและประชาชน -ผูสูงอายุไดรวมกิจกรรม

-เพ่ือสะทอนความสําคัญและ ตักบาตร รดนํ้าขอพร รวมกิจกรรม ในเขตเทศบาล สรางความสามัคคี

ศักยภาพของผูสูงอายุ การละเลนตาง  ๆของผูสูงอายุ  18 ชุมชน ในครอบครัวและชุมชน

-เพ่ือแสดงความเอ้ืออาทร การตรวจสุขภาพผูสูงอายุ เปนตน ไดเขารวมโครงการ

ของสังคมตอผูสูงอายุรําลึก

คุณงามความดีและคุณประโยชน

ท่ีทานไดปฏิบัติตอครอบครัว

และสังคม

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการปองกันและแกไข -เพ่ือแกไขปญหายาเสพติด  -ใหการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  -ผูติดยาไดรับการ  -ผูติดยาเสพติดในชุมชน กอง

ปญหายาเสพติด กิจกรรม ในชุมชน จํานวน 20 คนๆละ 3,500บาท/คน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ชวยเหลือ มีจํานวนลดลง สวัสดิการฯ

บําบัดฟนฟู -เพ่ือใหผูติดยาเสพติดไดรับการ รวม 20 คน ครบ 18  ชุมชน  -ผูติดยาเสพติดไดรับการ

บําบัดและเลิกยาเสพติด ชวยเหลือครบทุกชุมชน

9 โครงการปองกันและแกไข -เพ่ือแกไขปญหายาเสพติด -ฝกอบรมอาชีพผูผานการบําบัด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -ผูติดยาไดรับการ  -ผูติดยาเสพติดในชุมชน กอง

ปญหายาเสพติด กิจกรรม ในชุมชน ฟนฟูยาเสพติด จํานวน 20 คนๆละ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ชวยเหลือ มีจํานวนลดลง สวัสดิการฯ

ฝกอบรมอาชีพใหผูผาน -เพ่ือใหความรูและฝกอาชีพ 2,500 บาท ครบ 18  ชุมชน  -ผูผานการบําบัดฟนฟู 

การบําบัดฟนฟู ใหผูผานการบําบัดฟนฟู มีอาชีพสรางรายได

ใหครอบครัว

-ผูผานการบํายัดฟนฟู

สามารถดํารชีวิตอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข

10 โครงการอุดหนุน  -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน  -อุดหนุนงบประมาณแกคณะ 20,000 20,000  -  -  -  -ประชาชนตาม  -ประชาชนในชุมชน กอง

งบประมาณแก ไดรับบริการดานสาธารณสุข กรรมการชุมชนเพ่ือจัดบริการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมายไดรับ ในเขตเทศบาลไดรับบริการ สวัสดิการฯ

คณะกรรมการชุมชน และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ดานสาธารณสุขตามแนวทาง การตรวจคัดกรอง ดานสาธารณสุขและมี

เพ่ือดําเนินการตาม พระราชดําริ ในชุมชนหลังศาล และตรวจสุขภาพ สุขภาพท่ีดีข้ึน

พระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ รอยละ 100

(ดานสาธารณสุข) 1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ชุมชนหลังศาล ไอโอดีนงบประมาณ 7,000  บาท

 2. โครงการคัดกรองพยาธิ 

พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส

งบประมาณ 7,000  บาท

3. โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ี

สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการอุดหนุน  -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน  -อุดหนุนงบประมาณแกคณะ 20,000 20,000  -  -  -  -ประชาชนตาม  -ประชาชนในชุมชน กอง

งบประมาณแก ไดรับบริการดานสาธารณสุข กรรมการชุมชนเพ่ือจัดบริการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมายไดรับ ในเขตเทศบาลไดรับบริการ สวัสดิการฯ

คณะกรรมการชุมชน และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ดานสาธารณสุขตามแนวทาง การตรวจคัดกรอง ดานสาธารณสุขและมี

เพ่ือดําเนินการตาม พระราชดําริ ในชุมชนตลาด บขส. และตรวจสุขภาพ สุขภาพท่ีดีข้ึน

พระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ รอยละ 100

(ดานสาธารณสุข) 1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ชุมชนตลาด บขส. ไอโอดีนงบประมาณ 7,000  บาท

 2. โครงการคัดกรองพยาธิ 

พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส

งบประมาณ 7,000  บาท

3. โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ี

สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

12 โครงการอุดหนุน  -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน  -อุดหนุนงบประมาณแกคณะ 20,000 20,000  -  -  -  -ประชาชนตาม  -ประชาชนในชุมชน กอง

งบประมาณแก ไดรับบริการดานสาธารณสุข กรรมการชุมชนเพ่ือจัดบริการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมายไดรับ ในเขตเทศบาลไดรับบริการ สวัสดิการฯ

คณะกรรมการชุมชน และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ดานสาธารณสุขตามแนวทาง การตรวจคัดกรอง ดานสาธารณสุขและมี

เพ่ือดําเนินการตาม พระราชดําริ ในชุมชนบุลําดวนใต และตรวจสุขภาพ สุขภาพท่ีดีข้ึน

พระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ รอยละ 100

(ดานสาธารณสุข) 1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ชุมชนบุลําดวนใต ไอโอดีนงบประมาณ 7,000  บาท

 2. โครงการคัดกรองพยาธิ 

พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส

งบประมาณ 7,000  บาท

3. โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ี

สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการอุดหนุน  -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน  -อุดหนุนงบประมาณแกคณะ 20,000 20,000  -  -  -  -ประชาชนตาม  -ประชาชนในชุมชน กอง

งบประมาณแก ไดรับบริการดานสาธารณสุข กรรมการชุมชนเพ่ือจัดบริการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมายไดรับ ในเขตเทศบาลไดรับบริการ สวัสดิการฯ

คณะกรรมการชุมชน และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ดานสาธารณสุขตามแนวทาง การตรวจคัดกรอง ดานสาธารณสุขและมี

เพ่ือดําเนินการตาม พระราชดําริ ในชุมชนบุลําดวนเหนือ และตรวจสุขภาพ สุขภาพท่ีดีข้ึน

พระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ รอยละ 100

(ดานสาธารณสุข) 1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ชุมชนบุลําดวนเหนือ ไอโอดีนงบประมาณ 7,000  บาท

 2. โครงการคัดกรองพยาธิ 

พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส

งบประมาณ 7,000  บาท

3. โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ี

สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

14 โครงการอุดหนุน  -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน  -อุดหนุนงบประมาณแกคณะ 20,000 20,000  -  -  -  -ประชาชนตาม  -ประชาชนในชุมชน กอง

งบประมาณแกคณะ ไดรับบริการดานสาธารณสุข กรรมการชุมชนเพ่ือจัดบริการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมายไดรับ ในเขตเทศบาลไดรับบริการ สวัสดิการฯ

กรรมการชุมชน และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ดานสาธารณสุขตามแนวทาง การตรวจคัดกรอง ดานสาธารณสุขและมี

เพ่ือดําเนินการตาม พระราชดําริ ในชุมชนหนาสถานีรถไฟ และตรวจสุขภาพ สุขภาพท่ีดีข้ึน

พระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ รอยละ 100

(ดานสาธารณสุข) 1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ชุมชนหนาสถานีรถไฟ ไอโอดีนงบประมาณ 7,000  บาท

 2. โครงการคัดกรองพยาธิ 

พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส

งบประมาณ 7,000  บาท

3. โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ี

สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการอุดหนุน  -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน  -อุดหนุนงบประมาณแกคณะ 20,000 20,000  -  -  -  -ประชาชนตาม  -ประชาชนในชุมชน กอง

งบประมาณแกคณะ ไดรับบริการดานสาธารณสุข กรรมการชุมชนเพ่ือจัดบริการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมายไดรับ ในเขตเทศบาลไดรับบริการ สวัสดิการฯ

กรรมการชุมชน และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ดานสาธารณสุขตามแนวทาง การตรวจคัดกรอง ดานสาธารณสุขและมี

เพ่ือดําเนินการตาม พระราชดําริ ในชุมชนหลังสถานีรถไฟ และตรวจสุขภาพ สุขภาพท่ีดีข้ึน

พระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ รอยละ 100

(ดานสาธารณสุข) 1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ชุมชนหลังสถานีรถไฟ ไอโอดีนงบประมาณ 7,000  บาท

 2. โครงการคัดกรองพยาธิ 

พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส

งบประมาณ 7,000  บาท

3. โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ี

สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

16 โครงการอุดหนุน  -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน  -อุดหนุนงบประมาณแกคณะ 20,000 20,000  -  -  -  -ประชาชนตาม  -ประชาชนในชุมชน กอง

งบประมาณแกคณะ ไดรับบริการดานสาธารณสุข กรรมการชุมชนเพ่ือจัดบริการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมายไดรับ ในเขตเทศบาลไดรับบริการ สวัสดิการฯ

กรรมการชุมชน และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ดานสาธารณสุขตามแนวทาง การตรวจคัดกรอง ดานสาธารณสุขและมี

เพ่ือดําเนินการตาม พระราชดําริ ในชุมชนตลาดสด และตรวจสุขภาพ สุขภาพท่ีดีข้ึน

พระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ รอยละ 100

(ดานสาธารณสุข) 1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ชุมชนตลาดสด ไอโอดีนงบประมาณ 7,000  บาท

 2. โครงการคัดกรองพยาธิ 

พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส

งบประมาณ 7,000  บาท

3. โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ี

สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการอุดหนุน  -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน  -อุดหนุนงบประมาณแกคณะ 20,000 20,000  -  -  -  -ประชาชนตาม  -ประชาชนในชุมชน กอง

งบประมาณแกคณะ ไดรับบริการดานสาธารณสุข กรรมการชุมชนเพ่ือจัดบริการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมายไดรับ ในเขตเทศบาลไดรับบริการ สวัสดิการฯ

กรรมการชุมชน และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ดานสาธารณสุขตามแนวทาง การตรวจคัดกรอง ดานสาธารณสุขและมี

เพ่ือดําเนินการตาม พระราชดําริ ในชุมชนหลักเมือง และตรวจสุขภาพ สุขภาพท่ีดีข้ึน

พระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ รอยละ 100

(ดานสาธารณสุข) 1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ชุมชนหลักเมือง ไอโอดีน งบประมาณ 7,000  บาท

 2. โครงการคัดกรองพยาธิ 

พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส

งบประมาณ 7,000  บาท

3. โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ี

สูชุมชน งบประมาณ 6,000 บาท

18 โครงการอุดหนุน  -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน  -อุดหนุนงบประมาณแกคณะ 20,000 20,000  -  -  -  -ประชาชนตาม  -ประชาชนในชุมชน กอง

งบประมาณแกคณะ ไดรับบริการดานสาธารณสุข กรรมการชุมชนเพ่ือจัดบริการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมายไดรับ ในเขตเทศบาลไดรับบริการ สวัสดิการฯ

กรรมการชุมชน และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ดานสาธารณสุขตามแนวทาง การตรวจคัดกรอง ดานสาธารณสุขและมี

เพ่ือดําเนินการตาม พระราชดําริ ในชุมชนวัดอิสาณ และตรวจสุขภาพ สุขภาพท่ีดีข้ึน

พระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ รอยละ 100

(ดานสาธารณสุข) 1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ชุมชนวัดอิสาณ ไอโอดีนงบประมาณ 7,000  บาท

 2. โครงการคัดกรองพยาธิ 

พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส

งบประมาณ 7,000  บาท

3. โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ี

สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการอุดหนุน  -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน  -อุดหนุนงบประมาณแกคณะ 20,000 20,000  -  -  -  -ประชาชนตาม  -ประชาชนในชุมชน กอง

งบประมาณแกคณะ ไดรับบริการดานสาธารณสุข กรรมการชุมชนเพ่ือจัดบริการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมายไดรับ ในเขตเทศบาลไดรับบริการ สวัสดิการฯ

กรรมการชุมชน และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ดานสาธารณสุขตามแนวทาง การตรวจคัดกรอง ดานสาธารณสุขและมี

เพ่ือดําเนินการตาม พระราชดําริ ในชุมชนตนสัก และตรวจสุขภาพ สุขภาพท่ีดีข้ึน

พระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ รอยละ 100

(ดานสาธารณสุข) 1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ชุมชนตนสัก ไอโอดีน งบประมาณ 7,000  บาท

 2. โครงการคัดกรองพยาธิ 

พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส

งบประมาณ 7,000  บาท

3. โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ี

สูชุมชน งบประมาณ 6,000 บาท

20 โครงการอุดหนุน  -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน  -อุดหนุนงบประมาณแกคณะ 20,000 20,000  -  -  -  -ประชาชนตาม  -ประชาชนในชุมชน กอง

งบประมาณแกคณะ ไดรับบริการดานสาธารณสุข กรรมการชุมชนเพ่ือจัดบริการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมายไดรับ ในเขตเทศบาลไดรับบริการ สวัสดิการฯ

กรรมการชุมชน และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ดานสาธารณสุขตามแนวทาง การตรวจคัดกรอง ดานสาธารณสุขและมี

เพ่ือดําเนินการตาม พระราชดําริ ในชุมชนราชภัฏ และตรวจสุขภาพ สุขภาพท่ีดีข้ึน

พระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ รอยละ 100

(ดานสาธารณสุข) 1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ชุมชนราชภัฎ ไอโอดีนงบประมาณ 7,000  บาท

 2. โครงการคัดกรองพยาธิ 

พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส

งบประมาณ 7,000  บาท

3. โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ี

สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการอุดหนุน  -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน  -อุดหนุนงบประมาณแกคณะ 20,000 20,000  -  -  -  -ประชาชนตาม  -ประชาชนในชุมชน กอง

งบประมาณแกคณะ ไดรับบริการดานสาธารณสุข กรรมการชุมชนเพ่ือจัดบริการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมายไดรับ ในเขตเทศบาลไดรับบริการ สวัสดิการฯ

กรรมการชุมชน และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ดานสาธารณสุขตามแนวทาง การตรวจคัดกรอง ดานสาธารณสุขและมี

เพ่ือดําเนินการตาม พระราชดําริ ในชุมชนประปาเกา และตรวจสุขภาพ สุขภาพท่ีดีข้ึน

พระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ รอยละ 100

(ดานสาธารณสุข) 1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ชุมชนประปาเกา ไอโอดีน งบประมาณ 7,000  บาท

 2. โครงการคัดกรองพยาธิ 

พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส

งบประมาณ 7,000  บาท

3. โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ี

สูชุมชน งบประมาณ 6,000 บาท

22 โครงการอุดหนุน  -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน  -อุดหนุนงบประมาณแกคณะ 20,000 20,000  -  -  -  -ประชาชนตาม  -ประชาชนในชุมชน กอง

งบประมาณแกคณะ ไดรับบริการดานสาธารณสุข กรรมการชุมชนเพ่ือจัดบริการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมายไดรับ ในเขตเทศบาลไดรับบริการ สวัสดิการฯ

กรรมการชุมชน และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ดานสาธารณสุขตามแนวทาง การตรวจคัดกรอง ดานสาธารณสุขและมี

เพ่ือดําเนินการตาม พระราชดําริ ในชุมชนชุมเห็ด และตรวจสุขภาพ สุขภาพท่ีดีข้ึน

พระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ รอยละ 100

(ดานสาธารณสุข) 1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ชุมชนชุมเห็ด ไอโอดีนงบประมาณ 7,000  บาท

 2. โครงการคัดกรองพยาธิ 

พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส

งบประมาณ 7,000  บาท

3. โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ี

สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการอุดหนุน  -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน  -อุดหนุนงบประมาณแกคณะ 20,000 20,000  -  -  -  -ประชาชนตาม  -ประชาชนในชุมชน กอง

งบประมาณแกคณะ ไดรับบริการดานสาธารณสุข กรรมการชุมชนเพ่ือจัดบริการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมายไดรับ ในเขตเทศบาลไดรับบริการ สวัสดิการฯ

กรรมการชุมชน และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ดานสาธารณสุขตามแนวทาง การตรวจคัดกรอง ดานสาธารณสุขและมี

เพ่ือดําเนินการตาม พระราชดําริ ในชุมชนหนองปรือ และตรวจสุขภาพ สุขภาพท่ีดีข้ึน

พระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ รอยละ 100

(ดานสาธารณสุข) 1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ชุมชนหนองปรือ ไอโอดีนงบประมาณ 7,000  บาท

 2. โครงการคัดกรองพยาธิ 

พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส

งบประมาณ 7,000  บาท

3. โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ี

สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

24 โครงการอุดหนุน  -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน  -อุดหนุนงบประมาณแกคณะ 20,000 20,000  -  -  -  -ประชาชนตาม  -ประชาชนในชุมชน กอง

งบประมาณแกคณะ ไดรับบริการดานสาธารณสุข กรรมการชุมชนเพ่ือจัดบริการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมายไดรับ ในเขตเทศบาลไดรับบริการ สวัสดิการฯ

กรรมการชุมชน และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ดานสาธารณสุขตามแนวทาง การตรวจคัดกรอง ดานสาธารณสุขและมี

เพ่ือดําเนินการตาม พระราชดําริ ในชุมชนโคกกลาง และตรวจสุขภาพ สุขภาพท่ีดีข้ึน

พระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ รอยละ 100

(ดานสาธารณสุข) 1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ชุมชนโคกกลาง ไอโอดีนงบประมาณ 7,000  บาท

 2. โครงการคัดกรองพยาธิ 

พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส

งบประมาณ 7,000  บาท

3. โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ี

สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการอุดหนุน  -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน  -อุดหนุนงบประมาณแกคณะ 20,000 20,000  -  -  -  -ประชาชนตาม  -ประชาชนในชุมชน กอง

งบประมาณแกคณะ ไดรับบริการดานสาธารณสุข กรรมการชุมชนเพ่ือจัดบริการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมายไดรับ ในเขตเทศบาลไดรับบริการ สวัสดิการฯ

กรรมการชุมชน และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ดานสาธารณสุขตามแนวทาง การตรวจคัดกรอง ดานสาธารณสุขและมี

เพ่ือดําเนินการตาม พระราชดําริ ในชุมชนสะพานยาว และตรวจสุขภาพ สุขภาพท่ีดีข้ึน

พระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ รอยละ 100

(ดานสาธารณสุข) 1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ชุมชนสะพานยาว ไอโอดีนงบประมาณ 7,000  บาท

 2. โครงการคัดกรองพยาธิ 

พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส

งบประมาณ 7,000  บาท

3. โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ี

สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

26 โครงการอุดหนุน  -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน  -อุดหนุนงบประมาณแกคณะ 20,000 20,000  -  -  -  -ประชาชนตาม  -ประชาชนในชุมชน กอง

งบประมาณแกคณะ ไดรับบริการดานสาธารณสุข กรรมการชุมชนเพ่ือจัดบริการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมายไดรับ ในเขตเทศบาลไดรับบริการ สวัสดิการฯ

กรรมการชุมชน และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ดานสาธารณสุขตามแนวทาง การตรวจคัดกรอง ดานสาธารณสุขและมี

เพ่ือดําเนินการตาม พระราชดําริ ในชุมชนฝงละลม และตรวจสุขภาพ สุขภาพท่ีดีข้ึน

พระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ รอยละ 100

(ดานสาธารณสุข) 1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ชุมชนฝงละลม ไอโอดีน งบประมาณ 7,000  บาท

 2. โครงการคัดกรองพยาธิ 

พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส

งบประมาณ 7,000  บาท

3. โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ี

สูชุมชน งบประมาณ 6,000 บาท

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการอุดหนุน  -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน  -อุดหนุนงบประมาณแกคณะ 20,000 20,000  -  -  -  -ประชาชนตาม  -ประชาชนในชุมชน กอง

งบประมาณแกคณะ ไดรับบริการดานสาธารณสุข กรรมการชุมชนเพ่ือจัดบริการ (งบเทศบาล)(งบเทศบาล) เปาหมายไดรับ ในเขตเทศบาลไดรับบริการ สวัสดิการฯ

กรรมการชุมชน และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ดานสาธารณสุขตามแนวทาง การตรวจคัดกรอง ดานสาธารณสุขและมี

เพ่ือดําเนินการตาม พระราชดําริ ในชุมชนเทศบาล และตรวจสุขภาพ สุขภาพท่ีดีข้ึน

พระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ รอยละ 100

(ดานสาธารณสุข) 1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ชุมชนเทศบาล ไอโอดีนงบประมาณ 7,000  บาท

 2. โครงการคัดกรองพยาธิ 

พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส

งบประมาณ 7,000  บาท

3. โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ี

สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

รวม 27 โครงการ 1,330,000 1,330,000 970,000 970,000 970,000

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม  แนวทางท่ี  1  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนกองทุน  -เพ่ือสงเสริมการออมทรัพย -สนับสนุนใหแกกองทุนสนับสนุน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  -ประชาชนรวมตัวกัน   -ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

สวัสดิการชุมชน ใหแกประชาชน กองทุนสวัสดิการชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ออมวันละบาท มีสัจจะ มีวินัย เห็นคุณคา สวัสดิการฯ

(ออมวันละบาท)  -เพ่ือสนับสนุนใหประชาชน (ออมวันละบาท) เพ่ือชวยเหลือเก้ือกูล ในการออมทรัพย และมี

มีจิตสํานึกในการออม วิถีชีวิต ต้ังแตเกิด แก ความรับผิดชอบรวมกัน

เจ็บ ตาย และอ่ืน  ๆ

รวม 1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม  แนวทางท่ี  1  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดเวที "สภาเมือง"  -เพ่ือจัดเวที "สภาเมือง"  -จัดเวที "สภาเมือง"เพ่ือสงเสริมให 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  -ประชาชนในเขต  -ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม เพ่ือสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม ประชาชนเขามามีสวนรวมดาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญ สวัสดิการฯ

ของประชาชนในดาน ของประชาชนในดานการเมือง การเมืองและการบริหารงานของ ในดานการเมืองและ ในการมีสวนรวมในการรวม

การเมืองและการบริหารงาน และบริหารงานของเทศบาล เทศบาล การบริหารงานของ พัฒนาทองถ่ิน

ของเทศบาล เทศบาลท้ัง 18 ชุมชน  -ชุมชนมีแกนนําท่ีมีคุณภาพ 

และมีประสิทธิภาพ สามารถ

พัฒนาชุมชนใหเจริญ

กาวหนา

รวม  1 โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

      ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม    แนวทางท่ี  2  เสริมสรางสวัสดิการสังคมและการสงเคราะหผูดอยโอกาส

 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ -เพ่ือแกไขและบรรเทาปญหา -ใหเงินสงเคราะหเปนเบ้ียยังชีพแก 126,000 126,000 138,000 138,000 138,000  -ผูปวยเอดสไดรับการ  -ผูปวยเอดสในชุมชน กอง

ผูปวยเอดสในชุมชน ความเดือดรอนเฉพาะหนาของ ผูปวยเอดสในชุมชน จํานวน 21 ราย (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ชวยเหลือ ไดรับการชวยเหลือ สวัสดิการฯ

ผูปวยเอดสสามารถพ่ึงพาตนเองได รายละ 500 บาทตอเดือน ครบ 18 ชุมชน ในเบ้ืองตน

และมีสวนรวมในกิจกรรมสังคม 

สามารถใชชีวิตอยูในสังคมได

สะดวกและเทาเทียมกัน

2 โครงการสงเคราะหเบ้ียความ -เพ่ือแกไขและบรรเทาปญหา -ใหเงินสงเคราะหเปนเบ้ีย 4,992,000 4,992,000 5,568,000 5,568,000 5,568,000  -คนพิการไดรับการ -คนพิการในชุมชนไดรับการ กอง

พิการในชุมชน ความเดือดรอนเฉพาะหนาของ ความพิการ จํานวน 520 (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ชวยเหลือ ชวยเหลือในเบ้ืองตน สวัสดิการฯ

คนพิการ ใหสามารถพ่ึงพา คนๆละ 800 ครบ 18 ชุมชน

ตนเองได และมีสวนรวม

ในกิจกรรมทางสังคม สามารถ

ใชชีวิตอยูในสังคมไดเทาเทียม

กับคนอ่ืน ๆ

3 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ  -แกไขและบรรเทาปญหา -ใหเงินสงเคราะหเปนเบ้ียยังชีพแบบ 18,868,800 18,868,800 19,948,800 19,948,800 19,948,800  -ผูสูงอายุไดรับการ -ผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือ กอง

ผูสูงอายุในชุมชน ความเดือดรอนเฉพาะหนา ข้ันบันไดใหแกผูสูงอายุจํานวน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ชวยเหลือ ในเบ้ืองตน สวัสดิการฯ

ของผูสูงอายุใหสามารถพ่ึงพา  2,360  คนๆละ600,700, ครบ 18 ชุมชน

ตนเองได ใชชีวิตอยูได 800,1,000 บาท ตอเดือน

เทาเทียมกับคนอ่ืน

รวม 3 โครงการ 23,986,800 23,986,800 25,654,800 25,654,800 25,654,800

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

      ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม แนวทางที่  2  เสริมสรางสวัสดิการสังคมและการสงเคราะหผูดอยโอกาส

 แผนงานสังคมสงเคราะห

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะห -เพ่ือแบงเบาความเดือดรอนของ -ชวยเหลือผูดอยโอกาสในชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -ผูดอยโอกาสไดรับ -ผูดอยโอกาสไดรับการ กอง

ผูประสบสาธารณภัย ครอบครัวท่ีประสบสาธารณภัย จํานวน 18 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การดูแลใหการ ชวยเหลือในเบ้ืองตน สวัสดิการฯ

ผูยากไรและผูดอยโอกาส ตาง  ๆลงไดเบ้ืองตนในระดับหน่ึง ชวยเหลือ -ผูดอยโอกาสเกิดขวัญและ

ในเขตเมือง -เพ่ือเปนการสงเคราะหชวยเหลือ ครบ 18 ชุมชน กําลังใจในการดําเนินชีวิต

ผูดอยโอกาสตาง  ๆเชน

กลุมคนยากจน เรรอน ขอทาน 

ไรท่ีพ่ึง เปนตน

รวม 1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมสรางและ  -เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ  -ฝกอบรมใหความรู ความเขาใจ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  -รอยละ 60 ของกลุม  -กลุมเปาหมาย กอง

พัฒนาการดําเนินกิจการ ใหกับผูประกอบกิจการหอพัก เก่ียวกับ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมาย เครือขาย เครือขายมีความรู ความเขาใจ สวัสดิการฯ

หอพักแบบมีสวนรวม เอกชน ผูปกครอง นักเรียน 2558 และกฏหมายอ่ืนท่ี มีความรู ความเขาใจ การดําเนินภารกิจตาม พ.ร.บ.

รับผิดชอบตอสังคม นิสิตนักศึกษา สถาบัน เก่ียวของในการดําเนินกิจการ ในการดําเนินกิจการ หอพัก พ.ศ.2558

เพ่ือการคุมครองพิทักษ การศึกษา ฯลฯ เก่ียวกับ หอพักใหเปนไปตามกฏหมาย หอพักตาม พ.ร.บ.

เยาวชน พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 และมีสวนรวมในการคุมครอง หอพัก พ.ศ.2558

และกฏหมายท่ีเก่ียวของ พิทักษเยาวชน กลุมเปาหมาย

มีการดําเนินกิจการหอพัก ไดแกผูประกอบกิจการหอพัก

ใหเปนไปตามกฏหมาย และ เอกชน ผูปกครอง นักเรียน 

มีสวนรวมในการคุมครอง นิสิต นักศึกษา สถานศึกษา

พิทักษเยาวชน ฯลฯ

 

รวม 1  โครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

     ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม แนวทางที่ 2 เสริมสรางสวัสดิการสังคมและการสงเคราะหผูดอยโอกาส 

      vแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม แนวทางท่ี  3  การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน

 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเชิดชูคุณธรรม -เพ่ือเทิดทูนพระคุณพอ -ดําเนินการคัดเลือกพอตัวอยาง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -พอเปนบุคคลท่ีเปน -เปนการสงเสริมวัฒนธรรม กอง

พอตัวอยางประจําชุมชน และยกยองบทบาทของพอ จากชุมชนในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แบบอยางท่ีดี ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม สวัสดิการฯ

ท่ีมีตอครอบครัวและสังคม ชุมชนละ 1 คน รวมท้ังหมด 18 คน ของชุมชน ตามตัวอยางลักษณะของ

 -เพ่ือใหลูกไดแสดงความ จํานวน 18 ชุมชน คนไทย และดํารงไว

กตัญูกตเวทีตอพอ เอกลักษณอันดีงามของชาติ

 -เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรม และตองการใหประชาชน

ทางดานจิตใจของพลเมือง ของชาติเปนคนดี

เพ่ือความเจริญกาวหนา

ของประเทศ

2 โครงการเชิดชูคุณธรรม -เพ่ือเทิดทูนพระคุณแม -ดําเนินการคัดเลือกแมตัวอยาง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -แมเปนบุคคลท่ีเปน -เปนการสงเสริมวัฒนธรรม กอง

แมตัวอยางประจําชุมชน และยกยองบทบาทของแม จากชุมชนในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แบบอยางท่ีดี ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม สวัสดิการฯ

ตอครอบครัวและสังคม ชุมชนละ 1 คน ของชุมชน ตามตัวอยางลักษณะของ

-เพ่ือใหลูกไดแสดงความ รวมท้ังหมด 18 ชุมชน จํานวน 18 ชุมชน คนไทย และดํารงไว

กตัญูกตเวทีตอแม เอกลักษณอันดีงามของชาติ

-เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรม และตองการใหประชาชน

ทางดานจิตใจของพลเมือง ของชาติเปนคนดี

เพ่ือความเจริญกาวหนา

ของประเทศ

รวม 2   โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

งบประมาณ



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพฒันาระบบสาธารณสุข 

 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2     การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

     ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาการสาธารณสุข  แนวทางที่  1  ปรับปรุงและขยายการบริการดานการรักษาพยาบาล

       แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสืบสานพระราช  - เพ่ือให  อสม. เทศบาลเมือง  - จัดอบรมใหความรู  อสม.  - 120,000  -  -  -  -อสม. สามารถถาย 1. อสม. ท่ีเปนแกนนํา กอง

ปณิธานสมเด็จยาตานภัย บุรีรัมยมีความรูในการตรวจมะเร็ง เทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 165 คน (งบเทศบาล) ทอดความรูการตรวจ สุขภาพในชุมชน มี สาธารณสุขฯ

มะเร็งเตานมและมะเร็ง เตานมและสามารถถายทอด ในการคัดกรองมะเร็งเตานม เตานมแกสตรี ความรูและถายทอดให

ปากมดลูก ความรูใหสตรี  กลุมเส่ียง และมะเร็งปากมดลูก กลุมเส่ียงได สตรีกลุมเส่ียงสามารถ

สามารถกรองมะเร็งเตานมดวย  -อสม. ดําเนินการณรงคการ  - รอยละ 80 สตรี ตรวจมะเร็งเตานมดวย

ตนเองได คัดกรองมะเร็งเตานมและมะเร็ง กลุมเส่ียง มีความ ตัวเองได

 -สตรีกลุมเส่ียงมีทักษะและ ปากมดลูกแกกลุมสตรีกลุมเส่ียง สามารถตรวจคัดกรอง 2. สตรีกลุมเส่ียงสามารถ

ความรูในการตรวจหามะเร็ง ในชุมชน  18  ชุมชน มะเร็งเตานมดวย ตรวจคัดกรองมะเร็งเตา

เตานมดวยตัวเองไดอยาง  -จัดทําคูมือ อสม. ในการตรวจ ตัวเองไดอยางนอย นมไดดวยตัวเองอยาง

ถูกตอง  และไดรับการตรวจ คัดกรองมะเร็งเตมนมและมะเร็ง เดือนละ  1  คร้ัง นอยเดือนละ  1  คร้ัง

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปากมดลูก  - สตรีกลุมเส่ียงมะเร็ง 3. สตรีกลุมเส่ียงท่ีตรวจ

 -สตรีกลุมเส่ียงไดรับการคัด  -สตรีกลุมเส่ียงมีสมุดประจําตัว ปากมดลูกรอยละ 30 เจอมะเร็งเตานม  และ

กรองมะเร็งและพบหรือสงสัยวา บันทึกการตรวจมะเร็งเตานม ไดรับการตรวจ มะเร็งปากมดลูกระยะ

เปนมะเร็งเตานมและมะเร็งปาก ดวยตนเอง คัดกรอง แรกไดรับการรักษาทัน

มดลูก ไดรับการตรวจรักษา ปละ  1  คร้ัง เวลา

อยางถูกตอง

 -อสม. มีคูมือเร่ืองการตรวจ

คัดกรองมะเร็งเตานม

 - สตรีกลุมเส่ียงมีสมุดบันทึก

การตรวจเตานมดวยตนเอง

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการเด็กไทยฉลาด  - เพ่ือให  อสม. มีความรูเร่ือง  -จัดอบรมใหความรู  อสม.  ครู  - 120,000  -  -  -  -รอยละ 80 ของ  - อสม. ครู  ผูประกอบ กอง

สมวัย เพ่ิมไอคิว ตาม การเสริมเกลือไอโอดีนและพิษ ผูประกอบการอาหารในโรงเรียน (งบเทศบาล) จํานวนผูเขารับการ การอาหารในโรงเรียน สาธารณสุขฯ

แนวทางพระราชดําริ ภัยของการขาดสารไอโอดีน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล อบรมท้ัง อสม. ครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

สมเด็จพระเทพรัตน  - เพ่ือใหครู ผูประกอบการ เมืองบุรีรัมย ไดรับความรูเร่ือง ผูประกอบการใน ประชาชนท่ัวไป  มี

ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อาหารในโรงเรียน ศูนยพัฒนา เกลือเสริมไอโอดีน  และภาวะ โรงเรียน  ศูนยพัฒนา ความรูเร่ืองเกลือไอโอดีน

เด็กเล็กเห็นความสําคัญและมี ความผิดปกติของรางกายเม่ือขาด เด็กเล็กไดรับความรู สามารถบริโภคในอัตรา

ความรูเร่ืองเกลือไอโอดีน สารไอโอดีน  จํานวน  200  คน เร่ืองเกลือเสริม สวนท่ีถูกตอง

 -ประชาชน/นักเรียน มีความรู  - จัดหาเกลือเสริมไอโอดีนสําหรับ ไอโอดีน  - นักเรียนมีความฉลาด

ในการบริโภคเกลือไอโอดีน แนะนําแกประชาชนในการจัดหา สมวัยไมเปนโรคคอพอก

ท่ีถูกตอง และไดบริโภคเกลือ เกลือบริโภคในโรงเรียนและชุมชน  -ประชาชนท่ัวไป ไม

ไอโอดีนในอัตราท่ีเหมาะสม  -จัดทําเอกสารแผนพับเร่ืองเกลือ เปนโรคขาดสารไอโอดีน

 - เด็กวัยเรียนฉลาดสมวัย  ไม ไอโอดีนตอสุขภาพประชาชน 

เปนโรคคอพอก จํานวน  2,500  ชุด

3 โครงการตรวจสุขภาพ  -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน  - ประสานทีมแพทยจาก  - 120,000  -  -  -   -จํานวนผูมารับการ  -ประชาชนในเขต กอง

เคล่ือนท่ีสูชุมชนตาม เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยไดรับ โรงพยาบาลบุรีรัมยในการออก (งบเทศบาล) ตรวจสุขภาพและรักษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย สาธารณสุขฯ

พระปณิธานศาสตราจารย การตรวจสุขภาพรักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล พยาบาลในหนวยแพทย ไดรับการตรวจสุขภาพ

ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เชิงรุกในชุมชน ทําใหเขาถึง เชิงรุกในชุมชน เคล่ือนท่ีท้ัง 18  ชุมชน รักษาพยาบาลจากทีมแพทย

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ บริการสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึง  -จัดเตรียมอุปกรณ  ยา  รอยละ  80 ของเปา และสหวิชาชีพเชิงรุก

อัครราชกุมารี   -เพ่ือใหประชาชนในเขต และเวชภัณฑพรอมในการให หมายท่ีต้ังไว เขาถึงบริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดรับการ บริการ ไดอยางท่ัวถึง

ตรวจรักษาจากทีมแพทยและ  - จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ

สหวิชาชีพอยางครบวงจร เชิงรุกแกประชาชนในชุมชน 

ท้ัง18  ชุมชน  ๆละ 70 คน  รวม

1,260  คน  โดยทีมแพทยและ

สหวิชาชีพ

รวม 3  โครงการ  - 360,000  -  -  -

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี 

     ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข   แนวทางท่ี  2   สงเสริมและใหบริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก

 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมนวดแผน  -เพ่ือสรางบุคลากรนวดแผนไทย  -จัดอบรมผูสนใจนวดแผนไทย 100,000  - 100,000 100,000 100,000  - รอยละ 60 ของผู  - บุคลากรท่ีผานการอบรม กอง

ไทยและนวดเทาเพ่ือ ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 150 ชม.จํานวน  40  คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ผานการอบรมนวด มีความรูและใหบริการแพทย สาธารณสุขฯ

สุขภาพ การบริการและสามารถประกอบ และนวดฝาเทา 60 ชม.  แผนไทย สามารถใช แผนไทยไดอยางถูกตอง

อาชีพไดอยางถูกตอง จํานวน  40  คน ความ รูในการ  

ตามกฎหมาย ประกอบอาชีพ  

 -เพ่ือใหมีจิตอาสานวดแผนไทย ดานนวดแผนไทย

ในการออกเย่ียมบาน ดูแลผูสูงอายุ

คนพิการ  ผูปวยอัมพฤกษ  

อัมพาต ในชุมชน

รวม 1 โครงการ 100,000  - 100,000 100,000 100,000

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

     ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข  แนวทางที่  3   ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ

 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจางเหมาทําความ  -เพ่ือใหศูนยบริการสาธารณสุข  -จางเหมาทําความสะอาด 92,400 96,000  -  -  -  -มีคนทําความสะอาด  - ศูนยบริการสาธารณสุข กอง

สะอาดศูนยบริการ สะอาดถูกหลักอนามัย ศูนยบริการสาธารณสุข  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศูนยบริการสาธารณสุข สะอาดเรียบรอย สาธารณสุขฯ

สาธารณสุข และบริเวณ จํานวน  1  คน จํานวน  1  คน ถูกสุขลักษณะ

โดยรอบ

2 โครงการจางเหมายาม   -เพ่ือใหศูนยบริการสาธารณสุข  -จางเหมายามดูแลศูนยบริการ 82,800 86,400  -  -  -  -มียามดูแลศูนยบริการ  - ศูนยบริการสาธารณสุข กอง

รักษาความปลอดภัย  ปลอดภัยท้ังทรัพยสินและอัคคีภัย สาธารณสุข  จํานวน  1  คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สาธารณสุข  1  คน ตลอดท้ังทรัพยสินปลอดภัย สาธารณสุขฯ

ศูนยบริการสาธารณสุข และภัยตาง ๆ

3 โครงการจางเหมาพนักงาน  -เพ่ือใหมีพนักงานขับรถ  -จางเหมาพนักงานขับรถยนต  111,600 115,200  -  -  -  -มีพนักงานขับรถยนต  - การปฏิบัติงานสะดวก  กอง

ขับรถยนตศูนยบริการ และดูแลรักษารถยนตของ จํานวน 1  คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประจํา  1  คน รวดเร็วมีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ

สาธารณสุข ศูนยบริการสาธารณสุข

4 โครงการจางเหมาบุคลากร  -เพ่ือใหศูนยบริการสาธารณสุขฯ  - จางเหมาบุคลากรชวยปฏิบัติงาน  - 108,000  -  -  -  -มีบุคลากรชวย  - การปฏิบัติงานมีความ กอง

ชวยปฏิบัติงานศูนยบริการ มีบุคลากรชวยปฏิบัติงาน  เชน ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล  (งบเทศบาล) ปฏิบัติงานศูนยบริการ สะดวกรวดเร็วและมี สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขเทศบาลเมือง การจัดยาและเวชภัณฑ เมืองบุรีรัมย  จํานวน  1  คน สาธารณสุขฯ จํานวน ประสิทธิภาพ

บุรีรัมย ตามใบส่ังยาและการรวบรวม 1  คน

เงินรายไดของศูนยบริการฯ  

นําสงเจาหนาท่ีการเงิน

และบัญชีของศูนยบริการ

 

รวม 4 โครงการ 286,800 405,600  -  -  -

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่  1   เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

     ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข  แนวทางที่  3   ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ

 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางศูนยดูแล  -เพ่ือใหมีศูนยดูแลผูสูงอายุและ  -สรางศูนยดูแลผูสูงอายุ 20,000,000  -  -  -  -  -มีศูนยดูแลผูสูงอายุ  - มีสถานท่ีสําหรับให กอง

ผูสูงอายุและคนพิการ คนพิการท่ีมีประสิทธิภาพ และคนพิการจํานวน 1  ศูนย (งบเทศบาล) และคนพิการ 1  แหง ผูสูงอายุไดพบปะ สาธารณสุขฯ

 -เพ่ือใหผูสูงอายุไดมีสถานท่ี  แลกเปล่ียนเรียนรู

 แลกเปล่ียนเรียนรู   -มีสถานท่ีสําหรับ

 -เพ่ือใหคนพิการไดรับการ  ใหคนพิการไดรับการดูแล

ดูแลท่ีดี  และพัฒนาฟนฟูรางกาย

รวม  1  โครงการ 20,000,000  -  -  -  -

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่  1  เมืองนาอยูคุณภาพชวิตที่ดี

      ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข แนวทางท่ี  4   สงเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน

 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาระบบ  -เพ่ือให อสม. ไดรับการฟนฟู  -ดําเนินกิจกรรมการอบรมฟนฟู 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000  - อสม.ไดรับการฟนฟู  - อสม. มีความรูใหม  ๆในการ กอง

บริการสาธารณสุขมูลฐาน ความรู  ฝกทักษะ ความรูเสริมวิทยาการใหมๆแกอสม. (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความรู/วิทยาการใหมๆ ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน สาธารณสุขฯ

และการพัฒนาสุขภาพภาค ในการปฏิบัติงาน ในเขต เทศบาลปละ  12  คร้ัง สามารถนําความรูไป  - อสม. เกิดขวัญและกําลังใจ

ประชาชน  -เพ่ือให อสม.  ไดมีโอกาส  -นําคณะ อสม./คณะผูบริหาร/จนท. ประยุกตใชในการ ในการปฏิบัติงาน

แลกเปล่ียนเรียนรูการทํางาน ท่ีเก่ียวของไปศึกษาดูงานสาธารณสุข ปฏิบัติงานไดอยาง 

ดานสาธารณสุขกับทองถ่ินอ่ืน มูลฐาน  ปละ  1  คร้ัง เหมาะสมรอยละ 90

 -ดําเนินการคัดเลือก อสม.ดีเดน  - อสม. ไดรับการแลก

ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  เปล่ียนเรียนรูกับ 

เพ่ือเปนตัวแทนคัดเลือกระดับจังหวัด ทองถ่ินอ่ืนรอยละ 80

และระดับประเทศ  - รอยละ 5 ของ

 - รวมกิจกรรมวัน อสม.  แหงชาติ อสม. ไดรับการคัดเลือก

ปละ  1  คร้ัง เปน อสม. ดีเดน

 - อสม.รวมกิจกรรม

วัน อสม. แหงชาติ

รอยละ  90

2 โครงการพัฒนางาน  -เพ่ือพัฒนาศักยภาพทาง  -อสม. จัดทําแผนงานและ 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000  -รอยละ 100 ของ   - องคกร อสม.ไดรับการ กอง

สาธารณสุขมูลฐาน ดานสาธารณสุขของคนใน โครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจาก (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน อสม.18 ชุมชน ได พัฒนาศักยภาพมีความ สาธารณสุขฯ

ในชุมชน ชุมชน อปท. ชุมชนละ  7,500  บาท  ท่ัวไปฯ) ท่ัวไปฯ) ท่ัวไปฯ) ท่ัวไปฯ) ท่ัวไปฯ) จัดทําแผนงานและ เขมแข็งสามารถปฏิบัติงาน

 - เพ่ือแกไขปญหา และดําเนินการตามแผนอยางมี โครงการเพ่ือขอ ในพ้ืนท่ีไดอยางถูกตอง

สาธารณสุขของชุมชน ประสิทธิภาพ รับเงินอุดหนุนจาก เหมาะสมและรวมกันแกไข 

 - เพ่ือจัดบริการสุขภาพ อปท.และ ปญหาสาธารณสุขในชุมชน 

เบ้ืองตนในศูนยสาธารณสุข ดําเนินการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

มูลฐานชุมชน  (ศสมช.) ตามแผน อยางมี ตลอดจนสามารถจัดบริการ 

ประสิทธิภาพ สุขภาพเบ้ืองตนใน  ศสมช.

ไดอยางตอเน่ือง

รวม 2   โครงการ 735,000 735,000 735,000 735,000 735,000

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

       ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข  แนวทางที่  6  ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ 

 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคปองกัน  -เพ่ือเฝาระวัง  ปองกันโรคพิษ จัดกิจกรรมรณรงค ดังน้ี 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  -สุนัขและแมวไดรับ  -สุนัขและแมวจรจัดไดรับ กอง

โรคพิษสุนัขบา ตาม สุนัขบาในคนและสัตวเล้ียงลูก  -ใหบริการฉีดวัคซีนสุนัข (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับ วัคซีนปองกัน วัคซีน ปองกันโรคพิษ สาธารณสุข

โครงการสัตวปลอดโรค ดวยนม และแมวจรจัด ในวัด  โรงเรียน   โรคพิษสุนัขบา สุนัขบา 

คนปลอดภัยจากโรค  -เพ่ือควบคุมจํานวน และชุมชน 18  ชุมชน ครอบคลุม รอยละ 90  -ประชาชนและสัตวเล้ียงลูก

พิษสุนัขบา ประชากรสุนัขและแมว จํานวน  2,000 ตัว ปละ  1  คร้ัง  -ไมมีโรคพิษสุนัขบา ดวยนมไมเจ็บปวยดวยโรค

 -ใหบริการทําหมันในสุนัขและแมว เกิดข้ึนในเขตเทศบาล พิษสุนัขบา

เพศผูและเพศเมีย จํานวน  200 ตัว  - สุนัขและแมวไดรับ

 -สํารวจประชากรสุนัขและแมวในวัด การทําหมันรอยละ 10

โรงเรียน และชุมชน 18 ชุมชน ทุกป

ปละ  2  คร้ัง  - สุนัขและแมวไดรับ

การสํารวจและข้ึน

ทะเบียนรอยละ  90

2 โครงการสัตวปลอดโรค  - เพ่ือใหสุนัขและแมวท้ังท่ีมี  - ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรค 52,890 78,000  -  -  - จํานวนสุนัขและแมว  -สุนัขและแมวในเขต กอง

คนปลอดภัยจาก และไมมีเจาของในเขตเทศบาล พิษสุนัขบาในสุนัขและแมวท้ังท่ี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ท่ีไดรับการฉีดวัคซีน เทศบาลเมืองบุรีรัมยท้ังท่ี สาธารณสุข

โรคพิษสุนัขบา เมืองบุรีรัมย  ไดรับการฉีด มีและไมมีเจาของในเขตเทศบาล โรคพิษสุนัขบาไมนอย มีและไมมีเจาของปลอด

วัคซีนปองกันและควบคุมโรค เมืองบุรีรัมย  ตามจํานวนท่ี กวา   1,500  ตัว จากโรคพิษสุนัขบา

พิษสุนัขบา เทศบาลฯ  สํารวจ

3 โครงการสํารวจขอมูล  - เพ่ือใหเทศบาลฯ มีฐานขอมูล  - อาสาสมัคร/เจาหนาท่ีเทศบาลฯ 5,289 15,600  -  -  - มีฐานขอมูลทะเบียน เทศบาลฯ  ไดดําเนินการ กอง

จํานวนสัตวและข้ึน จํานวนสัตว (สุนัข,แมว)  ท้ังท่ี ดําเนินการสํารวจและข้ึนทะเบียน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สุนัขและแมวในเขต ควบคุมปองกัน สาธารณสุข

ทะเบียนสัตวตาม มีเจาของและไมมีเจาของเพ่ือ จํานวนสุนัขและแมวในแขต เทศบาลเมืองบุรีรัมย โรคพิษสุนัขบาในสุนัข

แนวทางโครงการ ดําเนินการควบคุม เทศบาลเมืองบุรีรัมย  ปละ 2 คร้ัง ปละ  2  คร้ัง และแมวอยางท่ัวถึง

สัตวปลอดโรค  โรคพิษสุนัขบา อยางครอบคลุม (คร้ังท่ี  1  ภายในเดือน  มี.ค.61) และครอบคลุม

คนปลอดภัยจาก ท่ัวถึง (คร้ังท่ี  2  ภายในเดือน  ส.ค.61)

โรคพิษสุนัขบา

รวม 3  โครงการ 138,179 173,600 80,000 80,000 80,000

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่  1   เมืองนาอยูและคุณภาพชวิตที่ดี

     ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข แนวทางท่ี  8  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะใหไดมาตรฐาน

 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคพัฒนา  -เพ่ือใหผูประกอบการอาหาร  -จัดอบรมผูประกอบการรานอาหาร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  -ผูประกอบการราน  -สถานประกอบการ กอง

pdระดับมาตรฐานอาหาร มีความรูดานอาหารปลอดภัย หลักสูตรผูสัมผัสอาหาร ปละ1 คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อาหาร แผงลอย  รานอาหาร แผงลอย สาธารณสุขฯ

ปลอดภัย (Food  Safety) และไดมาตรฐานอาหารสะอาด ประมาณ  100  คน หาบเรและ และโรงอาหารในสถานศึกษา

สูถนนอาหารปลอดภัยไรโฟม รสชาติอรอย(Clean  Food-   -จัดอบรมผูประกอบการรานคา ผูประกอบการอาหาร ไดมาตรฐานอาหารสะอาด

Good Taste) แผงลอยหลักสูตรผูสัมผัสอาหาร ในโรงเรียนไดรับ รสชาติอรอย

 -ประชาชนไดบริโภคอาหารท่ี ปละ 1  คร้ังประมาณ  100  คน การอบรม รอยละ 80  -รานอาหารลด ละ เลิก

สะอาดปลอดภัย  -จัดอบรมผูประกอบการหาบเร  - รานอาหารแผงลอย การใชโฟมบรรจุอาหาร

 -เพ่ือใหผูประกอบการอาหาร ปละ1  คร้ัง ประมาณ 80  คน ลด ละ เลิกการใชโฟม

ลด ละ เลิก การใชโฟม  -จัดอบรมผูประกอบการอาหาร บรรจุอาหารรอยละ

ในโรงเรียนหลักสูตรผูสัมผัสอาหาร 50 ของรานอาหาร/

ปละ 1 คร้ัง 80 คน แผงลอย

 -ตรวจแนะนําแผงลอยปละ 2  คร้ัง

 -รณรงคการลด ละ เลิกการใชโฟม

ปละ 2  คร้ัง

 -จัดมหกรรมอาหารสะอาด  รสชาติ

อรอย ปลอดภัยไรโฟม ปละ 1  คร้ัง

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา  -เพ่ือใหผูประกอบการราน  -จัดอบรมผูประกอบการราน  - 35,000  - 35,000  -  -รานจําหนายของชํา  -รานจําหนายของชําพัฒนา กอง

ยกระดับรานจําหนาย จําหนายของชํามีความรู จําหนายของชําปละ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปฏิบัติผานมาตรฐาน ยกระดับใหไดมาตรฐาน สาธารณสุขฯ

ของชําใหไดมาตรฐาน ดานสุขาภิบาลและกฎหมาย จํานวน 100 คน ไมนอยกวา  -ประชาชนไดรับการ

ดานสุขาภิบาล ท่ีเก่ียวของ  -ออกตรวจรานขายของชํา รอยละ 70 คุมครองความปลอดภัย

 -เพ่ือใหผูประกอบการราน ปละ 1 คร้ัง ดานอาหาร ยา

จําหนายของชําปฏิบัติไดถูกตอง และเคร่ืองสําอาง

ตามหลักสุขาภิบาล

และถูกกฎหมาย

 -เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความ

ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร 

ยา และเคร่ืองสําอาง จากราน

จําหนายของชํา

3 โครงการพัฒนายกระดับ  -เพ่ือใหตลาดในเขตเทศบาล  -จัดอบรมและศึกษาดูงาน 150,000 150,000  - 150,000  -  - ผูประกอบการคาใน  -ตลาดในเขตเทศบาล กอง

ตลาดสดสูตลาดดี เมืองบุรีรัมยไดรับการพัฒนา ผูประกอบคาในตลาดจํานวน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ตลาดไดรับการอบรม เมืองบุรีรัมยไดมาตรฐาน สาธารณสุขฯ

มีมาตรฐานและตลาดสด สูมาตรฐานตลาดดีมีมาตรฐาน ประมาณ  100  คน ปละ 1  คร้ัง รอยละ  70 ตลาดดีมีมาตรฐาน 

นาซ้ือสูตลาดสด และตลาดสดนาซ้ือ  -จัดประชุมคณะกรรมการ  - ตลาดสดเทศบาล และตลาดสดนาซ้ือ

ปลอดภัยไรโฟม  -เพ่ือใหผูประกอบการในตลาด ชมรมตลาดปละ  2 - 3 คร้ัง เปนตลาดดี  มี  -ประชาชนไดบริโภค

ไดมีความรูในการจําหนายอาหาร  -ตรวจแนะนําผูประกอบการตลาด มาตรฐานปลอดภัย อาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย 

ปลอดภัยและปฏิบัติ เอกชนเพ่ือใหไดมาตรฐาน ไรโฟม รอยละ 60 จากตลาดเทศบาล

ตามเทศบัญญัติเทศบาล ตลาดนาซ้ือ ปละ 1 - 2 คร้ัง

อยางถูกตอง  -รณรงค ลด ละ เลิก การใชโฟมใน

 - เพ่ือใหตลาดสดเทศบาลฯ ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย   

เปนตลาดปลอดภัยไรโฟม ปละ  1 - 2 คร้ัง

4 โครงการกอสรางหลังคา  -เพ่ือใหตลาดคาสงมีหลังคา  -กอสรางหลังคาตลาดคาสง 1 แหง   - 3,000,000  - 3,000,000  -  - ตลาดคาสงมีหลังคา  - ผูประกอบการคา กอง

ตลาดคาสง สําหรับปองกันแดดฝน (ตามแบบแปลนของเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปองกันแดดฝน ในตลาดคาสง มีสถานท่ี สาธารณสุขฯ

จําหนายตลาดนาซ้ือ

ท่ีสะดวกไมตากแดดตากฝน

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงซอมแซม  -เพ่ือใหตลาดสดเทศบาลเมือง  -ปรับปรุงซอมแซมตลาดสดเทศบาล  - 500,000 2,000,000  -  -  - ตลาดสเทศบาลฯ   -ตลาดสดเทศบาลเมือง กอง

ตลาดสดเทศบาล บุรีรัมยไดรับการปรับปรุงซอมแซม เมืองบุรีรัมย เชน ซอมแซมหลังคา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับการปรับปรุง บุรีรัมย เปนตลาดสะอาด สาธารณสุขฯ

เมืองบุรีรัมย ใหดูสวยงาม  ไดมาตรฐานตลาด ซอมแซมแทน ปรับพ้ืนทางเดิน ทาสี ซอมแซม 1  แหง ตลาดดีมีมาตรฐาน  และ

(โครงการจากการประชุม สดนาซ้ือ  ตลาดดี มีมาตรฐาน และอื่น  ๆตามประมาณการเทศบาล ใชเปนตลาดจําหนายสินคา

ประชาคมเมือง) เมืองบุรีรัมย ไดอยางตอเน่ือง

6 โครงการปรับปรุงซอมแซม  -เพ่ือใหตลาดไนทบาซารไดรับ  -ปรับปรุงซอมแซมตลาดไนทบาซาร 500,000  -  - 1,500,000  -  - ตลาดไนทบาซาร  -ตลาดไนทบาซารเทศบาล กอง

ตลาดไนทบาซารเทศบาล การปรับปรุง  ซอมแซม เชน ปรับปรุงพ้ืนทางเดิน ทาสี และ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับการปรับปรุง เมืองบุรีรัมยมีสภาพท่ีดี สาธารณสุขฯ

เมืองบุรีรัมย ใหดูสวยงามไดมาตรฐานตลาดดี อื่น  ๆตามการประมาณการเทศบาล ซอมแซม  1  แหง สวยงาม  ประชาชนไดรับ

มีมาตรฐาน เมืองบุรีรัมย ความสะดวกสบาย

7 โครงการจัดทําปายช่ือ  - เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ  -จัดทําปายช่ือตลาดสดเทศบาล 1 300,000  -  - 300,000  -  -มีปายตลาดสด  -ประชาชนไปซ้ือสินคา กอง

ตลาดสดเทศบาล ตลาดสดเทศบาล  1 จํานวน 2  ปาย บริเวณดานหนาตลาด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาล 1 ท่ีประชาชน ตลาดสดเทศบาลเพ่ิมข้ึน สาธารณสุขฯ

เมืองบุรีรัมย  -เพ่ือใหเห็นปายตลาดสด ถนนสุนทรเทพ  และบริเวณดานขาง สามารถมองเห็นได 

(โครงการจากการประชุม เทศบาล1  ชัดเจน ถนนอิสาณ (อนุวรรตน) ชัดเจน จํานวน 2 ปาย

ประชาคมเมือง)

8 โครงการจัดทําโครงเหล็ก  -เพ่ือจัดความเปนระเบียบ  -จัดทําโครงเหล็กติดต้ังปายโฆษณา  - 200,000  - 500,000  -  -มีจุดติดต้ังปาย  -การติดต้ังปายโฆษณา กอง

ติดต้ังปายโฆษณา เรียบรอยในการติดต้ังปาย เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยเพ่ิมเติม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) โฆษณาเพ่ิมข้ึน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย สาธารณสุขฯ

โฆษณาในเขตเทศบาล 4-5 จุด และซอมแซมปรับปรุง  4 -5 จุด มีความเปนระเบียบเรียบรอย

เมืองบุรีรัมย ปายเดิมใหดูสวยงาม  -มีจุดติดต้ังปายโฆษณา

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการพัฒนายกระดับ  -เพ่ือใหสถานประกอบกิจการคา  -ตรวจแนะนําสถานประกอบกิจ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  -สถานประกอบ  -สถานประกอบกิจการคา กอง

สถานประกอบการ ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตาม การคาท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กิจการคาท่ีเปน ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ สาธารณสุขฯ

ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ร.บ.การสาธารณสุข ปละ 1-2 คร้ัง อันตรายตอสุขภาพ ไดรับการพัฒนาสูมาตรฐาน

พ.ศ. 2535 ใหไดมาตรฐาน พ.ศ. 2535  ไดมาตรฐาน  -จัดอบรมและศึกษาดูงานผูประกอบ มีมาตรฐานและ และดําเนินการอยางถูกตอง

และดําเนินการอยางถูกตอง กิจการคาท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ดําเนินการอยาง

ตามเทศบัญญัติเทศบาล เชนรานแตงผม- เสริมสวย  ถูกตองไมนอยกวา 

เมืองบุรีรัมย ผูประกอบการตูนํ้าหยอดเหรียญ รอยละ 80

และอ่ืน  ๆปละ 1 คร้ัง

10 โครงการจัดซ้ือโตะ  -เพ่ือใหผูเขาไปรับประทาน  -จัดซ้ือโตะและเกาอ้ีสําหรับเปนท่ีน่ัง  - 200,000  -  -  -  -มีโตะและเกาอ้ี  -ผูรับประทานอาหาร กอง

และเกาอ้ีสําหรับน่ัง อาหารในตลาดไนทบาซาร รับประทานอาหารจํานวน  50  ชุด (งบเทศบาล) สําหรับน่ังรับประทาน ในตลาดไนทบาซาร สาธารณสุขฯ

รับประทาน อาหารใน ไดรับความสะดวกท่ีน่ัง (โตะ 1  ตัว  เกาอ้ี 4  ตัว) อาหารในตลาดไนท ไดรับความสะดวกสถานท่ี

ตลาดไนทบาซาร  รับประทานอาหารสะอาด บาซาร สะอาดเปนระเบียบ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย เปนระเบียบเรียบรอย เรียบรอย

11 โครงการปรับปรุงตลาด  - เพ่ือพัฒนายกระดับตลาด 1. ปรับปรุงตลาดคาปลีกเทศบาล 5,000,000  -  -  -  -  - ตลาดเทศบาลฯ   -ตลาดคาปลีก กอง

คาปลีกเทศบาล คาปลีกใหถูกหลักสุขาภิบาล เมืองบุรีรัมย  โดยดําเนินการ  ดังน้ี (งบเทศบาล) ไดรับการปรับปรุง ไดมาตรฐาน สาธารณสุขฯ

เมืองบุรีรัมย ตามมาตรฐาน  - กอสรางแทนหรือท่ีจําหนายสินคา ซอมแซม  จํานวน ถูกหลักสุขาภิบาล

กระทรวงสาธารณสุข  - จัดทํารางระบายนํ้าพรอมตะแกรง 1  แหง

 - ปรับปรุงระบบไฟฟาและแสงสวาง

 - ปรับปรุงพ้ืนผิวตลาดใหดูเรียบรอย

สวยงาม(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

12 โครงการเทศบาล  - เพ่ือใหสถานประกอบการ  - จัดอบรมผูประกอบกิจการตาง ๆ 50,000  -  - 50,000  -  - สถานประกอบการ  - สถานประกอบการ/ กอง

เมืองบุรีรัมยปลอดบุหร่ี /สถานท่ีราชการปฏิบัติถูกตอง เชน  รานขายของชํา/รานอาหาร/ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สถานท่ีราชการปฏิบัติ สถานท่ีราชการปฏิบัติ สาธารณสุขฯ

และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ สถานประกอบการ/สถานท่ีราชการ ตาม พรบ.ท้ัง  2 ฉบับ ถูกตองตาม พรบ. ท้ัง 2  ฉบับ

ยาสูบ พ.ศ. 2560และตาม ท่ีตองปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมผลิต รอยละ  90  - เยาวชนรูถึงพิษภัยของ

พรบ. ควบคุมเคร่ืองด่ืม ภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560  และ พรบ.  - มีนักสูบ  นักด่ืม บุหร่ีและสุราไมเกิดนักสูบ

แอลกอฮอล  พ.ศ. 2551 ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หนาใหมไมเกิน และนักด่ืมหนาใหม

 - เพ่ือลดจํานวนนักสูบ พ.ศ.2551 จํานวน 150  คน/ป รอยละ 1

และนักด่ืมหนาใหม

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เพ่ือลดผูสูบบุหร่ีลง  - จัดกิจกรรมรณรงค/อบรม/สราง 30,000  -  - 30,000  -  - สถานสาธารณะ  - สถานสาธารณะเปนเขต กอง

 - เพ่ือใหสถานสาธารณะ จิตสํานึกความรับผิดชอบแกกลุม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปนเขตปลอดบุรีและ ปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืม สาธารณสุขฯ

ปลอดบุหร่ีและหลอด เยาวชนเพ่ือปองกันการเกิดนักสูบ ด่ืมเคร่ืองด่ืม แอลกอฮอลตามกฎหมาย

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และนักด่ืมหนาใหมปละ  100  คน  แอลกอฮอล 

 - จัดทําปายหามสูบบุหร่ี/ปายหาม 50,000  -  - 50,000  - รอยละ  100

อื่มแอลกอฮอลติดในท่ีสาธารณะตาม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

กฎหมาย และจัดทําสต๊ิกเกอรรณรงค

หามสูบบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

13 โครงการปรับปรุงตลาดสด  - ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล  -ปรับปรุงซอมแซมตลาดสดเทศบาล  -  -  -  - 30,000,000  - ตลาดสดเทศบาล  -ผูประกอบการคาในตลาด กอง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย เมืองบุรีรัมย  ไดแก เมืองบุรีรัมย  1  แหง (งบเทศบาล) เมืองบุรีรัมยไดรับการ มีสถานท่ีจําหนายสินคา สาธารณสุขฯ

1. ตลาดเทศบาล  1 (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ปรับปรุงพัฒนายก ท่ีไดมาตรฐาน

2. ตลาดเทศบาล  2 (ตลาดชัยพฤกษ) ระดับมาตรฐาน  - ตลาดสดเทศบาลเมือง

3. ตลาดเทศบาล 3(ตลาดเขียงหมูบน) จํานวน  1  แหง บุรีรัมย  ไดรับการพัฒนา

ใหไดมาตรฐานตามท่ีกรมอนามัย ยกระดับสูตลาดดี

กระทรวงสาธารณสุขกําหนด มีมาตรฐาน

 - อาหารในตลาดสด

มีความปลอดภัย

จากการปนเปอน

รวม 13   โครงการ 6,430,000 4,435,000 2,350,000 5,965,000 30,350,000

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

     ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข แนวทางท่ี  8  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะใหไดมาตรฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจางเหมายาม  -เพ่ือปองกันไมใหทรัพยสินของ  -จางเหมายามรักษาความปลอดภัย 331,200 426,000  -  -  -  -มียามรักษาความ  -ทรัพยสินของเทศบาลและ กอง

รักษาความปลอดภัย เทศบาลและผูประกอบการคา ในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปลอดภัยในตลาด ผูประกอบการคาในตลาด สาธารณสุขฯ

ดูแลตลาดสดเทศบาล ในตลาดสูญหาย จํานวน 2  คน ตลาดคาสง - จํานวน 2  แหง ปลอดภัย  ไมสูญหาย

เมืองบุรีรัมย  คาปลีก จํานวน  2  คน

รวม 1  โครงการ 331,200 426,000  -  -  -

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

      ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข แนวทางท่ี  9  ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆาสัตวและควบคุมการเลี้ยงสัตว

  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสราง  -เพ่ือใหโรงฆาสัตวถูกตองตาม  -กอสรางโรงฆาสัตวใหม  - 30,000,000  - 30,000,000  -  - มีโรงฆาสัตวใหมท่ี  -ประชาชนไดบริโภคเน้ือสัตว กอง

โรงฆาสัตวใหม สุขลักษณะ มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ประกอบดวย  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ทันสมัย ไดมาตรฐาน ท่ีสะอาด ปลอดภัย สาธารณสุขฯ

สามารถตอบสนองความตองการ  1)คอกพักสัตว กรมปศุสัตว 1  แหง ไมมีสารตกคางไมมีการ

ของประชาชนไดท้ังในปจจุบัน  2)รางระบายนํ้า ปนเปอนของเช้ือโรค

และในอนาคต และระบบบําบัดนํ้าเสีย

 -เพ่ือสงเสริมใหประชาชนได  3)บานพักเจาหนาท่ี

บริโภคเน้ือสัตวท่ีสะอาด  4)โรงฆาสัตวโค - กระบือ

ปลอดภัย  5)โรงฆาสุกร

(ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล)

2 โครงการจัดทําบอแกส   - เพ่ือใหมีแกสใชในกิจการ  - จัดทําบอหมักแกสชีวภาพจาก 100,000  - 100,000  -  -  - มีบอหมักแกส  - มูลสัตวในโรงฆาสัตว กอง 

ชีวภาพจากมูลสัตวใน โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองบุรีรัมย มูลสัตวขนาด  5 x 10  เมตร   (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ชีวภาพจากมูลสัตว สามารถผลิตเปนแกสชีวภาพ สาธารณสุขฯ

โรงฆาสัตวเทศบาลเมือง  - เพ่ือใหมีการใชมูลสัตวใหเกิด ลึก 2  เมตร  จํานวน 1  บอ จํานวน  1  บอ ใชประโยชนในโรงฆาสัตวได

บุรีรัมย ประโยชนเปล่ียนเปนแกสทําให และติดต้ังระบบการนําแกสไปใช  -เพ่ือใหเกิดพลังงาน

ลดคาใชจาย ในโรงฆาสัตว ทดแทน

รวม 2   โครงการ 100,000 30,000,000 100,000 30,000,000  -

งบประมาณ



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพฒันาการศึกษา ศิลปะ  

วัฒนธรรม จารีตประเพณี   

และภูมิปญญาทองถิ่น 

 



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2   ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

     ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  แนวทางท่ี  1  พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมสัมมนา  -เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ  -จัดอบรมสัมมนาและศึกษา 400,000 400,000 - - -  -พนักงานครูและ  -พนักงานครูและบุคลากร กองการ

และศึกษาแหลงเรียนรู และพัฒนาศักยภาพการจัดการ แหลงเรียนรูดานนวัตกรรม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษามีความรูความ ศึกษา

ดานนวัตกรรมทางการศึกษา เรียนรูโดยใชส่ือนวัตกรรมทางการ ทางการศึกษาใหแกพนักงานครู ผานการศึกษา สามารถในการใชนวัตกรรมทาง

สําหรับพนักงานครู ศึกษาท่ีทันสมัยของพนักงานครู และบุคลากรทางการ นวัตกรรมทางการ การศึกษาท่ีทันสมัยเพ่ือจัดการ

และบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย ศึกษา รอยละ 100 เรียนรูท่ีทันสมัย

เทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 166 คน  

2 โครงการอบรมสัมมนาเชิง  -เพ่ืออบบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  -จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ - - 800,000 800,000 800,000  -พนักงานครูและ  -พนักงานครูและบุคลากร กองการ

ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน พนักงานครูและบุคลากรทางการ ศึกษาดูงานใหแกพนักงานครูและ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาไดรับการพัฒนา ศึกษา

พนักงานครูและบุคลากร ศึกษาใหมีความรูความสามารถ บุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาล เขาอบรมเชิงปฏิบัติ ใหมีศักยภาพดานการจัดการ

ทางการศึกษาสังกัดเทศบาล ดานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ เมืองบุรีรัมย การและศึกษาดูงาน เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ

เมืองบุรีรัมย รอยละ 100

3 โครงการประชุมสัมมนา  -เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ  -จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ 100,000 100,000 - - -  -คณะกรรมการการ  -คณะกรรมการการศึกษา กองการ

คณะกรรมการประสานงาน ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประสานงานวิชาการ การศึกษาทองถ่ิน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศึกษาทองถ่ินมีความรู ทองถ่ินมีความรูความเขาใจ ศึกษา

วิชาการการศึกษาทองถ่ิน ประสานงานวิชาการปฏิบัติงาน ระดับสถานศึกษาและระดับองคกร ความเขาใจในบทบาท ในบทบาทหนาท่ีและปฏิบัติงาน

สังกัดเทศบาลเทศบาล การจัดการศึกษาทองถ่ิน ปกครองสวนทองถ่ินในสังกัดเทศบาล หนาท่ี และปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถ

เมืองบุรีรัมย  -เพ่ือปรับปรุงพัฒนากระบวน เมืองบุรีรัมย จํานวน 166 คน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนการจัดการศึกษา  

การเรียนการสอนใหเปนไปตาม รอยละ 100 ทองถ่ินใหเปนไปตาม 

พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. 2542   และนโยบาย

และนโยบายกรมสงเสริม กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

การปกครองทองถ่ิน  

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการอบรมสัมมนา  -เพ่ืออบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  -จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ - - 100,000 100,000 100,000  -คณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ มีความรู กองการ

เชิงปฏิบัติการคณะกรรม คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการประสานงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีความรูความเขาใจ ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี ศึกษา

การประสานงานวิชาการ วิชาการการจัดการศึกษา วิชาการการจัดการศึกษา ในบทบาทหนาท่ีใน ปฎิบัติงานไดอยางมีประสิทธิ

การจัดการศึกษาทองถ่ิน ทองถ่ินสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย ทองถ่ินสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย การปฏิบัติงาน ภาพสามารถพัฒนาการจัดกา

สังกัดเทศบาลเทศบาล รอยละ 100 ศึกษาทองถ่ินไดอยาง

เมืองบุรีรัมย มีคุณภาพ

5 โครงการประชุมสัมมนา เพ่ือประชุมสัมมนาคณะกรรมการ จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ - - - 500,000 -  -คณะกรรมการประสาน  -คณะกรรมการประสานงาน กองการ

คณะกรรมการประสานงาน ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาประสานงานวิชาการการจัดการ (งบเทศบาล) งานวิชาการการจัดการ วิชาการการจัดการ ศึกษา

วิชาการการจัดการศึกษา ทองถ่ิน ระดับสวนกลาง ระดับ ศึกษาทองถ่ิน ระดับสวนกลาง ระดับ ศึกษาทองถ่ิน ระดับ ศึกษาทองถ่ิน ระดับ

ทองถ่ินระดับสวนกลาง กลุมจังหวัด  ระดับจังหวัด ระดับ กลุมจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับ สวนกลาง, จังหวัด, สวนกลาง, จังหวัด,

อปท. และระดับสถานศึกษา อปท. และระดับสถานศึกษา อปท.,และสถานศึกษา อปท.,และสถานศึกษา

ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา เจาหนาท่ี ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา เจาหนาท่ี ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา 

และผูเก่ียวของ และผูเก่ียวของ เจาหนาท่ีและผูเกี่ยวของ เจาหนาท่ีและผูเก่ียวของ
ไดแนวทางในการ ไดแนวทางในการขับเคล่ือน

ขับเคล่ือนนโยบาย นโยบายการศึกษา
การศึกษาทองถ่ินเพ่ือการ ทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนา

พัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษาทองถ่ิน
ทองถ่ินรอยละ 100

6 โครงการประชุมสัมมนา  -เพ่ือจัดประชุมสัมมนาสรุปผลการ  -จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการ - - 500,000 500,000 500,000  -พนักงานครู พนักงานครูและบุคลากร กองการ

สรุปผลการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการ ปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และบุคลากร ทางการศึกษาสังกัดเทศบาล ศึกษา

แสดงผลงานทางการศึกษา ศึกษา และเชิดชูเกียรติพนักครู ศึกษา และเชิดชูเกียรติพนักครู ทางการศึกษาสังกัด เมืองบุรีรัมยไดสรุปผลการ

และเชิดชูเกียรติพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด เทศบาลเมืองบุรีรีมย ปฏิบัติงาน ไดแนวทางในการ

และบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย เทศบาลเมืองบุรีรัมย ปละ 1 คร้ัง ไดเขารวมการประชุม พัฒนาการปฏิบัติงาน

สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย สัมมนาและแสดงผล ใหมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

งาน และไดรับรางวัล และมีขวัญกําลังใจ

เชิดชูเกียรติ ในการปฏิบัติหนาท่ี

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการพัฒนาครูอาสา  -เพ่ือพัฒนาครูอาสาใหมีความรู  -สงครูอาสาเขารับการอบรม 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000  -ครูอาสาไดรับการ  -ครูอาสาไดรับการพัฒนาให กองการ

สอนเด็กดอยโอกาส ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและ กับหนวยงานของรัฐไมนอยกวา (เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)อบรมกับหนวยงาน มีความรูทักษะเชิงปฏิบัติการ ศึกษา

นโยบายของรัฐ 20 ช่ัวโมงตอคนตอป ของรัฐไมนอยกวา นโยบายของตนสังกัด

 -ครูอาสาไดรับการพัฒนา 20 ชม.ตอคนตอป

8 โครงการประกาศเกียรติคุณ  -เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจให  -จัดพิธีมอบเกีรยติบัตรใหกับบุคลากร 5,000 10,000 - - -  -ครูท่ีไมมีวันลา  -ครู ลูกจางและพนักงานจาง กองการ

บุคลากรท่ีไมมีวันลาใน พนักงานครูและบุคลากรทางการ ครูท่ีไมมีวันลาในรอบป ปละ 1 คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับเกียรติบัตร มีขวัญและกําลังใจในการ ศึกษา

รอบป ศึกษาท่ีไมมีวันลาในรอบป ทุกคน ปฏิบัติงาน

9 โครงการคัดเลือกและ  -เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจให  -คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณ - - 10,000 10,000 10,000  -มีพนักงานตัวอยาง  -ครูมีขวัญและกําลังใจในการ กองการ

ประกาศเกียรติคุณพนักงาน พนักงานครู ลูกจาง และพนักงาน บุคคลดีเดนดานคุณธรรม/จริยธรรม (งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)เปนตนแบบท้ัง 5 ปฏิบัติงาน ศึกษา

ครูเทศบาล ลูกจางและ จางผูปฏิบัติงานดีเดนเปนแบบ  -คัดเลือกพนักงานครูเทศบาล ลูกจาง ประเภท  ๆ1 คน

พนักงานจางดีเดน อยางแกผูอ่ืน และพนักงานจางดีเดนและมอบรางวัล

ประกาศเกียรติคุณปละ 1 คร้ัง

10 โครงการพัฒนาครูตนแบบ  -เพ่ือพัฒนาครูใหสามารถออกแบบ   -จัดอบรมสัมมนา/ประชุมเชิง  - 400,000 400,000 400,000 400,000  -ครูท่ีเขารวมโครงการ  -สถานศึกษามีครูตนแบบทุก กองการ

ดานการจัดการเรียนรูใน การเรียนรูจัดการเรียนรูและจัด ปฎิบัติการ/ศึกษาดูงานในประเทศ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับการพัฒนาให กลุมสาระการเรียนรูท่ีมีความ ศึกษา

ศตวรรษท่ี 21 ประเมินผลผูเรียนไดอยางมีประ- และตางประเทศดานการจัดการเรียนรู มีความรูความสามารถ สามารถและประสบการณ

สิทธิภาพสอดคลองกับหลักสูตร ใหแกพนักงานครูและบุคลากร จัดการเรียนรูไดอยาง จัดการเรียนรูอยางมี

สถานศึกษา ทางการศึกษา มีคุณภาพเปนท่ี ประสิทธิภาพ

  -เพ่ือคัดเลือกครูตนแบบดานการ   -คัดเลือกครูตนแบบการจัดการเรียนรู ยอมรับและไดรับการ  -ครูตนแบบไดรับการพัฒนา

จัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ปการศึกษาละ 1 คร้ัง ยกยองเชิดชูเกียรติ อยางตอเน่ืองและไดรับขวัญ

  -จัดทําโล/เกียรติบัตรเพ่ือมอบใหครู กําลังใจ

ท่ีไดรับคัดเลือกเปนครูตนแบบดานการ

จัดการเรียนรูปการศึกษาละ 1 คร้ัง

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
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(บาท)
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(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการนิเทศติดตามและ  -เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  -ดําเนินการติดตามและประเมิน 2,000,000 - - - -  -ผูเรียน สามารถนํา  -ผูเรียนไดรับการพัฒนาสู กองการ

ประเมินผลการบริหารจัด สูความเปนเลิศตามศักยภาพของ ผลการจัดการศึกษาทองถ่ินท่ีมี (งบอุดหนุน) ความเปนเลิศไปใชใน ความเปนเลิศตามศักยภาพ ศึกษา

การศึกษาตลอดชีวิตของ แตละบุคคลตลอดจนผูเรียน โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง การประกอบอาชีพได ของแตละบุคคล ตลอดจน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถนําความเปนเลิศไปใชใน สวนทองถ่ินกลุมภาคตะวันออก  รอยละ 80 ผูเรียนสามารถนําความเปน

ระดับภาคตะวันออกและ การประกอบอาชีพได 8 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัด เลิศไปใชในการประกอบ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ตราด อาชีพได

,นครนายก,ปราจีนบุรี,ระยอง,

และจังหวัดสระแกวและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด 

ประกอบดวยจังหวัดนครราชสีมา,

บุรีรัมย,ศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร

12 โครงการสรางและพัฒนา  -เพ่ือคัดเลือกตัวแทนวิทยากรและ  -จัดประชุมช้ีแจงและใหความรูเร่ือง 300,000 - - - -  -วิทยากรและ  -วิทยากรและเครือขายการจัด กองการ

เครือขายการจัดทําแผนและ เครือขายการจัดทําแผนและงบ การจัดทําแผนและงบประมารทางการ (งบอุดหนุน) เครือขายการจัดทําแผน ทําแผนและงบประมาณทาง ศึกษา

งบประมาณทางการศึกษา ประมาณทางการศึกษาของอปท. ศึกษาของอปท.และสถานศึกษา ใหแก และงบประมาณทาง การศึกษาของอปท.ท่ีเขารวม

ระดับภาคตะวันออก เขารวมโครงการฯ วิทยากรและเครือขายการจัดทําแผน การศึกษาไดเขารวม โครงการไดมีความรูเร่ืองการ

กลุมท่ี 2 จํานวน 4 จังหวัด  -เพ่ือใหความรูในเร่ืองการจัดทํา และงบประมาณทางการศึกษาของ ฝกอบรมรอยละ 100 จัดทําแผนและงบประมาณทาง

ประกอบดวย จังหวัดนคร- แผนและงบประมาณทางการ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด ระดับ การศึกษาของอปท.และสถาน

ราชสีมา,บุรีรัมย,ศรีสะเกษ ศึกษาของอปท. ภาคตะวันออก กลุมท่ี 2 จํานวน 4 ศึกษาในสังกัด

และจังหวัดสุรินทร จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดนครราช-

สีมา,บุรีรัมย ,ศรีสะเกษ และจังหวัด

สุรินทร รวมท้ังส้ินประมาณ 778 คน

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก
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(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก  -เพ่ือสงเสริมพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/  -สงครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กเขารับ 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000  -ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล  -ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็กไดรับการ กองการ

ผูดูแลเด็ก ใหมีความรูความ การอบรมกับหนวยงานของรัฐไมนอย (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เด็ก พนักงานจางไดรับ พัฒนาใหเปนผูท่ีมีความรูความ ศึกษา

สามารถมีคุณธรรมจริยธรรมและ กวา 20 ช่ัวโมงตอคนตอป การเสริมสรางความรู สามารถและคุณธรรมท่ีเหมาะสม ศูนยเด็กฯ

ทักษะกระบวนการในการจัด  -ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กไดรับการ ความสามารถและไนไป ตามมาตรฐานของครูผูดูแลเด็ก/

ประสบการณการเรียนรูท่ีเนน พัฒนา จํานวน  7  คน ใชในการจัดการเรียน ผูดูแลเด็ก นําความรูท่ีได

ผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนการสอนได จากการอบรมไปใชในการ

อยางมีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพของเด็กได

รอยละ100 อยางเต็มท่ี

14 โครงการจัดจางพนักงาน  -เพ่ือจัดจางผูชวยครูในสาขาท่ี  -จัดจางพนักงานจางตามภารกิจ 3,600,000 3,600,000  -  -  -  -โรงเรียนมีครูอัตรา  -นักเรียนไดรับการจัดการ กองการ

จางตามภารกิจปฏิบัติหนาท่ี ขาดแคลน ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยครู ในสาขาวิชา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จางจางสนับสนุน เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ศึกษา

ผูชวยครู  -เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียน ท่ีขาดแคลน เพียงพอตอการจัด  -นักเรียนไดเรียนจากครูตรง รร. ท1

การสอนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 1.โรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 12 อัตรา 2,160,000 2,160,000  -  -  - การเรียนการสอน ตามสาขาวิชาท่ีสอนและ รร.ท 2

 -เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลน 2.โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 8 อัตรา 1,440,000 1,440,000  -  -  -  -โรงเรียนจัดจาง เรียนรูอยางมีคุณภาพ

อัตรากําลังครูปฏิบัติการสอน  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ครูผูสอนครบทุกวิชา  -มีอัตรากําลังครูในสาขาวิชาเอก

เพ่ิมข้ึน ท่ีขาดแคลนครบตามจํานวนท่ี

โรงเรียนตองการ

 -การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเปนไปอยางมีคุณภาพและ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ

 ของโรงเรียนเพ่ิมสูงข้ึน  

15 โครงการจัดหาครูตางชาติ  -เพ่ือจัดหาครูตางชาติเจาของ  -จัดหาครูตางชาติเจาของภาษา 1,840,000 3,920,000  -  -  -  -โรงเรียนมีครูตาง  - นักเรียนไดรับการจัดการ กองการ

สอนภาษา ภาษา สอนภาษาตางประเทศ สอนภาษาตางประเทศ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ชาติเจาของภาษาสอน เรียนรูอยางมีคุณภาพ ศึกษา

 -เพ่ือจัดการเรียนการสอนตาม ระยะเวลา 12  เดือน ภาษาตางประเทศ   -นักเรียนไดเรียนรูและฝก สถานศึกษา

นโยบายโรงเรียนสองภาษาใหมี  1.โรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 4 อัตรา จํานวน 9  อัตรา ทักษะทางภาษาจากเจาของ ในสังกัด

ประสิทธิภาพ  2.โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 6  อัตรา ภาษาโดยตรง

 -เพ่ือสงเสริมการเรียนรูภาษา  3.โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 1  อัตรา  
เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสู
ประชาคม

 

อาเซียน

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก
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16 โครงการรณรงคการปองกัน  -เพ่ือพัฒนาครูแกนนํายาเสพติด  -สงครูแกนนํายาเสพติดโรงเรียนละ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000  -ครูแกนนํายาเสพติด  -ครูแกนนํายาเสพติดและเจา กองการ

และแกไขปญหายาเสพติด และเจาหนาท่ี อปท. ใหมีความรู 1 คน เจาหนาท่ีกองจํานวน 1 คน (เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)และเจาหนาท่ีอปท. หนาท่ี อปท. ไดรับการพัฒนา ศึกษา

ในสถานศึกษา ความเขาใจในการแกปญหายา รวมจํานวน 4 คน เขารับการอบรม เขารับการอบรมกับ ความรูและตระหนักถึงพิษภัย สถานศึกษา

เสพติด กับหนวยงานของรัฐ ไมนอยกวา หนวยงานของรัฐ ของยาเสพติด ในสังกัด

รอยละ20 ชม./คน/ป ไมนอยกวารอยละ

17 โครงการจางเหมาแรงงาน  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  -จางเหมาแรงงานหรือจางเหมา 240,000 600,000  -  -  -  -การปฏิบัติงานใน  -การปฏิบัติงานในสถานศึกษา กองการ

หรือจางเหมาบริการ การปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา บริการ ดังน้ี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สถานศึกษาและศูนย- และศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ศึกษา

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  1.ผูชวยครูปฏิบัติหนาท่ีสอนนักเรียน พัฒนาเด็กเล็กฯ มี เทศบาลเมืองบุรีรัมยมี ร.ร.ท.2

เทศบาลเมืองบุรีรัมย โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ประสิทธิภาพและเพียงพอ ร.ร.ท.3

4 คน รอยละ 80  -มีความปลอดภัยและเปน และ

 2.ปฏิบัติหนาท่ีสอน/ผูดูแลเด็กศูนย ระเบียบเรียบรอย ศูนยเด็กฯ

พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 4 คน

 3.งานรักษาความปลอดภัยและความ

เปนระเบียบเรียบรอยในบริเวณศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 2 คน

18 โครงการจัดหาพนักงานจาง  -เพ่ือจัดหาพนักงานจางตาม   -จัดหาพนักงานจางฝายธุรการ 108,000 648,000  -  -  -  -โรงเรียนมี  -โรงเรียนมีพนักงานจางตาม กองการ

ตามภารกิจสนับสนุน ภารกิจใหเพียงพอกับงานธุรการ และการเงินการบัญชีใหเพียงพอ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พนักงานจางตาม ภารกิจเพียงพอตอการดําเนินงาน ศึกษา

การสอน และงานการเงินการบัญชี ตอการดําเนินงานของโรงเรียน ภารกิจเพียงพอ ธุรการและการเงินการบัญชี  รร. ท 2

ของโรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 6 อัตรา ตอการดําเนินงาน  -งานธุรการและการเงิน

 -เพ่ือใหงานธุรการและการเงิน ธุรการและการเงิน การบัญชีเปนไปอยางถูกตอง

การบัญชีเปนไปอยางถูกตอง การบัญชี ตามระเบียบราชการ

ตามระเบียบ

รวม 18  โครงการ 12,232,000 13,317,000 1,849,000 2,349,000 1,849,000

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2   ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

      ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แนวทางที่  2  ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรวมประกวดแขงขัน  -เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหพนักงาน  -สนับสนุนสงเสริมจัดประกวดแขงขัน 300,000 400,000 400,000 400,000 400,000  -ครูและนักเรียน  -ครูและนักเรียนเทศบาลมี กองการ

ทักษะทางวิชาการในงาน ครูและนักเรียนมีการพัฒนาและ และคัดเลือกผลงานของพนักงานครู (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในโรงเรียนสังกัด ความต่ืนตัวและการพัฒนา ศึกษา

มหกรรมการจัดการศึกษา แสดงออกดานศักยภาพทางวิชา และนักเรียนในสังกัดเทศบาล พรอม เขารวมการประกวด ความรูความสามารถและ

ทองถ่ินระดับภาคตะวันออก การและพัฒนาการเรียนการสอน ประกาศเกียรติคุณหรือรับรางวัล แขงขันทักษะ ปรับปรุงการเรียนการสอน

เฉียงเหนือ หรือเปนเจาภาพ ใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน ปละ 1 คร้ัง ทางวิชาการและ ใหดีข้ึนเปนท่ียอมรับและเช่ือถือ

 -เพ่ือแสวงหาแนวความคิดและรูป  -สงผลงานของพนักงานครูและ จัดนิทรรศการ ศรัทธาของประชาชน

แบบการพัฒนาการศึกษาใหมๆท่ี นักเรียนเขารวมประกวดแขงขันและ ทางการศึกษาระดับ  -พนักงานครูและนักเรียน

ไดจากการเขารวมการประกวด จัดแสดงนิทรรศการการศึกษาทองถ่ิน ภาคตะวันออก ไดรับประสบการณตรงและ

แขงขันและนํามาประยกตใชใน เทศบาลระดับภาคตะวันออกเฉียง เฉียงเหนือ หลากหลายสามารถนํามา

การเรียนการสอน เหนือ ณ  เทศบาลเจาภาพ ปรับปรุง/พัฒนาการจัดการ

 -เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ ศึกษาใหดีย่ิงข้ึน

เผยแพรผลงานดานการศึกษาของ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย

2 โครงการรวมประกวดแขงขัน  -เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหครูและ  -นําผลงานครูและนักเรียนรวม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  -ครูและนักเรียนใน  -ครู นักเรียนและบุคลากรทาง กองการ

ทักษะทางวิชาการ ในงาน นักเรียนพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ประกวดแขงขันและจัดนิทรรศการการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) โรงเรียนสังกัดเทศบาล การศึกษามีศักยภาพและความ ศึกษา

มหกรรมการจัดการศึกษา เขารวมการประกวดแขงขันใน ศึกษาเผยแพรผลงาน ในงานมหกรรม เมืองบุรีรัมยเขารวม พรอมในการเขารวมประกวด

ทองถ่ิน ระดับประเทศ ระดับประเทศ การจัดการศึกษาทองถ่ินระดับประเทศ การประกวดแขงขัน แขงขันทักษะทางวิชาการใน

 -เพ่ือเผยแพรผลงานวิชาการของ ปละ 1 คร้ัง ทักษะทางวิชาการและ งานมหกรรมการจัดการศึกษา

ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จัดนิทรรศการทางการ ทองถ่ินระดับประเทศ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย ศึกษาระดับประเทศ

ในระดับประเทศ

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสอบคัดเลือก  -เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและกระตุน  -แตงต้ังคณะกรรมการออกขอสอบ 100,000 100,000 - - -  -นักเรียนโรงเรียน  -การจัดการศึกษาของ กองการ

ตัวแทนเขารวมแขงขันคนเกง ใหครูปรับปรุงพัฒนาการจัด จัดทําแบบทดสอบนักเรียนระดับ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในสังกัดฯระดับช้ัน เทศบาลมีคุณภาพมากข้ึน ศึกษา

โรงเรียนทองถ่ิน การเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ป.5 และ ม.2 ระดับช้ันป.5 และม.2  -ไดนักเรียนตัวแทนเทศบาล

มากย่ิงข้ึน  -จัดสงนักเรียนตัวแทนเทศบาลเมือง เขารวมสอบแขงขัน เขารวมแขงขันระดับประเทศ

บุรีรัมยเขารวมโครงการสอบแขงขัน ตามโครงการคนเกง เพ่ือสรางช่ือเสียงใหกับ

คนเกงโรงเรียนทองถ่ินระดับประเทศ โรงเรียนทองถ่ิน ตนสังกัด

ปละ 1 คร้ัง ระดับประเทศ

4 โครงการเขาคายทางวิชาการ  -เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน  -จัดเขาคายทางวิชาการสําหรับ 100,000 100,000 - - -  -ผลสัมฤทธ์ิทางการ  -ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กองการ

นักเรียนระดับประถมศึกษา ในกลุม 8 สาระมีประสิทธิภาพ นักเรียนช้ันประถมศึกษาของ  (งบเทศบาล)  (งบเทศบาล) เรียนของนักเรียนท่ี กลุมสาระตาง  ๆของโรงเรียน ศึกษา

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เขารวมโครงการ สังกัดเทศบาลสูงข้ึน

กระบวนการเรียนรู  และมีโอกาส ปละ 1  คร้ัง เพ่ิมข้ึนรอยละ 80  -ประชาชนศรัทธาการจัดการ  

คนควา และเรียนรูจากธรรมชาติ ศึกษาของโรงเรียนเทศบาล

รูจักคิด มีความคิดสรางสรรค มากข้ึน

5 โครงการจัดสอบประเมิน  -เพ่ือใหนักเรียนไดเขารับการ  -นักเรียนช้ัน ป. 3, ป. 6,ม.3, ม.6 60,000 60,000 - - -  -นักเรียนมีการ  -นักเรียนมีสมรรถนะ 5 ดาน กองการ

สมรรถนะของผูเรียน ทดสอบสมรรถนะ 5 ดาน ไดทดสอบสมรรถนะท่ีสําคัญของ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประเมินสมรรถนะ สูงข้ึน ศึกษา

ช้ันประถมศึกษา  -เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ผูเรียน 5 ดาน สูงข้ึน รอยละ 80

และช้ันมัธยมศึกษา ทางการศึกษา  -สรุปผลการประเมิน 5 ดาน รายงาน

จังหวัดและกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ปละ 1 คร้ัง

6 โครงการจัดสอบเตรียม  -เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหครูและ  -จัดทําแบบทดสอบเพ่ือวัดความรูของ 60,000 60,000 - - -  -นักเรียนช้ัน ป.6  -ครูและนักเรียนโรงเรียน กองการ

ความพรอมนักเรียนเขา นักเรียนต่ืนตัวในการจัดการเรียน นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดเขารับการทดสอบ ในสังกัดมีการพัฒนาดาน ศึกษา

ศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 การสอน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย เพ่ือเตรียมความพรอม วิชาการอยางมีคุณภาพ

(Pre ม.1)  -เพ่ือเตรียมความพรอมดานความ กอนสอบเขาศึกษาตอระดับช้ัน ม.1 กอนเขารับการสอบ  -นักเรียนระดับช้ัน ป.6 

รูใหแกนักเรียนระดับช้ัน ป.6 ปละ 1 คร้ัง คัดเลือกเพ่ือศึกษา มีความรูและความพรอม

เขาศึกษาตอระดับช้ัน ม.1 ตอช้ัน ม.1 รอยละ100 ในการสอบเขาศึกษาตอ

ระดับช้ัน ม.1

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการประเมินคุณภาพ  -เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการประเมิน  -แตงต้ังคณะกรรมการประเมิน 20,000 20,000  -  -  -  -สถานศึกษามีระบบ  -การจัดการศึกษาไดรับการ กองการ

ภายในสถานศึกษาสังกัด คุณภาพภายในสถานศึกษาใหเปน สถานศึกษาภายใน ประชุมทําความ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การประเมินคุณภาพ พัฒนาจนสามารถ ศึกษา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย ไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ เขาใจจัดทําแบบประเมินและดําเนิน ภายในสถานศึกษา ผานการประเมิน

พ.ศ. 2542 การประเมิน ปละ 1 คร้ัง ท่ีมีคุณภาพ  -ผูบริหารการศึกษา บุคลากร

 -เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ  -สรุปผลการประเมินรายงานผูบังคับ รอยละ 100 ทางการศึกษาและพนักงานครู

ศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการ บัญชา  มีความกระตือรือรนในการ

ศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษา  -นําสรุปผลการประเมินประชุมผูบริ พัฒนาการจัดการศึกษาอยาง

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หารสถานศึกษาและครูเพ่ือปรับปรุง จริงจังและเปนรูปธรรม

แกไขจุดท่ีมีปญหา  -ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงข้ึน

 -จัดทํารายงานการประเมินภายใน  -ประชาชนใหความศรัทธา

(รายงานการประเมินตนเอง SAR) เล่ือมใสการจัดการศึกษาของ

เทศบาลมากข้ึน

8 โครงการประชุมสัมมนา  -เพ่ือจัดประชุมสัมมนาเชิง  -จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  -  - 50,000 50,000 50,000  -สถานศึกษามีความรู สถานศึกษาท้ัง 4 แหง กองการ

เชิงปฏิบัติการการดําเนิน ปฏิบัติการการดําเนินงานประกัน การดําเนินงานประกันคุณภาพ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความเขาใจและสามารถมีการดําเนินการประกันคุณภาพ ศึกษา

งานประกันคุณภาพการ คุณภาพการศึกษาของสถาน การศึกษาของสถานศึกษาสังกัด ดําเนินการประกัน อยางเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ 

ศึกษาของสถานศึกษา ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย เทศบาลเมืองบุรีรัมย คุณภาพการศึกษาได เปนปจจุบัน และพรอมรับการ

สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย ปละ 1 คร้ัง อยางมีประสิทธิภาพ ประเมินคุณภาพการศึกษา

ท้ัง 4 แหง จาก สมศ.

9 โครงการอบสัมมนาและศึกษา  -เพ่ือจัดอบรมสัมมนาและศึกษา  -จัดอบรมสัมมนาและศึกษา - 200,000 200,000 200,000 200,000  -คณะกรรมการจัดทํา  -คณะกรรมการจัดทํา กองการ

ดูงานการจัดทําแผนพัฒนา ดูงานดานจัดทําแผนพัฒนาการ ดูงานดานจัดทําแผนพัฒนาการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของ ศึกษา

การศึกษาของคณะกรรมการ ศึกษาใหแกคณะกรรมการ ศึกษาใหแกคณะกรรมการ ของกองการศึกษาและ กองการศึกษาและสถานศึกษา

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา สถานศึกษาสังกัด สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย

ของกองการศึกษาและสถาน ของกองการศึกษาและสถาน ของกองการศึกษาและสถาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย ความรูความเขาใจและ

ในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย ไดรับการพัฒนา สามารถนํามา ปรับใชในการ

ปละ 1 คร้ัง ศักยภาพรอยละ 100 ปรับใชในการจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาไดอยางมีคุณภาพ

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก
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10 โครงการสรางภูมิคุมกันยา  -เพ่ือรณรงคปองกันปญหายาเสพ  -จัดอบรมใหแกเด็กและเยาวชนนอก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  -เด็กและเยาวชนนอก  -เพ่ือลดปญหาการแพรระบาด กองการ

เสพติดเด็กและเยาวชนนอก ติดนอกสถานศึกษา สถานศึกษา (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) สถานศึกษาปลอดจาก ของยาเสพติด ศึกษา

สถานศึกษา  -เพ่ือลดปญหาการแพรระบาด ยาเสพติด คิดเปน  -เด็กและเยาวชนตระหนักถึง

ของยาเสพติดนอกสถานศึกษา รอยละ 80 โทษของยาเสพติด

 -เพ่ือใหเด็กและเยาวชนตระหนัก

ถึงภัยของยาเสพติดใหโทษ

11 โครงการสงเสริมอปท.ท่ีจัด  -เพ่ือสงเสริมใหอปท.จัดทําแผน  -สงเสริมสถานศึกษามีแผนพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -สถานศึกษาเขารับ  -สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนา กองการ

ทําแผนพัฒนาการศึกษา พัฒนาใหสอดคลองกับปญหาและ การศึกษาเพ่ือเปนแนวทางพัฒนา (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) การประกวดแผนฯ จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาให ศึกษา

ดีเดน ความตองการของอปท.และผูมี สถานศึกษาจํานวน 1 แหง 1 คร้ัง สอดคลองกับปญหาและความ

สวนไดเสีย ตองการของสถานศึกษาให

 -เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาเขา สอดคลองกับแผนพัฒนา

รับการประกวดสถานศึกษาท่ีจัดทํา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

12 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง  -เพ่ือใหโรงเรียนมีหนังสือและส่ือ  -จัดหาหนังสืออาน และส่ือใหโรงเรียน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  -สถานศึกษาในสังกัด  -ครูและนักเรียนมีหนังสือ กองการ

หองสมุดโรงเรียน สําหรับครูและนักเรียนไดคนควา ในสังกัดเทศบาล ปละ 1 คร้ัง (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เทศบาลมีหนังสือและ และส่ือท่ีเพียงพอกับ ศึกษา

หาความรูอยางเพียงพอ  ส่ือประจําหองสมุด จํานวนนักเรียน สถานศึกษา

เพียงพอสําหรับการจัด  -หองสมุดเปนแหลงเรียนรู ในสังกัด

การเรียนการสอน ท่ีไดมาตรฐาน

อยางนอย รอยละ 80

13 โครงการอบรมสัมมนา  -เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม  -สถานศึกษาจัดอบรมสัมมนา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  -สถานศึกษาจัดอบรม  -เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการ กองการ

คณะกรรมการสภานักเรียน ของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) สัมมนาคณะกรรมการ แบบมีสวนรวมภายในสถาน ศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  -เพ่ือพัฒนาภาวะผูนําของนักเรียน ปการศึกษาละ1 คร้ัง สภานักเรียนอยางนอย ศึกษา สถานศึกษา

ปการศึกษาละ 1 คร้ัง ในสังกัด

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก
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14 โครงการเขาคายทางวิชาการ  -เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน  -จัดเขาคายทางวิชาการใหแกนักเรียน 100,000 100,000 - - -  -นักเรียนในโรงเรียน  -ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม กองการ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในกลุมสาระ 8 สาระมีประสิทธิภาพ ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนในสังกัด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สังกัดเทศบาล สาระตาง  ๆของโรงเรียนสังกัด ศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ เทศบาลเมืองบุรีรัมย ช้ัน ม.5 ปละ เมืองบุรีรัมยระดับช้ัน เทศบาลสูงข้ึน

เมืองบุรีรัมย กระบวนการเรียนรู  และมีโอกาส 1 คร้ัง มัธยมศึกษาไดเขาคาย  -ประชาชนศรัทธาการจัดการ  

คนควา  และเรียนรูจากธรรมชาติ ทางวิชาการ ศึกษาของโรงเรียนเทศบาล

รูจักคิด  มีความคิดสรางสรรค มากข้ึน

 -เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวน  -นักเรียนท่ีเขาคายไดรับความรู

การแสวงหาความรูและทักษะทาง และไดรับการพัฒนาทักษะทาง

วิชาการเพ่ิมข้ึนสามารถนําไปใชใน วิชาการในกลุมสาระการเรียนรู

การพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ คณิตศาสตร ศิลปะ และภาษา

และสอดคลองกับความตองการ อังกฤษ

ของตนเอง  -นักเรียนสามารถนําทักษะ

 -นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล ทางวิชาการไปประยุกตใชใน

เมืองบุรีรัมยไดรับการพัฒนา ชีวิตประจําวันได

เพ่ิมศักยภาพและสามารถนําความ

รูและทักษะท่ีไดไปใชในการศึกษา

ท้ังปจจุบันและอนาคต ตลอดจน

ทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม

15 โครงการพัฒนาระบบการ  -เพ่ือสงเสริมและพัฒนานักเรียน  -สถานศึกษาจัดหาระบบการเรียนรู 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000  -นักเรียนรอยละ 80  -นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยี กองการ

บริหารจัดการศึกษา ใหเกิดการเรียนรูจากเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกสสมัยใหมสําหรับใชใน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มีความรูความเขาใจ นํามาประยุกตใชในการเรียน ศึกษา

อิเล็กทรอนิกสของอปท. ท่ีทันสมัย การเรียนการสอน และสามารถนําไปใช การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษา

เพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0  -เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา ในการเรียนการสอนได ในสังกัด

ในระดับอปท. ใหทันสมัยดวยการประยุกตใช

เทคโนโลยีใหมๆ

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก
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16 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู  -เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดเรียนรู  -จัดทําแหลงเรียนรูและพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -โรงเรียนเทศบาล 3  - โรงเรียนเทศบาล 3 กองการ

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักเศรษฐกิจในบริเวณ แหลงเรียนรูท่ีมีอยูแลวภายใน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีแหลงเรียนรู มีแหลงเรียนรูตามหลัก ศึกษา

ในสถานศึกษา สถานศึกษา โรงเรียน เชน บอปลา สวนปา ตามหลักเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง รร. ท 3

สวนเกษตร สวนสมุนไพร สวนไมดอก พอเพียง อยางนอย

ไมประดับ  1 แหง

 -โรงเรียนมีแหลงเรียนรูตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงใหเรียนไดเรียนรู

17 โครงการเช่ือมตออินเตอร  - เพ่ือเช่ือมตออินเตอรเน็ต  -สนับสนุนคาอินเตอรเน็ตตลอดป 27,000 27,000  -  -  -  -ครูและเด็กใชบริการ  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กองการ

เน็ตความเร็วสูง และขยาย ความเร็วสูงใหศูนยพัฒนา การศึกษาบุคลากรในศูนยพัฒนา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อินเตอรเน็ทอยางเต็ม บุรีรัมยมีอินเตอรเน็ต ศึกษา

ระบบ LAN  INTERNET เด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย เด็กเล็กฯ มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประสิทธิภาพ ความเร็วสูงสําหรับศึกษา ศูนยพัฒนา

 -เพ่ือใชเปนแหลงเรียนรู สําหรับศึกษาคนควาหาขอมูล รอยละ 100 คนควาขอมูลท่ีเปนประโยชน เด็กเล็กฯ

คนควาดานขอมูลท่ีเปน ในการจัดการเรียนการสอน ตอการเรียนการสอน

ประโยชนตอการศึกษา ท่ีทันสมัย -ศึกษาคนควาขอมูลท่ีเปน

ตอการเรียนการสอน

18 โครงการการบริหาร  -เพ่ือใหมีส่ือการเรียนการสอนท่ี  -จัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ือใชและผลิตส่ือ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  -รอยละของเด็ก  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีส่ือ กองการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียน การเรียนการสอนในศูนย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในศูนยพัฒนาเด็ก การเรียนการสอน ศูนยพัฒนา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย  -เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ พัฒนาเด็กเล็กฯ เล็กฯ มีพัฒนาการ  -เด็กเล็กไดรับพัฒนาการท่ี เด็กเล็กฯ

มีสภาพแวดลอม หองเรียนสะอาด  -จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับผลิตส่ือ ครบท้ัง 4 ดาน สมวัยสงผลตอการเจริญเติบโต

เหมาะสําหรับการเรียนการสอน การเรียนการสอนใชในการปฏิบัติ  -หองเรียนและอาคาร ของเด็กตามพัฒนาการ

งานและจัดหาวัสดุอุปกรณในการ สถานท่ีสะอาด  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

ทําความสะอาดศูนยพัฒนา มีสภาพแวดลอมหองเรียน

เด็กเล็กฯ สะอาดเหมาะสําหรับ

การเรียนการสอน

19 โครงการรักการอาน  -เพ่ือใหเด็กเกิดนิสัยรักการอาน  -สงเสริมเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  -เด็กศูนยเด็กเล็กฯ   -เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ กองการ

 -เพ่ือใหเด็กเกิดทักษะทางดาน สามารถอานหนังสือไดตามศักยภาพ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีนิสัยรักการอานเพ่ิม ทุกคนมีนิสัยรักการอาน ศึกษา

การฟง พูด อาน และเขียน ข้ึนรอยละ 80 เกิดทักษะทางดานการฟง ศูนยพัฒนา

การพูด การอาน การเขียน เด็กเล็กฯ

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการสวนผักคอนโด  -สงเสริมใหเด็กรักการปลูกผัก/  -สงเสริมใหเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000  -เด็กศูนยเด็กเล็กฯ   -เด็กศุนยพัฒนาเด็กเล็กฯ กองการ

ปลูกตนไม รูจักปลูกผักสวนครัว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รูจักดูแลสวนผักและ ทุกคนรูจักปลูกผัก และดูแล ศึกษา

 นํามารับประทานได ตนไม รอยละ 80 รักษาตนไม ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กฯ

21 โครงการประเมินคุณภาพ  -เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  -เด็กศูนยเด็กเล็กฯ   -เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ กองการ

ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประเมินคุณภาพภายในศูนยฯ เมืองบุรีรัมย มีการประกันคุณภาพ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย เทศบาลเมืองบุรีรัมย ศึกษา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย  - เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ ภายในปละ 1 คร้ัง ไดรับการพัฒนาจน ไดรับการพัฒนา ศูนยพัฒนา

ศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน  -จัดทํารายงานประเมินภายในตนเอง สามารถผานการ เด็กเล็กฯ

การจัดการศึกษาชาติ และองคกร ประเมินรอยละ 100

22 โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียน  -เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  -จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน ปละ 2 287,300 287,300 289,000 292,400 297,500  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กองการ

การสอน  มีวัสดุ/อุปกรณ คร้ัง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มีส่ือการเรียนการสอน เมือง บุรีรัมยจัดการเรียนการ         ศึกษา

ใชในการเรียนการสอน เมืองบุรีรัมย เพียงพออยางนอย สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ศูนยพัฒนา

 -เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความ รอยละ 80 เด็กเล็กฯ

สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

23 โครงการจัดหาส่ือสรางสรรค  -เพ่ือใหครูจัดหาและใชส่ือในการ  -จัดหาเคร่ืองเสียงพกพาพรอม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  -ครูผูดูแลเด็กมีส่ือ  -ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ กองการ

มัลติมิเดีย จัดการเรียนการสอนทุกคร้ัง ไมโครโฟนสําหรับครูผูดูแลเด็ก (งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)มัลติมิเดียอยางมี ทุกคนมีโอกาสศึกษาคนควา ศึกษา

 -เพ่ือใหครูจัดหาส่ือผลงานทาง คุณภาพอยางนอย ทางเทคโนโลยี เพ่ือศึกษา ศูนยเด็กฯ

มัลติมีเดียผานเทคโนโลยี รอยละ 80 พัฒนาตนในดานการผลิตส่ือ

เพ่ือใหครูไดศึกษาคนควาทาง ผลงานอยางมี ประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีท่ีกวางไกล และคุณภาพ

24 โครงการสงเสริมสุขภาพ  -เพ่ือเฝาระวังและแกปญหา  -สงเสริมการออกกําลังกายใน 5,000 5,000 15,000 15,000 15,000  -เด็กในศูนยพัฒนา  -เด็กทุกคนไดรับการเฝาระวัง กองการ

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สุขภาพเด็กๆ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล เด็กเล็กเทศบาล ภาวะสุขภาพโดยการ ศึกษา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย  -เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกาย เมืองบุรีรัมยเด็กทุกคนมีสุขภาพ เมืองบุรีรัมย ไดออก ตรวจสุขภาพ ศูนยเด็กฯ

เพ่ือสุขภาพแกเด็ก อนามัยท่ีดี กําลังกายทุกคน  -เด็กทุกคนไดออกกําลังกาย

ในตอนเชาทุกวัน

25 โครงการจัดทําศูนย  - เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเปนศูนยการ  -จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000  -โรงเรียนมีศูนยการ  -โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูท่ีได กองการ

การเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ เรียนรูของชุมชนทางดานเกษตร (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เรียนรู เพ่ิมข้ึน 1 แหง มาตรฐาน ศึกษา

 - เพ่ือสงเสริมใหมีการใชทรัพยากร สถานศึกษา

อยางคุมคา และย่ังยืน ในสังกัด

รวม 25  โครงการ 4,841,300 5,141,800 4,737,000 4,740,900 4,746,500

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2   ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

       ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น   แนวทางที่  3  ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษา

 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการศึกษา  -จัดบริการการศึกษานอกระบบ  -จัดการเรียนรูตามกลุมสนใจ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  -ประชาชนในทองถ่ิน  -ประชาชนไดรับการศึกษา กองการ

ภาคประชาชน หรือภาคประชาชนสนองความ ของประชาชนในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับการบริการ ตามอัธยาศัยหรือตลอดชีวิต ศึกษา

ตองการของประชาชนในทองถ่ิน เพ่ิมข้ึนรอยละ 60 สถานศึกษา

 ในสังกัด

 

 

รวม 1  โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2   ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

   ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แนวทางที่  4   สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนอาหาร  -เพ่ือสนับสนุนใหเด็กนักเรียนท่ี  -จัดซ้ืออาหารเสิรม(นม) แจกจายให 14,059,600 14,154,970 14,250,780 14,346,590 14,384,914  -นักเรียนไดรับอาหาร  -นักเรียนมีสุขภาพ รางกายท่ี กองการ

เสริม(นม) แจกเด็กนักเรียน ขาดแคลนไดมีสุขภาพรางกายท่ี กับเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนแยกตาม (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เสริมนมในระดับกอน สมบูรณแข็งแรงเจริญเติบโต ศึกษา

สมบูรณแข็งแรงและเจริญเติบโต ระดับช้ัน ระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา ระดับ สมวัยรางกายมีพัฒนาการอยาง สถานศึกษา

และระดับประถมศึกษา ประถมศึกษา เทาเทียมกันกับผูอ่ืนในสังคม ในสังกัด

 รอยละ100 เด็กนักเรียนไดรับประทาน และรร.ใน

   อาหารกลางวันท่ีถูกสุขลักษณะ สังกัด สพฐ.

และสะอาดปลอดภัย

2 โครงการสนับสนุนคาใชจาย  -เพ่ือสนับสนุนนักเรียนใหไดรับ  -คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 51,569,400 54,036,560 54,855,660 55,525,960 55,614,960  -นักเรียนไดรับโอกาส  -นักเรียนไดรับโอกาสทางการ กองการ

ในการบริหารสถานศึกษา โอกาสโดยเทาเทียมกัน ในสังกัดและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ทางการศึกษาโดย ศึกษาโดยเทาเทียมกัน ศึกษา

 -เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณท่ีเพียงพอ เทศบาลเมืองบุรีรัมย ดังรายการตอไปน้ี เทาเทียมกัน  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีวัสดุ สถานศึกษา

ในการจัดการเรียนการสอน 1. เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน 20,280,000 20,400,000 20,600,000 20,800,000 20,880,000 รอยละ 100 อุปกรณในการจัดการเรียน ในสังกัด

 -เพ่ือลดคาใชจายของผูปกครอง จํานวน 3 ร.ร.และศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ การสอน ศูนยพัฒนา

ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 1 แหง  -ผูปกครองไดลดคาใชจายใน เด็กเล็กฯ

2. เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน

การจัดการศึกษาทองถ่ินจํานวน 3 ร.ร.

  2.1 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

สถานศึกษา

 2.2 คาใชจายอินเทอรเน็ตโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ความเร็วสูง

 2.3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 2,250,000 2,250,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา

ทองถ่ิน (SBMLD)

 2.4 คาใชจายตามโครงการพัฒนา 471,000 558,000 546,000 573,000 582,000

พนักงานครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 2.5 คาใชจายในการรณรงคการปองกัน 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 กองการ

ยาเสพติดในสถานศึกษา ศึกษา

 2.6 โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สถานศึกษา

การเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย ในสังกัด

 2.7 โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 50,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ศูนยพัฒนา

ในสถานศึกษา เด็กเล็กฯ

 2.8 คาใชจายในการปรับปรุงพัฒนา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

หองสมุดโรงเรียน

 2.9 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

รูของโรงเรียน

 2.10 คาใชจายในการสงเสริมสถาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

 2.11 โครงการจัดกิจกรรมของศูนย - 150,000 150,000 150,000 150,000

การเรียนรูดานการทองเท่ียวสถานศึกษา

ในสังกัด อปท.

 2.12 โครงการสงเสริมการจัดกระบวน - 300,000 300,000 300,000 300,000

การการบริหารตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"

สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง "

 2.13 โครงการสนับสนุนแหลงเรียนรู 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

ในชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน

3. เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษาทองถ่ิน

 3.1 คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียน 2,980,000 3,467,500 3,467,500 3,467,500 3,467,500

ยากจน จํานวน  3 ร.ร.

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน กองการ

คาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแต ศึกษา

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา สถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 3 โรงเรียน ในสังกัด

 4.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 12,238,500 12,293,000 12,365,200 12,454,500 12,454,500 ศูนยพัฒนา

 4.2 คาหนังสือเรียน 3,375,700 3,575,000 3,570,000 3,700,000 3,700,000 เด็กเล็กฯ

 4.3 คาอุปกรณการเรียน 1,823,000 1,900,000 1,980,000 1,998,000 1,998,000

 4.4 คาเคร่ืองแบบนักเรียน 3,732,100 3,821,000 3,844,000 3,870,000 3,870,000

 4.5 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2,952,100 3,052,100 3,120,000 3,300,000 3,300,000

5. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัด

การเรียนการสอนของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กฯ (รายหัว) จํานวน 1 แหง

 5.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - 253,300 253,300 253,300 253,300

 5.2 คาหนังสือเรียน - 16,400 16,400 16,400 16,400

 5.3 คาอุปกรณการเรียน - 16,400 16,400 16,400 16,400

 5.4 คาเคร่ืองแบบนักเรียน - 24,600 24,600 24,600 24,600

 5.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน - 35,260 35,260 35,260 35,260

3 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ -เพ่ือเปนทุนสนับสนุนโครงการ -อุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียนสังกัด 9,128,000 9,112,000 9,192,000 9,272,000 9,352,000 -เด็กนักเรียนปฐมวัย -นักเรียนไดรับประทานอาหาร กองการ

สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน สพฐ. จํานวน 2 โรงเรียน (เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)และระดับประถมศึกษา กลางวันท่ีมีคาทองโภชนาการ ศึกษาและ

สําหรับสถานศึกษาสังกัด ไดรับประทานอาหารกลางวัน  1.โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย จํานวน 2 โรงเรียนได -นักเรียนมีอาหารกลางวันรับ รร.ใน

สํานักงานคณะกรรมการการ เพ่ืมมากข้ึน  2. โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห 5 รับประทานอาหาร ประทานทุกวัน สังกัด สพฐ.

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) (ไตรคามสิทธิศิลป) กลางวันท่ีมีคุณคา -นักเรียนมีสุขภาพรางกายและ

และเพียงพอ สุขนิสัยท่ีดี

รวม 3   โครงการ 74,757,000 76,946,530 78,045,140 79,144,550 79,038,574

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2   ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

    ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แนวทางที่  5  ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณการเรียนการสอน

 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงซอมแซม  -เพ่ือปองกันและบํารุงรักษาอาคาร  -ซอมแซมอาคารเรียน และอาคาร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000  -รร.สังกัดเทศบาล  -อาคารเรียนมีความปลอดภัย กองการ

อาคารเรียนและอาคาร เรียนใหอยูในสภาพปลอดภัยพรอม ประกอบใหมีสภาพสมบูรณ ปลอดภัย (เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน) มีหองเรียนและอาคาร อยูในสภาพพรอมใชงาน ศึกษา

ประกอบ ใชงาน พรอมใชงานไดตลอดป ประกอบท่ีมีคุณภาพ  -ประหยัดงบประมาณในการ สถานศึกษา

 -เพ่ือยืดอายุการใชงาน พรอมใชงานคิดเปน กอสรางและบํารุงรักษา ในสังกัด

ของอาคารเรียนใหยาวนาน รอยละ100  

 -อาคารเรียนอยูในสภาพใชงาน -จางเหมากําจัดปลวกและการบํารุง 850,000 850,000 - - - กองการ

ไดดีและปลอดภัย รักษาอาคาร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศึกษา

 -จางเหมาซอมแซมฝา เพดาน รร.ท.1

หองเรียนและซอมแซมอาคารประกอบ

2 โครงการจางเหมาบริการ -เพ่ือจางเหมาเคร่ืองถายเอกสาร -จางเหมาเคร่ืองถายเอกสาร สําหรับ 500,000 500,000 - - - กองการ

เคร่ืองถายเอกสาร โรงเรียน สําหรับถายเอกสารทําแบบทดสอบ ทําแบบทดสอบแบบฝกกิจกรรม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศึกษา

เทศบาล 1 และ โรงเรียน แบบฝกกิจกรรมสําหรับนักเรียน จํานวน 10 เคร่ือง รร.ท.1,2

เทศบาล 2

3 โครงการซอมแซมระบบ  -เพ่ือพัฒนาระบบประปาใหมี  -ซอมแซมระบบการประปาใหทันสมัย 250,000 700,000 700,000 700,000 700,000  -ระบบนํ้าใชมี  -ระบบนํ้าประปามีประสิทธิ กองการ

นํ้าประปาภายในโรงเรียน ประสิทธิภาพ  พรอมใชงาน คลอบคุมทุกพ้ืนท่ีภายใน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ศึกษา

เทศบาล 1 - 3  -เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณประปา โรงเรียน  -มีนํ้าเพียงพอ  -อุปกรณประปามีประสิทธิภาพ สถานศึกษา

ใหม มาสับเปล่ียนอุปกรณเกา ตอการใชบริโภค พรอมใชงานตลอดเวลา ในสังกัด

ท่ีเส่ือมสภาพ  -มีนํ้าใชจายอยางถ่ัวถึง  

 -เพ่ือปรับปรุงและปรับเปล่ียน และเพียงพอ

อุปกรณประปาใหมีสภาพพรอม

ท่ีจะใชงานอยูตลอดเวลา

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุงซอมแซม  -เพ่ือปองกันและบํารุงรักษา  -ชอมแซมอาคารเรียน 850,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000  -โรงเรียนเทศบาล  -อาคารเรียนมีความปลอดภัย กองการ

อาคารเรียนและอาคาร อาคารเรียนใหอยูในสภาพ  และซอมแซมอาคารประกอบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) 1-3 มีหองเรียนและ อยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน ศึกษา

ประกอบ โรงเรียนเทศบาล ปลอดภัยพรอมใชงาน ใหมีสภาพสมบูรณ ปลอดภัย อาคารประกอบท่ีมี  -ประหยัดงบประมาณใน สถานศึกษา

 1-3  -เพ่ือยืดอายุการใชงานของ พรอมใชงานไดตลอดป คุณภาพพรอมใชงาน การกอสรางและบํารุงรักษา ในสังกัด

อาคารเรียนใหยาวนาน ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด คิดเปนรอยละ 100

  -อาคารเรียนอยูในสภาพใชงาน เทศบาล

ไดดีและปลอดภัย

5 โครงการกอสรางอาคาร  -เพ่ือใชเปนสถานท่ีจัดกิจกรรม  -กอสรางอาคารอเนกประสงค 2 ช้ัน 8,000,000  - 8,000,000 8,000,000 8,000,000  -โรงเรียนเทศบาล 2  -โรงเรียนเทศบาล 2 มี อาคาร กองการ

อเนกประสงค 2 ช้ัน ตางๆภายในโรงเรียน ขนาดกลาง สน.ศท.อ.กลาง ขนาด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีอาคารอเนกประสงค อเนกประสงคสําหรับการทํา ศึกษา

ขนาดกลาง  -เพ่ือใหมีอาคารอเนกประสงค 20X45 เมตร ท่ีไดมาตรฐาน ม่ันคง กิจกรรมตาง  ๆ รร. ท 2

โรงเรียนเทศบาล 1 ท่ีสามารถใชงานไดอยาง จํานวน 1 หลัง จํานวน 1 หลัง  -โรงเรียนมีอาคารอเนก

มีประสิทธิภาพ  ประสงคท่ีอยูในสภาพใชงาน

ไดเปนอยางดี

6 โครงการกอสรางอาคารเรียน  -เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารเรียน  -กอสรางอาคารเรียน คสล. 3 ช้ัน  -โรงเรียนเทศบาล1-2  -โรงเรียนเทศบาล 1-2 กองการ

คสล. 3 ช้ัน  18 หองเรียน และหองเรียนเพียงพอตอจํานวน 18 หองเรียน ขนาด 10.50X64 เมตร มีอาคารท่ีไดมาตรฐาน ไดอาคารเรียนท่ีดี ปลอดภัย ศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1-2 นักเรียนสะดวกเหมาะสม จํานวน 2 หลัง ดังน้ี เพ่ิมข้ึน 2 หลัง เหมาะแกการจัดการเรียน รร. ท 1

สูการพัฒนาเต็มศักยภาพ -รร.เทศบาล 1  - 15,487,000 15,487,000 15,487,000 15,487,000  การสอนสอดคลองกับ รร. ท 2
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การปฏิรูปการศึกษาสูยุคใหม

-รร.เทศบาล 2 - 15,487,000 15,487,000 15,487,000 15,487,000

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

7 โครงการทําปายช่ือโรงเรียน  -เพ่ือใหโรงเรียนมีปายช่ือโรงเรียน  -จัดทําปายช่ือโรงเรียนเทศบาล  2 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  -โรงเรียนเทศบาล 2  -โรงเรียนเทศบาล 2 กองการ

โรงเรียนเทศบาล 2 ท่ีสงางามและเปนการ จํานวน 1 ปาย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และรร. ท 3  มีปาย และโรงเรียนเทศบาล 3 ศึกษา

 และโรงเรียนเทศบาล 3 ประชาสัมพันธโรงเรียน  -จัดทําปายโรงเรียนเทศบาล 3 ช่ือโรงเรียนท่ีสงางาม มีปายช่ือโรงเรียนท่ีสงางาม รร. ท 2

จํานวน  1 ปาย และเปนการสงเสริมการ รร ท 3

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก
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8 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  -เพ่ือปรับปรุงถนนหินคลุก  -กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  -จํานวนถนนคอนกรีต  -โรงเรียนเทศบาล 2 มีถนน กองการ

หนาโรงอาหาร ในโรงเรียนเทศบาล 2 ใหเปน ยาว 60  ม.  ภายในโรงเรียน (งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)หนาโรงอาหาร คอนครีตเสริมเหล็กท่ีทนทาน ศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาล 2 จํานวน 1 สาย จากถนนหินคลุก สะดวกในการคมนาคม รร. ท 2

 -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของ เปนถนนคอนกรีต ปราศจากฝุนละอองและ

โรงเรียนในการคมนาคม ปราศ เสริมเหล็ก ไมมีนํ้าทวมขัง

จากฝุนละอองและนํ้าทวมขัง

9 โครงการจัดหาศาลาท่ีพัก  -เพ่ือใหโรงเรียนมีศาลาท่ีพัก  -จัดหาศาลาท่ีพักรับรองผูปกครอง 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000  -โรงเรียนเทศบาล2-3  -โรงเรียนมีศาลาท่ีพักรับรอง กองการ

รับรองผูปกครองใน รับรองผูปกครอง จํานวน 6 หลัง จํานวน  6 หลัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีศาลาท่ีพักรับรอง ผูปกครองนักเรียน ศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2,3 ผูปกครองนักเรียน รร. ท 2

จํานวน 6 หลัง รร. ท 3

10 โครงการสรางร้ัวโรงเรียน  -เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน  -โรงเรียนมีร้ัวคสล.ฐานรากคานคอดิน  2,260,900 2,260,900 2,260,900 2,260,900 2,260,900  -นักเรียนมีความ  -นักเรียนมีความปลอดภัย กองการ

เทศบาล 3 (คสล.สูง2 เมตร)  -เพ่ือความเปนสัดสวน เสา คสล. สูง 2.00 เมตร กออิฐ (งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)ปลอดภัยในโรงเรียน ในโรงเรียน ศึกษา

ของโรงเรียน บล็อคโชวแนว เทเอ็น คสล.ทับหลัง  -โรงเรียนมีพ้ืนท่ีเปน  -โรงเรียนมีพ้ืนท่ีท่ีเปนสัดสวน รร. ท 3

ชองขนาด 2.95 เมตร สัดสวนและสวยงาม และสวยงาม

คาแรงงานตอเมตร = 2,300 บาท รอยละ 90

ความยาวกําแพง 983 เมตร

11 โครงการกอสรางโรงอาหาร  - เพ่ือใหนักเรียนไดมีบริเวณ  -กอสรางโรงอาหาร ประกอบดวย 2,582,300 2,582,300 2,582,300 2,582,300 2,582,300  - โรงเรียนมีบริเวณ  - โรงเรียนมีบริเวณรับประทาน กองการ

โรงเรียนเทศบาล 3 รับประทานอาหารอยางเพียงพอ  -ขนาดความจุ 300 ท่ีน่ัง (งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบเทศบาล)รับประทานอาหาร อาหารอยางเพียงพอ ศึกษา

 -หลังคาเหล็กมุงกระเบ้ืองหรือ อยางเพียงพอตอ  - โรงเรียนมีโรงอาหารท่ีได รร. ท 3

สรรไทเคลือบสี นักเรียนรอยละ100 มาตรฐาน

 - ผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ

พ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิกแบบหยาบ

 -มีเคาทเตอรขายของ

 -ติดต้ังระบบไฟฟา นํ้าประปา 

 -ทาสี ขนาดกวาง 16 เมตร

 ยาว 25 เมตร, สูง 7 เมตร

จํานวน 1 หลัง

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก
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12 โครงการสวมแบบมาตรฐาน  -เพ่ือใหนักเรียนมีหองสวมใช  -กอสรางสวมท่ีไดมาตรฐาน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000  - โรงเรียนมีสวมได  -โรงเรียนมีสวมไดมาตรฐาน กอง

โรงเรียนเทศบาล 3 อยางถูกสุขอนามัย ถูกสุขอนามัยจํานวน 2 หลัง (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบเทศบาล) มาตรฐานถูกสุขอนามัย ถูกสุขอนามัย การศึกษา

เพ่ิมข้ึน 1 แหง รร. ท 3

13 โครงการปรับพ้ืนผิวสนาม  - เพ่ือปรับพ้ืนผิวสนามฟุตบอล  -ปรับปรุงพ้ืนผิวสนามฟุตบอล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - สนามฟุตบอล  -โรงเรียนมีสนามท่ีปลอดภัย การศึกษา

ฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 ใหสูงข้ึน ปองกันนํ้าทวมและ ใหไดมาตรฐาน  จํานวน 1 แหง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับการปรับปรุง และสะดวกในการเลนกีฬา รร. ท 3

ความปลอดภัยในการใชสนาม จํานวน 1 แหง  -นักเรียนไดใชเวลาวางใหเกิด

 - เพ่ือใหนักเรียนไดใชเวลาวาง ประโยชนและมีสุขภาพแข็งแรง

ใหเกิดประโยชนและมีสุขภาพ

แข็งแรง

14 โครงการกอสรางโดม  -เพ่ือกอสรางโดมอเนกประสงค  -กอสรางโดมอเนกประสงค 3,667,000 3,667,000 3,667,000 3,667,000 3,667,000  - โรงเรียนเทศบาล 3  -โรงเรียนเทศบาล 3 การศึกษา

อเนกประสงค สําหรับใหนักเรียนมีลานสถานท่ี กวาง 35 เมตร ยาว 48 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีโดมอเนกประสงค มีโดมอเนกประสงค รร. ท 3

โรงเรียนเทศบาล 3 ทํากิจกรรมการเรียนการสอน สูง 14 เมตร ท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือใชในการทํากิจกรรม

เพ่ิมข้ึน 1 แหง การเรียนการสอน

15 โครงการกอสรางเรือน  -เพ่ือกอสรางเรือนเพาะชํา  -กอสรางเรือนเพาะชํา - - 200,000 200,000 200,000  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีเรือน กองการ

เพาะชําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหสามารถใชงานได ใหไดมาตรฐาน จํานวน 1 หลัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีเรือนเพาะชําท่ีได เพาะชําท่ีไดมาตรฐานม่ันคง ศึกษา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย  -เพ่ือกอสรางเรือนเพาะชํา มาตรฐานม่ันคง แข็งแรง ศูนยเด็กฯ

ท่ีไดมาตรฐานม่ันคงแข็งแรง แข็งแรง 1 หลัง

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคาร  -ปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคารเรียน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กองการ

รอบอาคารเรียนศูนยพัฒนา เรียนใหรมร่ืนสวยงามนาอยู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีพ้ืนท่ีสีเขียวและ เมืองบุรีรัมย มีพ้ืนท่ีสีเขียว ศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย มีความปลอดภัย รมร่ืนนาอยูและมีความ ศูนยเด็กฯ

เพ่ิมข้ึน ปลอดภัย

17 โครงการเพ่ิมกําลังแสงสวาง  -เพ่ือประหยัดพลังงานแสงสวาง  -ดําเนินการเปล่ียนหมอแปลง 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000  -รอยละของ  -โรงเรียนประหยัดพลังงาน กองการ

ภายในโรงเรียนเทศบาล 2 ตามมาตรการของโรงเรียน ไฟฟา 3 เฟส เปน 4 เฟส (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แสงสวางท่ีเพียงพอ ไฟฟาตามมาตรการ ศึกษา

 -เพ่ือปรับปรุงระบบแสงสวาง ภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน ร.ร.ท.2

ใหทันสมัยและปลอดภัย

18 โครงการจัดทําปายช่ือ  -เพ่ือใหมีปายช่ือศูนยพัฒนา  -จัดทําปายช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 30,000 40,000 50,000 50,000 50,000  -มีปายช่ือศูนย  -มีช่ือปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กฯ ท่ีสงางามและเปนการ จํานวน 1 ปาย (งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)พัฒนาเด็กเล็กฯ  เทศบาลเมืองบุรีรัมย ท่ีสงางาม ศึกษา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย ประชาสัมพันธศูนยพัฒนา จํานวน 1 ปาย และเปนการประชาสัมพันธ ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กฯ เด็กเล็กฯ

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก
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19 โครงการปรับปรุงซอมแซม  -เพ่ือแกปญหาระบบการไหล  -มีการปรับปรุงหองนํ้าหองสวม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  -หองนํ้าในศูนย  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯมีการ กองการ

หองนํ้า ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เวียนของนํ้าในหองนํ้าหองสวม ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พัฒนาเด็กเล็กฯ ถูก ปรับปรุงหองนํ้าหองสวมท่ีไม ศึกษา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย  -เพ่ือปรับเปล่ียนวัสดุอุปกรณ  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีหองนํ้า สุขลักษณะ และได สมบูรณใหไดมาตรฐาน งายตอ ศูนยเด็กฯ

หองนํ้าหองสวมบางรายการท่ีไม หองสวม ท่ีสะอาด ไดมาตรฐาน มาตรฐาน การดูแลรักษาและทําความ

สมบูรณ งายตอการดูแลรักษาและทําความ สะอาด

 -เพ่ือปรับปรุงหองนํ้าหองสวม

ใหมใหไดมาตรฐาน งายตอการ

ดูแลรักษาและทําความสะอาด

20 โครงการติดต้ังประตู  -เพ่ือติดต้ังประตูใหมีความม่ังคง  -จัดหาประตูสแตนเลส จํานวน 1 ชุด 54,000 80,000 80,000 80,000 90,000  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีประตู กองการ

lแตนเลส เขา-ออก แข็งแรงและปลอดภายตอการ  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาลเมือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีประตูสแตนเลส สแตนเลส เขา-ออก ม่ันคง ศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เปด-ปด ประตู บุรีรัมยมีประตู เขา-ออก ไดมาตรฐาน เขาออก ม่ังคงแข็งแรง แข็งแรง และปลอดภัยได ศูนยเด็กฯ

เมืองบุรีรัมย และปลอดภัยได มาตรฐาน

มาตรฐาน

21 โครงการสรางแหลงเรียนรู  -เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือ  -มีแหลงเรียนรูบริเวณหนาอาการเรียน - - 100,000 - -  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีแหลง กองการ

เด็กปฐมวัยภายในศูนย ตอการเรียนรู และพ้ืนถนนทางเขา-ออกศูนยพัฒนา - - (งบเทศบาล) - - มีแหลงเรียนรูเพ่ือ เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กฯ  -เพ่ือสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน เด็กเล็กฯ ผนังร้ัวกําแพงรอบอาคาร สงเสริมพัฒนาการ และสงเสริมพัฒนาการ ศูนยเด็กฯ

ท้ังภายในและภายนอก ทง 4 ดาน ท้ัง 4 ดาน

22 โครงการกอสรางหลังคลุม  -เพ่ือกอสรางหลังคาคลุมลาน  -กอสรางหลังคาคลุมลาน 3,700,000 - - - -  - โรงเรียนเทศบาล 2  -โรงเรียนเทศบาล 2 มีหลังคา กองการ

ลานอเนกประสงค (โดม) อเนกประสงค (โดม) อเนกประสงค(โดม) (งบเทศบาล) มีหลังคาคลุมลาน คลุมลานอเนกประสงค ศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 สําหรับใหนักเรียนมีลานสถานท่ี อเนกประสงค(โดม) เพ่ือใชในการทํากิจกรรม ร.ร.ท.2

ทํากิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีไดมาตราฐาน การเรียนการสอน
23 โครงการเพ่ิมกําลังไฟฟา  - เพ่ือเปล่ียนหมอแปลง  -เปล่ียนหมอแปลงไฟฟาจาก 3 เฟส 1,030,000  -  -  -  -  -หมอแปลงไฟฟา  -โรงเรียนเทศบาล 2  กอง

(เพ่ิมหมอแปลงไฟฟา) ไฟฟาใหมีกําลังมากข้ึน เปน 4 เฟส (งบเทศบาล) ไดรับการเปล่ียน สามารถประหยัดพลังงาน การศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2  -โรงเรียนมีอัตรากําลังไฟฟา จาก 3 เฟส เปน ไฟฟาตามมาตรการ กองชาง

เพียงพอตอการใชงาน   4 เฟส ของโรงเรียน รร.เทศบาล 2

24 โครงการกอสรางถนนคสล.  -เพ่ือใหมีถนนท่ีไดมาตฐาน มีความ  -กอสรางถนน ค.ส.ล.  ขนาดกวาง 156,000  -  -  -  -  -โรงเรียนมีถนน คสล.  -โรงเรียนมีถนนเดินไป กองการศึกษา

ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 แข็งแรงสําหรับสัญจรไปมา เฉล่ีย 5 เมตร ยาวประมาณ 71 เมตร (งบเทศบาล) ท่ีไดมาตรฐาน ม่ันคง อาคารเรียนไดอยางปลอดภัย รร.เทศบาล 3

 หนา 0.15 เมตร แข็งแรง จํานวน 1 สาย

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการติดต้ังระบบ  -เพ่ือใหโรงเรียนระบบเครือขาย  -ติดต้ังระบบเครือขาย WIFI พรอม 10,000  -  -  -  -  -นักเรียนและครู  -นักเรียนและครูไดรับ กองการศึกษา

เครือขายWIFI พรอมอุปกรณ WIFIพรอมอุปกรณ รองรับการ อุปกรณภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (งบเทศบาล) มีระบบอินเตอรเน็ต บริการดานสารสนเทศ รร.เทศบาล 1

ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 จัดการเรียนการสอน ใหมี ในการคนหาขอมูล การจัดการเรียนการสอน

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ท่ีมีประสิทธิภาพ

รอยละ100

26 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  -เพ่ือใหอาคารเรียนมีความ  -ปรับปรุงอาคารเรียน โดยการ 200,000  -  -  -  -  -อาคารไดรับการ  -อาคารเรียนมีความเหมาะสม กองการศึกษา

ศรีทับทิม โรงเรียนเทศบาล 2 เหมาะสมและสะดวกในการใชงาน อาคารเรียนศรีทับทิม จํานวน 1 หลัง (งบอุดหนุน) ปรับปรุงทาสี ในการจัดการเรียนการสอน รร.เทศบาล 2

 -เพ่ือใหอาคารเรียนสะอาด สวยงาม ใหสวยงาม เพ่ิมข้ึน  -อาคารเรียนท่ีดูสวยงาม

และมีความใหมอยูเสมอ จํานวน 1 หลัง ใหมอยูเสมอ

27 โครงการหองเรียน  -เพ่ือใหมีหองเรียนวิทยาศาสตร  -จัดหาหองเรียนวิทยาศาสตร 500,000  -  -  -  -  -มีหองปฏิบัติการ  -โรงเรียนมีหองวิทยาศาสตร กองการศึกษา

วิทยาศาสตร ท่ีมีประสิทธิภาพ จํานวน 1  หอง (งบเทศบาล) ทางวิทยาศาสตร ท่ีดีตอการจัดการเรียนรู รร.เทศบาล 3

โรงเรียนเทศบาล 3  -เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพ ทางดานวิทยาศาสตร มีส่ือ

จากส่ือท่ีหลากหลาย จํานวน 1 หอง และอุปกรณพรอมสําหรับ

การเรียนรู

28 โครงการจัดหองปฏิบัติการ   -เพ่ือใหมีหองปฏิบัติการทางภาษา  -นักเรียนทุกระดับช้ันไดใชหอง 200,000  -  -  -  -  - นักเรียน  -มีหองเรียนปฏิบัติการ กองการศึกษา

ทางภาษา โรงเรียนเทศบาล 3 เพ่ือใหมีส่ือและอุปกรณท่ีเพียงพอ ปฏิบัติการทางภาษาและไดฝกทักษะ (งบเทศบาล) มีพัฒนาการทางดาน ทางภาษา รร.เทศบาล 3

ตอการใชบริการกับจินตนาการ ดานการฟง พูด อาน เขียนภาษา การเรียนภาษา  -นักเรียนไดเรียนรูดาน

นักเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพ ตางประเทศ ไดดีข้ึน ไมนอยกวา ตางประเทศดีข้ึน การฟง พูด อาน เขียน

การฟง พูด ทางดานภาษาใหมี รอยละ 80 ข้ึนไป ไมนอยกวา รอยละ 80 ไดถูกตอง

ประสิทธิภาพสูงข้ึน

 -เพ่ือพัฒนาคุณภาพและยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระ

ตางประเทศใหสูงข้ึน

29 โครงการกอสรางลานจอดรถ  -เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีจอดรถสําหรับ  -กอสรางลานจอดรถบริเวณขาง 334,800  -  -  -  -  -โรงเรียนมีพ้ืนท่ีใน  -โรงเรียนมีพ้ืนท่ี กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชาชนผูมาติดตอและบุคลากร อาคารอเนกประสงค เปนลาน (งบเทศบาล) การจัดกิจกรรมและ อเนกประสงคและลาน รร.เทศบาล 3

ของโรงเรียน คอนกรีต ขนาดกวาง 28 เมตร ลานจอดรถเพ่ิมข้ึน จอดรถเพ่ิมข้ึน

 -เพ่ือใชพ้ืนท่ีวางเปลากอใหเกิด ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร และไดใชพ้ืนท่ีครบ

ประโยชนคุมคาตอการใชสอย รอยละ 100

รวม   29  โครงการ 28,515,000 47,694,200 54,654,200 54,554,200 54,564,200

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2   ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

    ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แนวทางที่  6   เสริมสรางจริยธรรมและลักษณะนิสัยของนักเรียน

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมพิธีมอบ  -เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธและ  -จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -นักเรียนท่ีจบการ  -ผูปกครองและนักเรียนท่ีจบ กองการ

ประกาศนียบัตรแกนักเรียน ความภาคภูมิใจแกผูปกครองและ นักเรียนท่ีจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ การศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ ศึกษา

จบการศึกษาภาคบังคับและ นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา และจบการศึกษาภาคบังคับ ภาคบังคับโรงเรียน ในสถาบันการศึกษา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน  -เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนและ ปการศึกษาละ 1 คร้ัง สังกัดเขารวมโครงการ  -นักเรียนและผูปกครอง

สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย ผูปกครองตระหนักถึงความสําคัญ รอยละ 100 ตระหนักถึงความสําคัญของ

และจําเปนของการศึกษา การศึกษา

 

รวม 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2   ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

   ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น   แนวทางที่  7   สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณี  -เพ่ืออนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม  -จัดงานโดยเชิญประชาชนรวมทําบุญ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  -ประชาชนท่ัวไปและ  -ประชาชนมีโอกาสรวมทําบุญ กองการ

ทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม ประเพณีอันดีงามของชาติ ตักบาตรและนิมนตพระภิกษุสงฆจาก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนในเขต ตักบาตรเพ่ือความเปนสิริมงคล ศึกษา

และทองถ่ิน วัดตาง  ๆมาบิณฑบาตรพรอมดวยการ  เทศบาล จํานวน 18 แกชีวิต

 -เพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสพัฒนา อวยพรปใหมจากขาราชการช้ันผูใหญ  ชุมชน ไดเขารวม

จิตใจในการดําเนินชีวิตในรอบปใหม โครงการ 

2 โครงการจัดงานประเพณี  -เพ่ือสงเสริมอนุรักษและสืบทอด  -จัดงานประเพณีสงกรานตโดยมี 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000  -ประชาชนท่ัวไปและ  -ประชาชนเขาใจรักและหวง กองการ

สงกรานตและสมโภช วัฒนธรรมประเพณีสงกรานตให กิจกรรมตาง  ๆเชน สรงนํ้าพระ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนในเขต แหนวัฒนธรรมประเพณีอัน ศึกษา

ศาลพระหลักเมือง ดํารงอยูควรคูแกความเปน รดนํ้าดําหัวขอพรจากผูสูงอายุ เทศบาล จํานวน 18 ดีงามของไทย

ประเพณีอันดีงามของชาติ ทอดผาปา ประกวดกอเจดียทราย ชุมชน ไดเขารวม  -มีสวนชวยสงเสริมการทอง

และทองถ่ินสืบไป พรอมจัดใหมีมหรสพสมโภชการแสดง โครงการ เท่ียวในทองถ่ิน

การละเลน ตาง ๆ         -ประชาชนศรัทธาเทศบาล

 -จัดพิธีบวงสรวงและงานสมโภช มากข้ึน

ศาลพระหลักเมือง 1 วัน

3 โครงการจัดงานประเพณี  -เพ่ือสงเสริมอนุรักษและสืบทอด  -จัดงานประเพณีแหเทียนและถวาย 800,000 800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -ประชาชนท่ัวไปและ  -ประชาชนเขาใจ รักและ กองการ

แหเทียนพรรษา ประเพณีแหเทียนพรรษา เทียนพรรษาในวันเขาพรรษา โดย (งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ประชาชนในเขต หวงแหนวัฒนธรรมประเพณี ศึกษา

ใหเจริญงอกงามและดํารงอยูสืบไป เชิญชวนประชาชนชุมชนตาง  ๆหนวย เทศบาล จํานวน 18 อันดีงามของไทย

งานและวัดตาง  ๆเขารวมกิจกรรม ชุมชน ไดเขารวม  -มีสวนชวยสงเสริม

และการประกวดตามสมควร โครงการ การทองเท่ียวในทองถ่ิน

 -มีสวนสงเสริมกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดงานประเพณี  -เพ่ืออนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม  -จัดงานโดยเชิญชวนประชาชน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000  -ประชาชนท่ัวไปและ  -ประชาชนเขาใจ รักและ กองการ

ลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงใหดํารงอยู ในชุมชนสถาบันการศึกษา และ (งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ประชาชนในเขต หวงแหนวัฒนธรรมประเพณี ศึกษา

ควรคูทองถ่ินไทย หนวยงานตาง เๆขารวมกิจกรรมตาง  ๆ เทศบาล จํานวน 18 อันดีงามของไทย  

เชนการประกวดกระทง ขบวน ชุมชน ไดเขารวม  -มีสวนชวยสงเสริมการ

แหนางนพมาศ เปนตน  โครงการ ทองเท่ียวในทองถ่ิน

 -ประชาชนศรัทธาเทศบาล

มากข้ึน

5 โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา   -เพ่ือใหนักเรียนและประชาชน  -จัดกิจกรรมและการประกวดตางๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -เด็กนักเรียนและ  -ประชาชนไดรวมกิจกรรม กองการ

ไดรวมกิจกรรมจัดงานวัน ในวันวิสาขบูชา 1 วัน (งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ประชาชนในเขต จัดงานวันวิสาขบูชา ศึกษา

 วิสาข-บูชาและเปนการทํานุบํารุง  เทศบาลเขารวม ซ่ึงเปนการทํานุบํารุงศาสนา  

 พระพุทธศาสนา  โครงการ  -มีสวนสงเสริมกิจกรรมทาง

 -เพ่ือสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธ พระพุทธศาสนา

ศาสนาใหเจริญงอกงาม ใหเจริญงอกงาม

6 โครงการวัดสรางสุข   -เพ่ือใหทุกภาคสวนมีสวนรวม  -จัดกิจกรรมพัฒนาวัดโดยเชิญชวน - - 10,000 10,000 10,000  -ประชาชนในเขต  -ประชาชน, สถานศึกษา กองการ

ในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ชุมชน สถานศึกษา หนวยงาน หางราน (งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)เทศบาล, ชุมชนอยู ภาครัฐ, ภาคเอกชน,ไดรวมมือ ศึกษา

โดยมีวัดเปนศูนยกลางของชุมชน ในเขตเทศบาล จัดกิจกรรม 5 ส ในวัด ใกลพ้ืนท่ีวัดเปาหมาย รวมใจในการพัฒนาวัด

สวนแนวทาง 5 ส ท่ีทุกภาคสวน ท่ีจับคูกับทองถ่ิน สถานศึกษา, 

มีสวนรวมตามหลัก "บวร" หางหุนสวนในเขต

และวัดเปนศูนยกลางของชุมชน เทศบาลเขารวม

อยางย่ังยืน โครงการ

7 โครงการสนับสนุน  -เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ  -เพ่ือใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  -เทศบาลได  -เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

งบประมาณการจัดงาน แกปกครองจังหวัดบุรีรัมย และชาวตางชาติรูจักอุทยาน (งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)สนับสนุนกิจกรรม มีสวนรวมในการอนุรักษ

ประเพณีข้ึนเขาพนมรุง ในการจัดงานประเพณี ประวัติศาสตรพนมรุงและเสนทาง สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม ประเพณี

ข้ึนเขาพนมรุง อารยธรรมขอมในประเทศไทย เพ่ิมข้ึน1 กิจกรรม อันดีงาม

 -เพ่ืออนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม และมาทองเท่ียวในภูมิภาคน้ีมากข้ึน

ประเพณีโบราณ

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการสนับสนุนการ  -เพ่ือใหความรูเก่ียวกับโทษ  -จัดอบรมใหความรูแกนักเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  -เทศบาลมีกิจกรรม  -นักเรียนมีความรูความ กองการศึกษา

 ปองกันและแกไขปญหา และพิษภัยของบุหร่ีและ ประกอบดวย (งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)รณรงคเพ่ือปองกัน เขาใจและรูถึงพิษภัย

ยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดแกนักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ม.1-2 ยาเสพติดอยางนอย ของยาเสพติด

(โครงการจากการประชุม ใหคิดและกระทําส่ิงท่ีดี นักเรียนระดับช้ัน ป.5-6 1 กิจกรรม  -นักเรียนสามารถนําความรู

ประชาคมเมือง) มีประโยชนกลาพูดปฏิเสธเพ่ือน ปละ 1 คร้ัง ไปใชเผยแพรใหเกิดประโยชน

ท่ีชักจูงไปในทางท่ีไมดี ตอตนเองและสังคม

 -นักเรียนสามารถดํารงชีวิต

อยูในสังคมอยางมีสุข

9 โครงการสนับสนุน  -เพ่ือฟนฟู สงเสริม สืบสาน  -ประชาชนไดเห็นคุณคา รูรักษา 10,000 10,000 10,000 10,000  -  -นักทองเท่ียว  -เยาวชนประชาชนรูจัก กองการศึกษา

งบประมาณการจัดงาน และอนุรักษวัฒนธรรม หวงแหนสืบทอด  และฟนฟู (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ท้ังชาวไทยและ วัฒนธรรมประเพณี 

ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง ประเพณีข้ึนภูเขาไฟกระโดง วัฒนธรรม ชาวตางชาติไดมา ข้ึนภูเขาไฟกระโดงมีความ

 -เพ่ือปลูกฝงใหเยาวชน  -นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ เท่ียวชมใน ภาคภูมิใจ รูรักษา หวงแหน

 ประชาชนไดมีจิตสํานึก ชาวตางชาติรูจักภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย สืบทอด ไปยังเยาวชน

ความเปนเอกลักษณไทย เพ่ิมข้ึนรอยละ 30 รุนหลัง

10 โครงการสนับสนุน  -เพ่ือสรางจิตสํานึกของคน  -สนับสนุนงบประมาณใหสํานักงาน 15,000 15,000 15,000 15,000  -  -เทศบาลได  -การสงเสริมและอนุรักษ กองการศึกษา

งบประมาณการจัดงาน บุรีรัมยใหเกิดความจงรักภักดี จังหวัดบุรีรัมย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สนับสนุนกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

อนุรักษประเพณี ในสถาบันมีความรักชาติ สงเสริมประเพณี โบราณใหคงอยูและสืบสาน

วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย รักแผนดินเกิดความสามัคคี โบราณเพ่ิมข้ึน ถึงอนุชนรุนหลัง

(งานวันสถาปนา ของประชาชนใน จ.บุรีรัมย 1 กิจกรรม  -สามารถสงเสริมการ

เมืองแปะ)  -เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของ ทองเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย

จังหวัดบุรีรัมยใหรูจักเปนการ ใหรูจักเปนการแพรหลาย

แพรหลายย่ิงข้ึน ย่ิงข้ึนท้ังชาวไทย

รวม 10  โครงการ 2,685,000 2,685,000 2,795,000 2,795,000 2,770,000

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2   ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

    ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น    แนวทางท่ี  8  สงเสริมกีฬา  นันทนาการและกิจการเยาวชน

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมเยาวชน  -เพ่ือพัฒนาเยาวชนเสริมสราง  -จัดอบรม เขาคายหรือจัดกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  -จํานวนเยาวชนท่ี  -มีแกนนําเยาวชนใน กองการ

สัมพันธ ลักษณะนิสัยความสัมพันธและความ ลักษณะอ่ืนอันเปนการเสริมสราง (งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)เขารับการอบรมหรือ การประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี  ศึกษา

สามัคคีใหเยาวชนประพฤติตนเปน ลักษณะนิสัยความสัมพันธ เขาคายเยาวชนสัมพันธ รูรักสามัคคี ชวยเหลือกันและ

คนดีและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม และความสามัคคีในเยาวชน  1 รุน 60 คน การบําเพ็ญประโยชนตอสังคม

และรูจักการบําเพ็ญประโยชน

ตอสังคม 1 รุน จํานวน 60  คน

2 โครงการจัดกิจกรรม  - เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนมีการแสดง  -จัดกิจกรรมลักษณะตาง  ๆใหเด็กและ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  -เทศบาลมีกิจกรรม  -เด็กและเยาวชนไดรับการ กองการ

นันทนาการเพ่ือเยาวชน ออกทางดานนันทนาการอันเปนการ เยาวชนไดรับความเพลิดเพลินสนุก (งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)นันทนาการ พัฒนาสงเสริมลักษณะนิสัย ศึกษา

เสริมสรางลักษณะนิสัยความ สนาน แสดงออกทางดานนันทนาการ เพ่ือเยาวชน อารมณแจมใส รูจักการใชเวลา

ประพฤติและใชเวลาวาง และการออกกําลังกาย อยางนอย 1 กิจกรรม วางใหเกิดประโยชน

ใหเกิดประโยชน

3 โครงการจัดสงนักกีฬา  -เพ่ือสงเสริม พัฒนาและยกระดับ  -ทําการเก็บตัว ฝกซอม คัดเลือก และ 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -เทศบาลมีสวนรวม  -มาตรฐานการกีฬาของ กองการ

เขารวมการแขงขันกีฬา มาตรฐานการกีฬาในเด็กนักเรียน สงนักกีฬานักเรียนเทศบาลไปรวมแขง (งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)สนับสนุนการแขงขัน นักเรียนเทศบาลสูงข้ึนเปนท่ี ศึกษา

นักเรียนองคกรปกครอง ของเทศบาล ขันกีฬานักเรียนเทศบาลภาคตะวัน กีฬานักเรียนเทศบาล ยอมรับของคนท่ัวไป

สวนทองถ่ินภาคตะวันออก  -เพ่ือเปนการเผยแพรใหประชาชน ออกเฉียงเหนือ หรือสงแขงขันระดับ ภาคตะวันออก  -เด็กนักเรียนไดรับความ

เฉียงเหนือ ไดรูจักและยอมรับในมาตรฐาน ประเทศตอไป เฉียงเหนืออยางนอย ภาคภูมิใจท่ีไดเลือกเปนตัวแทน

การจัดการศึกษาและกีฬา ปละ 1 คร้ัง ไปแขงขันเปนแบบอยางแกผูอ่ืน

ของเทศบาล

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสงเสริมสนับสนุน  -เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน  -จัดใหเด็ก และเยาวชนใชเกมสกีฬา - - 20,000 20,000 20,000  -เด็กและ เยาวชน  -เทศบาลสามารถพัฒนาการ กองการ

กีฬาเด็กและเยาวชนใน ในเขตเทศบาลมีการฝกฝนทักษะ มาใชในยามวางเพ่ือหนีหางยาเสพติด (งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ในทองถ่ินมีพ้ืนฐาน กีฬาของทองถ่ินเพ่ือสงไป ศึกษา

ในทองถ่ิน ทางกีฬาเปนตัวแทนแตละระดับ  -เพ่ือใหเยาวชนมีการออกกําลังกาย ทักษะกีฬา แขงขันในระดับตางๆ

ตอไป และการกีฬาอยางตอเน่ือง  -เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลา

 -สนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา วางใหเปนประโยชนหางไกล

ยาเสพติด

 -เด็ก, เยาวชนท่ีเปนนักศึกษา

มีกิจกรรมฝกฝนแขงขันกีฬา

ในชวงปดภาคเรียน

5 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน  -เพ่ือสรางความสัมพันธระหวาง  -จัดการแขงขันกีฬานักเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -นักเรียนในสังกัด  -เทศบาลและโรงเรียนมีความ กองการ

ปฐมวัยเกมสสถานศึกษาใน ผูปกครองกับโรงเรียนและเทศบาล ช้ันอนุบาล ปละ 1 คร้ัง (งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)เทศบาลมีสุขภาพ สัมพันธท่ีดีกับผูปกครอง ศึกษา

สังกัดเทศบาล  -เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนช้ันอนุบาล แข็งแรง รอยละ 100  -ผูปกครองใหความรวมมือ สถานศึกษา

มีรางกายสมบูรณแข็งแรงและรูจัก ดานตาง  ๆกับโรงเรียนเพ่ิมข้ึน ในสังกัด

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  -นักเรียนช้ันอนุบาลมีรางกาย ศูนยเด็กฯ

สมบูรณแข็งแรงและรูจักใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

  -ประชาชนศรัทธาการจัดการ

ศึกษาของเทศบาลมากย่ิงข้ึน

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดงานวันเด็ก  -เพ่ือใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรม  -จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -นักเรียนเขารวม  -เด็กมีสวนรวมในกิจกรรม กองการ

แหงชาติโรงเรียนสังกัด และพัฒนาการท้ังดานรางกาย ปละ 1 คร้ัง (งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)กิจกรรมท้ัง 4 โรงเรียน และไดพัฒนาดานรางกาย  ศึกษา

เทศบาลและศูนยพัฒนา จิตใจอารมณ สังคม และ จิตใจ อารมณ และสังคม สถานศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย สติปญญา  -เด็กมีขวัญกําลังใจและได ในสังกัด

 -เพ่ือเปนการสงเสริมดานกิจกรรม รับมอบของขวัญเน่ืองใน

สรางขวัญกําลังใจ มอบของขวัญ วันเด็กแหงชาติ

ใหกับเด็ก เๆน่ืองในวันเด็ก  -เด็กเยาวชนในชุมชน 

แหงชาติ และสวนราชการตาง  ๆ

 -เพ่ือเปนการเช่ือมความสัมพันธ มีการทํากิจกรรมรวมกัน

อันดีระหวางเด็ก เยาวชน ชุมชน เพ่ือเกิด ความรักความสามัคคี

และสวนราชการตาง  ๆไดมีสวน ในชุมชน

รวมในกิจกรรมและสรางความ

สามัคคีในชุมชน

รวม  6 โครงการ 635,000 1,135,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2   ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

    ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แนวทางที่  8  สงเสริมกีฬา  นันทนาการและกิจการเยาวชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานมหกรรม  -เพ่ือเทิดพระเกียรติพระปรีชา  -จัดใหมีการประกวด แสดงวงดนตรี 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000  -ประชาชนในเขต  -ประชนชนเขาใจรักและ กองการ

ดนตรี "เทิดไทคีตราชัน" สามารถดานดนตรีของพระบาท ลูกทุง (คอมโบ) พรอมหางเคร่ือง (งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)เทศบาลมีสวนรวม หวงแหนวัฒนธรรม ประเพณี ศึกษา

ประกวดวงดนตรีคอมโบ สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุล จัดประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ ในกิจกรรม ท้ัง 18 อันดีงามของไทย

พรอมหางเคร่ือง ยเดชมหาราช ปละ 1  คร้ัง ชุมชน  -เปนการสงเสริมการทองเท่ียว

 -เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและ ในทองถ่ินและสงเสริม

ประชาชนไดพักผอนหยอนใจ ยุทธศาสตรของจังหวัด

และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  -สรางรายไดใหกับประชาชน

สนใจในดนตรีและกลาแสดงออก ในทองถ่ิน

 -เพ่ือสงเสริมและอนุรักษดนตรี

ศิลปะ วัฒนธรรมพ้ืนบาน

รวม 1  โครงการ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพฒันาการเมือง 

การบริหาร และการบริการประชาชน 

 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร

ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน  แนวทางท่ี 1 สงเสริมความรู ความเขาใจ และการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น

vแผนงานบริหารงานทั่วไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรม  -เพ่ือเผยแพรและเสริมสรางความ  -จัดกิจกรรมตาง  ๆในโอกาส 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  -จํานวนบุคคลเขา  -บุคคลท่ัวไปไดรับ สํานักปลัดฯ

วันเทศบาลและรวม เขาใจแกบุคคลท่ัวไปใหไดทราบ วันเทศบาล ตรงกับวันท่ี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รวมกิจกรรม ความรูและเห็นความ งานธุรการ

กิจกรรมวันทองถ่ินไทย ขอมูลและเห็นความสําคัญของการ 24 เมษายนของทุกป เชน 2 กิจกรรม สําคัญทองถ่ิน

ปกครองทองถ่ินรูปแบบเทศบาล จัดนิทรรศการกิจกรรม รวม  250 คน  -เกิดความสามัคคี

 -เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหแก ทางศาสนา กิจกรรมพัฒนา กีฬา ในองคกรของเทศบาล

พนักงานและลูกจางขององคกร และบริการประชาชน

ทองถ่ิน นันทนาการ  พบปะสังสรรค

และบริการประชาชน

 -รวมกิจกรรมวันทองถ่ืนไทย

ซ่ึงตรงกับวันท่ี18 มีนาคม 

ของทุกป รวมกับ อปท.อ่ืน

ในจังหวัด

2 โครงการรวมกิจกรรม  -เพ่ือสรางความสัมพันธความ  -รวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  -จํานวนบุคลากร  -พนักงานภาคภูมิใจ สํานักปลัดฯ

สันนิบาตเทศบาล สมัครสมานสามัคคีระหวาง หรือกิจกรรมอ่ืนตามท่ีสันนิบาต (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เขารวมกิจกรรม ทําหนาท่ีเพ่ือประชาชน งานบริหารท่ัวไป

จังหวัดบุรีรัมย เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เทศบาลจังหวัดจัดใหมีข้ึน 300 คน มีความสุข

 -เพ่ือการประสานงานของ ณ เทศบาลเจาภาพท่ีไดรับ  -เกิดความสามัคคี

หนวยงานเทศบาลเปนไป มอบหมาย ระหวางเทศบาล

อยางมีประสิทธิภาพ ในจังหวัด

 -สรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน

ลูกจางพนักงานจางในองคกร

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย  -เพ่ือเสริมสรางความเขาใจในการ  -จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 150,000 150,000 200,000 100,000 100,000  -ประชาชน  -บุคคลท่ัวไป สํานักปลัดฯ

การปกครองทองถ่ินและ ปกครองระบอบประชาธิปไตย และการปกครองทองถ่ินการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เขาใจและมี เห็นความสําคัญ งานบริหารท่ัวไป

สนับสนุนการจัดการเลือกต้ัง การปกครองทองถ่ิน  และความ สวนรวมของประชาชน,การปองกัน สวนรวมทาง รูปแบบประชาธิปไตย

ระดับตาง  ๆ สําคัญของการเลือกต้ัง การทุจริต เชน จัดเวทีเสวนา การเมืองการ  -การจัดการเลือกต้ัง

 -เพ่ือสนับสนุนการจัดการเลือกต้ัง จัดทําเอกสารเผยแพร การรณรงค ปกครองมากข้ึน เปนไปดวยความ

ระดับตาง  ๆของ กกต.จังหวัด ปชส.รูปแบบตาง ๆ  -ประชาชน บริสุทธ์ิยุติธรรม

เชน การเลือกต้ัง ส.ส./ส.ว./ส.อบจ.  -จัดกิจกรรมเสริมสรางความ ใชสิทธิเลือกต้ัง

ใหเปนไปตามกฏหมาย ปรองดอง/ปลูกจิตสํานึกรักชาติ ไมนอยกวา

ศาสนา พระมหากษัตริย พัฒนาการ รอยละ60

ปกครองระบอบประชาธิปไตย

 -ประสานและสนับสนุนการจัดการ

เลือกต้ังระดับตาง  ๆของ กกต.

จังหวัดเชน การจัดทําเอกสาร 

การจัดหาเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 

วัสดุอุปกรณจัดหนวยเลือกต้ัง  

และการประชาสัมพันธเปนตน

4 โครงการจัดการเลือกต้ังนายก   -เพ่ือจัดการเลือกต้ังนายกและ  -จัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี  - 1,500,000 2,500,000  -  -  -ประชาชนมี  -ทองถ่ินไดผูนํา สํานักปลัดฯ

เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลชุดเดิมท่ีครบ และสมาชิกสภาเทศบาลแทนชุดเดิม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สวนรวมทาง และตัวแทนมา งานบริหารท่ัวไป

(กรณีครบวาระ) วาระใหเปนไปตามกฎหมาย ท่ีครบวาระ การเมือง จากการเลือกต้ัง

บริสุทธ์ิ  ยุติธรรม และไปใช โดยประชาชน

สิทธิเลือกต้ัง เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน

ไมนอยกวา ใหเจริญ

รอยละ 60

รวม     4   โครงการ 360,000 1,860,000 2,910,000 310,000 310,000

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร

ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน  แนวทางท่ี 3  การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

vแผนงานบริหารงานทั่วไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรม สัมมนา  -เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ  -ฝกอบรมพนักงานและลูกจาง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000  -พนักงานได  -พนักงานลูกจาง สํานักปลัดฯ

และศึกษาดูงาน และศักยภาพ การปฏิบัติงานของ ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รับการอบรม มีความรูพัฒนางาน งานการเจาหนาท่ี

เพ่ือการพัฒนาบุคลากร บุคลากร อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ี (ฝกอบรมภายใน) ปละ 1- 2 คร้ัง ไมนอยกวา อยางมีคุณภาพ

ราชการในตําแหนงน้ัน ไดอยางมี  -ฝกอบรมและศึกษาดูงาน รอยละ 80

ประสิทธิภาพ นอกสถานท่ีประกอบ

การฝกอบรม 1 คร้ัง

2 โครงการสงเสริมคุณธรรม  -เพ่ือสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  -จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมสัมมนา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  -พนักงาน  -พนักงาน ลูกจาง สํานักปลัดฯ

และจริยธรรมของพนักงาน ของพนักงานเทศบาลใหเพ่ิมพูน เสริมสราง คุณธรรมจริยธรรมและ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ลูกจางเขารวม ปฎิบัติตนอยูในกรอบ งานการเจาหนาท่ี

และลูกจาง มากข้ึน ระดมความเห็นเพ่ือปรับปรุง ไมนอยกวา จริยธรรม

ประมวลจริยธรรมของของพนักงาน รอยละ 60

เทศบาล 1 คร้ัง

 -คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณ

บุคคลดีเดนดานคุณธรรม/จริยธรรม

3 โครงการคัดเลือกและ  -เพ่ือเสริมสรางขวัญกําลังใจ  -คัดเลือกพนักงาน/ลูกจาง/ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  -มีพนักงาน  -พนักงาน ลูกจาง สํานักปลัดฯ

ประกาศเกียรติคุณพนักงาน พนักงานผูปฏิบัติงานดีเดนเปน พนักงานจางดีเดนของเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ตัวอยางเปนตน พนักงานจางเกิดขวัญ งานการเจาหนาท่ี

ลูกจางดีเดน แบบอยางแกผูอ่ืน และมอบรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ แบบท้ัง 5 กําลังใจในการ

ปละ  1 คร้ัง ประเภท  ๆละ 1คน ปฏิบัติงาน

4 โครงการเสริมสรางศักยภาพ  -เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ  -จัดฝกอบรม สัมมนา และศึกษา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  -คณะผูบริหาร  -สมาชิกสภาเทศบาล สํานักปลัดฯ

ของสมาชิกสภาเทศบาล ในการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภา ดูงาน ของสมาชิกสภาเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สท. ไดรับการ เขาใจบทบาทหนาท่ี งานการเจาหนาท่ี

เทศบาล รวมกับผูบริหารเทศบาล อบรมพัฒนา สัมพันธอันดี

 -เพ่ือสรางความสัมพันธและความ และหัวหนาหนวยงานของเทศบาล ศักยภาพ ปฏิบัติงานไดอยางมี

สามัคคีระหวางสมาชิกสภาเทศบาล รอยละ 80 ประสิทธิภาพ

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการฝกอบรม  -เพ่ือปลูกฝงการมีวินัย มีคุณธรรม  -จัดฝกอบรมหรือกิจกรรม 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  -พนักงานเทสบาล  -พนักงานมีคุณธรรม สํานักปลัดฯ

เสริมสรางวินัยและปองกัน ความรับผิดชอบในหนาท่ีตอตนเอง เสริมสรางวินัยและ/หรือการปองกัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เขารับการอบรม จริยธรรม วินัย งานการเจาหนาท่ี

การทุจริตประพฤติมิชอบ และองคกร การทุจริตประพฤติมิชอบของ รอยละ 80 ในการปฏิบัติงาน

พนักงาน ลูกจาง พนักงานจาง เกิดประสิทธิภาพ

ของเทศบาล ปละ 1 คร้ัง ในองคกร

6 โครงการจางเหมาแรงงานหรือ  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ  -จางเหมาแรงงานบุคคลหรือ 1,800,000 1,800,000  -  -  -  -เกิดความ  -ดานรักษาความ สํานักปลัด

จางเหมาบริการของสํานักปลัด  -เพ่ือลดรายจายดานบุคลากร จางเหมาบริการฯ ประกอบดวย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สะอาดเปน สะอาดและความ งานธุรการ

เทศบาล ของเทศบาล 1.งานรักษาความปลอดภัยบริเวณ ระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยมีประ

สํานักงาน (ยาม) ในอาคาร สิทธิภาพมากข้ึน

2.งานดูแลรักษาความสะอาด ไมนอยกวา

สํานักงาน(แมบาน) รอยละ 80

 3.งานดูแลรักษาความะอาดหองนํ้าหองสวม

สถานีนสงผูโดยสารตลอดจนอาคารสํานัก

งานสถานีขนสงผูโดยสาร

4. งานจางเหมาบริการกิจการงานท่ัวไป สป. ฯลฯ

7 โครงการจางนักศึกษาทํางาน  -เพ่ือเสริมสรางรายไดแกนักเรียน  -คัดเลือกจางนักศึกษาทํางานใน 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000  -นักเรียน/นัก  -เกิดประสิทธิ สํานักปลัดฯ

ระหวางปดภาคเรียน นักศึกษาท่ียากจนในระหวางปด ระหวางปดภาคเรียน จํานวน 3 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศึกษาไดรับ ภาพในการปฏิบัติ งานธุรการ

ภาคเรียน ระยะเวลา  60  วัน การจางงานมี งานเพ่ิมข้ึน 

 -เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการ รายไดจุนเจือ  -นักเรียนนักศึกษา

ปฏิบัติงานเทศบาล ครอบครัว มีรายไดเปนทุนการศึกษา

จํานวน 3 ราย

8 โครงการอบรมและศึกษา  -เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ  -จัดอบรมเจาหนาท่ีและศึกษาดูงาน 80,000  - 80,000  - 80,000  -เจาหนาท่ี  -ประชาชนไดรับ สํานักปลัดฯ

ดูงานเพ่ือปรับปรุงงาน .oการปฏิบัติงานบริการประชาชน นอกสถานท่ี ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ทะเบียนไดรับ บริการท่ีดีข้ึนดาน งานทะเบียน

ทะเบียนราษฎร ดานงานทะเบียนและบัตร และการจัดระบบท่ีเปนแบบอยาง อบรม รอยละ 100 งานทะเบียนและบัตร

 -เพ่ือเสริมสรางประสบการณและ ได 1 - 2 คร้ัง  -ผูรับบริการมี

แบบอยางในการปรับปรุงงาน ความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอยละ 80

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการจัดทําเอกสารแนะนํา  -เพ่ือประชาชนไดรับรูข้ันตอน  -จัดทําเอกสาร แผนพับแนะนํางาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  -ลดระยะเวลา  -ประชาชนไดรับความรู สํานักปลัด

การติดตองานทะเบียน และการทําเอกสารหลักฐานมา และเปนคูมือการติดตองาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปฏิบัติแตละ และขาวสารงานทะเบียน งานทะเบียน

และบัตร ติดตองานไดถูกตอง จํานวน2,000 ฉบับ/คร้ัง กระบวนงานลง อยางถูกตองเพ่ิมมากข้ึน

รอยละ 100

10 โครงการขยายจุดบริการ  -เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการ  - ต้ังจุดบริการและเช่ือมโยง  -  -  - 1,500,000  -  -ประชาชนได  -ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เกิด ระบบออนไลนงานทะเบียนราษฎร (งบเทศบาล) ความสะดวก บริการสะดวก งานทะเบียน

การบริการดานงานทะเบียนฯ ความประทับใจในการดานบริการ ไปบริการ ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย รวดเร็วมีความ รวดเร็ว ประหยัดเวลา

บริการตอองคกร พอใจตองาน

ทะเบียนเพ่ิม

ข้ึนรอยละ 80

11 โครงการจัดประชุม  -เพ่ือติดตามงาน มอบนโยบาย  -จัดประชุมหัวหนาสวนการงาน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000  -ตอบสนอง  -การพัฒนางาน สํานักปลัด

หัวหนาสวนการงาน รับฟงระดมความคิดเห็นในการ ของเทศบาลเดือนละ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พัฒนางาน ของเทศบาล งานธุรการ

ของเทศบาล บริหารงานรวมกันในองคกร 1 คร้ัง/เดือน ตอป ของเทศบาล สนองความตองการ

มากกวารอยละ80 ของประชาชน

12 โครงการฝกอบรมและให เพ่ือฝกอบรมใหความรูแก ฝกอบรมพนักงานเทศบาล 10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 -พนักงาน พนักงานท่ีเขารับการ กองวิชาการฯ

ความรูการใชงานคอมพิวเตอร เจาหนาท่ีในการใชงาน ลูกจางและพนักงานจาง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เขารวมอบรม อบรมไมนอยกวารอยละ

โปรแกรมประยุกตและ คอมพิวเตอรและโปรแกรม 1 คร้ังตอป ไมนอยกวา 70 ผานเกณฑการอบรม

อินเตอรเน็ต สําหรับการปฏิบัติงาน 30 คน

รวม 12  โครงการ 2,783,000 1,903,000    188,000    2,408,000    988,000    

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร

ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน   แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน

vแผนงานบริหารงานทั่วไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาอุปกรณ  -เพ่ืออํานวยความสะดวกแก  -จัดหาครุภัณฑงานทะเบียน ดังน้ี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  -ประชาชน  -การปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

ปรับปรุงงานและอํานวย ประชาชนผูรับบริการงานทะเบียน  1. เคาเตอรรับบริการงานทะเบียน  -  -  -  - 50,000 รับบริการไดรับ ดานงานทะเบียนเปนไป งานทะเบียน

ความสะดวกในการบริการ ขนาด 6-8ชอง  -  -  -  -  - ความสะดวกและ ดวยความเรียบรอย

ประชาชนงานทะเบียน  2.เคาเตอรบริการบัตรประชาชน  -  -  -  - 30,000 ความพึงพอใจ เกิดประสิทธิภาพใน

ขนาด 3-4 ชอง เพ่ิมข้ึนจากเดิม ระบบงาน

 3.เคร่ืองเรียงบัตรคิว  1  เคร่ือง  - 300,000    -  -  - รอยละ 10

 4.รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน 50,000  -  -  -  -

รวม 1   โครงการ 50,000 300,000  -  - 80,000

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร

ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน  แนวทางท่ี 5  กอสราง  ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน

vแผนงานบริหารงานทั่วไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรม 5 ส.  -เพ่ือใหเกิดความสะอาดและความ  -จัดกิจกรรม 5 ส. พัฒนาความ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  -มีการพัฒนา  -เกิดความเปน สํานักปลัด

สํานักงานเทศบาล เปนระเบียบเรียบรอยภายในอาคาร สะอาดและปรับปรุงสภาพแวดลอม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สถานท่ีทํางาน ระเบียบเรียบรอย งานธุรการ

สํานักงานและบริเวณโดยรอบ บริเวณสํานักงาน ปละ 1 คร้ัง เกิดความเปน ภายในอาคาร

ระเบียบเรียบรอย สะดวก คลองตัว

มากกวา ตอการทํางาน

รอยละ80

2 โครงการปรับปรุงระบบ  -เพ่ือใหระบบไฟฟาภายในอาคาร  -ปรับปรุง/วางระบบ แยกสวน 1,000,000  -  - 1,000,000  -  -อาคารสํานักงาน  -ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

ไฟฟาของอาคารสํานักงาน มีความปลอดภัยตอประชาชน ใชกระแสไฟใหมีความเพียงพอ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เกิดความ ความสะดวก งานธุรการ

และพนักงาน ตอการใชประโยชนภายใน ปลอดภัยการ ปลอดภัยในการ

อาคารสํานักงานยายกระแสไฟ ใชไฟมากกวา ใชไฟฟาอาคาร

สายตรงสําหรับลิฟทอาคาร รอยละ 80 สํานักงาน

3 โครงการติดต้ังตาขายกัน  -เพ่ือความปลอดภัยของอาคาร  -จางเหมาติดต้ังตาขายกันนกพิราบ 200,000  -  - 600,000  -  -ไมมีนกเกาะ  -ประชาชนไดรับ สํานักปลัดฯ

นกพิราบรบกวนอาคาร สํานักงาน และพนักงาน ประชาชน กอเกิดมลภาวะเปนพิษทําให (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) นอนและถาย ความพอใจตอ งานธุรการ

สํานักงาน ผูรับบริการ โครงสรางอาคารอุดตันระบบ มูลตามอาคาร ทัศนียภาพของอาคาร

ระบายนํ้าอาคารสํานักงาน สํานักงาน

จํานวน 1 คร้ัง/ป

4 โครงการปรับปรุงหองประชุม  - เพ่ืออํานวยความสะดวก  -ปรับปรุงแอรหองประชุม ตลอดจน  -  - 500,000  -  -  -ประชาชน  -อาคารสถานท่ีเกิด สํานักปลัดฯ

สํานักงานเทศบาล กับผูเขามาใชบริการ ระบบเคร่ืองบันทึกเทปประชุม (งบเทศบาล) ตลอดจนผูใช ความสะดวกคลอง งานธุรการ 

 - เพ่ือความสะดวกในการ /เคร่ืองเสียงหองประชุม หองประชุม บริการเกิดความ ตัวใหกับประชาชน

ปฏิบัติงานราชการ ประชาชนผูใช ข้ัน  2 หองประชุมช้ัน 4 สะดวก คลองตัว ตลอดจนผูใชบริการ

บริการเกิดความพอใจ จํานวน 1   คร้ัง การใขสถานท่ี

แกไขปญหาอุปสรรคในการ หองประชุมมา

ดําเนินงานเทศบาล ใชบริการมากกวา

15  คร้ังตอเดือน

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงกอสราง  -เพ่ือลดปญหานํ้าร่ัวซึม นํ้าขัง  -ปรับปรุงเปล่ียนดินระบบทอนํ้า  -  -  - 500,000  -  -ประชาชนท่ีมา  -ผูใชบริการติดตอ สํานักปลัดฯ

ระบบทอนํ้าประปาภายใน นํ้าลนเขาตัวอาคารสํานักงาน ประปาตัวอาคารสํานักงาน ค.ส.ล. (งบเทศบาล) ใชบริการงาน ประสานงานตลอดจน งานธุรการ 

ตัวอาคารสํานักงาน  -เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ ขนาด 5 ช้ัน จํานวน 1 หลัง เทศบาลตลอดจน เจาหนาท่ีมีความ

ทรัพยสินผูใชอาคารสถานท่ี เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน ปลอดภัยในชีวิต

ปฏิบัติงาน ไดรับความสะดวก และทรัพยสิน มีขวัญ

ในการใชบริการ กําลังใจในการ

อาคารสถานท่ี ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

รอยละ 80

6 โครงการกอสรางปรับปรุง  -เพ่ือเกิดความปลอดภัย  -กอสรางปรัปบรุงเปล่ียนหลังคา  -  -  - 800,000  -  -ประชาชนท่ีมาใช  -ผูใชบริการติดตอ สํานักปลัดฯ

หลังคาอาคารสํานักงาน ตอการใชอาคารสํานักงาน สํานักงาน  ค.ส.ล. ขนาด 5 ช้ัน (งบเทศบาล) บริการงานเทศบาล ประสานงานตลอด งานธุรการ 

  จํานวน 1 หลัง ตลอดจนเจาหนาท่ี จนเจาหนาท่ีมีความ

ตามแบบแปลนแผนผัง ปฏิบัติงานไดรับ ปลอดภัยในชีวิต

ทีเทศบาลกําหนด ความสะดวก และทรัพยสิน มีขวัญ

ในการใขบริการ กําลังใจในการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

7 โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวถนน  -เพ่ืออํานวยความสะดวก  -ปรับปรุงพ้ืนท่ีถนนและลานจอดรถ 1,000,000  - -  -  -  -คากระแสไฟฟา  - การคมนาคม สํานักปลัด

บริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร กับผูเขามาใชบริการ พรอมระบบระบายนํ้าภายในบริเวณ (งบเทศบาล)  ลดลงรอยละ 10 สัญจรสะดวก งานสถานีขนสง

พรอมระบบทอระบายนํ้า  -เพ่ือการสัญจรเขา-ออก มีความ สถานีขนสงผูโดยสาร  -ระบบพ้ืนผิว

คลองตัว จราจรเกิดความ

 -แกไขปญหานํ้าทวมขัง สะดวก

8 โครงการกอสรางปรับปรุง  - เพ่ือใหมีบริเวณพ้ืนท่ีใชงาน  -ปรับปรุงโดยกอสรางอาคาร 10,000,000  - -  -  -การปฏิบัติงาน  -ผูรับบริการไดรับ สํานักปลัดฯ

อาคารสถานีขนสง กวางขวางรองรับกับบุคลากร สถานีขนสงผูโดยสารใหมเปนอาคาร (งบเทศบาล) ในสํานักงาน ความสะดวก งานสถานีขนสง

ผูโดยสารใหม ผูประกอบการและผูโดยสาร ค.ส.ล. 2 ช้ัน พ้ืนท่ีประมาณ สะดวก รวดเร็ว

มากข้ึน 765 ตร.ม. พรอมจัดทําถนน คลองตัวข้ึนสงผล  -ประชาชนเกิด

และวางระบบทอระบายนํ้า ใหองคกรมี ความประทับใจ

ตามแบบแปลนของเทศบาล ประสิทธิภาพการ ตออาคารสถานท่ี

ปฏิบัติงาน ท่ีอํานวยความสะดวก

รอยละ 100

รวม        8   โครงการ 12,220,000 20,000 520,000 2,920,000 20,000

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร

ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน  แนวทางท่ี   6 เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล

vแผนงานบริหารงานทั่วไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงระบบ  -เพ่ือใหมีท่ีและระบบการจัดเก็บ  -จัดซ้ือและติดต้ังตูเก็บเอกสาร  -  -  - 300,000  -  -ระยะเวลาใน  -ประชาชนไดรับความ สํานักปลัดฯ

การจัดเก็บเอกสาร เอกสารงานทะเบียนท่ีเหมาะสม ชนิดรางเล่ือน ณ หองทะเบียน 3 ชุด (งบเทศบาล) การสืบคนหรือ สะดวกขอรับบริการ งานทะเบียน

และพัสดุงานทะเบียน เปนระเบียบเรียบรอย   -ติดต้ัง Server พรอมอุปกรณ  -  -  - 150,000  - คนหาเอกสาร หรือสืบคน/ตรวจสอบ

(รวมเคร่ืองสแกน) (งบเทศบาล) ลดลง รอยละ 10 ขอมูลไดรวดเร็ว

และติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูป

สําหรับการจัดเก็บเอกสาร

2 โครงการติดตามผล  -เพ่ือจัดใหมีระบบการควบคุม  -จัดประชุมช้ีแจงเพ่ือติดตาม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  -มีระบบการ  -มีระบบการควบคุม หนวยงาน

และปรับปรุงระบบ ภายในท่ีเหมาะสม สงเสริมใหการ ประเมินผล และปรับปรุง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ควบคุมภายใน ภายในท่ีดี ตรวจสอบ

การควบคุมภายใน บริหารงานมีประสิทธิภาพและลด /จัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ/  -ลดความเส่ียง ภายใน

ความเส่ียงตอการทุจริต ระดับองคกรและหนวยงานยอย ยครบถวน

ทุกหนวยงาน

รอยละ 100

3 โครงการรวมประชุมอบรม  -เพ่ือสนับสนุนงบประมาณการ  -จัดงบประมาณเปนคาใชจายตาม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  -บุคลากรของ  -บุคลากรกลุมเปาหมาย สํานักปลัดฯ

สัมมนากับสํานักงานสงเสริม ดําเนินงานตามโครงการเสริมสราง โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลไดรับ ของโครงการไดรับ งานบริหารท่ัวไป

การปกครองสวนทองถ่ิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ การปฏิบัติงานขององคกร การพัฒนาตาม ความรูความเขาใจ

จังหวัดบุรีรัมยตามโครงการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปกครองสวนทองถ่ิน โครงการ ในการปฏิบัติงาน

เสริมสรางประสิทธิภาพ  -จัดสงบุคลกรกลุมเปาหมาย 10-12คร้ัง

การปฏิบัติงานขององคกร เขารับการอบรม/ประชุมช้ีแจง

ปกครองสวนทองถ่ิน เดือนละ 1 คร้ัง

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการประเมินความ  -เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  -จางหรือใหการสนับสนุน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  -เทศบาลไดรับ  -หนวยงานของ สํานักปลัดฯ

พึงพอใจตอผลการปฏิบัติงาน ประจําป ใหมีคุณภาพเกิดการ งบประมาณแกสถาบัน หนวยงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การประเมิน เทศบาลมีการ งานการเจาหนาท่ี

บริการประชาชน พัฒนาอยางเปนรูปแบบดีข้ึน องคกรภายนอกทําการประเมิน คุณภาพการ ปฏิบัติงานท่ีมี

ของเทศบาลประจําป  -เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ คุณภาพการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานประ ประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงานของแตละหนวย อยางนอยปละ 1 คร้ัง ชนปละ1คร้ัง

5 โครงการประเมินประสิทธิภาพ  -เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ  -จัดทําโครงการและกําหนด 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  -บุคลากรของ  -พนักงานลูกจาง สํานักปลัดฯ

และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานของพนักงาน กิจกรรมขอรับการประเมิน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลมีขวัญ มีขวัญกําลังใจ งานการเจาหนาท่ี

เพ่ือกําหนดประโยชน /ลูกจางในหนวยงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กําลังใจรวมมือ ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ การปฏิบัติงานประจําป ปฏิบัติงานดีข้ึน  -เกิดประสิทธิ

(BONUS)  -ดําเนินการตามตามโครงการ 100% ภาพในระบบงาน

 -รับประเมิน

 -กําหนดวงเงินและจายประโยชน

ตอบแทนแกพนักงานลูกจาง

ตามหลักเกณฑ

6 โครงการสสนับสนุน  -เพ่ือสนับสนุนงบประมาณการ  -จัดงบประมาณสนับสนุน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  -หนวยงาน  -การดําเนินงานเหลา สํานักปลัดฯ

งบประมาณสําหรับชวยเหลือ ดําเนินงานของสํานักงาน ใหสํานักงานเหลากาชาด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กาชาดจังหวัดได กาชาดจังหวัดบุรีรัมย งานธุรการ

ประชาชนใหกับสํานักงาน เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมยตามโครงการ รับงบประมาณ ประชาชนไดรับการ

เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ท่ีขอรับการนําไปใชจายเพ่ือการ สนับสนุนการ ชวยเหลือบรรเทาทุกข

ชวยเหลือประชาชนผูเดือดรอน ปฏิบัติงานจาก อยางท่ัวถึง

เทศบาลปละ1 คร้ัง

7 โครงการอบรมความรู  - เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  - จัดอบรมและใหความรู  -  - 30,000 30,000 30,000  -ผูบริหาร  -ผูบริหาร สมาชิกสภา กองวิชาการฯ

กฎหมายและระเบียบท่ี และพนักงานเจาหนาท่ีไดเพ่ิมพูนความรู ดานกฎหมายและระเบียบท่ี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจาหนาท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติ ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย เก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ และพนักงาน ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย

ราชการของผูบริหาร ท่ีเก่ียวของ แกผูบริหาร สมาชิกสภา และ เจาหนาท่ีของ มีความเขาใจกฎหมาย

สมาชิกสภา และพนักงาน  - เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และ พนักงานเจาหนาท่ี  อยางนอย เทศบาลเมือง และระเบียบท่ีเก่ียวของ

เจาหนาท่ี สมาชิกสภา พนักงานเจาหนาท่ีใหมี ปละ 1 คร้ัง บุรีรัมยเขา กับการปฏิบัติราชการ

ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ รวมโครงการ

ท่ีเก่ียวของเปนแนวทางการปฏิบัติ ไมนอยกวา รอยละ 80

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการเสริมสราง  -เพ่ือปรับเปล่ียนฐานความคิดของ  -จัดอบรมเร่ืองการปองกัน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  -พนักงาน  -ระดับความรู ความ กองวิชาการฯ

ความซ่ือสัตย สุจริต พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ผลประโยชนทับซอน เก่ียวกับการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลและ เขาใจของผูเขารวม

และปลูกฝงทัศนคติ เทศบาล ใหมีจิตสาธารณะ ปฏิบัติงาน และการปรับเปล่ียนฐาน พนักงานจาง โครงการเพ่ิมข้ึน 

วัฒนธรรมท่ีดี และเห็นแกประโยชนสวนรวม ความคิดของเจาหนาท่ีของรัฐ เทศบาลเมือง ไมนอยกวารอยละ 95

ในการตอตานทุจริต มากกวาประโยชนสวนตน ในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ บุรีรัมยเขารวม

 -เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยม เพ่ือการตอตานทุจริต โครงการ

ท่ีดีในการตอตานการทุจริต ปละ 1 คร้ังๆละ 100 คน ไมนอยกวา

และประพฤติมิชอบใหแกพนักงาน รอยละ 80

เทศบาลและพนักงานจาง

ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย

9 โครงการเสริมสราง ความรู  -เพ่ือใหความรู แกพนักงาน  -จัดอบรมและใหความรูเร่ือง 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000  -พนักงานเทศบาล  -พนักงานเทศบาลและ กองวิชาการฯ

ความเขาใจในเร่ืองผลประโยชน เทศบาลและพนักงานจาง ผลประโยชนทับซอนแกพนักงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และพนักงานจาง พนักงานจางมีความเขาใจ

ทับซอนใหกับพนักงาน   ของเทศบาลเมืองบุรีรัมยเก่ียวกับ เทศบาลและพนักงานจาง เทศบาลเมืองบุรีรัมย เร่ืองผลประโยชนทับซอน

เทศบาล และพนักงานจาง การปองกันผลประโยชนทับซอน อยางนอยปละ 1 คร้ัง เขารวมโครงการ และมีความประพฤติ 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย  -เพ่ือสงเสริมพฤติกรรม ไมนอยกวา ปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับ

และวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใส รอยละ 60 ผลประโยชนทับซอน

 -เพ่ือเสริมสรางใหพนักงานเทศบาล

และพนักงานจาง มีจิตสํานึก

คานิยม และวัฒนธรรมเร่ือง

ความซ่ือสัตยสุจริต มุงม่ันทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม

อันม่ันคงสงผลใหหนวยงาน

ปลอดจากการทุจริตคอรรัปช่ัน 

มุงสูการเปนขาราชการ

ทองถ่ินไทยใสสะอาด

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการจัดเวทีประชาคมเมือง  -เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของ  -จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวม 80,000 40,000 40,000 40,000 40,000  -รอยละของกลุม  -ประชาชนในทองถ่ินมี กองวิชาการฯ

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม ประชาชนในการวางแผนพัฒนา ของประชาชนไดแก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมายท่ีเขารวม ความรูความเขาใจท่ี

ของประชาชนในการวางแผน ทองถ่ิน 1.อบรมใหความรูแกประชาชน กิจกรรมไมนอยกวา ถูกตองดานกระบวนการ

พัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย  -เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน ใหตระหนักถึงความสําคัญของการ รอยละ 60 จัดทําแผนจัดทําแผน

มีความรูความเขาใจใน มีสวนรวมและสรางความเขาใจ พัฒนาทองถ่ิน

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนา ในดานกระบวนการและข้ันตอน  -เกิดกระบวนการ

ทองถ่ิน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีสวนรวมของประชาชน

2.จัดประชุมพิจารณารางแผนพัฒนา ในทองถ่ินในดาน

ทองถ่ินของคณะกรรมการพัฒนา การวางแผนพัฒนา

ทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน

3.จัดเวทีประชาคมเมืองเพ่ือรับฟง 

ความคิดเห็น ปญหา/ความตองการ

จากประชาชนและหนวยงานภาคี

การพัฒนาท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามา

กําหนดแนวทางการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน

11 โครงการสงเสริมใหความรู เพ่ือสงเสริมใหความรูเก่ียวกับ - สงเสริมใหความรูความเขาใจ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  -ความสําเร็จ เจาหนาท่ีไดรับการสงเสริม กองวิชาการฯ

เก่ียวกับการเปดเผยขอมูล ขอมูลขาวสารท่ีตองเปดเผย ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของการจัดให ความรูความเขาใจเก่ียว

ขาวสารของราชการ และจัดไวใหประชาชนเขา อยางนอย 1 คร้ังตอป มีขอมูลขาวสาร กับการเปดเผยขอมูล

ตรวจดู - เผยแพรส่ือประชาสัมพันธ ท่ีตองเปดเผยมี ขาวสาร สามารถนําไปใช

การเปดเผยขอมูลขาวสารและ ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและให

ขอมูลขาวสารท่ีจัดไวให รอยละ 100 บริการแกประชาชน

ประชาชนเขาตรวจดูได

รวม 11  โครงการ 1,185,000 1,650,000 2,180,000 2,630,000 2,180,000

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร

     ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง  การบริหาร และการบริการประชาชน  แนวทางท่ี  7  ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล

  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบันทึกขอมูลแผนท่ี  -มีขอมูล และปรับปรุง  -บันทึกขอมูลแผนท่ีภาษี 216,000 223,200  -  -  -  -รายไดจากการ  -รายไดจากการจัดเก็บ กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ขอมูลใหถูกตองครบถวน และทะเบียนทรัพยสิน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จัดเก็บภาษี ภาษีเพ่ิมมากข้ึน

เขาสูระบบสารสนเทศ สะดวก  รวดเร็ว  มีฐานขอมูล เขาสูระบบสารสนเทศ เพ่ิมมากข้ึน

ภูมิศาสตร (GIS) ท่ีเปนปจจุบัน ภูมิศาสตร (GIS) รอยละ 2

2 โครงการออกสํารวจผูท่ีอยูใน  -เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง  -ออกสํารวจผูท่ีอยูในขาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -รายไดจากการ  -รายไดจากการ กองคลัง

ขายเสียภาษีแตยังไมไดย่ืน การจัดเก็บรายไดของ เสียภาษี  แตยังไมไดย่ืนแบบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จัดเก็บภาษี จัดเก็บภาษี

แบบแสดงรายการภาษี เทศบาลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน แสดงรายการภาษี เพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

รอยละ 2

3 โครงการจางเหมาแรงงาน  -เพ่ือใหการปฏิบัติงานพัสดุ  -มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ  - 558,000  -  -  -  -งานพัสดุ  -งานพัสดุ กองคลัง

เพ่ือดําเนินการตามระเบียบ เปนไปในแนวทางเดียวกัน ประจําแตละกองเพ่ือปฏิบัติงาน (งบเทศบาล) มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

กระทรวงการคลัง วาดวยการ ดานพัสดุอยางชัดเจน มากข้ึนรอยละ 85 มากข้ึน

จัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รวม 3  โครงการ 266,000 831,200 50,000 50,000 50,000

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร

     ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง  การบริหาร และการบริการประชาชน  แนวทางท่ี  7  ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล

v แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบันทึกขอมูลแผนท่ี  - เพ่ือพัฒนาระบบขอมมูล  - บันทึกขอมูลและปรับปรุงขอมูล 216,000 216,000  -  -  -  - การจัดเก็บภาษี  - ฐานขอมูลถูกตองและ กองชาง

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ใหคลอบคลุมและครบถวน แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีประสิทธิภาพ ครบถวนสะดวกรวดเร็ว

เขาสูระบบ GIS  - เพ่ือใหสามารถใชระบบชําระ เพ่ิมข้ึนรอยละ 30 ในการชําระภาษี

ภาษีของโปรแกรมทะเบียน  -ทําใหระบบแผนท่ีภาษี

ทรัพยสิน'ไดเต็มประสิทธิภาพ และทะเบียนทรัพยสิน

 (LTAX'3000)

มีฐานขอมูลสารสนเทศ

เพ่ือใชงานพัฒนาจัดเก็บ

รายไดครบถวนเปนธรรม

รวม  1  โครงการ 216,000 216,000  -  -  -  -

งบประมาณ

รับผิด ชอบหลัก



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร

ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน  แนวทางท่ี  8 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของประชาชน

vแผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังเคร่ือง  -เพ่ือใหมีระบบสูบนํ้าจากแหลงนํ้า  - ติดต้ังระบบสูบนํ้าจากคลองละลมลูกท่ี  - 250,000  -  -  -มีแหลงสูบนํ้า  -เพ่ิมประสิทธิ สํานักปลัดฯ

สูบนํ้าเพ่ือการดับเพลิง ธรรมชาติเพ่ือการดับเพลิง ปมนํ้าขนาด 15-20 แรงมา (งบเทศบาล) ดับเพลิงเพ่ิมข้ึน ภาพในการปฏิบัติ งานปองกัน

ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ทอขนาด 4x3 น้ิวพรอมปรับพ้ืนท่ี  -การจัดหานํ้า งานของเจาหนาที

ติดต้ังปมและระบบไฟฟา ไปจุดเกิดเหตุ ใหมีความรวดเร็ว

จํานวน  1 จุด  -ลดลงรอยละ40 มากย่ิงข้ึน

2 โครงการฝกอบรมทบทวน/  -เพ่ือฝกอบรมทบทวนและขยาย  -ฝกอบรมทบทวนและเสริมสราง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  -บุคลากรงาน  -เจาหนาท่ีปองกัน สํานักปลัดฯ

เสริมสรางทักษะการปฏิบัติงาน ขีดความสามารถการปฏิบัติงาน ความรูความสามารถของเจาหนาท่ี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปองกันไดรับ พนักงานดับเพลิง งานปองกันฯ

เจาหนาท่ีงานปองกันฯ/ ของเจาหนาท่ีปองกันฯ พนักงาน ปองกันฯ/พนักงานดับเพลิงในการ การฝกอบรม ขีดความสามารถ

พนักงานดับเพลิง ดับเพลิง ปฏิบัติงานปกติตลอดจนงานอ่ืนที แตละปไมนอย และความพรอม

ควรมีความรูเพ่ิมเติม 1 คร้ังตอป กวารอยละ90 ในการปฏิบัติงานสูงข้ึน

หรือ30คน

3 โครงการฝกอบรมทบทวน  -เพ่ือใหสมาชิก อปพร.ไดรับการ   -ฝกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  -สมาชิกอปพร.  -สมาชิกอปพร สํานักปลัดฯ

/เสริมทักษะการปฏิบัติงาน ฝกอบรมเสริมสรางศักยภาพอยาง ตามหลักสูตรของทางราชการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับการฝก ไดรับการฝกตอ งานปองกันฯ

ของสมาชิกอปพร. ตอเน่ือง 1 คร้ัง/ป อบรมพัฒนา เน่ืองสงเสริมประ

 -เพ่ือสนับสนุนกิจการหรือการ ทักษะปละ1คร้ัง สิทธิภาพการทํา

ดําเนินงานของสมาชิก อปพร. งานประชาชนได

ท่ีเทศบาลฝกอบรมข้ึนใหมีการ รับความปลอดภัย

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง

4 โครงการฝกซอมแผนปองกัน  -เพ่ือใหพนักงานมีความรู/คุนเคย  -จัดทําแผนและฝกซอมแผนระงับ 30,000  - 30,000  - 30,000  -จํานวน  -เกิดความปลอด สํานักปลัดฯ

ระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ และประพฤติไดอยางถูกตองเม่ือ อัคคีภัยและการอพยพหนีไฟใหกับ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พนักงานมี ภัยตอประชาชน งานปองกันฯ

อาคารสํานักงานเทศบาล เกิดอัคคีภัย พนักงาน ลูกจาง พนักงานจาง ความเขาใจ และทรัพยสินของ

ในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย และรวมฝกซอม เทศบาล

1 คร้ัง/ป 100 คน

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการประชาสัมพันธสงเสริม  -เพ่ือเปนการเผยแพรส่ือสาร   - รณรงค/อบรมการปองกันและ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  -จัดกิจกรรม  -ประชาชนท่ัวไป สํานักปลัดฯ

ความรูดานการปองกันและ ความรูดานการปองกันและบรร ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รณรงคปละ ไดรับทราบปญหา งานปองกันฯ

บรรเทาสาธารณภัย เทาสาธารณภัยใหกับประชาชน ปใหมวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ 3 คร้ัง ไดอยางถูกตอง

ท่ัวไปและในพ้ืนท่ีไดรับทราบ เทศกาลสงกรานต รวมกับ ตอเน่ือง

ประชาชนและหนวยงานในพ้ืนท่ี  -เกิดความปลอด

 -จัดรถเคล่ือนท่ี/จัดทําแผนพับ/ ภัยในชีวิตและ

/ปายประชาสัมพันธ ความรูเก่ียวกับ ทรัพยสิน

สาธารณภัยและการปองกัน

แกประชาชน

6 โครงการฝกอบรมเสริมสราง  -เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรู  -จัดฝกอบรมเด็กและเยาวชนของ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  -จํานวนเด็ก  -เด็กและเยาวชน สํานักปลัดฯ

ความรูดานการปองกันและ ถึงการปองกันและการชวยเหลือ โรงเรียนท่ีอยูในเขตเทศบาลเมือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และเยาวชน ในเขตเทศบาล งานปองกันฯ

บรรเทาสาธารณภัยแกเด็ก ตนเองเม่ือเกิดสาธารณภัย บุรีรัมย ปละ 1 คร้ัง ไดรับการฝก เขาใจชวยเลือตน

และเยาวชน  -เพ่ือเปนการสรางเครือขายแจง อบรม จํานวน เองไดยามเกิดเหตุ

เตือนภัยในเขตเทศบาลเมือง 200 คน  -เทศบาลมีเครือ

บุรีรัมย ขายแจงเตือนภัย

ระดับเยาวชน

7 โครงการฝกซอมแผน  -เพ่ือเตรียมความพรอม ลดความ  -จัดฝกซอมแผนปฏิบัติการปองกัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  -รวมฝกซอม  -เจาหนาท่ี/ประชาชน สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติการปองกันและ เส่ียงและปองกันการสูญเสียชีวิต และบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แผนท่ีหนวยงาน ในพ้ืนท่ีมีความรู งานปองกันฯ

บรรเทาสาธาณภัย และทรัพยสินของประชาชน รับผิดชอบ โดยรวมกับหนวยงาน อ่ืนจัด 1 คร้ัง ความเขาใจดาน

 -เพ่ือเตรียมความพรอมของ ในพ้ืนท่ี 1-2 คร้ังตอป  -จัดทําแผน สาธารณภัย

เจาหนาท่ี ใหมีความรูความ อํานวยการ  -การประสานงาน

ชํานาญในการปฏิบัติงาน และข้ัน ฝกซอม 1 คร้ัง ความพรอมมี

ตอนของการปฏิบัติ เม่ือเกิดเหตุข้ึน ประสิทธิภาพ

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการฝกอบรมเสริมสราง  -เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปไดเรียนรู  -จัดฝกอบรมใหความรูดานการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  -จํานวน  -ประชาชนในเขต สํานักปลัดฯ

ความรูดานการปองกันและ ถึงการปองกันและการชวยเหลือ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนท่ีเขารับ เทศบาลมีความรู งานปองกันฯ

บรรเทาสาธารณภัย ตนเองเม่ือเกิดสาธารณภัย แกประชาชนในเขตเทศบาล การอบรม สามารถชวยเหลือ

แกประชาชนในเขตเทศบาล  -เพ่ือเปนการสรางเครือขายแจง เมืองบุรีรัมย ปละ 1 คร้ัง จํานวน180คน ตนเองไดเม่ือประสบเหตุ

เมืองบุรีรัมย เตือนภัยในเขตเทศบาลเมือง  -เทศบาลมีเครือขาย

บุรีรัมยและการจัดทําแผนชุมชน การแจงเต่ือนภัยเพ่ิมข้ึน

9 โครงการติดต้ังถังเคมีดับเพลิง  -เพ่ือเตรียมความพรอมลด  -จัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิงชนิดมือถือ  - 20,000 40,000 40,000 40,000  -ชุมชนในเขต  -ประชาชนในพ้ืนท่ี สํานักปลัดฯ

ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ความเส่ียงและปองกันการสูญเสีย ชุดละ 2 ตัว พรอมตูเก็บ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลไดรับการ มีอุปกรณปองกัน งานปองกันฯ

การสูญเสียชีวิตและทรัพย ติดต้ังถังเคมีดับเพลิง อัคคีภัยเบ้ืองตน

สินของประชาชนจากอัคคีภัย ไมนอยกวา อยางทันทวงที

 -เพ่ือปองกันอัคคีภัยท่ีจะเกิดข้ึน ชุมชนละ 1 ชุด  -ประชาชนเกิด

กับประชาชนในเขตเทศบาล ความปลอดภัยใน

เมืองบุรีรัมย ชีวิตและทรัพยสิน

10 โครงการติดต้ังทอนํ้าประปา  -เพ่ือใหมีระบบทอธารประปา  -ติดต้ังทอธารประปาตามสูง  -  - 50,000 50,000 50,000  -มีแหลงนํ้า  -ประชาชนในพ้ืนท่ี สํานักปลัดฯ

สําหรับไวตอดับเพลิง สนับสนุนนํ้าในการดับเพลิง 1.20 เมตร จํานวน 10 จุด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ดับเพลิงเพ่ิมข้ึน เกิดความปลอดภัย งานปองกันฯ

ท่ีเหมาะสม ในชีวิตและทรัพยสิน

11 โครงการจางเหมาบริการงาน  -เพ่ือใหมีผูปฏิบัติงานรับผิดชอบ  -จางเหมาบริการสนับสนุนการ 360,000 360,000  -  -  -  -ระดับความพรอมการ -การปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

สนับสนุนการปฏิบัติงานดาน อยางเหมาะสมและเพียงพอในการ ปฏิบัติงานดานการปองกัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปฏิบัติงานมี เตรียมความพรอม งานปองกันฯ

การปองกันและบรรเทา ชวยเหลือประชาชนหรือสนับสนุน และบรรเทาสาธารณภัย ประสิทธิภาพ ดานการปองกัน

สาธารณภัย การปฏิบัติงานในหนาท่ีและความ จํานวน 4 คน เพ่ิมข้ึนรอยละ50 มีประสิทธิภาพ

รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึนลดการสูยเสีย

และรวดเร็ว ลดความสูญเสีย แกประชาชน

แกประชาชนเม่ือเกิดภัย

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการติดต้ังกลองวงจรปด  -เพ่ือเพ่ิมมาตรการในการสอดสอง  -ติดต้ังระบบกลองโทรทัศน 10,000,000  - 10,000,000  -  -  -ประสิทธิภาพ  -เกิดความปลอดภัย สํานักปลัดฯ

เพ่ือการรักษาความปลอดภัย ดูแลเขตชุมชนเทศบาล วงจรปดชนิดเครือขายพ้ืนท่ีเส่ียง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การปฏิบัติงาน ในชีวิตและทรัพยสิน งานเทศกิจ

ในชุมชน  -เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ อาชญากรรม ติดต้ังภายนอกอาคาร ของงานเทศกิจ ของประชาชนภายใน

(โครงการจากการประชุม ทรัพยสินของประชาชนภายในเขต ตามจุดทางแยกถนนสายหลัก ดีข้ึนรอยละ 50 เขตเทศบาล

ประชาคม) เทศบาล ในเขตเทศบาล สําหรับงานรักษา

 -เพ่ือใหมีเคร่ืองมือท่ีทันสมัยใชใน ความปลอดภัยและการความสงบ  

การติดตามผูกระทําผิดกฎหมาย เรียบรอย ท่ัวไป จํานวน 95 ตัว

ท้ังดานการจราจรและอาชญากรรม พรอมเคร่ืองบันทึกขอมูล

เคร่ืองสํารองไฟ อุปกรณกระจาย

สัญญาณ สายสัญญาณ ตูจัดเก็บ

อุปกรณ สายใยแกวนําแสง 

และอุปกรณอ่ืน  ๆตามรายละเอียด

ท่ีเทศบาลกําหนด

 -ติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด  -  -  -  - 5,000,000  -ประสิทธิภาพ  -เกิดความปลอดภัย สํานักปลัดฯ

ชนิดภายนอกอาคาร พ้ืนท่ี (งบเทศบาล) การปฏิบัติงาน ในชีวิตและทรัพยสิน งานเทศกิจ

จุดเส่ียงภายในชุมชนในเขตเทศบาล ของงานเทศกิจ ของประชาชนภายใน

จํานวน 10 จุด(ชุด) แตละชุด ดีข้ึนรอยละ 50 เขตเทศบาล

ประกอบดวย กลองวงจรปด 

4-8 ตัว พรอมอุปกรณบันทึกขอมูล

จอภาพแสดงผล ฯลฯ

ตามรายละเอียดท่ีเทศบาลกําหนด

13 โครงการสายตรวจ  -เพ่ือเพ่ิมมาตรการในการ  -จัดฝกอบรมใหแกประชาชน  -  -  -  - 30,000  -ประชาชนไดรับ  -เกิดความปลอดภัย สํานักปลัดฯ

ภายในชุมชน สอดสองดูแลเขตชุมชนเทศบาล ผูแทนชุมชนในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน งานเทศกิจ

เมืองบุรีรัมย ปละ 1-2 คร้ัง ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนภายใน

มากกวารอยละ 60 เขตเทศบาล

รวม 13   โครงการ 10,585,000 825,000 10,315,000 285,000 5,345,000

รับผิด ชอบหลัก

งบประมาณ



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนาสําหรับ

โครงการที่เกินศกัยภาพของอปท.  

(แบบ ผ.02/1) 

 



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   แนวทางที่ 1 กอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และระบบระบายน้ํา

v แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิด ชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางปรับปรุง  -เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก  -  - 4,766,000  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต มาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรงพรอมระบบ คอนกรีตพ้ืนท่ีไมนอยกวา 13,239 ตรม. (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

ถนนอินจันทรณรงค ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ กวาง 10.00 - 12.90 ม. ยาวประมาณ สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

จากถนนนิวาศถึงถนนจิระ  -เพ่ืออํานวยความสะดวก 1,180 ม. พ้ืนท่ีทาสีตีเสนจราจรดวย รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา สีเทอรโมพลาสติกพ้ืนท่ี แกบานเมืองและทองถ่ิน

ของประชาชนภัยในการสัญจร ไมนอยกวา 412 ตรม. -ไดถนนท่ีมีความม่ันคง

ไปมาของประชาชน แข็งแรง

2 โครงการกอสรางปรับปรุง  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได  - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก  -  - 9,198,000  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต มาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรงพรอมระบบ คอนกรีตพ้ืนท่ีไมนอยกวา 25,825 ตรม. (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

ถนนธานีจากแยกถนน ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ กวาง 7.10 - 12.00 ม. ยาวประมาณ สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

บุลําดวนถึงแยกหนา  - เพ่ืออํานวยความสะดวก 2,522 ม. พ้ืนท่ีทาสีตีเสนจราจรดวย รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญแกบาน

วัดอิสาณ และปลอดภัยในการสัญจรไปมา สีเทอรโมพลาสติกพ้ืนท่ีไมนอยกวา เมืองและทองถ่ิน

ของประชาชนภัยในการสัญจร 882 ตรม. -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

ไปมาของประชาชน ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - เพ่ือจัดระเบียบสายไฟฟาและสาย  - กอสรางปรับปรุงภูมิทัศนโดยการนํา  -  - 110,000,000  -  - - เทศบาลมีถนนท่ีมี  - ถนนไดรับการจัดระเบียบ กองชาง

ถนนสุนทรเทพโดยการ ส่ือสารท่ีบดบังภูมิทัศน เสาไฟฟาต้ังอยู ระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบ้ิลใตดิน (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ระบบสายไฟฟา และ สายไฟฟา สายส่ือสาร และเสา

นําระบบจําหนายไฟฟา ไมเปนระเบียบเรียบรอย ตลอดแนวถนนสุนทรเทพ (จากแยก สายส่ือสารเปนระเบียบไฟฟา เปนระเบียบเรียบรอย

เปนเคเบ้ิลใตดิน โรงนํ้าแข็งสหกิจ -แยกหองสมุด เรียบรอยเพ่ิมข้ึน  - การคมนาคมและการสัญจร

ประชาชน)ระยะทางประมาณ 800 ม. จํานวน 1 สาย ไปมาของประชาชนมีความ

สะดวกและปลอดภัยมากข้ึน

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

  เทศบาลเมืองบุรีรัมย

ก. ยุทธศาสตรที่  1  ดานเศรษฐกิจ

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิด ชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  -เพ่ือจัดระเบียบสายไฟฟาและสาย  - กอสรางปรับปรุงภูมิทัศนโดยการ  -  - 69,700,000  -  - - เทศบาลมีถนนท่ีมี  - ถนนไดรับการจัดระเบียบ กองชาง

ถนนจิระโดยการนําระบบ ส่ือสารท่ีบดบังภูมิทัศน เสาไฟฟาต้ังอยู นําระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบ้ิลใตดิน (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ระบบสายไฟฟา และ สายไฟฟา สายส่ือสาร และเสา

จําหนายไฟฟาเปนเคเบ้ิล ไมเปนระเบียบเรียบรอย ถนนจิระจากชวงหนาศาลากลางเดิม - สายส่ือสารเปนระเบียบไฟฟา เปนระเบียบเรียบรอย

ใตดิน ถนนปลัดเมืองระยะทางประมาณ เรียบรอยเพ่ิมข้ึน  - การคมนาคมและการสัญจร

507 ม. จํานวน 1 สาย ไปมาของประชาชนมีความ

สะดวกและปลอดภัยมากข้ึน

5 โครงการกอสรางถนน  - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 3,699,680  -  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ลาดยางแอสฟลทติก มาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรงพรอมระบบ คอนกรีตกวางเฉล่ีย 8.00  ม. (งบ อบจ.) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

คอนกรีต ถนนจิระแยก ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 1,217 ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

(ศูนยบริการสาธารณสุข 2)  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญแกบาน

เทศบาลเมืองบุรีรัม) ในการสัญจรไปมาของประชาชน เมืองและทองถ่ิน

ถึงแยกทางรถไฟ - เพ่ือความสวยงามแกทองถ่ิน -ไดถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

หนองแปบเช่ือมตอเขต

เทศบาลตําบลอิสาณ

6 โครงการกอสรางถนน  -เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  - 7,410,000  -  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ลาดยางแอสฟลทติก มาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรงพรอมระบบ คอนกรีตกวางเฉล่ีย 19.60 ม. (งบ อบจ.) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

คอนกรีตจากแยก ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 1,000 ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

ตนสักถึงแยก  -เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

โรงแรมแกรนด ในการสัญจรไปมาของประชาชน แกบานเมืองและทองถ่ิน

เช่ือมตอเทศบาลเมือง - เพ่ือความสวยงามแกทองถ่ิน -ไดถนนท่ีมีความม่ันคง

ชุมเห็ด แข็งแรง

7 โครงการกอสรางถนน  -เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  -  -  -  - 3,611,500 - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ลาดยางแอสฟลทติก มาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรงพรอมระบบ คอนกรีตกวางเฉล่ีย 10.80 ม. (งบ อบจ.) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

คอนกรีตจากโคง ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 880 ม. สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

โรงพยาบาลบุรีรัมย ถึงแยกศูนย -เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

ศูนยแพทยโรงพยาบาล ในการสัญจรไปมาของประชาชน แกบานเมืองและทองถ่ิน

บุรีรัมย(แยกโรงเล่ือยเกา)  -เพ่ือความสวยงามแกทองถ่ิน -ไดถนนท่ีมีความม่ันคง

แข็งแรง

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิด ชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการกอสรางถนน  -เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  -  - 4,000,000  -  - - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง

ลาดยางแอสฟลทติก มาตรฐาน ม่ันคง แข็งแรงพรอมระบบ คอนกรีตกวางเฉล่ีย 8.50 ม. (งบ อบจ.) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ

คอนกรีตถนนจิระ ระบายนํ้าอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 200 ม. พ้ืนท่ีไมนอยกวา สะดวกรวดเร็วเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

จากแยกซอยโรงอิฐ  -เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย 1,870 ตรม. จากแยกถนนจิระซอย รอยละ 100 - เสริมสรางความเจริญ

แสงเจริญ ชุมชน ในการสัญจรไปมาของประชาชน โรงอิฐแสงเจริญ ไปถึงเล้ียวซาย แกบานเมืองและทองถ่ิน

บุลําดวนเหนือไปจน - เพ่ือความสวยงามแกทองถ่ิน สุดเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย เช่ือมตอ -ไดถนนท่ีมีความม่ันคง

สุดเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย บานหนองแปบ หมูท่ี 8 เขตเทศบาล แข็งแรง

เช่ือมตอเขตเทศบาล ตําบลอิสาณ

ตําบลอิสาณ - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก

คอนกรีตกวางเฉล่ีย 7.67  ม. 

ยาวประมาณ 830 ม.พ้ืนท่ีไมนอยกวา 

6,366.10 ตรม.จากแยกหนา

รมเย็นอพาทรเมนไปถึงโรงแรมเดอะสิตา

ปร้ินเซส สุดเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย

เช่ือมตอบานหนองแปป หมูท่ี 8

เขตเทศบาลตําบลอิสาณ

- กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก

คอนกรีตกวางเฉล่ีย 6.14 ม.ยาวประมาณ 

325 ม.พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,995.50 ตรม.

ถนนหาญชนะ หนาโรงแรมบุรีเทล 

จนถึงถนนบุลําดวนหนาสถานีขนสง

จังหวัดบุรีรัมย

รวม 8   โครงการ 3,699,680 7,410,000 197,664,000  - 3,611,500

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ดานเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และระบบระบายน้ํา

v แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิด ชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางระบบปองกัน  -เพ่ือดําเนินการจางเหมา  -กอสรางระบบระบายนํ้าและระบบ - - 414,000,000 -  -กอสรางระบบระบาย  -ไมเกิดภาวะนํ้าทวมขัง กองชาง

นํ้าทวมในเขตเทศบาลเมือง กอสรางระบบระบายนํ้า รวบรวมนํ้าเสีย จํานวน 1 ระบบ (งบอุดหนุน) นํ้าและระบบรวบรวม ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย สุขาภิบาล

บุรีรัมยและชุมชนตอเน่ือง และขยายเขตทอรวบรวม (ตามแบบแปลน) นํ้าเสียจํานวน 1 ระบบ และชุมชนตอเน่ือง

(ปญหาความตองการจากการ นํ้าเสีย  -รวบรวมนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึน

ประชุมประชาคมเมือง)  -เพ่ือระบายนํ้าฝนลงสูคูคลอง ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําเขาสูระบบบําบัด

เพ่ือปองกันภาวะนํ้าทวม ท้ังหมด

 -เพ่ือรวบรวมนํ้าเสียใหได

ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังเขตเทศบาล

รวม 1  โครงการ  -  - 414,000,000  -  -

(จะดําเนินการไดก็ตอเม่ือไดรับการสนับสนุนงบประมาณ)

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางท่ี 2 เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

v แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิด ชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้า  -เพ่ือแกไขปญหาคุณภาพนํ้า  -คลองละลมลูกท่ี 2 ติดต้ังกังหันนํ้า - 500,000 - -  -คลองละลมลูกท่ี 2  -ประชาชนท่ีมาออก กองชาง

คลองละลมลูกท่ี 2 โดยการ คลองละลมลูกท่ี 2 ชัยพัฒนา จํานวน 1 เคร่ือง งบจังหวัด 300,000 มีคุณภาพนํ้าดีข้ึน ผาน กําลังกายรอบคลองละลม สุขาภิบาล

ติดต้ังกังหันนํ้าชัยพัฒนา งบเทศบาลสมทบ 200,000 ผานเกณฑมาตรฐานตาม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ขอกําหนดของ

ทางราชการ รอยละ100

2 โครงการกอสรางระบบ  - เพ่ือรองรับปริมาณขยะท่ีมี   - สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของ - - 90,000,000 - -  -ระบบกําจัดขยะ  - สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย กองชาง

กําจัดขยะมูลฝอย แนวโนมสูงข้ึนในอนาคต เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีระบบ (งบอุดหนุน) มูลฝอยเทศบาลเมือง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย สุขาภิบาล

 - เพ่ือรองรับปริมาณขยะจาก กําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกตองตาม บุรีรัมยมีประสิทธิภาพ มีระบบกําจัดขยะมูลฝอย

อปท.อ่ืน ท่ีไมมีสถานทีกําจัด หลักวิชาการ การรองรับขยะเพ่ิมข้ึน ถูกตองตามหลักวิชาการ 

ขยะมูลฝอยท่ีถูกตองตามหลัก รอยละ 100  -ลดการใชพ้ืนท่ีในการฝงกลบ

สุขาภิบาล ขยะมูลฝอยบริเวณสถานท่ี

 -เพ่ือลดพ้ืนท่ีในการดําเนินการ กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล

ฝงกลบขยะมูลฝอยในอนาคต

งบประมาณ

งบอุดหนุน 81,000,000

เทศบาลสมทบ 9,000,000



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิด ชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ  -จัดหาเคร่ืองจักรกล ไดแก - - 34,189,000 - -  -มีเคร่ืองจักรกลท่ีมี  -การปฏิบัติงานฝงกลบขยะ กองชาง

เคร่ืองจักรกลระบบ กําลังขยะมูลฝอยของเทศบาล  1)รถแบคโฮร(รถขุดตีนตะขาบ) (งบอุดหนุน) ประสิทธิภาพ สามารถ มูลฝอยมีประสิทธิภาพ สุขาภิบาล

กําจัดขยะมูลฝอย เมืองบุรีรัมยไมใหสงผลกระทบ ขนาด 200 แรงมา งบประมาณ รองรับการปฏิบัติงาน ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 13,600,000บาท จํานวน 2 คัน เทศบาลสมทบ 3,418,900 กําจัดมูลฝอยได และสุขภาพอนามัยของ

อนามัยของประชาชนและ  2)รถตักหนาขุดหลังชนิดขับเคล่ือน รอยละ 100 ประชาชน

สามารถรองรับการกําจัดขยะ 4 ลอ ราคา 3,300,000 บาท ของปริมาณขยะมูลฝอย

มูลฝอยท่ีเขาสูระบบกําจัดขยะ จํานวน 1 คัน ท่ีเขาสูระบบกําจัดขยะ

มูลฝอยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  3)รถแทรกเตอรตีนตะขาบขนาด มูลฝอย

 -เพ่ือลดผลกระทบตาง  ๆ ไมนอยกวา 200 แรงมา งบประมาณ

ท่ีเกิดจากประสิทธิภาพ 10,000,000 บาท จํานวน 1 คัน

ของเคร่ืองจักรกล  4)รถบรรทุกนํ้าขนาด 6 ตัน 6 ลอ

ในการปฏิบัติงาน ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 6,000 

 -เพ่ือรองรับการจัดเก็บดิน ซีซี กําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 

จากแหลงดินท่ีมีระยะทางไกล 170 กิโลวัตต แบบบรรทุกนํ้า ราคา

เพ่ือนําดินมาใชในการฝงกลบ 2,500,000 บาท จํานวน 1 คัน

ขยะมูลฝอย  5)รถบรรทุก 6 ลอ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ

ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 6,000 

ซีซี กําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 

170 กิโลวัตต แบบกระบะเททาย

3,960,000 บาท จํานวน 2 คัน

 6)รถกระบะแคป ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี หรือ

กําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 110

กิโลวัตต ขับเคล่ือน 4 ลอ แบบมีชอง

วางดานหลังคนขับ(Cab)

งบประมาณ 829,000 บาท 

จํานวน 1 คัน

รวม 3 โครงการ  - 500,000    124,189,000  -  -

งบประมาณ

งบอุดหนุน 30,770,100



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1     เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

     ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข          แนวทางที่  8  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะใหไดมาตรฐาน

 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะไดรับ รับผิด ชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงตลาด  - เพ่ือปรับปรุงตลาดโพธ์ิเปน  - ดําเนินการปรับปรุงตลาด  - 5,000,000 5,000,000  -  -  - ตลาดโพธ์ิไดรับการ  - มีตลาดอาหารเชา กอง

โพธ์ิเกาเปนตลาด ตลาดโบราณ  โพธ์ิพัฒนาบุรีรัมย โบราณ  โพธ์ิพัฒนาบุรีรัมย  ซ่ึง (งบประมาณ (งบประมาณ ปรับปรุงพัฒนาเปน อยางครบวงจรสําหรับ สาธารณสุขฯ

โบราณ  โพธ์ิพัฒนา สําหรับจําหนายอาหารเชา เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดขอใช จากจังหวัด จากจังหวัด ตลาดโบราณ รองรับนักทองเท่ียวและ

บุรีรัมย สําหรับนักทองเท่ียวและ พ้ืนท่ีตลาดโพธ์ิเกาของสถานีรถไฟ หรือจาก หรือจาก โพธ์ิพัฒนาบุรีรัมย ประชาชนท่ัวไปท่ีได

ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บุรีรัมยเพ่ือเปนตลาดจําหนาย เงินไทย เงินไทย จํานวน  1  แหง มาตรฐาน

บุรีรัมย อาหารตอนเชา  ตามแบบแปลน นิยมย่ังยืน) นิยมย่ังยืน)  - ประชาชนและนัก

 - เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวแหง แผนผังของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ทองเท่ียวไดบริโภค

ใหมภายในเขตเทศบาลเมือง หรือของสํานัก งานโยธาธิการ อาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย

บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย

 - เพ่ือใหประชาชนและ

นักทองเท่ียวไดบริโภคอาหาร

สะอาดปลอดภัย

รวม 1  โครงการ 5,000,000 5,000,000

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน  แนวทางท่ี  8 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของประชาชน

vแผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ  -เพ่ือปรับปรุงและจัด  -จัดหาครุภัณฑและอุปกรณ  -ระดับความพรอม  -การปฏิบัติงาน สํานักปลัด

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ใหมีครุภัณฑและวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ/เคร่ืองใชดานการปองกัน การปฏิบัติงาน เตรียมความพรอม งานปองกันฯ

การปฏิบัติงานปองกัน ท่ีเก่ียวของในการดับเพลิง และบรรเทาสาธารณภัย ดังน้ี มีประสิทธิภาพ ดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย หรือสาธารณภัยอ่ืนอยาง 1) รถยนตดับเพลิงกูภัยแบบกระเชา  -  -  -  - 45,000,000 ดานเคร่ืองมือ มีประสิทธิภาพ

เหมาะสมและเพียงพอ บันไดเคร่ืองยนตดีเซลไมนอยกวา ปฏิบัติงานสาธารณภัย  -มีอุปกรณชวยเหลือ

 -เพ่ิอใหการปฏิบัติงานเปนไป 240 แรงมา 6 ลอ จํานวน 1 คัน เพ่ิมข้ึน รอยละ 50 ดานปองกันเพียงพอ

ดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

รวม 1  โครงการ  -  -  -  - 45,000,000   

(จะดําเนินการไดก็ตอเม่ือไดรับการสนับสนุนงบประมาณ)

งบประมาณ



 

 

 

 

 

 

บัญชคีรุภณัฑ  

(แบบ ผ.03) 

 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 1) รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย 2,500,000 2,200,000  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

และขนสง ชนิด  6  ลอ  เคร่ืองยนตดีเซล  มีกําลัง

 แรงมาสูงสุดไมนอยกวา  150  แรงมา

ขนาดความจุไมนอยกวา  5  ลบ.เมตร

ดานทายตูบรรทุกขยะมูลฝอยติดต้ังชุด

อัดขยะมูลฝอยทํางานดวยระบบไฮดรอลิค

จํานวน  1  คัน

2) รถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย   - 4,500,000  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

10 ลบ.ม. จํานวน 1  คัน (ตัวถังทําดวยสแตนเลส)

3) รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน   2,400,000  -  - 2,400,000  - กองสาธารณสุขฯ

6  ลอ  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา  

 6,000  ซีซี  แบบอัดทาย ขนาดความจุ

ของตูไมนอยกวา  10  ลูกบาศกเมตร   

สามารถรับนํ้าหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา  

 5,000  กิโลกรัม  นํ้าหนักของรถรวม  

นํ้าหนักบรรทุกไมตํ่ากวา 12,000 กิโลกรัม   

ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก 

สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไมนอยกวา   

2,500 ปอนดตอตารางน้ิว  มีโคมไฟ 

สัญญาณวับวาบสีเหลือง  1  ดวง   

4) รถบรรทุกขยะ ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบ  -  - 950,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

ไมตํ่ากวา  2,400  ซีซี  หรือกําลังเคร่ืงอยนตสูงสุด

ไมตํ่ากวา 110  กิโลวัตต  แบบเปดขางเททาย

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

  เทศบาลเมืองบุรีรัมย
งบประมาณ

แบบ ผ.03แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร 1. รถเข็นขยะ (อยางหนา) สําหรับเก็บขยะ 10,000  - 10,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

ในตลาด  จํานวน  10  คัน (5 คัน) (5 คัน)

2. รถเข็นตัดหญา  จํานวน  1  คัน 16,500  -  -  -  -

3. เคร่ืองตัดหญาแบบสะพาย (คอแข็ง) 20,000 20,000 20,000 20,000  -

จํานวน  8  เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (2 เคร่ือง)

4. เคร่ืองตัดเหล็กไฟเบอร  1  เคร่ือง 7,000  -  -  -  -

5. ชุดตัดแกส  1  ชุด 6,000  -  -  -  -

6. เคร่ืองฉีดนํ้าแรงดัน  พรอมสายยาง 50,000  -  -  -  -

3 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร 1. เคร่ืองปรับมาตรฐานเคร่ืองตรวจวัด 25,000  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

คุณภาพเสียง  (Sound Calibrater 

 : Larson pavis)

2. เคร่ืองวัดแสง  (light  Meter)  จํานวน  1 เคร่ือง  -  - 5,000  -  -

3. เคร่ืองวัดสารโพลารในนํ้ามันทอด  1 เคร่ือง  -  - 20,000  -  -

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซ้ือครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานท่ัวไป  กองสาธารณสุขฯ

ประกอบดวย

1. เล่ือยโซ  จํานวน  1  ชุด 50,000  -  -  -  -

2. ปมสูบนํ้าไดโว 50,000  -  -  -  -

3. หัวฉีดนํ้าแรงดัน พรอมสายยาง 50,000  -  -  -  -

4. เล่ือยโซ  ขนาด 11.5 น้ิว  จํานวน  1  ชุด - - 3,500 - -

5. เคร่ืองสับไมแบบลอลาก  จํานวน  1  เคร่ือง  - - 130,000  -  -

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. จัดซ้ือโตะและเกาอ้ีสําหรับเปนท่ีน่ัง  - 200,000  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

รับประทานอาหารจํานวน  50  ชุด  

(โตะ  1  ตัว  เกาอ้ี  4  ตัว)   

6 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซ้ือครุภัณฑเคร่ืองออกกําลังกาย กองสาธารณสุขฯ

 กลางแจง  ประกอบดวย

1. อุปกรณบริหารเขา- ขา (แบบยกลูกนํ้าหนักเทาคู)  - 8,500  -  -  -

2. อุปกรณบริหารสะโพก - หัวไหล 9,500  -  -  -

3. อุปกรณบริหารขอเขา - ขา  8,800  -  -  -

(แบบจักรยานลอเหล็กน่ังพิง)

4. อุปกรณบริหารขอเขา  - 8,800  -  -  -

(แบบจักรยานลอเหล็ก)

5. อุปกรณบริหารแขน - หนาอก-หัวไหล  - 12,500  -  -  -

6. อุปกรณบริหารขาและสะโพก(แบบเดินสลับเทา)  - 9,500  -  -  -

7. อุปกรณบริหารขา - สะโพก - หัวไหล  - 9,500  -  -  -

(แบบโยก - ว่ิงสลับเทา)

8. อุปกรณแกปวดเขา  (แบบสลับขา)  - 8,500  -  -  -

9. อุปกรณบริหารแขน - หนาอก - หัวไหล  - 11,500  -  -  -

(แบบดันสปริง)

10. อุปกรณบริหารขอสะโพก   - 8,800  -  -  -

(แบบบิดเอวเด่ียว)

11. เคร่ืองเอนปนจักรยาน  - 9,800  -  -  -

12. เคร่ืองบริหารไหลและขา  - 9,500  -  -  -

13. เคร่ืองบริหารขอเขาแบบสปริง  - 8,200  -  -  -

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14. เคร่ืองวงลอบริหารหัวไหล  - 9,800  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

15. เคร่ืองกาวเหว่ียงขา  - 9,500  -  -  -

16. เคร่ืองปนจักรยาน  - 9,500  -  -  -

7 สาธารณสุข ครุภัณฑ งานบานงานครัว 1. เคร่ืองตัดแตงพุมไม  จํานวน  1  เคร่ือง  -  - 11,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

2. พัดลมอุตสาหกรรม แบบตะแกรงหนาหลัง - - 70,000 - -

ขนาด 20"  จํานวน 20 เคร่ือง   

8 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฎศิลป จัดหาครุภัณฑสําหรับกิจกรรมการเรียนรู - - - - - กองการศึกษา

ดานดนตรีแกนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล สถานศึกษา

ประกอบดวย ในสังกัด

โรงเรียนเทศบาล 1 ดังนี้

  1.สแนร 1 ตัว  (29,500 บ./ตัว) - - 29,500 - -

  2.กลองใหญขนาด 22 "1 ตัว(13500 บ./ตัว) - - 13,500 - -

  3.กลองใหญขนาด 20 "1  ตัว(12500 บ./ตัว) - - 12,500 - -

  4.กลองใหญขนาด 18 "1 ตัว(11500บ./ตัว) - - 11,500 - -

  5.กลองใหญขนาด 16 "1 ตัว(10500 บ./ตัว) - - 10,500 - -

  6.มารชช่ิงเบล 4 ตัว(22000 บ./ตัว) - - 88,000 - -

  7.เมโลเด้ียน 50 ตัว (1650บ./ตัว) - - 82,500 - -

  8.คาฮอง 1 ตัว (2,000 บ./ตัว) - - 2,000 - -

โรงเรียนเทศบาล 2 ดังนี้

 - กรองใหญเดินแถว ขนาด 20 น้ิว จํานวน 1 ใบ - - 12,000 - -

 - กรองใหญเดินแถว ขนาด 22 น้ิว จํานวน 1 ใบ - - 14,000 - -

 - กรองใหญเดินแถว ขนาด 24 น้ิว จํานวน 1 ใบ - - 15,000 - -

 - กรองใหญเดินแถว ขนาด 26 น้ิว จํานวน 1 ใบ - - 16,000 - -

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กลองสแนร 2 ช้ัน จํานวน 1 ใบ - - 25,000 - - กองการศึกษา

 - กลองดวอท 4 ใบ จํานวน 1 ใบ - - 12,000 - - สถานศึกษา

 - เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัว - - 56,700 - - ในสังกัด

 - อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 3 ตัว - - 55,000 - -

 - ทรัมเปท จํานวน 3 ตัว - - 22,400 - -

 - ทรอมโบน ทรอมโบย 3 ตัว - - 39,000 - -

 - ยูโฟเนียม 4 ลูกสูบ จํานวน 2 ตัว - - 30,000 - -

 - ฉาบพาเรด จํานวน 2 คู - - 7,800 - -

 - มารชช่ิง ทูบา จํานวน 1 ตัว - - 210,000 - -

โรงเรียนเทศบาล 3 ดังนี้

 - ทอตรง เปาเมโลเดียน 50 อันๆละ - - 3,000 - -

60 บาท เปนเงิน 3,000 บาท

 - ผาคุมกลองใหญ Rrmo 24 น้ิว - - 750 - -

1 ผืนๆละ 750 บาท เปนเงิน 750 บาท

 - ผาคุมกลองใหญ Rrmo 22 น้ิว - - 1,400 - -

2 ผืนๆละ 700 บาท เปนเงิน 1,400 บาท

 - ผาคุมกลองใหญ Rrmo 18 น้ิว - - 1,950 - -

3 ผืนๆละ 650 บาท เปนเงิน 1,950 บาท

 - ผาคุมกลองใหญ Rrmo 16 น้ิว - - 2,400 - -

4 ผืนๆละ 600 บาท เปนเงิน  2,400 บาท

 - ผาคุมกลองสแนร Rrmo 14 น้ิว - - 4,400 - -

8 ผืนๆละ 550 บาท เปนเงิน 

 - หนังกลองใหญ Phonenix 22 น้ิว - - 2,000 - -

2 ผืนๆละ 1,000 บาท เปนเงิน 2,000 บาท

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - หนังกลองใหญ Phonenix 18 น้ิว - - 1,700 - - กองการศึกษา

2 ผืนๆละ 850 บาท เปนเงิน 1,700 บาท สถานศึกษา

 - หนังกลองใหญ Phonenix 16 น้ิว - - 3,000 - - ในสังกัด

4 ผืนๆละ 750 บาท เปนเงิน 3,000 บาท

 - ชุดคลองไหลกลองใหญ 5 ชุดๆละ - - 13,750 - -

2,750 บาท เปนเงิน 13,750 บาท

 - ชุดคลองไหลสแนร 8 ชุดๆละ - - 22,000 - -

2,750 บาท เปนเงิน 22,000 บาท

 - ฉาบเดินแถว 14 น้ิว อยางดี 2 คูๆละ - - 7,800 - -

3,900 บาท เปนเงิน 7,800 บาท

 - ไมกลอง 5A อยางดี  10 คูๆละ 250 บาท - - 2,500 - -

เปนเงิน 2,500 บาท

 - ไมตีกลองใหญ  10 คูๆละ 390 บาท - - 3,900 - -

เปนเงิน 3,900 บาท

 - ไมตีมารชชิงเบว  5 คูๆละ 150 บาท - - 750 - -

เปนเงิน 750 บาท

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฎศิลป จัดหาครุภัณฑสําหรับกิจกรรมการเรียนรู - - - - - กองการศึกษา

ดานดนตรีแกนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล รร.ท.1

ประกอบดวย

เครื่องดนตรีไทย รายการดังนี้ - - 6,500 - -

  - ผืนระนาดทุมไมไผบง 1 ผืน

  - เทาตะโพนไมขนุนแกะสลักลงรักปดทองญ่ีปุน - - 6,500 - -

จํานวน  1 ชุด  

   - รํามะนาไมประดุ 1 ใบ    - - 2,500 - -

   - หนังมัดฆอง 4 มวน  - - 2,400 - -

   - ไมระนาดเอกไมแช็ง ไมรัก1คู - - 2,000 - -

   - ไมตีฆองใหญ ไมนวม  2 คู  - - 900 - -

   - ไมตีฆองเล็ก ไมนวม  2 คู  - - 900 - -

   - ข้ึนหนากลองแขก 1 คู  - - 12,000 - -

10 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดหาครุภัณฑเพ่ือปฏิบัติงานกองการศึกษา

และสถานศึกษาในสังกัด ประกอบดวย

1.ตูบานเล่ือนกระจก 3 ฟุต จํานวน 4 หลัง 14,000 - - - - กองการศึกษา

2.ตูบานเล่ือนกระจก 4 ฟุต จํานวน 6 หลัง 30,000 - - - - กองการศึกษา

3.ตูเหล็ก 4 ล้ินชัก จํานวน 4 หลัง 12,000 - - - - กองการศึกษา

4.โตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว 6,000 - - - - กองการศึกษา

5.โตะทํางานพรอมเกาอ้ี จํานวน 34 ชุด 227,800 - - - กองการศึกษา

(ร.ร.ท.1=20, ร.ร.ท.2=10, ร.ร.ท.3 = 4) และสถานศึกษา

6.ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 18 หลัง 99,000 -  - - - กองการศึกษา

(ร.ร.ท.1=5, ร.ร.ท.2=5, ร.ร.ท.3=8) และสถานศึกษา

ในสังกัด

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จํานวน 126,000 -  - - - กองการศึกษา

6 เคร่ือง รร.ท.1

8.จัดหากระดานไวทบอรดขนาด 1.20x2.40 ม. 24,000 -  - - - กองการศึกษา

จํานวน 12 ตัว รร.ท.1

9.ตูเหล็กเก็บเอกสารและส่ืออุปกรณ 96,000 -  - - - กองการศึกษา

จํานวน 5 หลัง รร.ท.1

11 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง -รถกระบะ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอก - 722,000 - - - กองการศึกษา

สูบไมตํ่ากวา 2,000 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต

สูงสุดไมตํ่ากวา 90 กิโลวัตส ขับเคล่ือน 2 ลอ

แบบดับเบ้ิลแคบ จํานวน 1 คัน

12 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดหาครุภัณฑปฏิบัติงานกองการศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัด ประกอบดวย

1.เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 44,000 - - - - กองการศึกษา

แบบท่ี 1 จํานวน 2 เคร่ือง

2.เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงาน - 21,000 - - - กองการศึกษา

ประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

3.เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี ขาด-ดํา 15,800 - - - - กองการศึกษา

ชนิด Network แบบท่ี 2 จํานวน 2 เคร่ือง

4.เคร่ืองสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับ - 35,000 - - - กองการศึกษา

ศูนยบริหารท่ี 3 จํานวน 1 เคร่ือง

5.เคร่ืองคอมพิวเตอรต้ังโตะ 2 เคร่ือง 44,000 - - - - กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

6.เคร่ืองพิมพเลเซอร LED ขาว-ดํา 23,700 - - - - กองการศึกษา

จํานวน 3 เคร่ือง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดหาครุภัณฑเพ่ือปฏิบัติงานในสถานศึกษา กองการศึกษา

ประกอบดวย รร.ท.3 และ

1.เคร่ืองตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เคร่ือง 19,000 - - - - ศูนยพัฒนา

เคร่ืองยนตขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา เด็กเล็กฯ

2.เคร่ืองตัดหญาแบบเข็น เคร่ืองยนตขนาดไม 13,000 - - - -

นอยกวา 3.5 แรงมา จํานวน 1 เคร่ือง

14 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว  -ตูทํานํ้าเย็นขนาด 4 หัวกอก จํานวน 5 เคร่ือง 92,000 - - - กองการศึกษา

รร.ท.2, รร.ท.3

15 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซ้ืออุปกรณออกกําลังกาย ดังน้ี - - 198,000 - - กองการศึกษา

 1.เคร่ืองออกกําลังกายแขน จํานวน 2 เคร่ือง รร.ท.1 และ

 2.เคร่ืองออกกําลังกายขา จํานวน 2 เคร่ือง รร.ท.2

 3.เคร่ืองบริหารสะโพก จํานวน 2 เคร่ือง

 4.เคร่ืองแกปวดขอเขา จํานวน 2 เคร่ือง

 5.เคร่ืองซิทอัพหนาทอง จํานวน 2 เคร่ือง

 6.เคร่ืองนวดฝาเทา จํานวน 2 เคร่ือง

16 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จัดหาครุภัณฑเพ่ือปฏิบัติงานในสถานศึกษา กองการศึกษา

ประกอบดวย และสถานศึกษา

1.โตะเกาอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 349,500 - - - - ในสังกัด

500 ชุด  (ร.ร.ท.1=200, ร.ร.ท.2= 200,

ร.ร.ท.3=100)

2.เกาอ้ีแล็กเชอร พ้ืนโฟเมกา จํานวน 300 ชุด 179,700 - - - -

(ร.ร.ท.1=100, ร.ร.ท.2= 100,ร.ร.ท.3=100 

3.โตะพับหนาโฟเมกา 40 ตัว 120,000 - - - -

4.โตะอาหารพรอมมาน่ังสําหรับนักเรียน จํานวน 120,000 - - - -

30 ชุด (ร.ร.ท.2=20, ร.ร.ท.3=10)

งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จัดหาเคร่ืองเลนสนามโรงเรียนเทศบาล 1 ดังน้ี 600,000 600,000 600,000 - - กองการศึกษา

 1.เคร่ืองเลนลอดอุโมงค จํานวน 1 ชุด สถานศึกษาใน

 2.ปนปายสไลดเดอร (ผนังเดียว) จํานวน 1 ชุด สังกัด

 3.สิงโตทะเลสปริง จํานวน 1 ชุด

 4.มากระดก 4 ท่ีน่ัง จํานวน 1 ชุด

-จัดหาเคร่ืองเลนสนามโรงเรียนเทศบาล 2 ดังน้ี

 1.ชิงชา จํานวน 1 ชุด

 2.กระดานล่ืน จํานวน 1 ชุด

 3.อุโมงคสไลเดอร  จํานวน 1 ชุด

จัดหาเคร่ืองเลนสนามโรงเรียนเทศบาล 3 ดังน้ี

 1.ชิงชา 4 ท่ีน่ัง จํานวน 1 ชุด

 2.กระดานล่ืนลอดบวง จํานวน 1ชุด

 3.อุโมงคลอดกระดานล่ืนคุณหนู 2 ทาง 1 ชุด

 4.บารโหนตางระดับ จํานวน 1 ชุด

 5.กรงนกปนปาย จํานวน 1 ชุด

 6.จักรยานเวียนวน 4 ท่ีน่ัง จํานวน 1 ชุด

 7.สามเหล่ียมปนปาย จํานวน 1 ชุด

 8.บารปนปาย จํานวน 1 ชุด

 9.รถไฟโยก จํานวน 1 ชุด

 10.มาหมุนคุณหนู จํานวน 1 ชุด

 11.มากระดก จํานวน 1 ชุด

 12.หวงโยน จํานวน 1 ชุด

18 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 1.จัดหาโตะอาหารพรอมมาน่ังสําหรับศูนยพัฒนา 24,000 - - - - กองการศึกษา

เด็กเล็กฯ จํานวน 10 ชุด และ

2.ตูช้ันวางสัมภาระเด็กจํานวน 14 หลัง 70,000 - - - - ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กฯ

งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดหาครุภัณฑเพ่ือใชงานในกองการศึกษาและ

สถานศึกษา ประกอบดวย

 1.เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร ระดับ XGA 99,000 99,000 - - - กองการศึกษา

ขนาดไมตํ่ากวา 13,500 ANSI LUMENS จํานวน และสถานศึกษา

10 เคร่ือง (กองการศึกษา =1, ร.ร.ท.1 = 5, ในสังกัด

ร.ร.ท.2 = 3, ร.ร.ท.3 = 1)

 2.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เคร่ือง 20,000 - - - กองการศึกษา

รร.ท.3

 3.จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยง 15,300 - - - กองการศึกษา

มุม 120 น้ิว จํานวน 1 จอ ร.ร.ท.3

 4.โทรทัศน LED TV แบบ Smart TV ระดับ 27,500 - - - กองการศึกษา

ความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล และสถานศึกษา

ขนาด 55 น้ิว จํานวน 17 เคร่ือง ในสังกัด

(ร.ร.ท.1 = 5, ร.ร.ท.2 = 5, ร.ร.ท.3 = 7)

 5.จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยง 24,300 - - - กองการศึกษา

มุม 150 น้ิว จํานวน 5 จอ รร.ท.1

 6.เคร่ืองฉาย visualizer จํานวน 4 เคร่ือง 25,000 - - - กองการศึกษา

รร.ท.1

 7.โทรทัศน LED TV แบบ Smart TV - 71,400 - - - กองการศึกษา

 จํานวน 7 เคร่ือง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

20 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดหาครุภัณฑเพ่ือปฏิบัติงานในสถานศึกษา

1.เคร่ืองขยายเสียง จํานวน 1 ชุด 86,500 - - - - กองการศึกษา

รร.ท.3

2.เคร่ืองขยายเสียง จํานวน 1 ชุด 50,000 - - - - กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

งบประมาณ
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21 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซ้ือครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานท่ัวไป กองวิชาการฯ

 ประกอบดวย

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับ 29,000  -  -  -  -

งานประมวลผล แบบท่ี 2

จอขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว

จํานวน 1 เคร่ือง 

2. เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 5,800  -  -  -  -

1 kVA จํานวน 1 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 5,800 บาท

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร 22,000  -  -  -  -

สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1

จอขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว

จํานวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ

22,000 บาท

4. เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 5,800  -  -  -  -

1 kVA จํานวน 1 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 5,800 บาท

5. เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดLED 7,900  -  -  -  -

ขาวดํา   จํานวน 1 เคร่ือง

22 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือครุภัณฑสําหรับการบริการ กองวิชาการฯ

ประชาชน (ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองบุรีรัมย)

1. ช้ันวางหนังสือและวารสาร 10,000 10,000 - - -

แบบเอียง จํานวน 2 หลัง

2. ท่ีวางหนังสือพิมพ 5,000 5,000 - - -

จํานวน 2  ตัว

งบประมาณ
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23 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดหาครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานท่ัวไป ดังน้ี กองวิชาการฯ

 1. เกาอ้ีสํานักงานขนาดใหญ มีโชค  - 3,500  -  -  -

ปรับระดับได จํานวน 1 ตัว

 2. เกาอ้ีสํานักงานขนาดกลาง มีโชค  - 10,000  -  -  -

ปรับระดับได จํานวน 4 ตัว

 3. ตูบานเล่ือนกระจก 4 ฟุต  จํานวน 2 หลัง  - 8,400  -  -  -

24 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซ้ือครุภัณฑสําหรับการบริการ กองวิชาการฯ

ประชาชน (ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองบุรีรัมย)

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร All in  -  - 17,000 17,000  -

one สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เคร่ือง

2. เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด  -  - 2,500 2,500  -

800 VA จํานวน 2 เคร่ือง

25 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.พัดลมอุตสาหกรรม 6 เคร่ือง 30,000 20,000       -  -  - สํานักปลัดฯ

2.โตะหมูบูชา 9 จํานวน 1 ชุด 35,000  -  -  -  - งานธุรการ

3.ชุดรับแขก 2 ชุด  - 24,000       -  -  -

4. ตูบานเล่ือนทึบขนาด4ฟุต 3 หลัง  - 9,000         -  -  -

5.ตูเหล็ก 4 ล้ินชัก 2 ตู  - 12,000       -  -  -

6.ตูบารเล่ือนกระจก 4 ฟุต 3 หลัง 12,000  -

7.ตูบานเลือนทึบ 4 ฟุต 3 หลัง 3,900  -

8.ตูบานเล่ือนกระจก 3 ฟุต 1 หลัง 3,500  -

9.โตะผูบริหาร1.80 ม. มีกระจก 1 ตัว 26,000  -

10.เกาอ้ีหมุนใหญแขน/ขาเหล็ก 1 ตัว 5,000  -

11.เกาอ้ีหมุนกลางแขน/ขาเหล็ก 2 ตัว 7,000  -

12.โซฟาพรอมโตะกลาง 1 ชุด 18,000  -

13.โตะพับขาวขาเหล็ก จํานวน 30 ตัว  -

14.เกาอ้ีทํางานพนักงาน 2 ตัว  - 7,000

งบประมาณ
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15.เกาอ้ีพักคอยขนาด 4 ท่ีนังอลูมิเนียม  -  - 180,000 180,000 สํานักปลัดฯ

จํานวน 20 ชุด งานสถานีขนสง

16.พัดลมโคจรติดเพดานขนาด 18 น้ิว จํานวน 6 ตัว  -  - 10,200  -  -

17.พัดลมอุตสาหกรรมชนิดติดผนังขนาด 24 น้ิว  -  - 45,000  -  -

จํานวน 10 ตัว  -  -  -  -

18.เคร่ืองเรียงบัตร 1 เคร่ือง  - 30,000  -  -  - สํานักปลัดฯ

19.เคาเตอรรับบริการงานทะเบียนขนาด 6-8 ชอง  -  -  -  - 50,000 งานทะเบียน

20.เคาเตอรบริการบัตรประชาชนขนาด 3-4 ชอง  -  -  -  - 30,000

26 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1.รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน 50,000  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

งานทะเบียนฯ

27 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1. เคร่ืองถอดเทปประชุม ระบบหองประชุมช้ัน 4  - 200,000  -  -  - สํานักปลัดฯ

2. เคร่ืองถอดเทป SD การด 20,000  -  -  -  - งานธุรการ

3..ไฟฉุกเฉินชนิด LED แบบท่ีมีชารทไฟในตัว  -  - 15,000  -  - สํานักปลัดฯ

จํานวน 5 เคร่ือง งานสถานีขนสงฯ

28 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1.เคร่ืองเสียงประชาสัมพันธงาน บ.ข.ส.1 เคร่ือง 35,000  - 70,000  -  - สํานักปลัดฯ

2.ปายไฟ LEDขนาด 200x40 ซม. จํานวน 1 ปาย  -  - 9,000  -  - งานสถานีขนสงฯ

3.โทรทัศนสีชนิดจอLEDแบบท่ีมีชารทไฟในตัว  -  - 15,000  -  -

จํานวน 5 เคร่ือง

29 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เคร่ืองคอมพิวเตอรงานสํานักงานแบบท่ี 1 88,000  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

จํานวน  4 เคร่ือง  -  -  -  - งานธุรการ

2.เคร่ืองพิมพเลเซอรLEDแบบท่ี1จํานวน 4 เคร่ือง 31,600  -  -  -  -

3.เคร่ืองสํารองไฟขนาด800VAจํานวน 4 เคร่ือง 11,200  -  -  -  -

4.เคร่ืองคอมพิวเตอรโนทบุคจํานวน 5 เคร่ือง 80,000  -  -  -  -

5.เคร่ืองคอมพิวเตอรโนทบุคจํานวน 1 เคร่ือง  - 21,000  -  -  -

30 การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  1. โทรโขง 2 ตัว 6,000  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

 2. กลองถายรูป จํานวน 1 เคร่ือง 20,000  -  -  -  - งานเทศกิจ

งบประมาณ
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31 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 12,000 BTU   - 17,000  -  -  - สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เคร่ือง งานปองกันฯ

2.เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30000 BTU  - 40,200  -  -  -

จํานวน 1 เคร่ือง

32 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1.รถยนตตรวจการณเคร่ืองยนตดีเซล  -  - 1,300,000   -  - สํานักปลัดฯ

แบบขับเคล่ือน2 ลอ  จํานวน 1 คัน งานปองกันฯ

2.รถยนตพยาบาลฉุกเฉินรถตูเคร่ืองยนตดีเซลพรอม  -   -  -  - 2,000,000   

อุปกรณตามมาตรฐานจํานวน 1 คัน

3.รถยนตบรรทุกนํ้าดับเพลิง10ลอขนาดบรรจุนํ้า  - 5,500,000   -  -  -

ไมนอยกวา 12,000 ลิตรพรอมอุปกรณ จํานวน 1 คัน

4.รถยนตบรรทุกนํ้าดับเพลิง 10 ลอขนาดบรรจุนํ้า  -  - 6,000,000   -  -

ไมนอยกวา 10,000 ลิตรพรอมอุปกรณ จํานวน 1 คัน

5.รถยนตดับเพลิง6ลอขนาดบรรจุนํ้าไมนอยกวา  - 2,400,000  -

4,000 ลิตร พรอมอุปกรณจํานวน 1 คัน

6.เรือยางกูภัย จํานวน 1 ลํา  -  -  -  - 280,000

33 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร 1.เคร่ืองตัดหญาแบบสะพายหลัง จํานวน 2 เคร่ือง  -  - 19,000  -  - สํานักปลัดฯ

2.เคร่ืองสูบนํ้าแบบลากจูงเครืองยนตดีเซล ตัวปม 750,000      งานปองกันฯ

เปนเคร่ืองสูบนํ้าหอยโขงขนาด 6-8 น้ิว 

ขนาด 2 ลอฯลฯ จํานวน 1 เคร่ือง

3.เคร่ืองสูบนํ้าหอยโขงเคร่ืองยนตดีเซลสูบนํ้าได  - 90,000  -  -  -

  1,750 ลิตร  จํานวน 2 เคร่ือง

34 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เคร่ืองคอมพิวเตอรงานประมวลผลแบบท่ี 1 22,000  -  -  -  - สํานักปลัด

จํานวน 1 เคร่ือง งานปองกันฯ

2.เคร่ืองพิมพเลเซอรหรือLEDแบบNetworkแบบท่ี 1 7,900  -  -  -  -

จํานวน 1 เคร่ือง

3.เคร่ืองสํารองไฟขนาด 800VA จํานวน 1 เคร่ือง 2,800  -  -  -  -

งบประมาณ
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35 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑเคร่ืองดับเพลิง 1.ชุดผจญเพลิงมาตรฐาน 6 ชุด 540,000  -  -  - 540,000      สํานักปลัดฯ

2.เคร่ืองดับเพลิงชนิดหาบหามขนาด 70 แรงมา  -  -  - 570,000     - งานปองกันฯ

แรงดูด 3 น้ิว ทางสง 2.5 น้ิว สตารทดวยแบตเตอร่ี

และเชือกกระตุก  จํานวน 2 เคร่ือง 

3.เคร่ืองอัดผงเคมีถังดับเพลิงจํานวน 1 เคร่ือง 60,000       -  -  -  -

4.เคร่ืองชวยหายใจแบบอัดอากาศ จํานวน 6 ชุด  -  -  -  - 780,000      

5.ชุดันสารเคมี จํานวน 6 ชุด  -  - 420,000    

6.ชุดเอลูมิไนซ จํานวน 3 ชุด  -  - 180,000      -  -

7.เคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงชนิดหายหามเคร่ืองยนต  - 490,000      -  -  -

เบนซินขนาดไมนอยกวา 70 แรงมมาพรอม

อุปกรณ จํานวน 1 เคร่ือง

36 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -เคร่ืองคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ 30,000  - -  - - กองสวัสดิการฯ

ครบชุดจํานวน 2 ชุด

37 สรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ 30,000  - -  - - กองสวัสดิการฯ

ของชุมชน ครบชุดจํานวน 2 ชุด

38 สรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร -กลองถายรูปกิจกรรม 20,000  -  -  - - กองสวัสดิการฯ

ของชุมชน จํานวน1 ตัว

39 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.ตูเหล็ก 4 ล้ินชัก  จํานวน 2 ตู 12,000   -   -   -   - กองสวัสดิการฯ

2.ตูกระจกบานเล่ือน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 หลัง 20,000   -   -   -   -

3.ช้ันเหล็กเก็บเอกสารแบบติดผนัง 30,000   -   -   -   -

4.จัดซ้ือเคร่ืองถายเอกสาร จํานวน 1 เคร่ือง 120,000  - -  -  -

40 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  -รถกระบะ 4 ประตู 2,500 ซีซี จํานวน 1 คัน 750,000      -  -  -  - กองสวัสดิการฯ

41 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะพับหนาขาว จํานวน 20 ตัว  -  - 20,000 20,000  - กองสวัสดิการฯ

(ป 2563=10 ตัว,ป2564=10 ตัว)

งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

42 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว  -พัดลมต้ังพ้ืนสําหรับบริการประชาชน  -  - 10,000 10,000 5,000 กองสวัสดิการฯ

(ป 2563=2ตัว,ป 2564=2ตัว,ป 2565=1ตัว)

43 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา  -เคร่ืองเสียงและไมโครโฟน  -  - 50,000  -  - กองสวัสดิการฯ

44 บริหารงานคลัง ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมเคร่ืองสํารองไฟ 49,200  -  -  -  - กองคลัง

จํานวน 2 เคร่ือง

45 บริหารงานคลัง ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ  -เคร่ืองวัดระยะดวยเลเซอรแบบมือถือ 37,900  -  -  -  - กองคลัง

จํานวน 1 เคร่ือง

46 บริหารงานคลัง ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เคร่ืองโทรสาร จํานวน 1 เคร่ือง  - 18,000  -  -  - กองคลัง

2.ตูบานเล่ือนแบบ กระจกขนาด 4 ฟุต  - 8,000  -  -  -

จํานวน 2 หลัง

3.ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง  - 11,000  -  -  -

47 บริหารงานคลัง ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เคร่ืองสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสาร  - 35,000  -  -  - กองคลัง

ระดับศูนยบริหารท่ี 3 จํานวน 1 เคร่ือง

48 เคหะและการชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน  -เคร่ืองเช่ือมไฟฟาแบบอินเวอรเตอรขนาดไมนอย 40,000 - - - - กองชาง

กวา 200 แอมป สามารถยกเคล่ือนยายไดสะดวก สุขาภิบาล

จํานวน 2 เคร่ือง

49 เคหะและการชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว  -เคร่ืองตัดหญาแบบเข็น  จํานวน 1 เคร่ือง - - 13,000 - - กองชาง

สุขาภิบาล

50 เคหะและการชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.ตูบานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง 10,000 -  - - - กองชาง

2.พัดลมติดผนัง ขนาด 16 น้ิว จํานวน 12 เคร่ือง 6,600 6,600 - - - สุขาภิบาล

51 เคหะและการชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เคร่ืองคอมพิวเตอร แบบท่ี 1 จํานวน 1 เคร่ือง 28,500 -  - - - กองชาง

สุขาภิบาล

งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

52 เคหะและการชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร 1.เคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโขงเคร่ืองยนตเบนซิน - - 9,100 - - กองชาง

สูบนํ้าได 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 5 แรงมา สุขาภิบาล

จํานวน 1 เคร่ือง

53 เคหะและการชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ 1.รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี 51,000 - - - - กองชาง

ขนสง จํานวน 1 คัน สุขาภิบาล

2.ถังบรรจุนํ้าของรถบรรทุกนํ้า จํานวน 1 ถัง - - - 300,000 -

3.รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน - 950,000 - - -

54 เคหะและการชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง 1.เคร่ืองจักรกลขุดตีนตะขาบ ขนาดไมนอยกวา - - 4,500,000 - - กองชาง

150 แรงมา จํานวน 1 คัน สุขาภิบาล

2.เคร่ืองจักรแทรกเตอรตีนเปด ขนาดไมนอยกวา - - 10,000,000 - -

190 แรงมา จํานวน 1 คัน

55 เคหะและการชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  -ติดต้ังกลองวงจรปดบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะฯ - - 300,000 - - กองชาง

อยางนอย 5 ตัว สุขาภิบาล

56 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง 1.เคร่ืองสกัดคอนกรีต ขนาดไมนอยกวา 1,500 20,000 - 25,000 - - กองชาง

วัตต จํานวน 2 เคร่ือง สุขาภิบาล

2 .เคร่ืองฉีดนํ้าแรงดันสูง เคร่ืองเบนซิน - - 20,000 - -

ขนาดไมนอยกวา 5.5 แรงมา

3.เคร่ืองเจียรตัดแบบมือถือ 4 น้ิว กําลังไฟฟา - - 5,000 - -

ไมนอยกวา 670 วัตต จํานวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. สวานโรตาร่ี 3 ระบบ กําลังไฟฟาไมนอยกวา - - 7,000 - - กองชาง

780 วัตต จํานวน 1 เคร่ือง สุขาภิบาล

5.รอกขนาด 3 ตัน จํานวน 1 ชุด - - 12,000 - -

57 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  -เคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโขงเคร่ืองยนตเบนซิน - - 9,100 - - กองชาง

สูบนํ้าได 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 5 แรงมา สุขาภิบาล

จํานวน 1 เคร่ือง

58 เคหะและการชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  -เคร่ืองรับสงวิทยุระบบ VHF/FM  ชนิดมือถือ - - 72,000 - - กองชาง

5 วัตต จํานวน 6 เคร่ือง สุขาภิบาล

59 เคหะและการชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน 1.เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือขนาด 9 น้ิว - - 6,500 - - กองชาง

จํานวน 1 เคร่ือง สุขาภิบาล

2.แมแรงตะเฆ ขนาด 5 ตัน จํานวน 1 เคร่ือง - - 27,700 - -

60 เคหะและการชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เคร่ืองดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เคร่ือง - - 14,000 - - กองชาง

สุขาภิบาล

61 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน  -มอเตอรไฟฟา ขนาด 3 แรงมา 220 โวล 17,000  -  -  -  - กองชาง

62 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ งานบานงานครัว  -พัดลมอุตสาหกรรม  10 เคร่ือง 50,000  -  -  -  - กองชาง

63 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน   -กลองสํารวจชนิดประมวลผล  - 450,000  -  -  - กองชาง

จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  1.เคร่ืองตัดหญาแบบเข็น 2 ลอ เปนเคร่ืองตัดหญา   - 20,000  - 78,000  - กองชาง

แบบเข็นชนิดสูบนอน เคร่ืองยนตขนาดไมนอยกวา

3.5 แรงมา รัศมีตัดหญากวางไมนอยกวา 18 น้ิว

จํานวน 6 คัน

 2.เคร่ืองตัดหญาแบบสายสะพาย ขอแข็ง เคร่ืองยนต 48,000  - 95,000  -  -

ไมนอยกวา1.4 แรงมา จํานวน 10 เคร่ือง

 3.เคร่ืองตัดหญาแบบสายสะพายขอออน 60,000  -  -  - 60,000

จํานวน 5 เคร่ือง

4.เคร่ืองปมนํ้ามอเตอรไฟฟา สูบนํ้าได 450 ลิตร ตอ  - 34,000 66,000  -  -

นาทีเปนเคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโขงใชมอเตอรไฟฟา

ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 น้ิว (50 มิลลิลิตร)

สูบนํ้าไดม่ีนอยกวาตามปริมาณท่ีกําหนด 

จํานวน 6 เคร่ือง 

65 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ 1.รถกระบะ 2 ประตู ขนาด  -  -  - 600,000  - กองชาง

ขนสง  รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน จํานวน 1 คัน  -  - 1,920,000  -  -

2.รถบรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิก  - 2,000,000  -  - 2,000,000

พรอมกระเชาไฟฟา (ไมนอยกวา130 แรงมา) 

 จํานวน 1 คัน

3.รถยนตบรรทุกติดต้ังเครนพรอม 5,500,000  -  - 5,500,000  -

กระเชาซอมไฟฟาชนิด 6 ลอ

(ไมนอยกวา 175  แรงมา) จํานวน 1 คัน

4. รถเครนขอแข็ง ชนิด 6 ลอ ขนาด 150 แรงมา  -  - 2,800,000  -  -

สามารถยกไดไมนอยกวา 5 ตัน/เมตร

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง 1.รถตักหนา - ขุดหลัง ขับเคล่ือน 4 ลอ  -  - 4,500,000  -  - กองชาง

จํานวน 1 คัน

2.รถบดลอเหล็ก ขนาด 10 ตัน เปนรถบดลอเหล็ก  -  -  -  - 2,900,000

แบบส่ันสะเทือน และลอหลังเปนยาง ขับเคล่ือนดวย

ตัวเอง ลอหนาเปนเหล็ก เคร่ืองยนตดีเซล 4 จังหวะ

มีกําลังไมนอยกวํ่า 125 แรงมา ความเร็วรอบ

เคร่ืองยนตไมเกินกวา 2,800 รอบตอนาที 

จํานวน 1 คัน

3.เคร่ืองตบดิน  ใชเคร่ืองยนตเบนซิน  -  - 21,000  -  -

นํ้าหนักของเคร่ืองตบดินไมนอยกวา 80 กิโลกรัม

แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน

ความเร็วในการตบไมนอยกวา 500 คร้ังตอนาที

จํานวน 1 เคร่ือง

4.เคร่ืองโมผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กหลอ 46,000  -  -  -  -

จํานวน 1 เคร่ือง

67 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร 1 ชุด 50,000  -  -  -  - กองชาง

(เคร่ือง PC,เคร่ืองปร้ินเตอร, เคร่ืองสํารองไฟ)

2.เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา 45,000  -  -  -  -

จํานวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

68 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนและขนสง  -รถยนตแบบบรรทุกนํ้า จุนํ้าไดไมนอยกวา6,000ลิตร  -  -  - 2,500,000  - กองชาง

นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุก ไมตํ่ากวา

12,000 กิโลกรัม เปนราคาพรอมปมและอุปกรณ

จํานวน 1 คัน

69 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร 1.รถเข็นเหล็ก 2 ลอแบบโคง จํานวน 5 คัน  -  - 10,000  -  - กองชาง

2.รถเข็น 3 ลอโครงเหล็ก จํานวน 2 คัน  -  - 10,000  -  -

3.เล่ือยโซมอเตอรไฟฟา ความยาวบารเล่ือย 20 น้ิว  -  - 39,000  - 39,000

จํานวน 1 เคร่ือง

70 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เต็นทผาใบแบบโคง จํานวน 20 หลัง 500,000  -  -  - 500,000 กองชาง

71 การพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือครุภัณฑใชงานสถานธนานุบาล  ประกอบดวย สถานธนานุบาล

1.เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไมตํ่ากวา 9,000 BTU 100,000  -  -  -  - เทศบาลเมืองบุรีรัมย

จํานวน 2 เคร่ือง

2.เคร่ืองทํานํ้าเย็น  จํานวน 1 เคร่ือง 5,000  -  -  -  -

3.ตูเหล็ก 16 ช้ัน จํานวน 20 ตู 80,000  -  -  -  -

4.ตูเหล็กเก็บเอกสาร 6 ตู 40,000  -  -  -  -

5.ตูนิรภัย (ตูเซฟ) จํานวน 1 ตู ใชงานในหองนิรภัย 50,000  -  -  -  -

สามารถทนไฟไดนาน ควบคุมความปลอดภัยดวยรหัส

6.เกาอ้ีน่ังพักคอยลูกคา จํานวน 2 ชุด 25,000  -  -  -  -

7.เคร่ืองขยายเสียง  จํานวน 1 ชุด  - 20,000       -  -  -

8.โตะทํางาน จํานวน 7 ตัว  - 50,000       -  -  -

9.เกาอ้ีทํางาน  จํานวน 10 ตัว  - 50,000       -  -  -

10.เคร่ืองกรองนํ้า จํานวน 1 เคร่ือง  - 30,000       -  -

72 การพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  - เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองปร้ินเตอรและเคร่ือง 400,000  -  -  -  - สถานธนานุบาล

สํารองไฟเพ่ือติดต้ังใชงาน จํานวน 3 ชุด (เปนงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย

เช่ือมตอระบบเครือขายดวยกันท้ัง 3 เคร่ือง เพ่ือ

ประมวลผลงานระบบงานรับจํานําประจําวัน)

รวม 17,303,200 18,701,300 30,811,500 15,017,500 9,934,000

งบประมาณ



 

 

 

 

 

บัญชโีครงการพฒันา (แบบ ผ.02) 

เงินบํารุงศนูยบรกิารสาธารณสุข 

เทศบาลเมอืงบุรีรัมย 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

     ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข  แนวทางที่  1  ปรับปรุงและขยายการบริการดานการรักษาพยาบาล

     แนวทางที่  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือวัสดุ    - เพ่ือใหมีวัสดุครุภัณฑวิทยาศาสตร  - จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑวิทยาศาสตรการ - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - มีวัสดุ ครุภัณฑ  - มีวัสดุครุภัณฑท่ีมีความจําเปน กอง

ครุภัณฑวิทยาศาสตร การแพทย  วัสดุ/ ครุภัณฑท่ีใชในการ แพทยและวัสดุครุภัณฑท่ีใชในการปฏิบัติ (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) วิทยาศาสตรหรือการ ในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ สาธารณสุขฯ

การแพทย   และวัสดุ ปฏิบัติงานสําหรับบริการประชาชน งานท่ีจําเปนไวใชในการใหบริการผูปวย  แพทย ท่ีไดมาตรฐาน 

ครุภัณฑสํานักงาน ของศูนยบริการสาธารณสุข เชน ยา,Forcep,กรรไกร,เคร่ืองขูดหินปูน และวัสดุครุภัณฑท่ีใช

ซองซิลสําหรับน่ึงเคร่ืองมือ   ลูกประคบ ในการปฏิบัติงานท่ี 

วัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร ใบเสร็จรับเงิน จําเปนไวใชในการให

สต๊ิกเกอรยา  ซองยา  ฯลฯ บริการผูปวย 

2 โครงการจัดซ้ือยาและ - เพ่ือใหมียา,เวชภัณฑทางการแพทย  - จัดซ้ือยา/เวชภัณฑทางการแพทย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - มียา/เวชภัณฑทาง  - มียา/เวชภัณฑทางการแพทย กอง

เวชภัณฑทางการแพทย ท่ีจําเปนอยางเพียงพอในการ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ไวสําหรับให (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) การแพทยท่ีจําเปนอยาง ท่ีมีความจําเปนในการปฏิบัติงาน สาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงานใหบริการแกประชาชน บริการแกประชาชน/ผูมารับบริการ เพียงพอในการใหบริการ ใหบริการอยางเพียงพอ

แกประชาชน/ผูมารับ 

บริการ

3 โครงการพัฒนาหนวย  - เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการดาน  - จัดใหบริการดานการรักษาพยาบาล 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000  - รอยละ 100 ของผูมา  - ประชาชนไดรับบริการดาน กอง

บริการปฐมภูมิเทศบาล การรักษาพยาบาล  สงเสริมคุณภาพ สงเสริมสุขภาพ  ปองกันควบคุมโรคและ (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) รับบริการท่ีศูนยบริการ สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยาง สาธารณสุข

เมืองบุรีรัมย ปองกันควบคุมโรค  และการฟนฟู การฟนฟูสภาพมาตรฐานการใหบริการ สาธารณสุขไดรับการ ท่ัวถึง

สภาพอยางมีคุณภาพ ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ บริการดานสาธารณสุข  - มียาและเวชภัณฑไวรักษา 

 - เพ่ือใหมีบุคลากรปฏิบัติงานใน แหงชาติ ท้ังในและนอกเวลาราชการ  ท่ีมีประสิทธิภาพ ผูปวยอยางเพียงพอ

หนวยบริการปฐมภูมิอยางเพียงพอ โดยมี ประชาชน มารับบริการปละ   - มีบุคลากรปฏิบัติงานใน 

 - เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการ 15,000 ราย หนวยบริการปฐมภูมิอยาง 

ดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง เพียงพอและมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

 เทศบาลเมืองบุรีรัมย

งบประมาณ

  แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เพ่ือใหมีแพทยตรวจรักษา  - จัดใหมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา  - ผูปวยโรคเร้ือรัง  - ผูปวยไดรับการเย่ียมบาน 

พยาบาลประจําท่ีหนวยบริการ ใหไดตามมาตรฐาน ผูสูงอายุ  ผูพิการไดรับ จากนักสุขภาพครอบครัวตาม

ปฐมภูมิ  - จัดจางบุคลากรในการปฏิบัติงาน การเย่ียมบาน มาตรฐาน

ในหนวยบริการปฐมภูมิ  เชนเจาหนาท่ี ตามเกณฑ

บันทึกขอมูล  นักวิชาการสาธารณสุข  - ประชาชนไดรับ

 - จัดใหมีการเย่ียมบานเชิงรุกในชุมชน บริการสาธารณสุข

เชิงรุกและเขาถึงบริการ

สาธารณสุขอยางท่ัวถึง

รอยละ  50

รวม 3  โครงการ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

     ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาการสาธารณสุข   แนวทางที่  2   สงเสริมและใหบริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก

     แนวทางที่  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจางเหมาผูให  -เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ  - เปดใหบริการการแพทยแผนไทยท่ี 200,000 200,000  -  -  -  - รอยละ 100 ของผู  - ประชาชนไดรับบริการ กอง

บริการแพทยแผนไทย แพทยแผนไทย แพทยทางเลือกใน ศูนยบริการสาธารณุสข  ในวัน เวลา  (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) รับบริการแพทยแผนไทย แพทยแผนไทยอยางถูกตอง สาธารณสุขฯ

การดูแลสุขภาพอนามัย เชน ราชการ และนอกเวลาราชการในวัน ไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ และพอเพียง

การนวด  การอบสมุนไพร   จันทร - ศุกร เวลา 16.30-20.30 น. - ภูมิปญญาดานการนวด

การประคบสมุนไพร ซ่ึงมีผูมารับบริการปละประมาณ  แผนไทยไดรับการสนับสนุน 

 - เพ่ือใหมีผูใหบริการแพทยแผนไทย 1,500  ราย อนุรักษเปนสมบัติของทองถ่ิน

อยางเพียงพอกับความตองการของ  - จางเหมาผูมีความรูแพทยแผนไทย

ประชาชน สําหรับใหบริการอยางเพียงพอ

 -เพ่ือเปนการสงเสริมอาชีพประชาชน ประมาณ  2 -3  คน 

และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน

 

รวม 1  โครงการ 200,000 200,000  -  -  -

  แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

     ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาการสาธารณสุข   แนวทางที่  3   ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ

      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือพัฒนาความรูบุคลากร  - บุคลากรดานสาธารณสุขไดรับการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - บุคลากรสาธารณสุข  - บุคลากรสาธารณสุขไดรับการ กอง

และแลกเปล่ียนเรียนรู สาธารณสุข พัฒนาโดยการอบรมและแลกเปล่ียน (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) ไดรับการอบรมและ พัฒนาศักยภาพใหทันตอเทค สาธารณสุขฯ

ของบุคลากร  - เพ่ือศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู เรียนรูปละ 1  คร้ัง  ประมาณ 50  คน แลกเปล่ียนเรียนรู   โนโลยีท่ีทันสมัย และความรูใหม  

ดานสาธารณสุข ของบุคลากรสาธารณสุข  - บุคลากรสาธารณสุขไดรับการอบรม รอยละ  80 ในการพัฒนาการ  

และพัฒนาความรูจากหนวยงานอื่น  ๆ งานสาธารณสุข

ปละ3 - 4 คร้ัง/คน/ป

2 โครงการปรับปรุง  -เพ่ือใหอาคารศูนยบริการ  - ปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยบริการ   - ศูนยบริการ  - เพ่ือใหศูนยบริการสาธารณสุข กอง

ซอมแซมอาคาร สาธารณสุข สามารถใหบริการ ใหม  ประกอบดวย สาธารณสุขไดรับการ ใหมทันสมัย สามารถใหบริการ สาธารณสุขฯ

ศูนยบริการสาธารณสุข  ดานสุขภาพไดอยางครบวงจร 1. ปรับปรุงตอเติมกั้นหองและมุงหลังคา 100,000 100,000  -  -  - ปรับปรุงซอมแซม ไดครบวงจร ผูรับบริการไดรับ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย  - เพ่ือใหอาคารศูนยบริการ   บริเวณดานขางหองน่ึงอุปกรณการแพทย (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) 1  แหง ความสะดวกสบาย ปลอดภัย

สาธารณสุขสุข ทันสมัย  เปนท่ี ดานทิศใตปรับระดับพ้ืนเรียบหรือลาดชัน

ประทับใจของผูรับบริการ และปูพ้ืนกระเบ้ืองพ้ืนท่ีหองน่ึงอุปกรณ

การแพทย,หองน่ึงลูกประคบ,และปู

กระเบ้ืองพ้ืนท่ีดานขางท่ีตอเติมยาวถึง

ดานหนาบันไดดานขางศูนยฯ ทิศใต

2.ปรับปรุงระบบทอนํ้าประปาบริเวณ 100,000  -  -  -  -

หองนํ้าช้ันบน ลาง  ของศูนยบริการ (เงินบํารุงฯ)

และรอบอาคาร

3.ซอมแซมทําสีรถศูนยบริการสาธารณสุข 100,000  -  -  -  -

ใหม  และติดฟลมกรองแสงใหรถสามารถ (เงินบํารุงฯ)

ใชงานไดดี

รวม 2  โครงการ 500,000 300,000 200,000 200,000 200,000

  แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

แบบ ผ.02





 

 

 

 

บัญชคีรุภณัฑ (แบบ ผ.03) 

เงินบํารุงศนูยบรกิารสาธารณสุข 

เทศบาลเมอืงบุรีรัมย 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2,563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท (บาท (บาท (บาท (บาท

1 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เคร่ืองคอมพิวเตอรเพรอมอุปกรณ  - 50,000  -  -  - กอง

จํานวน  1  ชุด (ของศูนยบริการ) (เงินบํารุง) สาธารณสุขฯ

2 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร 1. จัดซ้ือเคร่ืองปมนํ้าสําหรับใชท่ี  - 50,000  -  -  - กอง

ศูนยบริการสาธารณสุขฯ (เงินบํารุง) สาธารณสุขฯ

3 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1. เคร่ืองฉายโปรแจคเตอรพรอมจอ 80,000  -  -  -  - กอง

จํานวน  1  ชุด (เงินบํารุง) สาธารณสุขฯ

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย 1. เคร่ืองตรวจวัดนํ้าหนักไขมันมวลกาย 300,000  - 300,000 กอง

มวลกระดูก แบบโดยรวมในเคร่ืองเดียว (เงินบํารุง) (เงินบํารุง) สาธารณสุขฯ

จํานวน  1  เคร่ือง

5 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. เคร่ืองปรับอากาศหองตรวจ Pan  Screw 30,000  - 30,000  -  - กอง

2. ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศหองระเบียง (เงินบํารุง) (เงินบํารุง) สาธารณสุขฯ

ช้ัน  2  จํานวน  3  เคร่ือง 100,000  -  -  -  -

(เงินบํารุง)

6 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 1. ตูเย็นสําหรับเก็บยาและวัคซีนตาง   ๆ  -  - 24,700  -  - กอง
ขนาด  16  คิวบิกฟุต   จํานวน  1  ตู (เงินบํารุง) สาธารณสุขฯ

2. ตูเย็นสําหรับเก็บยาและอินซูลิน/ยาฉีด    -  - 6,500  -  -

ขนาด 5  คิวบิกฟุต  จํานวน  1  ตู (เงินบํารุง)

510,000 100,000 361,200  -  -

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

  เทศบาลเมืองบุรีรัมย

รวม

แบบ ผ.03
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สวนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามแนวทางระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ประกอบดวย 
 (1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
 (2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 (3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 (4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
 (5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหนาท่ีเปนประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกคนหน่ึง
ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
 1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร
ทองถ่ิน   เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 4.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  เปนแบบ
ท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึง
เปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต
วันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียด ดังน้ี 
 4.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประกอบดวย 
  1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย 
   (1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน 
   (2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 
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   (4) วิสัยทัศน 5 คะแนน 
   (5) กลยุทธ 5 คะแนน 
   (6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน 
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 
   (8) แผนงาน 5 คะแนน 
   (9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคล่ือนการพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 60 
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน (5) 
    3.5 กลยุทธ (5) 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวม 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 218 

 

4.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
   2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 
   2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
   2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
   2.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 คะแนน 
   2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 
   (1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
   (2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง    
5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
   (5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ ฉบับท่ี 12  5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 
   (8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11) มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ               
5 คะแนน 
   (12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคล่ือนการ
พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 
2.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
5.โครงการพัฒนา   ประกอบดวย 60 
  5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
  5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
  5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง (5) 
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 

  5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

(5) 

  5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 
  5.7 โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
  5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ันค่ัง ย่ังยืน
ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

  5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
  5.10 มีการประมาณการราคาท่ีถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
  5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 
  5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวม 100 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรี รัมย  ซ่ึงแตงต้ังตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2561  ไดกําหนดรูปแบบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมยไวโดยใช
รูปแบบการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาทุกโครงการพัฒนา และทุกแหลงงบประมาณ เพ่ือติดตามการ
ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาตางๆ วาอยูในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและอยูภายใตระยะเวลาท่ีไดกําหนดไว
หรือไม ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร และบรรลุตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคของ แตละราย
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดกําหนดไวในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาหรือไมอยางไร นอกจากน้ียังไดกําหนดเคร่ืองมือท่ี
ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมยไว 2 แบบดวยกัน คือ แบบตป.1 และ แบบ ตป. 2 
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(ตัวอยาง) 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ................................... 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. ......................................... 

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ........................................ 

หนวยงาน........................................................................ 

ยุทธศาสตร/แนวทางการ
พัฒนา 

จํานวนโครงการที่
ไดรับอนุมัติงบฯ 

พ.ศ.  .................... 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ 
เบิกจาย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

การเบิกจาย 
คิดเปน 

รอยละ 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมแนวทางที่................... 

         

รวมยุทธศาสตรที่..............          

แบบ ตป.1 
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แบบ ตป.2 
แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ……………………..  

รอบ……….……….เดือน…………………….พ.ศ…………………….. 
แหลงงบประมาณ……………………………… ชื่อโครงการพัฒนา………………………………………………………… 

ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล/ผูรับผิดชอบ 
1.1 ช่ือ……………………………………………..นามสกุล………………………………………………..   
1.2 ตําแหนง……………………………………………………………………………………………………  
1.3 หนวยงาน………………………………………………………………………………………………….  

ตอนที่ 2 : ขอมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
          2.1 วัตถุประสงค (ถาตอบ “ไม” กรุณากรอกเหตุผล) 
  บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 
  ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ เพราะ………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

         2.2 ผลการดําเนินงาน 
 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 3. ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 4. ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 5. ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 6. ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 7. ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

           2.3 ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ (จากแผนพัฒนาทองถ่ิน / โครงการพัฒนา ชองตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ กรอกเฉพาะตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ) 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลที่ไดรบั เปรียบเทียบเปาหมาย 
/ผลทีไ่ดรับ (รอยละ) 

1. ……………………………………………  
2. ……………………………………………  
3. ……………………………………………  

 

………. 
………. 
………. 

……………… 
……………….  
………………. 

…………………….  
…………………….  
…………………….  

รวม - - - 
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 2.4 การเบิกจายงบประมาณ (ถาตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด) 
  งบประมาณอนุมัติ…………………บาท เบิกจายจริง…………………บาท คิดเปนรอยละ…………  
           ไมมีการเปล่ียนแปลง/โอนหมวดรายจาย 
           มีการเปล่ียนแปลง/โอนหมวดรายจาย 
    จากหมวด………………..........................…เปนหมวด……..…..……………………………..    
                     จํานวนเงิน……………………………………………บาท 

          2.5 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานโครงการพัฒนา (ถาตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)  
           ไมมี 
           มี(ระบุ)……………………………………………………………………………………………………  

          2.6 แนวทางแกไข (ถามี)  

   1. …………………………………………………………………………………………………………….  
   2. …………………………………………………………………………………………………………….  
   3. …………………………………………………………………………………………………………….  
          2.7 ขอเสนอแนะ 
   1. …………………………………………………………………………………………………………….  
   2. ……………………………………………………………………………………………………………. 
   3. ……………………………………………………………………………………………………………. 
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4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 
  ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาเทศบาลเมืองบุรีรัมยไดดําเนินการพัฒนาทองถ่ิน โดยดําเนินการ
จัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ี เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน เพ่ือบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  เกิด
ประโยชนสุขของประชาชน โดยกลไกสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน มุงเนนการยึด
ประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา อันเห็นไดจากการจากการจัดเวทีประชุมประชาคมเมือง เพ่ือรับทราบ
ประเด็นปญหา/ความตองการของประชาชน ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความ
ชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงผูเขารวมประชุมประชาคมประกอบดวยทุกภาคีเครือขายการพัฒนา 
ผลสรุปปรากฏไดวาการพัฒนาทองถ่ินในระยะท่ีผานมา ประชาชนในทองถ่ินยังมีปญหา/ความตองการ ในแต
ละประเด็นการพัฒนาดานตาง  ๆ ดังน้ี 
 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

- การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานในปญหาและความตองการหลักไดแก การกอสราง 
ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ทางเทา ท้ังถนนสายหลัก สายรอง และตรอก ซอยภายในชุมชน การปรับปรุงผิว
จราจรท่ีชํารุด การขยายผิวจราจร ปรับปรุงฟุตบาททางเทา ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนนตางๆภายในเขต
เทศบาลใหสวยงาม 
   - ความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐานอันดับตอมาไดแก ปญหาดานระบบระบายนํ้าไมท่ัวถึง
และไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรตองปรับปรุงขนาดทอระบายนํ้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าโดยเฉพาะ
จุดท่ีนํ้าทวมขัง การลอกทอ ซอมแซมฝาทอระบายนํ้า การปรับปรุงซอมแซมสัญญาณไฟจราจร การติดต้ัง
สัญญาณไฟจราจร การวางระบบจราจรเพ่ือแกไขปญหารถติด การจัดระเบียบการจราจร และการจอดรถ การ
ติดต้ังและปรับปรุงปายจราจรและปายบอกทาง  
  - ความตองการในสวนอ่ืนๆ ประกอบดวย การติดต้ังปายช่ือถนน/ซอย ปรับปรุงและติดต้ัง
ไฟฟาสองสวางบริเวณทางแยก/ทางรวม การปรับปรุงไฟฟาสองสวางสาธารณะ ติดต้ังไฟฟาสองสวางใหท่ัวถึง
ในเขตชุมชน ปรับปรุงชนิดของโคมไฟ/หลอดไฟสาธารณะเพ่ือการประหยัดพลังงาน ปรับปรุงความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสายไฟ/สายโทรศัพท สายเคเบิลตางๆ 
 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  - ปญหาและความตองการหลักยังคงเปนปญหาดานความสะอาดและการเก็บขนขยะมูลฝอย 
เชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ การสรางจิตสํานึกและความรวมมือในการ
กําจัดขยะ ปญหาการขาดแคลนถังขยะตองการถังขยะเพ่ิมเติม การจัดวางระบบกําจัดขยะท่ีทันสมัยและไมกอ
ปญญามลภาวะ นอกจากน้ียังมีปญหาเก่ียวการเฝาระวังคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าสําคัญ การตรวจสอบ/ควบคุม
การปลอยนํ้าเสียของสถานประกอบการบางประเภท การปรับปรุงประสิทธิภาพการรวบรวม/สูบนํ้าเสีย และ
บําบัดนํ้าเสีย  
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  - ความตองการในการปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของบานเมือง เปนความตองการ
ในระดับสูง ท้ังท่ีเปนความตอเน่ืองจากการท่ีเทศบาลไดดําเนินการไปแลว และความตองการใหม เชน การเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชนเมือง การกอสรางและปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหยอม พ้ืนท่ีรกรางวางเปลา และเกาะ
กลางถนนสายตาง  ๆ ใหมีความสวยงาม รมร่ืน และสะอาด ปรับปรุงบํารุงรักษาและดูแลตนไมขางทางใหรมร่ืน 
สวยงาม  
  - ปญหาเร่ืองความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การต้ังวางจําหนาย
สินคารุกลํ้าทางเทายังคงมีอยูเชนเดิม 
 ดานเศรษฐกิจ 
  - เทศบาลไดจัดวางระบบและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองอยางเต็มท่ีแลว แต
เน่ืองจากเขตของชุมชนเมืองครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาลท้ังหมด และการเจริญเติบโตของธุรกิจท่ียังคงมีอยูแตมี
การขยายตัวในขอบเขตจํากัด เน่ืองจากปจจุบันพ้ืนท่ีขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีมีความเติบโตสูงอยูบริเวณทองถ่ิน
ท่ีต้ังอยูรอบเขตเทศบาลท้ังหมด 
  - สําหรับความตองการของประชาชนสวนหน่ึงตองการใหเทศบาลฝกอบรม และสงเสริมอาชีพ
ใหกับประชาชนในชุมชน พรอม  ๆกับตองการใหมีการสงเสริมกระจายรายไดท่ีเหมาะสมและย่ังยืน 
  - ความตองการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว และการบริหารจัดการพ้ืนท่ีตนทุนทาง   
อารยธรรมและโบราณสถานใหมีคุณคาทางเศรษฐกิจโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต  
  - ปญหาดานการดูแล ชวยเหลือสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูมีรายไดนอย ผู
ยากไร ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบสาธารณะภัยท่ีตองการความชวยเหลือ 
  - ความตองการดานการสงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปองกันโรคระบาด โรคติดตอ 
และความตองการดานการออกกําลังกาย กีฬา นันทนาการและการพักผอนหยอนใจ 
  - ปญหาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตองการวางระบบและติดต้ังกลองวงจรปดใน
ชุมชมใหท่ัวถึง ตองการติดต้ังถังเคมีและอุปกรณดับเพลิงในเขตชุมชน การเสริมสรางความรวมมือและความ
เขาใจของภาคประชาชนในการรวมมือปองกันภัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยท้ังบุคลากรและเคร่ืองมือ 

- ปญหาและความตองการดานการจัดระเบียบสังคม 
  - ปญหาคานิยม และพฤติกรรมของวัยรุน ในทางท่ีไมเหมาะสม 
  - ปญหายาเสพติด การเฝาระวัง ปองกัน และแกไข ปญหายาเสพติดรวมถึงแหลงอบายมุข
ตางๆ 
  ดานการเมืองการบริหาร  
  - ความตองการใหสงเสริมบทบาทของคณะกรรมการชุมชน และแกนนําชุมชน อสม. ท้ังใน
ดานการเพ่ิมศักยภาพ ขีดความรู ความสามารถ และคาตอบแทน 
  - ความตองการของประชาชนดานการเขามามีสวนรวมในดานการเมืองและการบริหารงาน
ของเทศบาล 
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  - ความตองการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเทศบาล ใหมีความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี ไดเขารับการอบรมในหลักสูตรท่ีตรงกับตําแหนงสายงานอยางท่ัวถึง นําความรูท่ีไดจากการ
ฝกอบรมมาประยุกตใชกับการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ บริการประชาชนดวยจิตสํานึก และมีความเปนมือ
อาชีพ มีความคิดสรางสรรค 
  - ความตองการใหปรับปรุงคุณภาพงานบริการประชาชนของเทศบาลท้ังในสวนของบุคลากร 
วัสดุ ครุภัณฑตาง  ๆเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการบริการ สามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนไดทันตอสถานการณ อีกท้ังสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนผูมาติดตอขอรับ
บริการ 

       4.3 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย ไดใหขอเสนอแนะใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเปนเคร่ืองมือท่ี
มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปเปนกรอบแนวทางดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศนการพัฒนาท่ีได
กําหนดไว โดยมีประเด็นขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในดานตาง  ๆดังน้ี 
  1. การจัดทําโครงการพัฒนาควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีมีประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัดสามารถวัดได
จริงอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคของโครงการท่ีต้ังไว 
  2. ปจจุบันในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยมีสภาพปญหาการจราจรติดขัด จึงอยากใหเทศบาล
เมืองบุรีรัมยมีการวางแผนพัฒนาเมืองแกไขปญหาการจราจรอยางเปนรูปธรรม เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของ
เมืองในอนาคต 
  3. การดําเนินการโครงการพัฒนาตางๆ เทศบาลควรเรงรัดดําเนินการใหเปนไปตามหวง
ระยะเวลาและงบประมาณตามแผนการดําเนินงานท่ีไดวางไว โดยเฉพาะโครงการพัฒนาท่ีเก่ียวกับดานการ
บริการชุมชนและสังคม การจัดบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค และดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีผลกระทบ
ตอประชาชนในทองถ่ินโดยตรง เพ่ือใหการใชจายงบประมาณตามแผนเกิดประโยชนสูงสุดและเกิดความคุมคา
ตอประชาชนในทองถ่ิน 
  4. เทศบาลเมืองบุรีรัมยควรใหความสําคัญในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคตดานการ
รองรับสังคมผูสูงอายุ ตลอดจนผูพิการ และผูดอยโอกาสในสังคม โดยเพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการพัฒนาท่ี
เก่ียวกับผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสในสังคม  
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