คํานํา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่ง
แผนพัฒนาทองถิ่น หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดวิสัยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบาน
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบกับหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย จึงเปนกระบวนการ
กําหนดทิศทางในอนาคตของเทศบาลเมืองบุรีรัมย เปนการกําหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาโดยยึดหลักการ
มีสวนรวมของประชาชนเปนที่ตั้ง
ดังจะเห็นไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการจัดประชุม
ประชาคมเมืองเพื่อรับทราบปญหา/ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความ
ชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย จึงเปนเสมือนเข็มทิศที่จะ
ชวยใหเทศบาลเมืองบุรีรัมย ไดพิจารณาอยางรอบคอบ ในการตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และใช
ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลเมืองบุรีรัมยอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน
สูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น ตอไป
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
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แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
--------------------------------ความเปนมาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดรับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย พุทธศักราช 2479 ซึ่งไดตราขึ้นไว ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2479 ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งมี พ.อ. พหลพลพยุหเสนาเปนนายกรัฐมนตรี
โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 53 ตอนที่ 62 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2479
ตอมาเมื่อทองถิ่นเจริญขึ้นมีชุมชนอยูหนาแนนทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลที่ตอเนื่องกัน
สมควรปรับปรุงเขตเทศบาลเสียใหม เพื่อขยายเขตใหเทศบาลไดปกครองและทะนุบํารุงทองถิ่นจึงไดตราพระ
ราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. 2504 ลงวันที่ 30 เมษายน 2504
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน มีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปน
นายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 78 ตอนที่ 40 วันที่ 9 พฤษภาคม 2504 มีเนื้อที่รวม
6 ตารางกิโลเมตร สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ตําบลในเมืองทั้งหมดของอําเภอเมืองบุรีรัมย
ตราสัญลักษณประจําเทศบาล
เทศบาลเมืองบุรีรัมย มีตราประจําเทศบาลเปนรูปศีรษะชาง และพานรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี
ความหมาย ดังนี้

รูปศีรษะชาง ชางถือเปนสัตวมงคลคูบานคูเมืองมาแตสมัยโบราณ อีกทั้งในสมัยกอนจังหวัด
บุรีรัมยเปนปาสวนใหญ มีชางเปนจํานวนมาก และราษฎรไดจับชางมาใชงาน ชางจึงเปนสัตวที่มีความสําคัญ
แกทองถิ่นมาก
พานรัฐธรรมนูญ แสดงถึงเทศบาลเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ดวยเหตุนี้เทศบาลจึงกําหนดดวงตราเปนรูปศีรษะชางชูพานรัฐธรรมนูญ
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สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
 ที่ตั้ง เทศบาลเมืองบุรีรัมยตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองบุรีรัมยตอนกลางของจังหวัดบุรีรัมย
มีพื้นที่ทั้งหมด 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 ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลชุมเห็ด
ทิศใต
ติดตอกับตําบลอิสาณ
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลอิสาณ
ทิศตะวันตก
ติดตอกับตําบลอิสาณ
 สภาพภูมิอากาศ ฤดูกาลประกอบดวย 3 ฤดู คือ
ฤดูรอน
เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธไปจนถึงเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน
เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ
2. ดานการเมือง/การปกครอง
 เขตการปกครอง เทศบาลเมืองบุรีรัมย มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่ 1 ตําบล คือ ตําบล
ในเมือง (ทั้งตําบล) อ.เมืองบุรีรัมย จ. บุรีรัมย มีพื้นที่ทั้งหมด 6.0 ตารางกิโลเมตร
 โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล การบริหารงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ประกอบดวย 2 สวน คือ
- สภาเทศบาล ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 18 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ
และควบคุมการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น
- นายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และนายกเทศมนตรีแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี จํานวนไมเกิน 3 คน เปนผูชวย
เหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย นายกเทศมนตรีแตงตั้งที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ไดไมเกิน 3 คน
- ฝายพนักงานประจํามีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานประจํารวมตลอดถึงลูกจาง
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เทศบาลเมืองบุรีรัมยแบงสวนการบริหารออกเปนหนวยงานตางๆ ดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองคลัง
4. กองชาง
5. กองชางสุขาภิบาล
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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 ตั้งอยูที่ชุมชนหนองปรือ
9. หนวยงานตรวจสอบภายใน
10. กิจการเทศพาณิชย ไดแก สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ตารางแสดงจํานวนพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจางประจําและพนักจางเทศบาล
สวนการบริหาร
- สํานักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองชาง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- กองการศึกษา
- กองวิชาการและแผนงาน
- กองชางสุขาภิบาล
- กองสวัสดิการสังคม
- หนวยงานตรวจสอบภายใน
- สถานธนานุบาล
รวม

พนักงาน
เทศบาลสามัญ
29
12
13
15
8
8
5
5
1
9
105

ลูกจาง
ประจํา
5
1
1
2
1
10

พนักงาน
จางทั่วไป
14
6
23
61
1
14
1
120

ที่มา : สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย (ขอมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562)

พนักงานจาง
ตามภารกิจ
18
7
13
20
6
2
10
76
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 การเลือกตั้ง เทศบาลเมืองบุรีรัมย แบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 3 เขต แตละเขตประกอบดวย
สมาชิกสภาเทศบาลเขตละจํานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 18 คน
ขอมูลการใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2556
ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556
การเลือกตั้ง

จํานวน
ผูมีสิทธิ

จํานวนผูไปใชสทิ ธิ
ออกเสียง
จํานวน รอยละ

บัตรไมประสงค
ลงคะแนน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

นายกเทศมนตรี

18,018

8,094

5,573

44.92

บัตรดี

บัตรเสีย

68.85

442

5.46

2,079

25.69

ขอมูลการใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556
ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
การเลือกตั้ง

จํานวน
ผูมีสิทธิ

สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 3

5,900

จํานวนผูไปใชสทิ ธิ
บัตรดี
บัตรเสีย
บัตรไมประสงค
ออกเสียง
ลงคะแนน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
3,253 55.14 2,775 85.30 159
4.89
319
9.81

6,337

3,556

56.11

2,959

83.21

178

5.01

419

11.78

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
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
ตารางแสดงจํานวนประชากร ความหนาแนนของประชากร
อัตราการเกิด อัตราการตาย การยายเชา การยายออก ในเขตเทศบาล (ป พ.ศ. 2557-2561)
ป พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561

จํานวนประชาชร
ชาย
หญิง
รวม
13,444
13,243
13,118
12,884
12,655

15,169
14,880
14,658
14,266
13,885

28,613
28,123
27,776
27,150
26,540

จํานวน
ครัวเรือน

พื้นที่

13,839
14,104
14,217
14,267
14,352

6
ตร.
กม.

อัตรา
การ
เกิด
6,748
6,589
6,861
6,638
6,381

อัตรา
การ
ตาย
2,208
2,220
2,246
2,062
2,032

อัตรา
ความ
การยาย หนาแนน
ออก (คน/ตร.กม.)
8,238 4,768.33
8,208 4,687.17
8,383 4,629.33
8,249 4,525.00
7,938 4,423.33

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองบุรีรัมย
ชวงอายุและจํานวนประชากร
จํานวนประชากรที่กําหนดตามชวงวัย
ชวงอายุ
นอยกวา 1 ป
1 ปเต็ม – 2 ป
3 ปเต็ม – 5 ป
6 ปเต็ม – 11 ป
12 ปเต็ม – 14 ป
15 ปเต็ม – 17 ป
18 ปเต็ม – 49 ป
50 ปเต็ม – 60 ป
มากกวา 60 เต็มขึ้นไป
สัญชาติอื่นๆที่ไมใชสัญชาติไทย
รวม

จํานวน(คน)
เพศชาย
175
291
594
1,295
731
672
5,332
1,636
1,978
64
12,768

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองบุรีรัมย

เพศหญิง
150
247
519
1,224
692
666
5,900
1,900
2,555
39
13,892

รวม
325
538
1,113
2,519
1,423
1,338
11,132
3,536
4,533
103
26,660
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4. สภาพสังคม
เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีชุมชนทั้งหมด จํานวน 18 ชุมชน โดยชุมชนจะอยูในสภาพผสมผสานกันของ
ลักษณะความเปนเมืองกับชนบทรวมอยูดวยกัน ประชาชนจึงรวมอยูดวยกันอยางหลากหลายไมวาจะเปนดาน
อาชีพ ฐานะหรือรายได
ชุมชนในเขตเมือง มีลักษณะเปนยานธุรกิจ ตลาด รานคา ที่มีความเจริญประชาชนสวนใหญประกอบ
อาชีพคาขายและอาศัยอยูกันอยางหนาแนน เปนชุมชนที่ไดรับบริการดานตาง ๆ อยางทั่วถึง
ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประกอบดวย กลุมคนที่มีอาชีพรับจางเปนสวนมาก รองลงมาคือรับราชการ
บานเรือนสวนใหญจึงเปนบานสําหรับพักอาศัย บานเชา หอพัก และเปนที่ตั้งของสถานที่ราชการ
ชุมชน 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 มีดังนี้
สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 3 แหง
1. โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎรดรุณวิทยา”
2. โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”
3. โรงเรียนเทศบาล 3
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 1 จํานวน 2 แหง
1. โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย
2. โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห 5 (ไตรคามสิทธิศิลป)
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 32 จํานวน 1 แหง
1. โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม
สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 3 แหง
1. โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
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
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
โรงเรียนเทศบาล 3
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนพนักงานครู (อัตรา)
ระดับปฐมวัย
ระดับ
ภาคบังคับ
11
77
9
55
5
16
4
29
148

ผูบริหาร
2
3
2
7

รวม
90
67
23
4
184

พนักงานจาง
ตามภารกิจ
8
7
2
2
19

พนักงานจาง
ภารโรง/
คนครัว
6
5
2
2
15

ลูกจางประจํา
(ภารโรง)
1
1
2

รวมบุคลากร
105
80
27
8
220

จํานวนนักเรียน
โรงเรียน/ศูนย
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
โรงเรียนเทศบาล 3
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
รวมทั้งสิ้น

ระดับอนุบาล
ชาย หญิง

รวม

119
93
88
55
355

245
181
168
133
727

หอง
เรียน
10 126
9
88
6
80
7
78
32 372

ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย

ระดับประถมศึกษา
หอง ชาย
หญิง รวม
เรียน
34
656
581 1,237
25
505
472
977
13
212
227
439
72 1,373 1,280 2,653

ระดับมัธยมศึกษา
หอง ชาย หญิง รวม
เรียน
32
575 711 1,286
18
284 373
657
50
859 1,084 1,943

หอง
เรียน
76
52
19
7
154

รวม
ชาย
หญิง

รวม

1,357 1,411
877
938
292
315
78
55
2,604 2,719

2,768
1,815
607
133
5,323
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 การสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (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. อัตรากําลังเจาหนาที่ จํานวน 24 คน
2. รถดับเพลิงชนิดถังน้ําในตัวพรอมอุปกรณ ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จํานวน 3 คัน ขนาด
บรรจุ 4,000 ลิตร จํานวน 1 คัน
3. รถบรรทุกน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ ขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร จํานวน 1 คัน ขนาดบรรจุ
6,000 ลิตร จํานวน 2 คัน
4. รถยนตกูภัยอเนกประสงคขนาดกลาง จํานวน 1 คัน
5. เครื่องตัดถางชนิดไฮดรอลิค จํานวน 1 เครื่อง
6. เครื่องสูบน้ําขนาด 3 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
7. เครื่องเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง (อยูที่ตั้งและประจํารถดับเพลิง) จํานวน 20 เครื่อง
8. เครื่องเคมีดับเพลิง ชนิด Co2 (อยูที่ตั้งและประจํารถดับเพลิง) จํานวน 12 เครื่อง
9. เครื่องเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง (ติดตั้งตามยานชุมชนและสถานที่ราชการสังกัด
เทศบาลเมืองบุรีรัมยที่มีความเสี่ยงภัย) จํานวน 20 เครื่อง
10. เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ (ชุด SCBA) จํานวน 10 ชุด
11. ชุดผจญเพลิงมาตรฐาน (ภายในอาคาร) จํานวน 10 ชุด
12. ชุดดับเพลิงนอกอาคาร จํานวน 10 ชุด
13. เครื่องอัดอากาศ (อัดอากาศใหเครื่องชวยหายใจ SCBA) จํานวน 1 เครื่อง
14. พัดลมระบายควัน จํานวน 1 เครื่อง
15. แหลงน้ําดับเพลิงธรรมชาติ จํานวน 7 แหง
16. เครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบุรีรัมย
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
การคมนาคมขนสง
บุรีรัมยอยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 384 กิโลเมตร การเดินทางมาสูจังหวัดบุรีรัมยสามารถ
เดินทางมาไดหลายวิธี ทั้งรถยนตสวนตัว รถโดยสารประจําทาง รถไฟ และทางอากาศยาน
เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 1 แหง
รถโดยสารประจําทาง
1) สายกรุงเทพ – บุรีรัมย ขึ้นรถไดที่สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) มาลงที่สถานี
ขนสงจังหวัดบุรีรัมย
2) สายกรุงเทพ – พนมรุง – กรุงเทพ มีทั้งบริการรถปรับอากาศชั้น 1 และ 2 ใชเวลาเดินทาง
6 – 7 ชั่วโมง
3) กรุงเทพ – พุทไธสง – กรุงเทพ มีบริการรถปรับอากาศ VIP และชั้น 1 ใชเวลาเดินทาง
6 ชั่วโมง
4) กรุงเทพ – อุบลราชธานี
5) กรุงเทพ – สุรินทร
6) กรุงเทพ – ศรีสะเกษ
7) อุบลราชธานี – ระยอง
8) อุบลราชธานี – ภูเก็ต
9) มุกดาหาร – พัทยา แวะจอดรับ – สงผูโดยสารที่ อ.เมือง จ.บุรีรัมย มีทั้งรถปรับอากาศชั้น
1 และ 2
10) บุรีรัมย – นครราชสีมา ใชเวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง
11) บุรีรัมย – สุรินทร ใชเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
12) บุรีรัมย – ขอนแกน ใชเวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง
13) บุรีรัมย – จันทบุรี ใชเวลาเดินทาง 10 ชั่วโมง
14) บุรีรัมย – อรัญประเทศ ใชเวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง
15) บุรีรัมย – ประโคนชัย ใชเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง มีทั้งรถตู รถบัส และรถโดยสาร
ปรับอากาศ
16) บุรีรัมย – รอยเอ็ด ใชเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง
17) บุรีรัมย – นางรอง ใชเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
18) บุรีรัมย – ประโคนชัย – บานกรวด – ละหานทราย
19) บุรีรัมย – พุทไธสง ใชเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
20) สายตลาดเทศบาล – เขากระโดง (สาย 1) ขึ้นรถที่สถานีรถไฟบุรีรัมย โรงพยาบาลบุรีรัมย
และสถานีขนสงผูโดยสาร
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รถไฟ
รถไฟออกจากสถานีหัวลําโพงทุกวัน สายกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี และสายนครราชสีมา –
อุบลราชธานี ทั้งที่เปนขบวนรถดวน รถเร็ว รถธรรมดา และรถดีเซลราง ผานสถานีบุรีรัมยทุกขบวน รถดีเซลราง
ปรับอากาศจะใชเวลาเดินทางนอยกวารถยนตมาก โดยมีขบวนรถไฟ ดังนี้
1) ดวนพิเศษสายกรุงเทพ – อุบลราชธานี เปนรถนั่งปรับอากาศชัน้ 2 ทั้งขบวน
2) ขบวนรถดวนสายกรุงเทพ – อุบลราชธานี, กรุงเทพ – ศรีสะเกษ และกรุงเทพ – ศรีขรภูมิ
3) ขบวนรถเร็วสายกรุงเทพ – อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 4 ขบวน
4) ขบวนรถธรรมดาสายกรุงเทพ – สุรินทร
5) ขบวนรถทองถิ่นสาย นครราชสีมา – อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 3 ขบวน
เครื่องบิน
ทาอากาศยานบุรีรัมย อยูหางจากตัวเมืองบุรีรัมยไปเสนทางอําเภอสตึก ประมาณ 30 กิโลเมตร
มีสายการบินที่เปดใหบริการอยูสองสายการบิน ประกอบดวย สายการบินนกแอร และสายการบินไทย แอร
เอเชีย มีเครื่องบินระหวางกรุงเทพฯ – จังหวัดบุรีรัมย มาลงที่ทาอากาศยานบุรีรัมย(อําเภอสตึก) โดยจะมี
เที่ยวบินทุกวัน
ที่มา : ฝายสงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล
การไฟฟา
เทศบาลเมืองบุรีรัมยอยูในเขตพื้นที่ใหบริการไฟฟา ของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย
โดยพื้นที่ใหบริการไฟฟาครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาล
การประปา
เทศบาลเมืองบุรีรัมยอยูในเขตพื้นที่ใหบริการน้ําประปา ของการประปาสวนภูมิภาค สาขา
บุรีรัมย ซึ่งใหบริการน้ําประปาครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาล โดยผลิตน้ําประปาได 28,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน
และมีปริมาณการใชน้ําเฉลี่ยประมาณ 25,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน มีอางเก็บน้ําหวยจระเขมาก และอางเก็บ
น้ําหวยตลาด เปนแหลงกักเก็บน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปา
 โทรคมนาคม/การสื่อสาร
1. บริษัทไปรษณียไ ทย 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 คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
7. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
8. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ระบบ เอ.เอ็ม. ตั้งอยูที่ถนนนิวาส ขางโรงเรียน
บุรีรัมยพิทยาคม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
9. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ตั้งอยูที่ถนนจิระตรงขาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
10. ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขาวในพื้นที่ใหบริการไดครอบคลุมทั่วทั้งเขตพื้นที่เทศบาล
ที่มา : กองชาง เทศบาลเมืองบุรีรัมย
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 การบริการ
สถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ประกอบดวย
1. ธนาคาร จํานวน 15 แหง
2. โรงแรมและรีสอรท จํานวน 17 แหง
3. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 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
แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย มีทั้งแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ประเพณี
วัฒนธรรม ศาสนา และแหลงจับจายซื้อสินคาพื้นบาน และผลิตภัณฑ OTOP ประกอบดวย
1. คูเมืองโบราณ (คลองละลม) มีลักษณะเปนรูปวงรี ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองบุรีรัมยมีความยาว
กวางเฉลี่ย 80 เมตร ความยาวประมาณ 2,500 เมตร มีพื้นที่รวม 179 ไร 2 งาน 12 ตารางวา สภาพปจจุบัน
แบงเปน 6 สวน หรือ 6 ลูก ตามแนวถนนที่ตัดเขาเมืองชั้นใน แตบางสวนไดถูกถมสําหรับกอสรางอาคารพาณิชย
บานเรือนราษฎรและถนนไปแลว จนกระทั่งกรมศิลปากรไดสํารวจและประกาศใหเขตคูเมือง – กําแพงเมือง
บุ รี รัมย (คลองละลม) ซึ่ งอยู ในสมั ยทวารวดี มีอายุ ร าว 1,800 ป เป นโบราณสถานตามประกาศลงวั นที่ 4
มิถุนายน 2523 นอกจากนี้คลองละลมยังเปนแหลงน้ําสําคัญแหงเดียวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย อันเปนแหลง
น้ําอุปโภค บริโภค การเกษตร การประมง การบริการสาธารณะ เชน การดับเพลิ ง การดูแลสวนสาธารณะ
รวมทั้งยังเปนแหลงเสริมสรางระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมของเมือง เปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและ
โบราณคดี เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
2. ศาลพระหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย (City Pillar Shrine) ตั้งอยูกลางเมืองบุรีรัมย เปนสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง กราบไหวบูชาสักการบูชาของชาวบุรีรัมย เปนรูปแบบศิลปกรรมขอมโบราณ ที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ การสรางถาวรวัตถุที่คงความเปนเอกลักษณของสถาปตยกรรมทองถิ่นไวเปนอยางดี เปนการบง
บอกถึงอัตลักษณตัวตนของคนบุรีรัมย คนอีสานใตไดอยางชัดเจน การออกแบบอาคารศาลพระหลักเมือง เปน
แบบศิลปะขอมประยุกต สมกับที่บุรีรัมยเปนชุมชนโบราณและมีปราสาทหินสมัยขอมเปนจํานวนมาก จนกระทั่ง
นํามาเปนคําขวัญของจังหวัดวา “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผาไหมสวย รวยวัฒนธรรม” ศาลพระหลักเมือง
บุรีรัมยออกแบบกอสรางโดยกรมศิลปากร รูปแบบสถาปตยกรรมขอมสมัยพระเจาสุริยะวรมันที่ 2 ตําแหนงหลัก
เมืองอยูตรงกลางองคปรางค ซึ่งแทนที่ตั้งเดิมของศิวลึงค องคปรางคมียอดทั้งหมด 5 ชั้น แตละชั้นประกอบกลีบ
ขนุ นและเทพประจําทิศเพื่ อปกป องรักษาทิศตางๆ ตามคติ ความเชื่ อ องคเรือนธาตุ เป นมณฑปเพื่อใช เป นที่
ประกอบพิธี ยอดศาลพระหลักเมืองติดตั้งรูปดอกบัวประดับทอง
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3. ถนนคนเดินเซราะกราว (Sroew Ground Walking Street) ตั้งอยูบริเวณถนนรมยบุรีหนา
จวนผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย เปนถนนที่แสดงถึงวิถีชีวิต ความเปนอยู เอกลักษณ อัตลักษณ ของเมือง
บุรีรัมย เปนที่นิยมของผูมาเยือนจังหวัดบุรีรัมย มีการแสดงทางวัฒนธรรม อาหารการกิน ของดีของฝากเมือง
บุรีรัมย โดยเทศบาลเมืองบุรีรัมยเปนหนวยงานรับผิดขอบหลัก จัดใหมีถนนคนเดินทุกวันเสารและอาทิตย ตั้งแต
เวลา 16.00 น. – 22.00 น.
4. ศูนยขอมูลทองเที่ยวครบวงจรของจังหวัดบุรีรัมย (Blue Heart Center) อาคาร Blue
Heart Center) เปนศูนยขอมูลการทองเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย ตั้งอยู ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย (หลังเกา)
ประกอบดวยแกลเลอรี่และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาฯ เจาอยูหัว รัชกาลที่ 10
6. ระบบเศรษฐกิจ
 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
1. สถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 549 แหง
2. สถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร
2.1 พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตร.ม.
จํานวน 30 แหง
2.2 พื้นที่ประกอบการไมเกิน 200 ตร.ม. จํานวน 237 แหง
3. การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
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 หนาสระวายน้ําองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย 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 ตลาดธารน้ําใจ
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. ประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหมในเดือนมกราคม
2. ประเพณีสงกรานตและสมโภชศาลหลักเมืองในเดือนเมษายน
3. ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาในเดือนกรกฎาคม
4. ประเพณีลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายน
 ปูชนียสถานในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
1. ศาลพระหลักเมืองบุรีรัมยอยูภายในบริเวณเดียวกับศาลเจาปงเถากงมา ตั้งอยู
ชุมชนตลาดสด
2. สระน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดกลางพระอารามหลวง ตั้งอยูชุมชนตลาดสด
3. ศาลเจาแมบัวลอย ตั้งอยูชุมชนหลักเมือง
4. พระบรมสารีริกธาตุ วัดธรรมธีราราม ตั้งอยูชุมชนหนาสถานีรถไฟ
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. สระวายน้ําองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
 นันทนาการและการพักผอน
1. หองสมุดประชาชนอําเภอเมืองบุรีรัมย
2. หองสมุดรถไฟ
3. หองสมุดสถานศึกษาตางๆ
4. สวนหยอมบริเวณสามแยกตนสัก
5. สวนหยอมบริเวณสามแยกหนาวัดอิสาณ
6. สวนหยอมบริเวณขางบานพักนายอําเภอเมืองบุรีรัมย
7. สวนสาธารณะหนองปรือ
8. สวนสาธารณะหนาสถานีรถไฟ
9. สวนสาธารณะสวนรมยบุรี 200 ป
10. สวนสาธารณะขางหองสมุดประชาชน
11. พื้นที่สีเขียวริมคลองละลมทั้ง 6 ลูก
12. พื้นที่สีเขียวริมถนนนิวาศและริมถนนธานี
13. พื้นที่สีเขียวเกาะกลางถนนนิวาศและเกาะกลางถนนจิระ
14. สวนสาธารณะบริเวณริมคลองละลมลูกที่ 1
ที่มา : กองชาง เทศบาลเมืองบุรีรัมย
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 แหลงน้ําในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ไดแก
1. คูเมืองโบราณ (คลองละลม) ตั้งอยูใ จกลางเมืองบุรีรัมยมีลักษณะเปนรูปวงรี มีความกวาง
เฉลี่ย 80 เมตร ยาวประมาณ 2,500 เมตร ลอมรอบเมืองเกาบุรีรัมย (เมืองแปะ) มีพื้นที่รวม 179 ไร 2 งาน 12
ตารางวา แบงตามสภาพปจจุบันเปน 6 สวน หรือ 6 ลูก ตามแนวถนนที่ตัดเขาเมืองชั้นใน ดังนี้
- ลูกที่ 1 กวาง 50 เมตร ยาว 320 เมตร คิดเปนพื้นที่ 48,000 ลบ.ม.
- ลูกที่ 2 กวาง 100 เมตร ยาว 180 เมตร คิดเปนพื้นที่ 54,000 ลบ.ม.
- ลูกที่ 3 กวาง 90 เมตร ยาว 110 เมตร คิดเปนพื้นที่ 29,700 ลบ.ม.
- ลูกที่ 4 กวาง 50 เมตร ยาว 1,250 เมตร คิดเปนพื้นที่ 187,500 ลบ.ม.
- ลูกที่ 5 กวาง 70 เมตร ยาว 230 เมตร คิดเปนพื้นที่ 48,300 ลบ.ม.
- ลูกที่ 6 กวาง 90 เมตร ยาว 350 เมตร คิดเปนพื้นที่ 94,500 ลบ.ม.
2. สระน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดกลางพระอารามหลวง คิดเปนพื้นที่กักเก็บน้ําประมาณ 16,000 ลบ.ม.
3. สระหนองปรือ คิดเปนพื้นที่กักเก็บน้ําประมาณ 10,000 ลบ.ม.
ที่มา : กองชาง เทศบาลเมืองบุรีรัมย
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 น้ําเสีย
1. ปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบบําบัดมีปริมาณอยูในชวง 4,579 -8,744 ลูกบาศกเมตรตอวัน
2. ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใชเปนแบบเติมอากาศ 1 แหง
3. น้ําเสียที่บําบัดได จํานวน 5,855 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 45 ของระบบ
4. คา BOD. ของน้ําที่ผานการบําบัดแลว 11.02 mg/l (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562)
 ขยะ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยและปริมณฑล
1. ปริมาณขยะนอกเขตเทศบาล 59 ตัน/วัน
2. ปริมาณขยะในเขตเทศบาล 41 ตัน/วัน
3. ขยะที่เก็บขนได จํานวน 41 ตัน / วัน
4. ขยะที่กําจัดได จํานวน 41 ตัน/วัน กําจัดขยะโดยวิธีฝงกลบอยางถูกสุขาภิบาล
5. ที่ดินสําหรับกําจัดขยะที่กําลังใช จํานวน 100 ไร ตั้งอยูที่ ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย หาง
จากเขตเทศบาลเปนระยะทาง 16 กิโลเมตร
6. ที่ดินที่ใชในการกอสรางบานพัก โรงจอดรถ อาคารชั่งน้ําหนัก และระบบบําบัดน้ําเสีย
จํานวน 40 ไร
7. ที่ดินสําหรับกําจัดขยะที่ใชไปแลว จํานวน 42 ไร
8. เหลือที่ดินกําจัดขยะไดอีก จํานวน 20 ไร
9. คาดวาจะสามารถกําจัดขยะไดอีก 1 ป 4 เดือน
การระบายน้ํา
1. พื้นที่น้ําทวมถึงคิดเปนรอยละ 55 ของพื้นที่ทั้งหมด
2. ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ําทวมขังนานที่สุดประมาณชวงเดือนสิงหาคม
3. เครื่องปมน้ํา จํานวน 10 เครื่อง แยกเปน พี.1 จํานวน 5 เครื่อง และ พี.2 จํานวน 5 เครื่อง
ที่มา : กองชางสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย

ทะเบียนทางหลวงทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ลําดับที่

ผิวจราจร

ความยาว
(เมตร)

ความกวาง
(เมตร)

พื้นที่
(ตร.ม.)

เขตทาง
(เมตร)

- 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

- 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

- 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

- 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

ชื่อถนน/ตรอก/ซอย

1 ถนนจิระ
2 ถนนธานี
3 ถนนนิวาศ
4 ถนนบุลําดวน

ชวงจาก-ถึง

ทางเทา
ทอระบายน้ํา
หมายเหตุ
กระเบื้อง คอนกรีต อื่นๆ ไมมี
(เมตร)

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

แอสฟลติก

1,063.00

9.00

9,567.00

9.00

/

0.60

- 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

- ถนนปลัดเมืองถึงถนนสุนทรเทพ

แอสฟลติก

510.00

13.11

6,686.10

13.11

/

0.60

- หนาวัดอิสาณผานถนนจิระ เลียบละลม
ถึงถนนสุนทรเทพ

16 ถนนพิทักษ

ทะเบียนทางหลวงทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ชวงจาก-ถึง

ผิวจราจร

ความยาว
(เมตร)

ความกวาง
(เมตร)

พื้นที่
(ตร.ม.)

เขตทาง
(เมตร)

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

- ถนนจิระถึงหลังที่วาการอําเภอเมือง

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

39 ซอยตะวันตกตลาดผลไม

- ถนนศรีเพ็ชร 1 ถึงถนนศรีเพ็ชร 2

ค.ส.ล.

44.00

7.38

324.72

7.38

/

0.60

40 ซอยตะวันออกรานสหน้ําแข็ง

- 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

ลําดับที่

ชื่อถนน/ตรอก/ซอย

ทางเทา
ทอระบายน้ํา
หมายเหตุ
กระเบื้อง คอนกรีต อื่นๆ ไมมี
(เมตร)

ดานเดียว

ทะเบียนทางหลวงทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ลําดับที่

ชื่อถนน/ตรอก/ซอย

ชวงจาก-ถึง

ผิวจราจร

ความยาว
(เมตร)

ความกวาง
(เมตร)

พื้นที่
(ตร.ม.)

เขตทาง
(เมตร)

ทางเทา
ทอระบายน้ํา
หมายเหตุ
กระเบื้อง คอนกรีต อื่นๆ ไมมี
(เมตร)

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

- ถนนนิวาศ-หนาโรงพยาบาลบุรีรัมย

ค.ส.ล.

130.00

10.00

1,300.00

10.00

/

0.60

พนักงานเทศบาล
65 ถนนคสล.หนากรุงโรม

ทะเบียนทางหลวงทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ลําดับที่

ชื่อถนน/ตรอก/ซอย

66 ถนนขามทางรถไฟหนา

ชวงจาก-ถึง
- ถนนนิวาศ-ถนนหนาสถานี

ผิวจราจร

ความยาว
(เมตร)

ความกวาง
(เมตร)

พื้นที่
(ตร.ม.)

เขตทาง
(เมตร)

ทางเทา
ทอระบายน้ํา
หมายเหตุ
กระเบื้อง คอนกรีต อื่นๆ ไมมี
(เมตร)

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

- ถนนธานี-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

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

- ธานี-อนุวรรตน

ค.ส.ล.

95.00

6.00

570.00

6.00

/

0.60

80 ซอยหนาโรงเลื่อยวิษณุวงศ

-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

0.60

ทะเบียนทางหลวงทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ลําดับที่

ชื่อถนน/ตรอก/ซอย

ชวงจาก-ถึง

ผิวจราจร

ความยาว
(เมตร)

ความกวาง
(เมตร)

พื้นที่
(ตร.ม.)

เขตทาง
(เมตร)

ทางเทา
ทอระบายน้ํา
หมายเหตุ
กระเบื้อง คอนกรีต อื่นๆ ไมมี
(เมตร)

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

94 ซอยแยกจากถนนสันติประชา

ค.ส.ล.

122.00

7.00

854.00

7.00

95 ซอยคุม วปถ.เกา

ค.ส.ล.

285.00

7.00

1,995.00

7.00

ค.ส.ล.

84.00

5.00

420.00

5.00

/

0.60

ค.ส.ล.

235.00

5.00

1,175.00

5.00

/

0.60

96 ซอยแยกจากซอยโคกกลาง

(ยาว 36.072 ตรม.)

97 เขาสระหนองปรือ

/
/

0.60
0.60

/

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

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

103 ซอยตรงขามบานพัก

บริเวณแยกตนสัก

ค.ส.ล.

54.00

2.60

140.40

2.60

/

0.60

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

ค.ส.ล.

136.00

10.00

1,360.00

10.00

/

0.60

ค.ส.ล.

136.00

11.00

1,496.00

11.00

/

0.60

ค.ส.ล.

85.00

3.50

297.50

3.50

0.00

0.00

จังหวัด

/

0.60

รองผูวาราชการจังหวัด

107 ซอยถนนขาง บ.ข.ส.

ดานหนารานขายวัสดุกอสรางไป
ทางถนนบุลําดวน

108 ซอยถนนหนารานสงวนวงศ
ใน บ.ข.ส.
109 ซอยทิศตะวันออกอาคาร
เสริมสุนียถนนธานี

/
/

0.60
0.60

ทะเบียนทางหลวงทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ผิวจราจร

ความยาว
(เมตร)

ความกวาง
(เมตร)

พื้นที่
(ตร.ม.)

เขตทาง
(เมตร)

ค.ส.ล.

160.00

5.40

864.00

5.40

ค.ส.ล.

200.00

3.00

600.00

3.00

112 ซอยบานคุณฐานิตา

ค.ส.ล.

73.00

6.00

438.00

6.00

113 ซอยจิระ 5

ค.ส.ล.

95.00

3.30

313.50

3.30

/

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

ค.ส.ล.

172.00

3.00

516.00

3.00

/

ค.ส.ล.

230.00

4.00

920.00

4.00

/

0.60

ลําดับที่

ชื่อถนน/ตรอก/ซอย

ชวงจาก-ถึง

110 ซอยถนนขางโรงแรมเพลิน

ทางเทา
ทอระบายน้ํา
หมายเหตุ
กระเบื้อง คอนกรีต อื่นๆ ไมมี
(เมตร)
/

0.60

โฮเต็ล
111 ซอยถนนรอบโรงน้ําแข็ง

บริเวณตรงขามสวนหนองปรือ

/
/

0.60

/

0.60
0.60

ฝงตะวันออก
116 ซอยถนนทิศตะวันตก
สันติสุข ซอย 3
117 ซอยสันติสุขขซอย 2
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

ทะเบียนทางหลวงทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ลําดับที่

ชื่อถนน/ตรอก/ซอย

131 ซอยจิระนคร 9

ชวงจาก-ถึง
ถนนจิระนครไปทางทิศใต

132 ซอยตรงขามสระวายน้ํา

ผิวจราจร

ความยาว
(เมตร)

ความกวาง
(เมตร)

พื้นที่
(ตร.ม.)

เขตทาง
(เมตร)

ทางเทา
ทอระบายน้ํา
หมายเหตุ
กระเบื้อง คอนกรีต อื่นๆ ไมมี
(เมตร)

ค.ส.ล.

136.00

8.00

1,088.00

8.00

/

0.60

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

/

คอนกรีต

91.00

5.40

491.40

5.40

/

ถนนจิระนคร ซอย3

ค.ส.ล.

15.00

8.20

123.00

8.20

/

0.60

-

ค.ส.ล.

132.00

12.00

1,584.00

12.00

/

0.60

จากถนนจิระไปทางทิศเหนือ

ค.ส.ล.

103.45

12.50

1,293.13

12.50

/

0.60

จากถนนหลักเมืองไปทางทิศตะวันออก

ค.ส.ล.

66.00

14.3-14.8

960.30

14.3-14.8

/

0.60

-

ค.ส.ล.

56.00

1.80-2.50

120.40

1.80-2.50

/

0.60

-

ค.ส.ล.

26.00

3.60

93.60

3.60

/

0.60

-

ค.ส.ล.

89.00

4.60-6.00

458.35

4.60-6.00

/

0.60

-

ค.ส.ล.

34.00

2.60-3.70

107.10

2.60-3.70

/

0.60

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

แยกแขวงการทางถึงถนนบุรีรัมย-พุทไธสง

ค.ส.ล.

870.00

8.00

6,960.00

10.00-12.50

/

0.60-0.80

135 ซอยทิศเหนือซอยพระยาโฮวา
136 ซอยจิรtนครซอย3 ชุมชนตนสัก
137 ถนนหนาโรงแรมศิริพร

-

0.60

ชุมชนโคกกลาง
138 ซอยดานทิศตะวันออก
ศาลหลักเมือง
139 ซอยดานทิศเหนือ
ศาลหลักเมือง
140 ซอยขางบานเลขที่ 40/9
(ชุมชนหนองปรือ)
141 ซอยถนนแสนสุข ขางบานเลขที่
30/14 (ชุมชน บขส.)
142 ซอยรวมใจ
(ชุมชนประปาเกา)
143 ซอยตรงขามบาน
สท.รสสุคนธ
(ชุมชนหนองปรือ)
144 ถนนหลักเมือง

145 ถนนหนาสถานีรถไฟ

ทะเบียนทางหลวงทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ลําดับที่

ชื่อถนน/ตรอก/ซอย

ชวงจาก-ถึง

ผิวจราจร

ความยาว
(เมตร)

ความกวาง
(เมตร)

พื้นที่
(ตร.ม.)

เขตทาง
(เมตร)

ทางเทา
ทอระบายน้ํา
หมายเหตุ
กระเบื้อง คอนกรีต อื่นๆ ไมมี
(เมตร)

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

⁄

-

คสล.

395.00

5.00

1,975.00

5.00

⁄

-

คสล.

174.00

3.50

609.00

3.50

⁄

-

คสล.

50.00

4.40

220.00

4.40

⁄

-

คสล.

72.00

5.80

417.60

5.50

⁄

-

คสล.

221.00

4.50 - 6.50

121.50

4.50-6.50

⁄

0.60

จากบานเลขที่ 180/9 ไปทางทิศใต

คสล.

114.00

5.00

554.00

5.00

⁄

0.60

จากบานเลขที่ 119/4 ไปทางทิศตะวันตก

คสล.

109.00

4.00

436.00

4.00

⁄

-

จากบานเลขที่ 51/21 ไปทางทิศตะวันออก

คสล.

104.00

5.00

520.00

5.00

⁄

-

จากบานเลขที่ 178/11 ไปทางทิศตะวันตก

คสล.

172.00

5.00

860.00

5.00

⁄

-

ทิศตะวันออก
153 ถนนขางละลมลูกที่ 4

ชุมชนฝงละลมไปทิศตะวันตกถึงสะพาน
ยาว

154 ซอยสาธารณะ (ขางบาน
นางประจวบ)

ขางซอยจิระ 8 ไปทางทิศใต (บานเลขที่
45/28

155 ซอยขางบานเลขที1่ 17/5-117/20 ซอยหนาสถานีไปทางทิศใต (ขางบานเลขที่
117/5 - 117/20)
156 ซอยแสนสุข 7

จากถนนแสนสุขไปทางทิศใต

157 ซอยสาธารณะตอจากซอยรวมใจ จากซอยรวมใจไปทางทิศตะวันตก
ถนนธานี 11
158 ซอยสาธารณะ ขางบานเลขที่
180/9
159 ซอยสาธารณะขางบานเลขที่
119/4
160 ซอยสาธารณะ ขางบานเลขที่
51/21
161 ซอยสาธารณะ ขางบานเลขที่

ทะเบียนทางหลวงทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ผิวจราจร

ความยาว
(เมตร)

ความกวาง
(เมตร)

พื้นที่
(ตร.ม.)

เขตทาง
(เมตร)

ทางเทา
ทอระบายน้ํา
หมายเหตุ
กระเบื้อง คอนกรีต อื่นๆ ไมมี
(เมตร)

คสล.

67.50

3.30 - 3.50

227.80

3.30-3.50

⁄

-

163 ซอยสาธารณะขางบานเลขที4่ 8/6 จากบานเลขที4่ 8/6ชุมชนหนองปรือ

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 ซอยสาธารณะบานเลขที4่ 51/8

จากบานเลขที4่ 51/8ซอย8บุลําดวนใต

คสล.

177.00

3.20-4.00

549.00

3.20-4.00

⁄

0.60

166 ซอยสาธารณะบานเลขที4่ 88/13

ถนนเรียบทางรถไฟ บุลําดวนเหนือ

คสล.

65.00

6.00

381.00

6.00

⁄

0.60

167 ซอยสาธาณะ ธานีซอย11

ซอยธานี11 สายAและB ชุมชนประปาเกา

คสล.

221.00

4.50-6.50

1,142.00

4.50-6.50

⁄

0.60

168 ซอยขางโรงน้ําแข็งชัยศิริ ถ.ธานี

ขางโรงน้ําแข็งชัยศิริ ทิศเหนือถนนธานี

คสล.

247.00

2.00-4.50

771.00

2.00-4.50

/

0.60

169 ถนนขางบานเลขที4่ 37/80-89

หมูบานไทยสมุทร ชุมชนราชภัฎ

คสล.

36.00

4.00

139.00

4.00

/

0.60

170 ถนนขางบานเลขที1่ 9/2

ตะวันตกถนนบุลําดวน ชุมชนหนองปรือ

คสล.

44.00

2.00-2.30

88.00

2.00-2.30

/

0.60

171 ถนนขางบานเลขที1่ 9/10

ตะวันตกถนนบุลําดวน ชุมชนหนองปรือ

คสล.

54.00

1.20-1.50

57.00

1.20-1.50

/

0.00

172 ถนนชางบานเลขที4่ 85/10

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 ถนนขานบานเลขที3่ /25

ถนนธานีซอย3 ชุมชนหนองปรือ

คสล.

40.00

5.00

195.00

5.00

/

0.60

175 ถนนขางบานเลขที5่ /12

ถนนธานีซอย3 ชุมชนหนองปรือ

คสล.

40.00

4.30

167.00

4.30

/

0.60

คสล.

35.00

3.80

128.00

3.80

/

0.60

ลําดับที่

ชื่อถนน/ตรอก/ซอย

ชวงจาก-ถึง

178/11
162 ซอยสาธารณะ ขางบานเลขที่

ซอยวันมหาราชาไปทางทิศตะวันออก

396/3

176 ถนนขางบานเลขที5่ 9/9-10

ทิศเหนือถนนอิสาณ ชุมชนวัดอิสาณ

177 ซอยพวงทอง

ทิศใตถนนจิระ ชุมชนบุลําดวนใต

คสล.

32.00

3.70

113.00

3.70

/

0.60

178 ถนนหนาบานเลขที2่ 7/3

ถนนบุลําดวน

คสล.

25.00

3.00

71.00

3.00

/

0.60

179 ถนนขางบานเลขที2่ 88/8

ซอยแสงทิพย ชุมชนประปาเกา

คสล.

106.00

1.50

145.00

1.50

/

0.60

180 ถนนขางบานเลขที3่ 01/8-9

ดานหลังหองสมุดประชาชน

คสล.

51.00

4.00

197.00

4.00

/

0.60

181 ถนนขางบานเลขที5่ 28/6

ซอย4 ชุมชนโคกกลาง

คสล.

34.00

5.00

165.00

5.00

/

0.60

182 ถนนขางบานเลขที3่ 71/2

ซอยมณีวรรณดานทิศใต ชุมชนตนสัก

คสล.

74.00

6.00

435.00

6.00

/

0.60

สวนที่ 2
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ห น ้ า | 28

สวนที่ 2
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2561-2580)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตรหลัก
1. ดานความมั่นคง
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
4. การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
5. การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความ
มั่งคั่งและยั่งยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอยางยั่งยืน
2. แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอย เพื่อลด
ความเลื่อมล้าํ ทางสังคม
3. สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคูกับการแกไข
ปญหาดานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ
5. ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจใหมๆ ของเมือง
6. พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพื่อน
บานในการสราง ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ
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ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค (ตอ)

แผนพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
(พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย
(พ.ศ. 2561-2565)

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
(พ.ศ. 2561-2565)

เปาหมายการพัฒนา : ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม
ทองเที่ยวอารยธรรมขอม และการคาชายแดน
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูป
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเพื่อสนับสนุนการ
ทองเที่ยวอารยธรรมขอมและผลิตภัณฑไหม
3. การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน
เปาหมายการพัฒนา : ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและ
กีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมัน่ คง สังคมเขมแข็ง
1. ดานเศรษฐกิจ “เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
กีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของการผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัย”
2. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมยมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มั่นคง
ยั่งยืน บนพื้นฐาน ความพอเพียง”
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม “ทรัพยากรธรรมชาติ
สรางสรรคชีวิตและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม”
4. ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ “บุรีรมั ยสงบสุข”
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
3. การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
4. การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
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ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค (ตอ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองบุรีรัมย

เปาหมายการพัฒนา : เมืองแหงความรมรื่น ประชาชนอยูดี มีความสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. การพัฒนาดานสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชนโดย
กระบวนการมีสว นรวม
5. การพัฒนาระบบสาธารณสุข
6. การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
7. การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

วิสัยทัศนจังหวัดบุรีรัมย (Vision)
“ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเขมแข็ง”
วัตถุประสงครวม
1. เพื่อเปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2. เพื่ อเป นศู นย กลางการพั ฒนาเศรษฐกิ จภายใต พื้นฐานของการผลิ ตสิ นค าด านการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยมาตรฐานสากล
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกชวงวัย
4. หมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพื่อพัฒนาแหลงน้ําและคุณภาพของน้ําควบคูการเสริมสรางความรูในเรื่องน้ําและการบริหารจัดการน้ํา
6. เพื่อฟนฟู อนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพแบบมี
สวนรวมของประชาชนอยางยั่งยืน
7. เพื่อจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอยางเปนระบบโดยการมีสวนรวมของประชาชน
8. สังคมสงบสุขและอบอุน
9. เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
10. เพื่อสงเสริมปองกันแกไขปญหายาเสพติด
ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา
1. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10
2. อัตราการขยายตัวของ GPP จังหวัดเพิ่มขึ้น รอยละ 5
3. ครัวเรือนที่อยูใตเกณฑความยากจนไดรับการแกไขปญหาใหผานเกณฑ รอยละ 50

ห น ้ า | 31

4. รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ดานเศรษฐกิจ "เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมกีฬามาตรฐานโลก และ
การพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย”
วัตถุประสงค
1. เพือ่ เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2. เพื่ อเป นศู นย กลางการพั ฒนาเศรษฐกิ จภายใต พื้นฐานของการผลิ ตสิ นค าด านการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น (รอยละ 10 )
2. จํานวนนักทองเที่ยวเพิม่ ขึ้น (รอยละ 10 )
3. รอยละของมูลคาการจําหนายสินคา OTOP เพิ่มขึ้น (รอยละ 10)
4. รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) (รอยละ 80)
5. มูลคาการคาชายแดนเพิ่มขึ้น (รอยละ 10 )
6. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (รอยละ 5)
7. จํานวนพื้นที่การเกษตรไดรับการรับรองมาตรฐาน อินทรีย/GAP (ไร)
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
3. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมทองเที่ยวของจังหวัด
4.สงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยดานการทองเที่ยว
5. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
6. สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว
7. สงเสริมการมีสวนรวม และการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวแบบประชารัฐ
8. พัฒนากีฬาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ
9. สรางอัตลักษณเมืองบุรีรัมยใหเปน “เมืองแหงความจงรักภักดี” (Buriram Blue City) เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว
10. สงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายไดสูชุมชน
11. เรงรัดการจัดหาน้ําและการเตรียมความพรอมในการใหบริการน้ําเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
เมืองบุรีรัมย
12. สงเสริมการพัฒนาศูนยกีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก
13. สงเสริมการเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวแบบครบวงจร
14. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เปนเอกลักษณของจังหวัดบุรีรัมย/กลุมจังหวัดอีสานใต
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15.สงเสริมการคาชายแดนเพื่อการคาและการลงทุน
16. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร
17. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย
18. สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของกลุม/เครือขายเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย
19. สงเสริมการนอมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิตหมูบาน
20. สงเสริมการลงทุนและปจจัยเอื้อใหเกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรม
บริการ และอุตสาหกรรมกลุมวิสาหกิจ
21. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นเพื่อใหไดการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
22. สงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย
23. สงเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑจากไหมแบบครบวงจร
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning)
25. พัฒนาสถานประกอบการดานอาหารใหไดรับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในการเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ดานสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน
บนพื้นฐานความพอเพียง"
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกชวงวัย
2. เพื่อใหหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. รอยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ไดรับการสงเสริมและพัฒนา ใหมีรายไดผาน
เกณฑ จปฐ. (รอยละ 50)
2. รอยละของประชากรไดรับการพัฒนาและสริมสรางศักยภาพตามชวงวัย
3. คนอายุ 60 ปขึ้นไป มีอาชีพและรายได สามารถพึ่งพาตนเองได (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
ของทองถิ่นและระดับชาติ
5. เสริมสรางความมีศีลธรรมและการใชศีลธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงอยูในชุมชนและสังคมของเด็กและ
เยาวชนในทุกระดับ
6. สงเสริมและพัฒนาทักษะดานแรงงานและการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน
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7. สงเสริมการสรางอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณและการจัดการแบบครบวงจรของกลุม
อาชีพและกลุมวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ
8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีทาง
การแพทย
9. สงเสริมและพัฒนามาตรการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพชีวิต
10. สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมูบานสันติสุข 9 ดี (เปนคนดี มีปญญา รายไดสมดุล
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดลอมสมบูรณ สังคมอบอุน หลุดพนอาชญากรรม กองทุนพึ่งพาตนเอง และคณะกรรมการ
หมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง)
11. สรางและเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สูการปฏิบัติในระดับหมูบาน/
ชุมชน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม “ทรัพยากร ธรรมชาติสรางสรรคชีวิต
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม"
วัถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาแหลงน้ําและคุณภาพของน้ํา ควบคูการเสริมสรางความรูในเรื่องน้ําและการบริหารจัดการน้ํา
2. เพื่อฟนฟู อนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพแบบมี
สวนรวมของประชาชนอยางยั่งยืน
3. เพื่อจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอยางเปนระบบโดยการมีสวนรวมของประชาชน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
๑. จํานวนแหลงน้ําของจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสําหรับการใชประโยชน (แหง)
2. จํานวนพื้นที่ประสบปญหาภัยแลง น้ําาทวม และภัยธรรมชาติตางๆ ไดรับการแกไขปญหา (แหง)
3. รอยละของพื้นที่ปาไมเพิม่ ขึ้น
4. รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคใหเพียงพอ ควบคูกับการเสริมสรางความรู
ในเรื่องน้ําและการบริหารจัดการน้ํา
2. สงเสริม อนุรักษ และฟนฟูสภาพทรัพยากรปาไม และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ โดยเนนการใชประโยชน
อยางยั่งยืนและชาญฉลาด
3. สงเสริมใหเกิดชุมชนตนแบบในการบริหารจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
4. สงเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนหนาที่ของ
พลเมืองคนบุรีรัมย
5. สงเสริมใหเกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเนนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และระบบนิเวศ
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6. สงเสริมใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพื้นที่ตั้งแตตนทางถึงปลายทาง โดย
เนนกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
7. สงเสริมใหเกิดชุมชนหรือองคกรตนแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ “บุรีรัมยสงบสุข”
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสังคมสงบสุขและอบอุน
2. เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เพื่อสงเสริมปองกันแกไขปญหายาเสพติด
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของผูเสพ/ผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัดฟนฟูและไดรับการติดตามดูแลอยางตอเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพให กับบุคลากรดานการรักษาความสงบเรียบร อยภายในหมูบาน/ชุ มชน และการเพิ่ ม
จํานวนบุคลากรดานการรักษาความสงบเรียบรอยใหเพียงพอตอการรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน
2. สงเสริมและพัฒนาระบบการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน อยางยั่งยืน
3. ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ไดรับการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพ และไดรับการติดตามดูแลชวยเหลือภายหลัง
จาการบําบัดฟนฟู
4. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข โดยการสรางความเปนธรรมและความสมานฉันทของประชาชนภายในจังหวัด
5. ปองกันและแกไขปญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจเขาไปเกี่ยวของกับ
ปญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด
6 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนและทองถิ่นในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ และ
การเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ
7. เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันดานความมั่นคงภายในจังหวัด
8. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ ของหมูบานตามแนวชายแดนใหเปนหมูบานมั่นคงและ
สงบสุข
9. พัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน
10. พัฒนาระบบเครือขายขาวภาคประชาชน
11. สรางจิตสํานึกใหกับผู ประกอบการที่มีความเสี่ ยงตอการเกิ ดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับอยางเครงครัด
12. รณรงคและสงเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานตางดาวในสถานประกอบการและในชุมชน
เพื่อจัดระบบปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
13. รณรงคการเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีสวนรวมของประชาชนและ
เครือขายของประชาสังคม
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จังหวัดบุรีรัมยกําหนดตําแหนงทางการพัฒนา 4 ดาน ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพเปน “ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”
2. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยไดมาตรฐานสากล
3. สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑไหม
4. สงเสริมการคาชายแดนเพื่อการคาและการลงทุน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
วิสัยทัศน (Vision)
“บุรีรัมยเมืองแหงกีฬา ทรัพยากรทองเที่ยวล้ําคา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สูพื้นฐานคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ยึดวิธีเศรษฐกิจพอเพียง”
2.พันธกิจ (Mission)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความมัน่ คงในการดํารงชีวิต มีคุณธรรม มีความสุขและมีสุข
ภาวะ ที่ดี
2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมขอม และสงเสริมกีฬาสูมาตรฐานโลก
3. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
4. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย
5. การประสานและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและทั่วถึง
6. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
8. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยคํานึงถึงการมีสวน
รวมของประชาชน
9. การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน
10. การสงเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑจากไหมและผลิตภัณฑชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงค (Goals)
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุมกันทางสังคมที่เขมแข็ง พึ่งพาตนเองได
2. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบรอย
3. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาเรียนรูอยางทั่วถึงและคุณภาพ
4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน
5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและทั่วถึง
6. สงเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นใหมีความยั่งยืน
7. สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง
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กลยุทธ (Strategy)
1. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุน
2. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
3. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชน และประชาชน
4. สงเสริมและบูรณาการดานการศึกษาขององครวม
5. สงเสริมการใชวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพื่อใหประชาชนมีสุภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่สมบูรณอยางยั่งยืน
7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
8. สงเสริมการแกปญหาครัวเรือนยากจน
9. สงเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ
10. สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)
11. เสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
12. สงเสริมและสนับสนุนดานการปองกันปราบปราม ฟนฟู และแกไขปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม
13. สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
14. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอยางเปนระบบ
15. อนุรักษ ฟนฟู ระบบนิเวศพื้นที่ปาไมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
16. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น
17. เสริมสรางความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
เปาประสงค (Goals)
1. ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
2. ยกระดับการพัฒนาการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน
3. สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน
4. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
6. สงเสริมความเปนเลิศทางการกีฬาสูมาตรฐานโลก
กลยุทธ (Strategy)
1. สงเสริมใหเมืองบุรีรัมยเปนเมืองที่มีความเปนอัตลักษณ
2. พัฒนาโครงสรางพื้นและการเชื่อมโยงดานทองเที่ยว
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการทองเที่ยว
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4. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
5. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธดานทองเที่ยว
6. อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
7. สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลทาง
ธรรมชาติอยางยั่งยืน และเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
8. สงเสริมและประสาน สรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชนหรือภาคสวนอื่นๆ เพื่อการคา การลงทุน
และการทองเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ
9. สงเสริมและพัฒนาการคาและการลงทุนและการคาชายแดน
10. สงเสริมเยาวชนและประชนชนใหเปนเลิศดานการกีฬาสูการพัฒนาอาชีพ
11. สงเสริมกีฬาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เปาประสงค (Goals)
1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง
2. ผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
3. ศูนยกลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของผลิตสินคาดานการเกษตรและอาหารปลอดภัย
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรใหไดมาตรฐานและทั่วถึง
กลยุทธ (Strategy)
1. พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย อินทรียชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย
2. สงเสริมการลงทุนและปจจัยเอื้อใหเกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตรและ
อุตสาหกรรมบริการ
3. เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
5. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
6. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
7. ยกระดับสินคาเกษตรใหเขาสูระบบมาตรฐานเพื่อกาวสูตลาดโลก
8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและมีความสะดวกในดานการเกษตรอยางทั่วถึง
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. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่สงเสริมการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. สรางความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอสังคม
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ
4. สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
5. สงเสริมใหองคกรตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
วิสัยทัศน (Vision)
“เมืองแหงความรมรื่น ประชาชนอยูดี มีความสุข” (Green and Happiness Society)
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
เปาประสงค 1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงคและคาเปาหมาย (ขอที่มีเครื่องหมาย * คือเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล)

*1.1 ความยาวของถนนคอนกรีตและ/หรือลาดยางในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ไดมาตรฐาน (กม.)
(รอยละ 80)
*1.2 ความยาวของถนนคอนกรีตและ/หรือลาดยางในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ไดรับการบํารุงปกติและ
บํารุงตามกําหนดเวลา (กม.) (รอยละ 60)
*1.3 ความยาวของถนนลูกรังในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ไดรับการบํารุงปกติและบํารุงตามกําหนดเวลา
(กม.) (รอยละ 100)
1.4 ความยาวของทอหรือรางระบายน้ําที่ไดรับการบํารุง รักษา ซอมแซมหรือขุดลอก (กม.) (รอยละ 80)
*1.5 จํานวนสระ/คลอง/บอ/บึง ในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ไดรับการขุดลอก ปรับปรุง (แหง)
(รอยละ 80)
*1.6 ความยาวถนนสายหลักที่มีความสองสวาง (กม.) (รอยละ 30)
*1.7 ความยาวถนนสายรองที่มีความสองสวาง (กม.) (รอยละ 30)
*1.8 จํานวนทางแยก ทางรวม ที่มีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 100)
*1.9 จํานวนวงเวียนที่ไมมีไฟสัญญาณจราจรที่มีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 100)
*1.10 จํานวนสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 100)
*1.11 จํานวนตลาดที่มีบริเวณตลาด (ในอาคาร) ที่มีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 100)
*1.12 จํานวนตลาดที่มีบริเวณลานตลาด (นอกอาคาร) ที่มีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 80)
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*1.13 จํานวนสนามเด็กเลนที่มีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 100)
*1.14 จํานวนลานจอดรถที่มีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 60)
*1.15 จํานวนสนามกีฬาหรือลานกีฬาที่มีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 100)
*1.16 จํานวนสะพานที่มีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 80)
*1.17 จํานวนสะพานลอยคนขามที่มีความสองสวาง (แหง) (รอยละ 100)
*1.18 จํานวนปายจราจร อุปกรณอํานวยความสะดวก หลักกิโลชํารุดเสียหายที่ไดรับการซอมแซมใหกลับมา
ใชงานไดเหมือนเดิม (จุด) (รอยละ 100)
*1.19 ความยาวของถนนที่ไดรับการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ที่มีเครื่องหมายจราจร บนพื้น
ทางเสื่อมสภาพทั้งหมด (กม.) (รอยละ 100)
*1.20 จํานวนครั้งที่สามารถแกไขสัญญาณไฟจราจรที่มีปญหา (ครั้ง) (รอยละ 100)
*1.21 จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําสะอาดเหมาะสําหรับการอุปโภคและบริโภคอยางไมขาดแคลน (ครัวเรือน)
(รอยละ 100)
กลยุทธ
1) กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ํา
2) ติดตั้ง ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
3) พัฒนาระบบจราจร
4) ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุงและขยายบริการของการประปาภูมิภาค
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เปาประสงค

1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค (ขอที่มีเครื่องหมาย * คือเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล)

*1.1 จํานวนของหมูบานและชุมชนที่มีขอมูลปริมาณขยะมูลฝอย (ชุมชน) (รอยละ 100)
*1.2 จํานวนครั้งของการจัดโครงการหรือกิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
(ครั้ง) (2 ครั้ง/ป)
*1.3 จํานวนครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม/โครงการซึ่งเทศบาลจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีการคัด
แยกขยะ (ครัวเรือน) (รอยละ 65)
*1.4 จํานวนชุมชนที่เขารวมโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย
(ชุมชน) (รอยละ 100)
1.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(โครงการ/กิจกรรม) (ปละ 3 โครงการ/กิจกรรม)
*1.6 จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการรณรงคการปลูกตนไม หรือการดูแลรักษาตนไม เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในเขตเทศบาล (ครั้ง) (3 ครั้ง/ป)
*1.7 จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูเรื่องอนามัยสิ่งแวดลอมที่จัดโดยเทศบาลหรือมี
สวนรวมจัดขึ้น (ครั้ง) (2 ครั้ง/ป)
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*1.8 จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมลดมลภาวะและสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวม
ของชุมชน (ครั้ง) (2 ครั้ง/ป)
1.9 ระดับคุณภาพของน้ําที่ผานการบําบัดกอนปลอยทิ้งอยูในเกณฑมาตรฐาน (คามาตรฐาน BOD
ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร)
*1.10 จํานวนครั้งของการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินบริเวณรอบสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอย (ครั้ง) (3 ครั้ง/ป)
*1.11 จํานวนการจัดเก็บขยะในชุมชนหรือหมูบาน (ครั้ง/สัปดาห) (5 ครั้ง/สัปดาห)
1.12 รอยละของจํานวนขยะที่จัดเก็บไดและนําไปกําจัดในแตละวัน (รอยละ 100)
*1.13 จํานวนของสถานที่กําจัดขยะ และ/หรือสถานฝงกลบขยะมูลฝอยมีมาตรฐานที่กําหนดตามหลัก
สุขาภิบาล (แหง) (รอยละ 100)
1.14 จํานวนสวนสาธารณะ สวนหยอม และเกาะกลางถนนในเขตเทศบาลที่ไดรับการดูแล
บํารุงรักษาใหมีความรมรื่น สวยงาม สะอาดตา (แหง) (รอยละ 100)
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1) สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
4) ปรับปรุงสภาพแวดลอมเพิม่ พื้นที่สีเขียวและพัฒนาภูมิทัศนของบานเมือง
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
เปาประสงค 1. ประชาชนไดรับการสงเสริมดานการประกอบอาชีพ และกระจายรายไดอยาง
ทั่วถึง
2. เสริมสรางโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนจากศักยภาพของแหลงทองเที่ยว
ภายในทองถิ่น
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค (ขอที่มีเครื่องหมาย * คือเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล)

*1.1 จํานวนกิจกรรมสงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหแกประชาชน กลุมอาชีพ ที่เทศบาลเปน
ผูรับผิดชอบหรือรวมรับผิดชอบ (กิจกรรม) (3 กิจกรรม)
*1.2 จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรับการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง (กลุม) (2 กลุม)
*1.3 จํานวนกิจกรรมการสงเสริมใหประชาชนประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่จัดโดยเทศบาล
หรือมีสวนรวมจัดขึ้น (กิจกรรม) (2 กิจกรรม)
*1.4 จํานวนกิจกรรมการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาฝมือใหกับสตรีที่เทศบาลรับผิดชอบหรือรวม
รับผิดชอบกับหนวยงา นอื่นๆ (กิจกรรม) (3 กิจกรรม)
*1.5 จํานวนกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา แหลงทองเที่ยว การทองเที่ยว ที่จัดโดยเทศบาลหรือมีสวน
รวมจัดขึ้น (กิจกรรม) (3 กิจกรรม)
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนา สงเสริมอาชีพ และกระจายรายไดใหแกประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมของประชาชน
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม
เปาประสงค 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ชุมชนเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
3. สังคมรมเย็นเปนสุข
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค (ขอที่มีเครื่องหมาย * คือเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล)

*1.1 จํานวนกิจกรรมดานการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาทองถิ่นดานตางๆที่เปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม (กิจกรรม) (ปละ 2 กิจกรรม)
*1.2 จํานวนครั้งของการจัดโครงการ/กิจกรรมการปองกันยาเสพติดโดยเทศบาลหรือมีสวนรวมจัด
ขึ้น (ครั้ง) (5 ครั้ง/ป)
*1.3 จํานวนกิจกรรมการรณรงคเพื่อแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด (กิจกรรม)
(1 กิจกรรม/ป)
*1.4 จํานวนของคณะกรรมการที่มีสตรีเปนประธานคณะกรรมการในกิจการสาธารณะตามหนาที่
ของเทศบาล (คณะ) (4 คณะ)
*1.5 จํานวนกิจกรรมที่สรางการตระหนักและเห็นคุณคาผูสูงอายุของคนในครอบครัว และชุมชนที่จัด
โดยเทศบาลหรือมีสวนรวมจัดขึ้น (ครั้ง) (3 ครั้ง/ป)
*1.6 จํานวนผูสูงอายุที่พึ่งตนเองไมได ไดมีที่อยูอาศัย หรืออาหารและเครื่องนุงหมตามความจําเปน
(คน) (รอยละ 100)
*1.7 จํานวนครั้งของกิจกรรมอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุที่จัดขึ้นโดยความรับผิดชอบของเทศบาล
(ครั้ง) (3 ครั้ง/ป)
*1.8 จํานวนครั้งของการใหบริการชุมชนเคลื่อนที่การบริการเยี่ยมบานผูสูงอายุ การจัดใหคําแนะนํา
ปรึกษาปญหาที่จัดโดยเทศบาลหรือมีสวนรวมจัดขึ้น (ครั้ง) (3 ครั้ง)
*1.9 จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพตามคุณสมบัติที่กําหนด (คน) (รอยละ 100)
*1.10 จํานวนกิจกรรมการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (กิจกรรม) (1 กิจกรรม/ป)
*1.11 จํานวนกลุม ชมรม หรือสมาคมผูสูงอายุ (ชมรม) (2 ชมรม)
*1.12 จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการรวมกลุมชมรมหรือสมาคมผูสูงอายุ ที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากเทศบาล (ครั้ง) (1 ครั้ง/ป)
*1.13 จํานวนคนพิการไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพอยางเหมาะสม โดยไมเสียคาใชจาย (คน) (รอย
ละ 85)
*1.14 จํานวนกลุมอาชีพที่คนพิการไดเปนสมาชิก (กลุม) (2 กลุม)
*1.15 จํานวนคนพิการในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลที่ไดรับการจดทะเบียนคนพิการตาม
กฎหมาย (คน) (รอยละ 100)
*1.16 จํานวนศูนยการเรียนรูสําหรับคนพิการในชุมชน (แหง) (1 แหง)
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*1.17 จํานวนคนพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยตามความ
ประสงคของคนพิการและครอบครัว (คน) (รอยละ 85)
*1.18 จํานวนของอาคารสวนราชการของเทศบาลที่มีการจัดทําหองน้ํา ทางลาด และที่จอดรถ
สําหรับคนพิการ (แหง) (รอยละ 100)
*1.19 จํานวนอาสาสมัครชวยเหลือคนพิการในความรับผิดชอบของเทศบาล (คน) (15 คน)
*1.20 จํานวนผูปวยเอดสที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ไมมีผูอุปการะ และไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได ที่ไดรับเบี้ยยังชีพ (คน) (รอยละ 100)
1.21 จํานวนกิจกรรมเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชนที่จัดโดยเทศบาลหรือมีสวนรวมจัดขึ้น
(กิจกรรม) (2 กิจกรรม)
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
2) เสริมสรางสวัสดิการสังคมและการสงเคราะหผูดอยโอกาส
3) การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณสุข
เปาประสงค 1. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
2. การบริการดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค และการฟนฟู
ไดมาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค (ขอที่มีเครื่องหมาย * คือเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล)

1.1 จํานวนประชาชนที่มาใชบริการดานการรักษาพยาบาลที่ศูนยบริการสาธาณสุขเทศบาลเมือง
บุรีรัมย (คน) (ปละ 15,000 ราย)
1.2 จํานวนผูปวย ผูสูงอายุ ผูพ ิการ ที่ไดรับการสงเสริมสุขภาพดวยแพทยแผนไทย (คน)
(ปละ 300 คน)
1.3 จํานวนบุคลากรดานสาธารณสุขที่ไดรับการพัฒนาอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (คน)
(ปละ 50 คน)
1.4 จํานวน อสม. ที่ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. (คน) (ปละ 180 คน)
*1.5 จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงคใหความรูแกบิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตร ที่จัดขึ้นโดย
ความรับผิดชอบของเทศบาล (ครั้ง) (3 ครั้ง/ป)
*1.6 จํานวนครั้งของกิจกรรมเพื่อเผยแพรและใหความรูเรื่องโภชนาการใหกับหมูบานหรือชุมชน ที่จัด
โดยเทศบาลหรือมีสวนรวมจัดขึ้น (ครั้ง) (2 ครั้ง/ป)
*1.7 จํานวนเด็กอายุ 0 – ต่ํากวา 6 ป ที่ไดรับการเฝาระวังภาวะโภชนาการ โดยทําการชั่งน้ําหนัก
ประเมินภาวะโภชนาการทุก 6 เดือน (คน) (รอยละ 95)
*1.8 จํานวนเด็กอายุ 0 – ต่ํากวา 6 ป ที่มภี าวะทุพโภชนาการไดรับอาหารเสริม และคําแนะนําในการ
แกไขปญหาทางโภชนาการ (คน) (รอยละ 95)
*1.9 จํานวนของผูเลี้ยงดูเด็กอายุ 0 - 5 ป และหญิงมีครรภไดรับความรูและคําแนะนําเรื่องการ
เสริมสรางภูมิคุมกันโรค (คน) (รอยละ 100)
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*1.10 จํานวนของหญิงมีครรภ ไดรับความรูและคําแนะนําในการดูแลสุขภาพของแมและเด็ก (คน)
(รอยละ 100)
*1.11 จํานวนของหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิดไดรับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพแมและเด็ก
(คน) (รอยละ 100)
*1.12 จํานวนผูสูงอายุที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลที่ไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจําป (คน) (รอยละ 80)
*1.13 จํานวนคนพิการทุกประเภทความพิการที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(คน) (รอยละ 100)
*1.14 จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการสงเสริมการออกกําลังกายที่จัดโดยเทศบาลหรือมีสวน
รวมกันจัดขึ้นใหผูสูงอายุ (ครั้ง) (ปละ 3 ครั้ง)
*1.16 จํานวนการจัดการแกไขปญหาการเกิดโรคติดตอโดยมีวัสดุและงบประมาณ เพื่อปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอที่สําคัญ (ครั้ง) (รอยละ 100)
1.17 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมปองกัน และควบคุมโรคติดตอที่สําคัญในทองถิ่น (ครั้ง)
(5
ครั้ง/ป)
*1.18 จํานวนครัง้ ของการจัดโครงการ/กิจกรรมการปองกันยาเสพติดโดยเทศบาลหรือมีสวนรวมจัดขึ้น
(ครั้ง) (5 ครั้ง/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) ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆาสัตวและควบคุมการเลี้ยงสัตว
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6) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค 1. สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมยเปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพและได
มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน
2. เปนเมืองแหงการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน
3. ประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริม ฟนฟู อนุรักษ และหวงแหนในศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค (ขอที่มีเครื่องหมาย * คือเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล)

1.1 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพโดยเขารวมการอบรมสัมมนางาน
วิชาการ หรือศึกษาดูงาน (คน) (รอยละ 80)
*1.2 จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ไดมาตรฐานตามกําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐาน (แหง)
(รอยละ 100)
1.3 จํานวนโรงเรียนสังกัดเทศบาลที่ผานเกณฑประเมินคุณภาพการประเมินทั้งภายในและภายนอก
(แหง) (3 แหง)
1.4 จํานวนโรงเรียนสังกัดเทศบาลที่ดําเนินการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD) (แหง) (รอยละ 100)
1.5 จํานวนโรงเรียนสังกัดเทศบาลที่จัดการเรียนการสอนเปนโรงเรียน 2 ภาษา (ภาษาไทย-อังกฤษ)
(แหง) (รอยละ 100)
*1.6 จํานวนเด็กและเยาวชนที่พิการและดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย (คน) (รอยละ 70)
*1.7 จํานวนเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับอาหารเสริม (นม) หรืออาหารเสริมอื่นๆ (คน)
(รอยละ 100)
*1.8 จํานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ไดรบั อาหารเสริม (นม) หรืออาหารเสริมอื่นๆ
(คน) (รอยละ 100)
*1.9 จํานวนเด็กในสถานศึกษาสังกัดทองถิ่นไดรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการ
(คน) (รอยละ 100)
1.10 จํานวนกิจกรรมดานการสงเสริมจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม แกเด็กและเยาวชนที่บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาล (กิจกรรม) (3 กิจกรรม)
*1.11 จํานวนกิจกรรมทางศาสนาที่เทศบาลจัดหรือรวมกันจัดขึ้น ใหเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรม
และมีเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 20 ของเด็กทั้งหมด (กิจกรรม) (4 กิจกรรม
1.12 จํานวนกิจกรรมที่เทศบาลเปนเจาภาพ หรือผูรับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
อนุรักษ ฟนฟู และสืบทอด ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม (กิจกรรม) (4 กิจกรรม)
1.13 จํานวนชุมชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการสงเสริม อนุรักษ และฟนฟู ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ที่เทศบาลจัดขึ้นในแตละป (ชุมชน) (รอยละ 100)
*1.14 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทองถิ่นที่เทศบาลจัดหรือรวมกันจัดขึ้นใหเด็กและ
เยาวชนรวมกลุมจัดทํากิจกรรม และมีเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เขารวมไมนอยกวารอยละ 20 ของเด็กทั้งหมด
(กิจกรรม) (3 กิจกรรม)
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*1.15 จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการเลนกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อใหมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรงที่เทศบาลจัดหรือรวมกันจัดขึ้น และมีเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 20 ของ
เด็กทั้งหมด (ครั้ง) (5 ครั้ง)
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
2) ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3) ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษา
4) สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
5) ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณการเรียนการสอน
6) เสริมสรางจริยธรรมและลักษณะนิสัยของนักเรียน
7) สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
8) สงเสริมกีฬานันทนาการและกิจการเยาวชน
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
เปาประสงค 1. การบริหารจัดการมีคุณภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค (ขอที่มีเครื่องหมาย * คือเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล)

1.1 จํานวนกิจกรรมสงเสริมความรู ความเขาใจ และเสริมสรางการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น
(กิจกรรม) (ปละ 3 กิจกรรม)
1.2 จํานวนพนักงานที่ไดรับการพัฒนาโดยเขารับการฝกอบรม สัมมนา ในสวนที่เทศบาลดําเนินการ
เอง หรือหนวยงานอื่นดําเนินการ (คน) (รอยละ 70)
1.3 จํานวนพนักงานที่เขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม อยางนอย ปละ 1 ครั้ง
(คน) (รอยละ 70)
1.4 จํานวนพนักงานที่มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน (คน) (รอยละ 100)
1.5 จํานวนชองทางสําหรับการเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับ
ทราบ (ชองทาง) (7 ชองทาง)
1.6 ระยะเวลาที่ใชในการปรับปรุงเวปไซต (Website) ของเทศบาลใหเปนปจจุบัน (นาที)
(10 นาที)
1.7 จํานวนคณะกรรมการชุดตางๆ ของเทศบาลที่มีผูแทนจากหนวยงานอื่นหรือภาคประชาชนไดรับ
การแตงตั้งใหเขามามีสวนรวม (คณะ) (3 คณะ)
1.8 จํานวนผูเขารวมประชุมประชาคมเมืองเพื่อมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น (ไมนอยกวา
รอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย)
1.9 จํานวนของผูมาชําระภาษีประจําปตอผูทอี่ ยูในขายที่ตองชําระภาษีทั้งหมด (คน)
(รอยละ80)
*1.10 จํานวนครั้งของการฝกซอมตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครั้ง) (รอยละ 100)
*1.11 จํานวนของอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (คน) (รอยละ 2)
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*1.12 จํานวนของผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่ไดรับการชวยเหลือและสงเคราะห (คนหรือ
ครอบครัว) (รอยละ 100)
*1.13 จํานวนการฝกอบรมแกบุคลากรของเทศบาลใหมีความรูในเรื่องการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเบื้องตนทั้งกอน ขณะ และหลังเกิดภัยโดยเทศบาลเปนผูจัดฝกอบรมเอง (ครั้ง) (2 ครัง้ /ป)
*1.14 จํานวนกิจกรรมการใหความรูแกประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ครั้ง) (3 ครั้ง/ป)
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1) สงเสริมความรู ความสนใจและการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น
2) สงเสริมความรูและประชาสัมพันธกิจการของเทศบาล
3) การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
4) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
5) กอสราง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
6) เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล
7) ปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล
8) เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของประชาชน
9) ปรับปรุงกิจการพาณิชยของเทศบาล
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จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
เชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
- สรางอาชีพ สรางรายได บนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สงเสริม พัฒนาการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนา
การเมือง การบริหาร ฯ
- ยึดหลักธรรมาภิบาล
- ปรับปรุงโครงสราง
ของเทศบาล

7
การพัฒนาการเมือง
การบริหาร และการ
บริการประชาชน

1
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

3
การพัฒนา
เศรษฐกิจ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย
“เมืองแหงความรมรื่น ประชาชนอยูดี มีความสุข ”
(Green and Happiness Society )
สรางแนวรว ม
4
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
การพัฒนาดานสังคม
พัฒนาสังคมฯ
และสรางความ
- ประชาชนมีความรูสูงขึ้น
เขมแข็งของชุมชน
ตองการมีสวนรวมในการพัฒนา
โดยกระบวนการมี
- การบูรณาการระหวางหนวยงาน
สว นรว ม
ทองถิ่น ภาครัฐ และเอกชน
- พัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับแรงงาน
อพยพรวมกับสวนราชการในจังหวัดเพื่อนํามาใชประโยชน
- รวมกับชุมชนกําหนดกติกาและหลักเกณฑของชุมชนสําหรับแรงงานตางชาติ

2
การพัฒนา
สิ่งแวดลอม
และการจัดการ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ

เชิงพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนภายในทองถิ่น
เชน โครงขายคมนาคม การพัฒนา
6
ระบบจราจรและขนส
ง ไฟฟา ประปา
การพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการ
ศิลปะ วัฒนธรรม
ศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมฯ
จารีตประเพณี และ
- กาวสูการเรียนรูที่มีคุณภาพ
ภูมิปญ ญาทองถิ่น
สูส ังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
- คงความเปนอัตลักษณ
วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี อันดีงาม
ตั้งรับ
5
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
การพัฒนา
สิง่ แวดลอมฯ
ระบบ
- สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปอยางหลาก
สาธารณสุข
หลายและรวดเร็ว เกิดสาธารณภัยรุนแรงและ
บอยครั้ง เชน น้ําทวม ภัยแลง ภัยหนาว
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย ถูกบุกรุก
- ปญหามลภาวะรุนแรงเพิ่มขึ้น ปญหาขยะ น้ําเนาเสีย
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข
- เพิ่มมาตรฐานดานการรักษาพยาบาลใหเปนที่ยอมรับ การปองกันโรคระบาด
ปญหาดานสาธารณสุขที่เกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานและนักทองเที่ยวโดยเสรี
- ดูแลสุขภาพคนในทองถิ่นใหมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บ
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลการวิเคราะหศักยภาพ (SWOT Analysis) ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
จุดแข็ง (Strength)

จุดออน (Weakness)

1. เทศบาลเมืองบุรีรัมยเปนชุมชนโบราณ และมีประวัติการ
กอตั้งเมืองมายาวนาน

1. สถานะการเงินการคลังของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ยังมีขอจํากัด งบประมาณไมเพียงพอตอการลงทุน
หรือการดําเนินงานโครงการขนาดใหญ

2. มีแหลงโบราณสถานทีไ่ ดรับการปรับปรุงใหมีคุณคา
ทางการทองเที่ยวเชิงอารยธรรม
3. ผูบริหารเทศบาลมีวสิ ัยทัศนและนโยบายการพัฒนาดาน
โครงสรางพืน้ ฐานที่กวางไกล เพื่อรองรับการเจริญเติบโต
และการทองเที่ยวของเมืองและจังหวัดบุรีรัมย
4. เทศบาลมีโครงขายการคมนาคมที่ครอบคลุมเชื่อมตอ
ระหวางถนนหลัก ถนนรอง ไดอยางสะดวกและคลองตัว
5. เปนศูนยกลางความเจริญดานตางๆ เชน ธุรกิจการคา
สวนราชการ และสถาบันการศึกษา
6. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจที่ดีและทั่วถึง ทั้งในสวนถนน ไฟฟา ประปา
โทรศัพท และระบบการจราจร
7. มีหนวยงาน องคกรที่ใหบริการสาธารณะหลากหลาย
ประชาชนเขาถึงบริการไดโดยสะดวก
8. มีองคกรชุมชน และองคกรทางสังคมที่เขมแข็ง
9. มีวิถีชีวิต ปฏิสัมพันธทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ที่เอื้อตอการพัฒนาไปสูสังคมแหงความรมเย็นเปนสุข
10. มีโครงสรางองคกรเทศบาลที่เหมาะสมกับการรับผิดชอบ
ตอภารกิจการใหบริการสาธารณะอยางครอบคลุมในระดับ
หนึ่งแลว
11. ปจจุบนั ประชาชนใหการยอมรับในคุณภาพการการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมยเพิ่ม
มากขึ้น
12. กลุมการเมืองมีความเขมแข็งและเปนเอกภาพ เปน
แกนนําในการบริหารและพัฒนาทองถิ่นที่มีพลังศักยภาพสูง

2. สภาพแวดลอมยังไมไดรับการปรับปรุงอยาง
เหมาะสมเพียงพอ ในขณะที่ปญหาดานสิ่งแวดลอม
นับวันจะเปนภาระและเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ
3. บุคลากรยังไดรับการฝกอบรมและพัฒนา
ยกระดับความรู ความสามารถ ศักยภาพ ไมทั่วถึง
เนื่องจากหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่สถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมียังไมครอบคลุมทุก
ตําแหนง
4. อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
บริการประชาชนและการพัฒนาทองถิ่นยังไม
เพียงพอ และบางสวนคอนขางเกา ไมทันสมัย
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โอกาส (Opportunity)
1. แนวทางและนโยบายแหงรัฐยังคงให
ความสําคัญตอการกระจายอํานาจ ภารกิจ
และรายได แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การพัฒนาการทองเที่ยวโดยเฉพาะดาน
โบราณสถานอารยธรรมขอม และเมืองกีฬา
เปนยุทธศาสตรที่สําคัญของจังหวัดและกลุม
จังหวัด ประกอบกับภาคเอกชนที่เขามามี
บทบาทสําคัญผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรมที่
ชัดเจน
3. ระบบคมนาคมเชื่อมโยงไดทั้งทางรถยนต
รถไฟ และเครื่องบิน ตลอดจนการเชื่อมโยง
กับแหลงอุตสาหกรรมสงออกในภาค
ตะวันออก และเสนทางการทองเที่ยวใน
ระดับภูมิภาค

อุปสรรค (Treat)
1. สังคมไทยในปจจุบันกําลังเผชิญอยูในภาวะสังคมผูสูงอายุ และ
ในอีกไมกี่ปก็จะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ หนวยงาน
ภาครัฐจึงตองตระหนัก ใหความสําคัญ เตรียมความพรอมและ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
2. ภาวะความเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนทางธรรมชาติ และภัย
ธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงในระดับที่เพิ่มมากขึ้น สงผล
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีผลตอการดํารงชีวิต
ความเปนอยูของประชาชน เทศบาลตองเตรียมการรับมือตอภัย
พิบัติตางๆ ที่จะตามมาอยางรุนแรงมากขึ้นและหลีกเลี่ยงไดยาก
3. ปญหาของพื้นที่เมืองอีกประการหนึ่งคือตองแบกรับภาระการ
ใหบริการสาธารณะแกประชากรแฝงจากนอกเขตเทศบาล
โดยเฉพาะปญหาสําคัญคือดานสิ่งแวดลอมเรื่องขยะ
4. กระแสความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัฒนมีผลใหเกิดการ
แพรกระจายของคานิยม และวัฒนธรรมในทางที่ไมสอดคลองกับ
วิถีชีวิตดั้งเดิม

4. มีสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย ทั้ง
ระดับต่ํากวาอุดมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
5. พื้นที่การขยายตัวของเมืองโดยรอบที่อยูในความรับผิดชอบ
ที่ชวยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหง ขาดการประสานและ
สงเสริมเศรษฐกิจ
บูรณาการในการพัฒนาเมืองรวมกัน
5. การขยายตัวของเมืองโดยรอบที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหลายแหง มีอัตราการเจริญเติบโต
ทางธุรกิจและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
คอนขางสูง สงผลดีตอเศรษฐกิจภายในเขต
เมือง
6. ระดับความรวมมือระหวางองคกรภาคี
เครือขายทุกภาคสวนตางๆ คอนขางดี มี
จิตสํานึกตอชุมชนและตอการพัฒนาทองถิ่น
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3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
1. ผลจากการพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย ทั้งในมิติของ “เมืองทองเที่ยว” และ “เมืองกีฬา” ที่ประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว สงผลกระทบทั้งในดานความเจริญและการขยายตัวของเมือง จํานวน
นักทองเที่ยว ธุรกิจและรายไดของประชาชนในเขตเทศบาล ในขณะเดียวกันเทศบาลเมืองบุรีรัมยก็ตองมีภาระเพิ่มขึ้น
ในการจัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่เพิ่มขึ้นดวย
2. แนวโนมและทิศทางการกระจายภารกิจและหนาที่ไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นของรัฐ ยังดําเนินอยูเฉกเชนเดียวกับระยะที่ผานมา ทําใหเทศบาล
เมืองบุรีรัมยตองรับผิดชอบตอภารกิจและหนาที่เพิ่มขึ้น กระทบตอจํานวนบุคลากรและงบประมาณรองรับ
3. บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีสวนอยางสําคัญตอทั้งพฤติกรรมทางสังคม และตอ
กระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ ระบบราชการตองปรับสู “ระบบราชการ 4.0” อันหมายถึง ตองเปดกวางและ
เชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยการสานพลังทุกภาคสวน สรางนวัตกรรม
และปรับสูดิจิทัล เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงตองปรับตัวใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งดานการ
เตรียมความพรอมบุคลกรใหมีคุณภาพ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ รวมทั้งการนํา
เทคโนโลยีมาใชประโยชนตอการปฏิบัติราชการและตอบสนองตอความตองการของประชาชนผูใชบริการ
4. สังคมไทยในปจจุบันกําลังเผชิญอยูในภาวะสังคมผูสูงอายุที่มีสัดสวนโครงสรางประชากรวัยสูงอายุ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในอนาคตอีกไมกี่ปส ังคมไทยก็จะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ หนวยงานภาครัฐจึงตอง
ตระหนักโดยใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เพื่อรองรับสังคม
ผูสูงอายุอยางสมบูรณไดมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอประชากรในสังคมไดมากที่สุด
5. ภาวะความเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนทางธรรมชาติ และภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรง
ในระดับที่เพิ่มมากขึ้น สงผลตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีผลตอการดํารงชีวิตความเปนอยูของประชาชน
เทศบาลตองเตรียมการรับมือตอภัยพิบัติตางๆ ที่จะตามมาอยางรุนแรงมากขึ้นและหลีกเลี่ยงไดยาก

สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูก ารปฏิบัติ
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สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร

ดาน

แผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

1. กองชาง
2. กองชางสุขาภิบาล

ทุกหนวยงาน

1. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

1. บริการชุมชนและ
สังคม

1. เคหะและชุมชน

2. การพัฒนาสิ่งแวดลอมและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1. บริการชุมชนและ
สังคม
2. การดําเนินงานอื่น

1. เคหะและชุมชน
2. อุตสาหกรรมและ
การโยธา
3. งบกลาง

1. กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
2. กองชางสุขาภิบาล
3. กองชาง

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ

1. บริหารทั่วไป
2. บริการชุมชนและ
สังคม

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

1. กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
2. กองสวัสดิการสังคม
3. สํานักปลัดเทศบาล

4. การพัฒนาดานสังคม และ
สรางความเขมแข็งของชุมชน
โดยกระบวนการมีสวนรวม

1. บริหารทั่วไป
2. บริการชุมชนและ
สังคม
3. การดําเนินงานอื่น

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

1. กองสวัสดิการสังคม
2. กองวิชาการและ
แผนงาน

5. การพัฒนาระบบสาธารณสุข

1. บริการชุมชนและ
สังคม

1. สาธารณสุข
2. เคหะและชุมชน

1. บริการชุมชนและ
สังคม

1. การศึกษา
2. การศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

6. การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

ทุกหนวยงาน

ทุกหนวยงาน

ทุกหนวยงาน

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

ทุกหนวยงาน

กองการศึกษา

ทุกหนวยงาน
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ยุทธศาตรการพัฒนาและแผนงาน (ตอ)
ที่
7.

รวม

ยุทธศาสตร
การพัฒนาการเมือง
การบริหาร และการบริการ
ประชาชน

7 ยุทธศาสตร

ดาน

แผนงาน

1. บริหารทั่วไป
2. บริการชุมชนและ
สังคม
3. การเศรษฐกิจ

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

4 ดาน

11 แผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

ทุกหนวยงาน

-

หนวยงาน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
(แบบ ผ.01)

ยุทธศาสตร
1)ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอม
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.3 แผนงานงบกลาง
รวม
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.4 แผนงานสาธารณสุข
รวม
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และสราง
ความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการ
มีสวนรวม
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
4.4 แผนงานงบกลาง
รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
ป 2562
ป 2563

ป 2561

แบบ ผ.01

ป 2564

จํานวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)

จํานวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)

จํานวนโครงการ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

ป2565

รวม 5 ป

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

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

26
26

30,807,000
30,807,000

30
30

27,635,400
27,635,400

19
19

35,641,000
35,641,000

14
14

20,218,000
20,218,000

13
13

22,746,000
22,746,000

102
102

137,047,400
137,047,400

23
2
2
27

24,923,000
700,000
4,245,000
29,868,000

19
1
2
22

24,267,300
300,000
4,245,000
28,812,300

24
1
2
27

38,090,000
300,000
4,245,000
42,635,000

20
1
2
23

46,632,000
300,000
4,245,000
51,177,000

14
1
2
17

45,703,000
300,000
4,245,000
50,248,000

100
6
10
116

179,615,300
1,900,000
21,225,000
202,740,300

1
1
2
4

50,000
50,000
720,000
820,000

1
2
1
1
5

50,000
1,500,000
50,000
520,000
2,120,000

2
1
2
5

550,000
50,000
720,000
1,320,000

2
1
1
4

550,000
50,000
520,000
1,120,000

2
1
1
1
5

550,000
2,000,000
50,000
520,000
3,120,000

8
3
5
7
23

1,750,000
3,500,000
250,000
3,000,000
8,500,000

1
30
1
4
36

80,000
1,420,000
50,000
23,996,800
25,546,800

1
30
1
4
36

80,000
1,420,000
50,000
23,996,800
25,546,800

1
12
1
4
18

80,000
1,060,000
50,000
25,664,800
26,854,800

1
12
1
4
18

80,000
1,060,000
50,000
25,664,800
26,854,800

1
12
1
4
18

80,000
1,060,000
50,000
25,664,800
26,854,800

5
96
5
20
126

400,000
6,020,000
250,000
124,988,000
131,658,000

ยุทธศาสตร
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น
6.1 แผนงานการศึกษา
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร
และการบริการประชาชน
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
7.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
7.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
ป2565
รวม 5 ป
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)
16
4
20

27,503,179
618,000
28,121,179

16
5
21

35,703,600
831,600
36,535,200

8
8

3,275,000
3,275,000

6
6

36,880,000
36,880,000

7
7

31,265,000
31,265,000

53
9
62

134,626,779
1,449,600
136,076,379

71
10

121,380,300
4,485,000

63
10

144,634,530
4,485,000

57
11

140,840,340
4,595,000

57
11

142,343,650
4,595,000

56
9

141,753,274
4,570,000

304
51

690,952,094
22,730,000

81

125,865,300

73

149,119,530

68

145,435,340

68

146,938,650

65

146,323,274

355

713,682,094

31
1
9
41
235

16,864,000
216,000
10,585,000
27,665,000
268,693,279

28
1
9
38
225

6,564,200
216,000
825,000
7,605,200
277,374,430

27
10
37
182

5,848,000
10,540,000
16,388,000

30
8
38
171

8,318,000
285,000
8,603,000
291,791,450

26
11
37
162

3,628,000
5,345,000
8,973,000
289,530,074

142
2
47
191
975

41,222,200
432,000
27,580,000
69,234,200
1,398,938,373

271,549,140

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลเมืองบุรีรัมย

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ดานเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางที่ 1 กอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และระบบระบายน้ํา
v แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
94,000
(งบเทศบาล)
พรอมวางทอระบายน้ํา
ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง กวาง 3.00 ม. ยาว 25.00 ม.
และบอพัก ค.ส.ล. หนาบาน พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง พื้นที่ไมนอยกวา 71 ตรม.
เลขที่ 27/3 ถนนบุลําดวน และมีประสิทธิภาพ
ทอระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
(โครงการจากการประชุม
- เพื่ออํานวยความสะดวก
ความยาวทอระบายน้ํา
ประชาคมเมือง)
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา 21 ม. บอพัก 4 บอ
ของประชาชน
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
2 โครงการขยายผิวจราจร ซอย 1- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
หนาสถานีรถไฟ จากตนซอย ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง
ถึงสี่แยกบานเลขที่ 176/26 พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง
ถึงถนนหนาสถานีรถไฟ
และมีประสิทธิภาพ
(โครงการจากการประชุม
- เพื่ออํานวยความสะดวก
ประชาคมเมือง)
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 460 ตรม.
-งานรื้อถอนคันหินรางตื้นของเดิม
พื้นที่ 430 ตรม.
-งานรื้อถอนทางเทาพื้นที่ 516 ตรม.
-งานปรับปรุงแกไขฝาบอพัก 54 บอ

-

-

319,000
(งบเทศบาล)

-

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญแกบาน
เมืองและทองถิ่น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

กองชาง

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญแกบาน
เมืองและทองถิ่น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

กองชาง

ที่

โครงการ

3 โครงการปรับปรุง
ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
สุคนธมัตจากแยกถนน
ปลัดเมืองไปทาง
ทิศตะวันออก

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
(บาท)
-

- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง
พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

- กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก
คอนกรีตกวางเฉลี่ย 7.80 ม.
ยาว 189 ม.พื้นที่ไมนอยกวา
1,034 ตรม.พรอมทาสีตีเสนจราจร
ดวยสีเทอโมพลาสติกพื้นที่
ไมนอยกวา 12 ตรม.

- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง
พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออํานวยความสะดวก
(โครงการจากการประชุม
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ประชาคมเมือง)
ของประชาชน
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
5 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
พรอมวางทอระบายน้ํา
ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง
และบอพัก ค.ส.ล. ถนน
พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง
สันติประชาขางบานเลขที่ และมีประสิทธิภาพ
224/4 ไปทางทิศตะวันออก - เพื่ออํานวยความสะดวก
(ชุมชนหลังศาล)
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
(โครงการจากการประชุม
ของประชาชน
ประชาคมเมือง)
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กวางเฉลี่ย 3.00 - 5.00 ม.
ยาวประมาณ 158 ม.หรือคิดเปน
พื้นที่ไมนอยกวา 572 ตรม.
ทอระบายน้ํา Ø 0.60 ม. ความยาว
ทอระบายน้ํา143 ม. บอพัก 21 บอ

-

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กวาง 3.80 -5.00 ม. ยาวประมาณ
86.50 ม. หรือคิดเปนพื้นที่
ไมนอยกวา 370 ตรม.ทอระบายน้ํา
Ø 0.60 ม. ความยาว 75 ม.
บอพัก 12 บอ

-

4 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
พรอมวางทอระบายน้ํา
และบอพัก ค.ส.ล.
ถนนสันติสุข 2 ขางบาน
เลขที่ 60 (ชุมชนชุมเห็ด)

2562
(บาท)
(บาท)
310,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

591,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

(งบเทศบาล)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

กองชาง

-

-

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญแกบาน
เมืองและทองถิ่น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

กองชาง

-

-

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญแกบาน
เมืองและทองถิ่น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

กองชาง

(งบเทศบาล)

426,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ที่

โครงการ

6 โครงการกอสรางกอสราง
ปรับปรุงผิวแอสฟลทติก
คอนกรีตถนนศรีเพชร 1
(จากถนนพิทักษ
ถึงถนนสุนทรเทพ)

วัตถุประสงค

- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง
พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
7 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
พรอมวางทอระบายน้ํา
ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง
และบอพัก ค.ส.ล. ถนน
พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง
ขางบานเลขที่437/110-119 และมีประสิทธิภาพ
(ชุมชนราชภัฏ)
- เพื่ออํานวยความสะดวก
(โครงการจากการประชุม
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ประชาคมเมือง)
ของประชาชน
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
8 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
พรอมวางทอระบายน้ํา
ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง
และบอพัก ค.ส.ล. ถนน
พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง
ซอยหลังวัดธรรมธีราราม
และมีประสิทธิภาพ
ขางบานเลขที่178/36
- เพื่ออํานวยความสะดวก
(ชุมชนหนาสถานีรถไฟ)
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
(โครงการจากการประชุม
ของประชาชน
ประชาคมเมือง)
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก
คอนกรีตกวางเฉลี่ย 16.10 ม.
ยาวประมาณ 235 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 3,800 ตรม.
ทาสีตีเสนจราจรดวยสีเทอรโม
พลาสติก พื้นที่ไมนอยกวา 28 ตรม.

2561
(บาท)
(บาท)
-

2562
(บาท)
(บาท)
1,642,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวประมาณ
36.00 ม. หรือคิดเปนพื้นที่
ไมนอยกวา 139 ตรม.ทอระบายน้ํา
Ø 0.60 ม.ความยาว 31 ม.
บอพัก 5 บอ

-

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 641 ตรม.
ทอระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
ความยาวทอระบายน้ํา 96 ม.
บอพัก 14 บอ

-

150,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

-

-

-

72,700

-

-

(งบเทศบาล)

-

(งบเทศบาล)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญแกบาน
เมืองและทองถิ่น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา
- การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร
ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น สะดวกขึ้น
รอยละ 100
- เสริมสรางความเจริญแกบาน
เมืองและทองถิ่น

กองชาง

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

กองชาง

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญแกบาน
เมืองและทองถิ่น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

กองชาง

ที่

โครงการ

9 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
พรอมวางทอระบายน้ํา
และบอพัก ค.ส.ล.
ถนนหลังหมูบานจิระนคร
จากจิระนคร ซอย 4 ถึง
จิระนคร ซอย 8
(ชุมชนตนสัก)

วัตถุประสงค

- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง
พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
10 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
พรอมวางทอระบายน้ํา
ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง
และบอพัก ค.ส.ล.
พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง
ถนนสันติสุข ซอย 3
และมีประสิทธิภาพ
(ชุมชนชุมเห็ด)
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
11 โครงการปรับปรุงผิว
- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
แอสฟลทติกคอนกรีต
ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง
ถนนนครจากแยกถนน
พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง
คูเมืองดานทิศใตถึงแยกถนน และมีประสิทธิภาพ
คูเมืองดานทิศเหนือ
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กวางเฉลี่ย 8.00 ม.
ยาวประมาณ 407 ม. หรือคิดเปน
พื้นที่ไมนอยกวา 3,137 ตรม.
ทอระบายน้ํา Ø 1.00 ม.
ความยาวทอระบายน้ํา 674 ม.
บอพัก 119 บอ

2561
(บาท)
(บาท)
-

2562
(บาท)
(บาท)
2,795,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กวางเฉลี่ย 2.80 - 5.00 ม.
ยาวประมาณ 90 เมตร หรือคิดเปน
พื้นที่ไมนอยกวา 295 ตรม.
ทอระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
ความยาวทอระบายน้ํา 78 ม.
บอพัก 11 บอ

-

- กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก
คอนกรีตพื้นที่ไมนอยกวา 7,036
ตรม. พรอมทาสีตีเสนจราจรดวย
สีเทอรโมพลาสติกพื้นที่ทาสี
ไมนอยกวา 76 ตรม.

-

-

350,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

(งบเทศบาล)

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญแกบาน
เมืองและทองถิ่น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

กองชาง

-

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญแกบาน
เมืองและทองถิ่น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

กองชาง

-

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

(งบเทศบาล)

2,100,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ที่

โครงการ

12 โครงการปรับปรุง
ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
ถนนอิสาณ จากแยก
ถนนนครถึงแยกถนนคูเมือง

วัตถุประสงค

- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง
พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
13 โครงการปรับปรุง
- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง
ถนนปลัดเมือง จากแยก
พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง
ถนนนิวาศถึงแยกถนนจิระ และมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
14 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
พรอมวางทอระบายน้ํา
ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง
และบอพัก ค.ส.ล.
พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง
ใกลบานเลขที่ 488/24
และมีประสิทธิภาพ
(ชุมชนบุลําดวนเหนือ)
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
15 โครงการปรับปรุง
- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง
ถนนสันติประชา
พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง
ากถนนปลัดเมืองถึง
และมีประสิทธิภาพ
ถนนอินจันทรณรงค
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก
คอนกรีตพื้นที่ไมนอยกวา 3,471
ตรม. พรอมทาสีตีเสนจราจร
ดวยสีเทอรโมพลาสติก
พื้นที่ทาสีไมนอยกวา 14 ตรม.

2561
(บาท)
(บาท)
-

2562
(บาท)
(บาท)
1,041,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

- กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก
คอนกรีตกวาง 13.00-19.10 ม.
ยาว 1,006 ม.พื้นที่ไมนอยกวา
15,452 ตรม.พรอมทาสีตีเสนจราจร
ดวยสีเทอรโมพลาสติก
พื้นที่ทาสีไมนอยกวา 156 ตรม.

-

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กวางเฉลี่ย 4.00 ม.
ยาวประมาณ 126 ม. หรือคิดเปน
พื้นที่ไมนอยกวา 487 ตรม.
ทอระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
ความยาวทอระบายน้ํา 109 ม.
บอพัก 17 บอ
- กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก
คอนกรีตกวางเฉลี่ย 9.29 ม.
ยาวประมาณ 720 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 6,690 ตรม.
พรอมทาสีตีเสนจราจรดวย
สีเทอรโมพลาสติกพื้นที่
ทาสีไมนอยกวา 47 ตรม.

-

4,635,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

690,000

-

2,875,000
(งบเทศบาล)

รับผิดชอบหลัก

กองชาง

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

กองชาง

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา
- การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร
ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น สะดวกขึ้น
รอยละ 100
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

กองชาง

-

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

-

-

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

-

-

-

(งบเทศบาล)

หนวยงาน

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

-

(งบเทศบาล)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

กองชาง

ที่

โครงการ

16 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
พรอมวางทอระบายน้ํา
และบอพัก ค.ส.ล. ขาง
บานเลขที่ 398/33
ทิศตะวันตกถนนหาญชนะ
(ชุมชนบุลําดวนเหนือ)

วัตถุประสงค

- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง
พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
17 โครงการกอสรางถนน
- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
คอนกรีต เสริมเหล็กพรอม ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง
ทอระบายน้ําและ
พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง
บอพัก ถนนจิระซอย 2/2 และมีประสิทธิภาพ
(ชุมชนบุลําดวนใต)
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
18 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. - เพื่อความปลอดภัยของ
พรอมทอระบายน้ําและปาย ทรัพยสินทางราชการ
ประตู ทางเขาประตู
- เพื่อการสัญจรเขาออก
ศูนยยานพาหนะ
บริเวณจอดรถศูนยยานพาหนะ
และเครื่องจักรกลบริเวณ
ยานพาหนะสะดวก
โรงเรียนเทศบาล 3
- เพื่อความสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอยไมมีฝุนละออง
ทําใหเกิดมลพิษ
19 โครงการปรับปรุง
- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง
ถนนนิวาศ จากถนน
พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง
สุนทรเทพถึงถนนหลักเมือง และมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กวางเฉลี่ย 4.00 ม.
ยาวประมาณ 66 ม. หรือคิดเปน
พื้นที่ไมนอยกวา 225 ตรม.
ทอระบายน้ํา Ø 0.60 ม. ความยาว
ทอระบายน้ํา 57 ม. บอพัก 9 บอ

2561
(บาท)
(บาท)
-

2562
(บาท)
(บาท)
219,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

-กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กวางประมาณ 1.50 - 3.50 ม.
ยาวประมาณ 46 ม.หรือคิดเปน
พื้นที่ไมนอยกวา 88 ตรม.
บอพัก 6 บอ ทอระบายน้ําØ 0.60 ม.
ความยาวทอระบายน้ํา 40 ม.

-

-

102,000

-

-กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
พื้นที่ประมาณ 4,712 ตรม.
ทอระบายน้ํา Ø 0.60 ม. ความยาว
ทอระบายน้ํา 335 ม. รั้ว ค.ส.ล.
ความยาวประมาณ 120 ม.
และปายประตูทางเขา
จํานวน 1 ปาย

-

-

-

-

- กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก
คอนกรีตกวางเฉลี่ย 11.40 ม.
ยาวประมาณ 300 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 3,420 ตรม.
พรอมทาสีตีเสนจราจร
ดวยสีเทอรโมพลาสติกพื้นที่ทาสี
ไมนอยกวา 27 ตรม.

-

-

-

1,478,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญแกบาน
เมืองและทองถิ่น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง

กองชาง

4,200,000 - การคมนาคมสัญจร
(งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- มีระบบสาธารณูปภคที่ดีรอง
รับศูนยยานพาหนะและบานพัก
พนักงานเทศบาลบริเวณ
โรงเรียนเทศบาล 3

กองชาง

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

กองชาง

-

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อค
จํานวน
590 ตรม. กอสรางคันหินรางตื้น
ค.ส.ล. ยาว 315 ม. และกอสราง
ถนนค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 2,735 ตรม. และ
ผิวถนนแอสฟลทติก
คอนกรีตพื้นที่ไมนอยกวา
2,735 ตรม.
21 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา - เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ํา - กอสรางทอระบายน้ํา Ø 1.00 ม.
พรอมบอพัก ถนนบุลําดวน ใหมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ยาวรวม 270 ม. ชนิดในผิวจราจร
จากแยกถนนแสนสุขถึงแยก แข็งแรงและ'ไดมาตรฐาน
ลึกเฉลี่ย1.50 ม. บอพัก
ถนนธานี
จํานวน 30 บอ
20 โครงการขยายผิวจราจร
ถนนจิระหนาศาลากลาง
จังหวัดบุรีรัมย(เดิม)
(ชุมชนหลังศาล)

-เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง
พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
-เพื่ออํานวยความสะดวก
ปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา ของประชาชน

2561
(บาท)
(บาท)
-

2562
(บาท)
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
3,720,000
- การคมนาคมสัญจร
(งบเทศบาล)
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100
2564
(บาท)
(บาท)

1,600,000

-

23 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา - เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ํา
พรอมบอพัก ถนนธานี,
ใหมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง
ถนนปลัดเมือง,จากแยกถนน แข็งแรงและ'ไดมาตรฐาน
อินจันทรณรงคถึง
แยกถนนพิทักษ
24 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา - เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ํา
พรอมบอพัก ถนนพิทักษ, ใหมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง
ถนนศรีเพชร 1, ถนนคูเมือง แข็งแรงและ'ไดมาตรฐาน
จากแยกถนนปลัดเมือง
ถึงคลองละลมลูกที่ 6

- กอสรางทอระบายน้ําทอเหลี่ยม
1.20x1.20 ม. ยาวรวม 804 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร บอพัก 39 บอ

-

- กอสรางทอระบายน้ําทอเหลี่ยม
1.50x1.50 ม. ยาวราวม 1,114 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. บอพัก 56 บอ
ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ไมนอย กวา 5,645 ตรม.

-

-

-

3,000,000

-

4,200,000

18,570,000

(งบเทศบาล)

-

กองชาง

กองชาง

-

- ระบบระบายน้ํามี - ระบบระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทําใหการระบายน้ําไหลได
รอยละ 100
สะดวกยิ่งขึ้น และระบบระบาย
น้ําที่มีความมั่นคงแข็งแรง

กองชาง

-

- ระบบระบายน้ํามี - ระบบระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทําใหการระบายน้ําไหลได
รอยละ 100
สะดวกยิ่งขึ้น และระบบระบาย
น้ําที่มีความมั่นคงแข็งแรง

กองชาง

-

- ระบบระบายน้ํามี - ระบบระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทําใหการระบายน้ําไหลได
รอยละ 100
สะดวกยิ่งขึ้น และระบบระบาย
น้ําที่มีความมั่นคงแข็งแรง

กองชาง

(งบเทศบาล)

-

รับผิดชอบหลัก

- ระบบระบายน้ํามี -ระบบระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทําใหการระบายน้ําไหลได
รอยละ 100
สะดวกยิ่งขึ้น และระบบระบาย
น้ําที่มีความมั่นคงแข็งแรง

(งบเทศบาล)

-

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

หนวยงาน

-

(งบเทศบาล)

22 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา - เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ํา - กอสรางทอระบายน้ํา Ø 1.20 ม.
พรอมบอพัก ถนนธานี
ใหมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ยาวรวม 519 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.
จากแยกถนนบุลําดวนถึง
แข็งแรงและ'ไดมาตรฐาน
บอพักจํานวน 17 บอ
แยกถนนอินจันทรณรงค

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

25 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา - เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ํา
พรอมบอพัก จากคลองละลม ใหมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง
ลูกที่ 6 ชวงหนาวัดอิสาณ แข็งแรงและ'ไดมาตรฐาน
เลียบทางรถไฟ
ถึงถนนบุรีรัมยสตึก
26 โครงการปรับปรุง
- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
ใหไดมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง
พรอมระบบระบายน้ําอยางทั่วถึง
ถนนหลักเมือง จากแยก
ถนนคูเมืองไปทางทิศเหนือ และมีประสิทธิภาพ
ถึงทางรถไฟ
- เพื่ออํานวยความสะดวก
(โครงการจากการประชุม
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ประชาคมเมือง)
ของประชาชน
27 โครงการปรับปรุงทางเทา - เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ถนนจิระจากวงเวียนหนา ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
ศาลากลาง(เดิม)ถึงทางรถไฟ และมีประสิทธิภาพ
ไปเขากระโดง
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
28 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
พรอมวางทอระบายน้ําและ ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
และบอพัก ค.ส.ล. ซอย 6 และมีประสิทธิภาพ
ทิศตะวันตกถนนบุลําดวน - เพื่ออํานวยความสะดวก
(ชุมชนโคกกลาง)
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
(โครงการจากการประชุม
ของประชาชน
ประชาคมเมือง)
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางทอระบายน้ําทอเหลี่ยม
1.50x1.50 ม. ยาวราวม 569 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. บอพัก 28 บอ
ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 380 ตรม.
- กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก
คอนกรีตพื้นที่ไมนอยกวา 11,012
ตรม. พรอมทาสีตีเสนจราจรดวย
สีเทอรโมพลาสติกพื้นที่ทาสี
ไมนอยกวา 140 ตรม.

- ปรับปรุงพื้นที่ทางเทาไมนอยกวา
12,300 ตรม. ปรับปรุงกระถางตนไม
180 ชุดปรับปรุงขอบบอพัก
พรอมฝาบอพัก จํานวน 196 บอ

2561
(บาท)
(บาท)
-

2562
(บาท)
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8,360,000
(งบเทศบาล)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2565
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
- ระบบระบายน้ํามี - ระบบระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองชาง
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทําใหการระบายน้ําไหลได
รอยละ 100
สะดวกยิ่งขึ้น และระบบระบาย
น้ําที่มีความมั่นคงแข็งแรง

-

-

-

-

3,303,000 - การคมนาคมสัญจร
(งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา

กองชาง

-

-

-

-

8,380,000 - การคมนาคมสัญจร
(งบเทศบาล) ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

-

-

-

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา0.15 ม. 308,000
(งบเทศบาล)
พื้นที่ไมนอยกวา 379 ตรม.
ทอระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
ความยาวทอระบายน้ํา 40 ม.
บอพัก 11 บอ

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

ที่

โครงการ

29 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
พรอมวางทอระบายน้ํา
และบอพัก ค.ส.ล. ถนน
ขางบานเลขที่
500/2 - 500/10
(ชุมชนโคกกลาง)

วัตถุประสงค

- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
(โครงการจากการประชุม
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
ประชาคมเมือง)
สวยงามแกทองถิ่น
30 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพื่อปรับปรุงถนนในเขต
พรอมวางทอระบายน้ํา
เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
และบอพัก ค.ส.ล. ถนน
และมีประสิทธิภาพ
ขางบานเลขที่ 437/80-89 - เพื่ออํานวยความสะดวก
(โครงการจากการประชุม
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ประชาคมเมือง)
ของประชาชน
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
31 โครงการปรับปรุงถนนหนา - เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
โรงพยาบาลบุรีรัมย
ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
(โครงการจากการประชุม
และมีประสิทธิภาพ
ประชาคมเมือง)
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 365 ตรม.
ทอระบายน้ํา Ø 0.60 ม. ความยาว
ทอระบายน้ํา 24 ม. บอพัก 3 บอ

2561
(บาท)
(บาท)
-

2562
(บาท)
(บาท)
54,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

-กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 167 ตรม.
ทอระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
ความยาวทอระบายน้ํา 32 ม.
บอพัก 4 บอ

-

- งานทาสีชองจอดรถ
ThemoPlastic paint'(สีเหลือง)
จํานวน 200.75 ตรม.
งานทาสีคันหินรางตื้น
จํานวน 35 ตรม.

-

130,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

(งบเทศบาล)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา
- เสริมสรางความเจริญแกบาน
เมืองและทองถิ่น

กองชาง

-

-

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

-

-

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น
เมืองและทองถิ่น

กองชาง

(งบเทศบาล)

72,700

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ที่

โครงการ

32 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
พรอมวางทอระบายน้ํา
และบอพัก ค.ส.ล. ถนนขาง
โรงฆาสัตว
(โครงการจากการประชุม
ประชาคมเมือง)

33 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
พรอมวางทอระบายน้ํา
และบอพัก ค.ส.ล. หนาบาน
เลขที่ 301-301/4
(ชุมชนสะพานยาว)
(โครงการจากการประชุม
ประชาคมเมือง)

34 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
พรอมวางทอระบายน้ํา
และบอพัก ค.ส.ล.
ซอยขางรานบุรีรัมยยนตรการ
(โคกกลาง ซอย 6)
(โครงการจากการประชุม
ประชาคมเมือง)

งบประมาณ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 140,100
(งบเทศบาล)
ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
งานทอระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
และมีประสิทธิภาพ
งานบอพัก ค.ส.ล. ทอ 0.60 ม.
- เพื่ออํานวยความสะดวก
งานรื้อถอนถนน ค.ส.ล.
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา พื้นที่ 9 ตรม.
ของประชาชน
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
80,000
(งบเทศบาล)
ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
พื้นที่ไมนอยกวา 99 ตรม.
ทอระบายน้ํา Ø 0.60 ม. ความยาว
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออํานวยความสะดวก
ทอระบายน้ํา 20 ม. บอพัก 3 บอ
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 295,000
(งบเทศบาล)
ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
กวางเฉลี่ย 4.00 ม.
และมีประสิทธิภาพ
ยาวประมาณ 73 ม. หรือคิดเปน
- เพื่ออํานวยความสะดวก
พื้นที่ไมนอยกวา 281 ตรม.
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ทอระบายน้ํา Ø 0.60 ม. ความยาว
ของประชาชน
ทอระบายน้ํา 65 ม. บอพัก 8 บอ
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

-

-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น
เมืองและทองถิ่น
- การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร
ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น สะดวกขึ้น
รอยละ 100
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

กองชาง

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

35 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
พรอมวางทอระบายน้ํา
และบอพัก ค.ส.ล. ถนน
ขางบานเลขที่ 178/11
(ชุมชนหนาสถานีรถไฟ)

วัตถุประสงค

- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
(โครงการจากการประชุม
ของประชาชน
ประชาคมเมือง)
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
36 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพื่อปรับปรุงถนนในเขต
พรอมวางทอระบายน้ํา
เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
และบอพัก ค.ส.ล. ซอยแยก และมีประสิทธิภาพ
ในซอย 4 ทิศตะวันตก
- เพื่ออํานวยความสะดวก
ขางบานเลขที่ 485/10
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
(ชุมชนบุลําดวนใต)
ของประชาชน
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
37 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพื่อปรับปรุงถนนในเขต
พรอมวางทอระบายน้ํา
เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
และบอพัก ค.ส.ล. ถนน
และมีประสิทธิภาพ
ขางบานเลขที่437/80-89 - เพื่ออํานวยความสะดวก
(ชุมชนราชภัฏ)
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
(โครงการจากการประชุม
ของประชาชน
ประชาคมเมือง)
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กวางเฉลี่ย 5.00 ม.
ยาวประมาณ 172 ม. หรือคิดเปน
พื้นที่ไมนอยกวา 832 ม.
ทอระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
ความยาวทอระบายน้ํา 148 ม.
บอพัก 23 บอ

2561
(บาท)
(บาท)
-

2562
(บาท)
(บาท)
780,700

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 200,000
กวางเฉลี่ย 5.00 ม. ยาวประมาณ (งบเทศบาล)
หรือคิดเปน พื้นที่ไมนอยกวา
175 ตรม. ทอระบายน้ํา Ø 0.60 ม
ความยาวทอระบายน้ํา
31 ม.บอพัก 5 บอ

-

-

-

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 150,000
กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวประมาณ (งบเทศบาล)
36 ม. หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา
139 ตรม. ทอระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
ความยาวทอระบายน้ํา 31 ม.
บอพัก 5 บอ

-

-

-

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

ที่

โครงการ

38 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
พรอมวางทอระบายน้ํา
และบอพัก ค.ส.ล. ถนน
บานเลขที่ 528/22
(ชุมชนบุลําดวนเหนือ)

39 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ถนนหนาโรงเรียนเทศบาล 2
(ชุมชนวัดอิสาณ)

40 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ถนนหลักเมือง
(ชุมชนหลังสถานีรถไฟ)

41 โครงการขยายผิวจราจรถนน
ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา
และบอพัก ค.ส.ล.
ซอยแสงทิย ขางบานเลขที่
288/8 (ชุมชนประปาเกา)
(โครงการจากการประชุม
ประชาคมเมือง)

วัตถุประสงค

- เพื่อปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
- เพื่อปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
- เพื่อปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
- เพื่อปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กวางเฉลี่ย 4.80 ม. ยาวประมาณ
124 ม.หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา
578 ตรม.ทอระบายน้ํา Ø 0.60 ม.
ความยาวทอระบายน้ํา 108 ม.
บอพัก 16 บอ

2561
(บาท)
(บาท)
-

2562
(บาท)
(บาท)
150,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. 234,000
(งบเทศบาล)
กวาง 13.00 ม. ยาว 26.30 ม.
หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา
341 ตรม.

-

-

-

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. 65,000
(งบเทศบาล)
กวาง 15.50 ม. ยาว 6.20 ม.
หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา
96 ตรม.

-

-

-

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญแกบาน
เมืองและทองถิ่น

กองชาง

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กวางเฉลี่ย 0.90-2.00 ม. (ดานซาย)
กวางเฉลี่ย 1.00 เมตร (ดานขวา)
ยาวประมาณ 106 ม.หรือ
คิดเปนพื้นทีไมนอยกวา 244 ตรม.
ทอระบายน้ํา'Ø 0.60 ม.
ความยาว 92 ม.บอพัก 14 บอ

-

285,000

-

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

-

(งบเทศบาล)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
42 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพื่อปรับปรุงถนนในเขต
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 106,000
(งบเทศบาล)
พรอมวางทอระบายน้ํา
เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง กวางเฉลี่ย 2.00-2.30 ม.
และบอพัก ค.ส.ล. ถนน
และมีประสิทธิภาพ
ยาวประมาณ 44 ม. หรือคิดเปน
ขางบานเลขที่ 192/2
- เพื่ออํานวยความสะดวก
พื้นทีไมนอยกวา 65 ตรม.
ทิศตะวันตกถนนบุลําดวน และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ทอระบายน้ํา'Ø 0.60 ม
(ชุมชนหนองปรือ)
ของประชาชน
ความยาว 38 ม. บอพัก 6 บอ
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
43 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพื่อปรับปรุงถนนในเขต
-กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 108,000
(งบเทศบาล)
พรอมวางทอระบายน้ํา
เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง กวางเฉลี่ย 1.20-1.50 ม.
และบอพัก ค.ส.ล.
และมีประสิทธิภาพ
ยาวประมาณ 54 ม. หรือคิดเปน
ถนนขางบานเลขที่
- เพื่ออํานวยความสะดวก
เปนพื้นทีไมนอยกวา 65 ตรม.
192/10 ทิศตะวันตก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา ทอระบายน้ํา'Ø 0.60 ม.
ถนนบุลําดวน
ของประชาชน
ความยาว 47 ม. บอพัก 7 บอ
(ชุมชนหนองปรือ)
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
44 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
พรอมวางทอระบายน้ํา
และบอพักค.ส.ล. ถนนธานี
ซอย 3 ซอยขางบานเลขที่
3/25(ชุมชนหนองปรือ)

- เพื่อปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาลใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 151,000
(งบเทศบาล)
กวางเฉลี่ย 5.00 ม.
ยาวประมาณ 40 ม. หรือคิดเปน
พื้นทีไมนอยกวา 195 ตรม.
ทอระบายน้ํา'Ø 0.60 ม.
ความยาวทอระบายน้ํา 35 ม.
บอพัก 5 บอ

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

-

-

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

-

-

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

ที่

โครงการ

45 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
พรอมวางทอระบายน้ํา
และบอพัก ค.ส.ล. ถนนธานี
ซอย 3 ซอยขาง
บานเลขที่ 5/12
(ชุมชนหนองปรือ)

46 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
พรอมวางทอระบายน้ํา
และบอพัก ค.ส.ล. ถนน
ขางบานเลขที่ 59/9-10
ทิศเหนือถนนอิสาณ
(ชุมชนหนองปรือ)

47 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยพวงทอง ทิศใตถนนจิระ
(ชุมชนบุลําดวนใต)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 137,000
ใหไดมาตรฐาน แข็งแรงและ
กวางเฉลี่ย 4.30 ม.ยาวประมาณ (งบเทศบาล)
มีประสิทธิภาพ
40 ม. หรือคิดเปนพื้นที
- เพื่ออํานวยความสะดวก
ไมนอยกวา 167 ตรม. ทอระบายน้ํา
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา Ø 0.60 เมตร ความยาว
ของประชาชน
ทอระบายน้ํา 35 ม. บอพัก 5 บอ
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 113,000
ใหไดมาตรฐาน แข็งแรงและ
กวางเฉลี่ย 3.80 ม. ยาวประมาณ (งบเทศบาล)
มีประสิทธิภาพ
35 ม. หรือคิดเปนพื้นที
- เพื่ออํานวยความสะดวก
ไมนอยกวา 128 ตรม. ทอระบายน้ํา
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา Ø 0.60 ม. ความยาวทอระบายน้ํา
ของประชาชน
30 ม. บอพัก 5 บอ
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 56,900
(งบเทศบาล)
ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
กวางเฉลี่ย 3.80 ม.
และมีประสิทธิภาพ
ยาวประมาณ 32 ม. หรือคิดเปน
- เพื่ออํานวยความสะดวก
พื้นทีไมนอยกวา 117 ตรม.
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

-

-

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

-

-

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

ที่

โครงการ

48 โครงการกอสรางปรับปรุง
ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
ถนนจิระจากเวียน
ประชาธิปไตยถึงแยก
ถนนสุนทรเทพ

วัตถุประสงค

- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
49 โครงการกอสรางปรับปรุง - เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
ถนนซอยดานหลัง
และมีประสิทธิภาพ
บ.ข.ส. (ทางเขานครชัยแอร) - เพื่ออํานวยความสะดวก
(โครงการจากการประชุม
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ประชาคมเมือง)
ของประชาชน
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามแกทองถิ่น
50 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. - เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
พรอมวางทอระบายน้ํา
ใหไดมาตรฐาน แข็งแรง
และบอพัก ค.ส.ล. ถนน
และมีประสิทธิภาพ
ขางบานเลขที่ 178/17
- เพื่ออํานวยความสะดวก
ทิศเหนือถนนหนาสถานีรถไฟ และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
(ชุมชนหนาสถานีรถไฟ)
ของประชาชน
(โครงการจากการประชุม
- เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
ประชาคมเมือง)
สวยงามแกทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก
คอนกรีตพื้นที่ไมนอยกวา
14,200 ตรม. พื้นที่ทาสีตีเสน
จราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก
ไมนอยกวา 117 ตรม.

2561
(บาท)
(บาท)
4,260,000

2562
(บาท)
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

- กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก
คอนกรีตพื้นที่ไมนอยกวา
1,484 ตรม.

-

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15ม.
กวาง 5.80-6.00 ม. ยาวประมาณ
169 ม. หรือคิดเปนพื้นที
ไมนอยกวา 980 ตรม. ทอระบายน้ํา
Ø 0.60 ม. ความยาวทอระบายน้ํา
148 ม. บอพัก 21 บอ

-

-

390,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

800,000
(งบเทศบาล)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

-

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

-

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

(งบเทศบาล)

-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ที่

โครงการ

51 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ระบบทอระบายน้ํา
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
(โครงการจากการประชุม
ประชาคมเมือง)

วัตถุประสงค

- เพื่อซอมแซมปรับปรุงฝา
บอพักทอระบายน้ําและระบบ
ทอระบายน้ําใหอยูในสภาพดี
สามารถรองรับน้ําทิ้งหรือน้ําฝน
และระบายน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดทําฝาบอพักทอระบายน้ํา
ทดแทนฝาที่ชํารุดรวมทั้งซอมแซม
ปรับปรุงระบบทอระบายน้ําให
สมบูรณและครอบคลุมมากขึ้น

งบประมาณ
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 1,500,000 1,500,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 1,500,000 -จํานวนขอรองเรียน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จากประชาชนเกี่ยวกับ
ทอระบายน้ําอุดตัน
และปญหาฝาทอ
ระบายน้ําชํารุด
มีจํานวนลดลง
รอยละ 70

13,000,000
52 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม -เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ํา - กอสรางทอเหลี่ยมระบายน้ํา
(งบเทศบาล)
ค.ส.ล.ระบายน้ําพรอม
ใหมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ค.ส.ล. ขนาด 1.50x1.50 ม.
บอพักถนนแสนสุข
แข็งแรงและไดมาตรฐาน
ความยาว 578 ม.พรอมบอพัก
(โครงการจากการประชุม
ขนาด 1.50x1.50 ม. ลึก 2.50 ม.
ประชาคมเมือง)
จํานวน 34 ชุด
-คืนผิวจราจร คสล.หนา 0.20 ม.
กวาง 3.00 ม. ยาว 578 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,655 ตร.ม.
53 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม -เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ํา - กอสรางทอเหลี่ยมระบายน้ํา
3,000,000
(งบเทศบาล)
ค.ส.ล. ระบายน้ําพรอม
ใหมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ค.ส.ล. ขนาด 1.50x1.50 เมตร
บอพักถนนจิระ
แข็งแรงและไดมาตรฐาน
ความยาว 131 เมตร พรอมบอพัก
(โครงการจากการประชุม
ขนาด 1.50x1.50 เมตร ลึก 2.50
ประชาคมเมือง)
เมตร จํานวน 7 ชุด

2564
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ทอระบายน้ําไมอุดตัน
ระบายน้ําเสียไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ระบบทอระบายน้ํา
มีความสามารถ
รองรับน้ําทิ้งไดครอบคลุม
พื้นที่มากขึ้น
- ประชาชนปลอดภัยจาก
การสัญจรไปมาบนทางเทา
-ระบบระบายน้ํามี -ระบบระบายน้ํา
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพทําใหการ
รอยละ 100
ระบายน้ําไหล
ไดสะดวกยิ่งขึ้น
-ไดระบบระบายน้ํา
ที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ไดมาตรฐาน

กองชาง
สุขาภิบาล

-ระบบระบายน้ํามี -ระบบระบายน้ํา
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพทําให
รอยละ 100
การระบายน้ําไหล
ไดสะดวกยิ่งขึ้น
-ไดระบบระบายน้ํา
ที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ไดมาตรฐาน

กองชาง
สุขาภิบาล

กองชาง
สุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

54 โครงการกอสรางวางทอ
-เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ํา -กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ระบายน้ําค.ส.ล.พรอมบอพัก ใหมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง Ø ขนาด 0.60 ม. ความยาว190 ม.
ชุมชนบุลําดวนเหนือ
แข็งแรงและไดมาตรฐาน
พรอมบอพัก จํานวน 17 ชุด
(ขางทางรถไฟ)
(ตามแบบแปลน)

2561
(บาท)
(บาท)
-

2562
(บาท)
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
372,300
-

2565
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

(โครงการจากการประชุม
ประชาคมเมือง)

รวม

54 โครงการ

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

-ระบบระบายน้ํามี -ระบบระบายน้ํา
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพ
รอยละ 100
ทําใหการระบายน้ําไหล
ไดสะดวกยิ่งขึ้น
-ไดระบบระบายน้ํา
ที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ไดมาตรฐาน
-ระบบระบายน้ํา
มีประสิทธิภาพ
ทําใหการระบายน้ําไหล
ไดสะดวกยิ่งขึ้น
-ไดระบบระบายน้ํา
ที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ไดมาตรฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง
สุขาภิบาล

กองชาง
สุขาภิบาล

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ดานเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางที่ 2 ติดตั้ง ปรับปรุง และขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
vแผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1 โครงการประดับไฟฟา
- เพื่อประดับไฟฟางานพิธีตางๆ เชน-ประดับไฟฟาถนนจิระ ถนนธานี
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ตามถนนสายตางๆ
1) วันชาติ
ถนนบุลําดวน ถนนรมยบุรี
2) วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ถนนปลัดเมือง ถนนสุนทรเทพ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ถนนนิวาศ และถนนสายตางๆ
3) วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ตามความเหมาะสม
สมเด็จพระราชินี
4) งานเทศกาลประเพณี
ทองถิ่น อื่นๆ
2 โครงการขยายเขต และติดตั้ง - เพื่อจัดใหมีไฟฟาสาธารณะใช - ทําการขยายเขตระบบ
10,000 10,000 10,000 10,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
หรือปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ อยางทั่วถึง
จําหนายไฟฟาตามถนน ตรอก
(โครงการจากการประชุม
- เพื่อปรับปรุงอุปกรณ
ซอย ที่ยังไมมีระบบไฟฟา
ประชาคมเมือง)
และระบบจําหนายไฟฟา
เขาไปถึง โดยทําการขยายเขต
สาธารณะใหมีสภาพดี
ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ
และเหมาะสมเสริมสราง
- การไฟฟาเปนผูสํารวจ
ความปลอดภัย
ประมาณการ คาใชจาย และ
ดําเนินการขยายเขต ระบบ
จําหนายไฟฟา เทศบาลเปนผู
ชําระคาไฟฟา ตามระเบียบ

รวม

2 โครงการ

1,010,000

1,010,000

1,010,000

1,010,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 - ถนนสายหลักตางๆ
(งบเทศบาล) มีการประดับไฟฟา
งานพิธี เทศกาลนิยม
อยางทั่วถึง
รอยละ 100

10,000 - เขตเทศบาล
(งบเทศบาล) มีไฟฟาสองสวาง
เพิ่มขึ้น 18 ชุมชน

1,010,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- สรางความเปนระเบียบ
เรียบรอยสวยงาม
- ประชาชน ไดแสดงความ
จงรักภักดีและนอมสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ

กองชาง

- ประชาชนไดรับการ
บริการไฟฟาสองสวาง
อยางทั่วถึง
- เสริมสรางความ
ปลอดภัย แกประชาชน
และความเปนระเบียบ
เรียบรอย

กองชาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ดานเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 3 การพัฒนาระบบจราจร
vแผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการติดตั้งเสาไฟฟา
- เพื่อจัดใหมีไฟฟาสองสวาง
- ติดตั้งเสาไฟฟาพรอมอุปกรณ
413,000
843,000 - ถนนสายหลักตางๆ
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล) มีการประดับไฟฟา
แสงสวางชนิด Hight Mast สาธารณะอยางทั่วถึง
(ตอตน)
(15.00 ม.) พรอมโคม
- เพื่อปรับปรุงอุปกรณและ
1.เสาไฟฟาพรอมชุดจับยึดดวงโคม
งานพิธี เทศกาลนิยม
( 6x400 W.MHL.)
ระบบ จําหนายไฟฟาสาธารณะ และอุปกรณประจําเสาไฟฟา
อยางทัว่ ถึง
(โครงการจากการประชุม
ใหมีสภาพดี
- เสาไฟฟาสูง 15 ม.พรอมอุปกรณ
รอยละ 100
ประชาคมเมือง)
ประกอบเสาไฟฟาครบชุด(1 ตน)
- โคมไฟฟา 400 W Metal Halide
พรอมอุปกรณครบชุด
(6 โคม/ตน 2 ชั้น)
- ฐานเสาไฟฟาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด2.50x2.50x1.50 เมตร
- สายไฟฟา NYY 4x10 sq.mm.
(สายไฟฟาเดินระหวางเสา) 30 ม.
- สาย VCT 4x6 sq.mm.
(สายไฟฟาเดินในเสาถึงโคม) 18 ม.
- คาทาสีและติดตั้งแผนสะทอนแสง
- ขุดตัดถนนพรอมปดทับคอนกรีต
- ทอ HDPE Ø 1 "
- Ground Rod (1 ชุด)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
- สรางความเปนระเบียบเรียบ
รอยสวยงาม
- ประชาชน ไดแสดงความ
จงรักภักดีและนอมสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

ที่

โครงการ

2 โครงการจัดระบบสัญญาณ
ไฟจราจร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร '- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป 2561
หรือระบบควบคุมสัญญาณ
จํานวน 3 จุด
(โครงการจากการประชุม
ไฟจราจร
'- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป 2562
ประชาคมเมือง)
จํานวน 1 จุด
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป 2563
จํานวน 1 จุด
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป 2564
จํานวน 1 จุด
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป 2565
จํานวน 1 จุด
3 โครงการปรับปรุงเครื่องหมาย - ทีตีเสนแบงชองจราจร
- เพื่อปรับปรุงโคมไฟและเสาไฟ
และสัญญาณไฟจราจร
- เพื่อปรับปรุงสัญลักษณจราจร สัญญาณจราจร
(โครงการจากการประชุม
ของทางและถนน
- จัดซื้อแผงวงจรระบบควบคุมไฟ
ประชาคมเมือง)
- เพื่อปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ไฟสัญญาณจราจร 2 ชุด
- ทาสีตีเสนแบงถนน
(ดวยสีเทอรโมพลาสติก)
- ทาสีปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
ขอบทางเทา
4 โครงการจัดหาอุปกรณใชใน - เพื่อซื้ออุปกรณสนับสนุน
- จัดซื้อแผงกั้นถนน
กิจการจราจร
การปฏิบัติงานของตํารวจจราจร จํานวน 50 แผง
(โครงการจากการประชุม
- จัดซื้อกําแพงน้ําพลาสติก
ประชาคมเมือง)
จํานวน 50 อัน
- ซื้อวัสดุอุปกรณอื่นๆ
ตามความจําเปน
- ติดตั้งปายจราจรบอกทาง

2561
(บาท)
(บาท)
3,000,000

2562
(บาท)
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

-

1,000,000

-

-

1,000,000

-

(งบเทศบาล)

-

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2565
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
- ความปลอดภัย
- ประชาชนไดรับความสะดวก
กองชาง
ในการใชรถใชถนนของ และปลอดภัยในการใชรถ
ประชาชน เพิ่มขึ้น ใชถนน เพื่อสัญจรไปมา
รอยละ 90
- สรางความเปนระเบียบ
เรียบรอยแกทองถิ่น

(งบเทศบาล)

-

-

-

1,000,000

-

(งบเทศบาล)

-

-

-

-

1,000,000
(งบเทศบาล)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ความปลอดภัย
- ประชาชนไดรับความสะดวก
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการใชรถใชถนนของ และปลอดภัยในการใชรถ
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน เพิ่มขึ้น ใชถนน เพื่อสัญจรไปมา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รอยละ 90
- สรางความเปนระเบียบ
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
เรียบรอยแกทองถิ่น
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
- สรางความเจริญ
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

200,000 200,000 200,000 200,000

-

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-

100,000 100,000 100,000 100,000 - ความปลอดภัย
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการใชรถใชถนน
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ของประชาชน เพิ่มขึ้น
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รอยละ 90
200,000 200,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

- ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการใชรถ
ใชถนน เพื่อสัญจรไปมา
- สรางความเจริญแกบานเมือง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โคงการติดตั้งปายแนะนําการ - เพื่อแนะนําสถานที่และเสนทาง - ติดตั้งปายแนะนําการจราจร
จราจรขนาดเล็ก
ใหแกประชาชน
ขนาดเล็กจํานวน 30 จุด
(โครงการจากการประชุม
ประชาคมเมือง)

6 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณไฟ - เพื่อปรับปรุงสัญลักษณจราจร
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย ของทางและถนน
(โครงการจากการประชุม
ประชาคมเมือง)

7 โครงการซอมแซมปายบอก
สถานที่ขนาดใหญ
(โครงการจากการประชุม
ประชาคมเมือง)

8 โครงการติดตั้งปายแนะนํา
การจราจรขนาดใหญ

- ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบ
พลังงาน'แสงอาทิตย
เสาขนาด Ø 3 นิ้ว สูง 3 ม.
โคมไฟขนาด 300 มม. พรอมแผง
โซลาเซลล จํานวน 5 ชุด
- เพื่อแนะนําสถานที่และเสนทาง - ซอมแซมปายแนะนําสถานที่
ใหแกประชาชน ในการอุปโภค ขนาดใหญ จํานวน 5 จุด 8 ปาย
บริโภคอยางทั่วถึง

- เพื่อแนะนําสถานที่และเสนทาง - ติดตั้งปายแนะนําการจราจร
ใหแกประชาชน
ขนาดใหญ'จํานวน 10 จุด

(โครงการจากการประชุม
ประชาคมเมือง)

9 โครงการติดตั้งปายชื่อถนน
สถานที่ขนาดใหญ
(โครงการจากการประชุม
ประชาคมเมือง)

รวม

9 โครงการ

- เพื่อแนะนําสถานที่และเสนทาง - ติดตั้งปายแนะนําการจราจร
ใหแกประชาชน
ขนาดใหญจํานวน 60 จุด

งบประมาณ
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 - ความปลอดภัย
-ประชาชนไดรับความสะดวก
กองชาง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการใชรถใชถนนของ และปลอดภัยในการใชรถ
ประชาชน เพิ่มขึ้น ใชถนน เพื่อสัญจรไปมา
รอยละ 90
-สรางความเปนระเบียบ
เรียบรอยแกทองถิ่น
200,000 200,000 200,000 200,000 - ความปลอดภัย
-ประชาชนไดรับความสะดวก
กองชาง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการใชรถใชถนนของ และปลอดภัยในการใชรถ
ประชาชน เพิ่มขึ้น ใชถนน เพื่อสัญจรไปมา
รอยละ 90
- สรางความเปนระเบียบ
เรียบรอยแกทองถิ่น
350,000
- ใหประชาชนไดรูจัก -ประชาชนไดรับความสะดวก
กองชาง
(งบเทศบาล)
สถานที่ตางๆเพิ่มขึ้น และปลอดภัยในการใชรถ
รอยละ 90
ใชถนน เพื่อสัญจรไปมา
- สรางความเปนระเบียบ
เรียบรอยแกทองถิ่น
2,000,000
- ความปลอดภัย
- ประชาชนไดรับความสะดวก
กองชาง
(งบเทศบาล)
ในการใชรถใชถนนของ และปลอดภัยในการใชรถ
ประชาชน เพิ่มขึ้น ใชถนน เพื่อสัญจรไปมา
รอยละ 90
780,000
- ใหประชาชนไดรูจัก - ประชาชนไดรับความสะดวก
กองชาง
(งบเทศบาล)
ชื่อถนนตางๆเพิ่มขึ้น และปลอดภัยในการใชรถ
รอยละ 90
ใชถนน เพื่อสัญจรไปมา
- สรางความเปนระเบียบ
เรียบรอยแกทองถิ่น

5,963,000 6,280,000 3,500,000 3,700,000

4,343,000

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ดานเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางที่ 4 ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุงและขยายบริการของการประปาภูมิภาค
v แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการขยายเขต
- เพื่อจัดใหประชาชน มีน้ํา
- ทําการขยายเขตระบบประปา
10,000 10,000 10,000 10,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ระบบประปาภายในเขต
ประปาใชในการอุปโภค - บริโภค ภายในเขตเทศบาล
เทศบาล
อยางทั่วถึง

รวม

1 โครงการ

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
2565
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
10,000 - ประชาชนในเขต - ประชาชนมีน้ําประปา
(งบเทศบาล) เทศบาลมีระบบประปา ใชอยางทั่วถึง
ใชอยางทั่วถึง
- สรางความเจริญใหแก
รอยละ 100
ทองถิ่น

10,000

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

-

ยุทธศาสตรการพัฒนา
สิ่งแวดลอมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางที่ 1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการรณรงครักษา
-เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
-จัดกิจกรรมรณรงคพัฒนารักษา
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -มีการจัดกิจกรรม
สิ่งแวดลอมในเขตเทศบาลปละ 3 ครั้ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รณรงคพัฒนา
ความสะอาดและพัฒนา
จากทุกภาคสวนในการรักษา
สภาพแวดลอมในวันสําคัญ ความสะอาดและพัฒนา
เนื่องในโอกาสหรือวันสําคัญตางๆเชน
สิ่งแวดลอม
และโอกาสตาง ๆ
สภาพแวดลอม
วันลอยกระทง วันสิ่งแวดลอมโลก
ปละ 3 ครั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา เปนตน
2 โครงการอาสาสมัคร
-เพื่อใหมีกลุมอาสาสมัคร
-จัดอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค
20,000
20,000
20,000 -มีอาสาสมัครพิทักษ
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล) สิ่งแวดลอมอยางนอย
พิทักษสิ่งแวดลอม
ในการ ดูแลและรักษา
ดานสิ่งแวดลอมแกกลุมตางๆ
(ซาเลงสะอาดเมือง)
สิ่งแวดลอม
อยางนอย ปละ 1 ครั้ง ประมาณ
30 คน
-เพื่อสรางเครือขายในการ
30 คน เชน กลุมซาเลง
ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม
กลุมอาสาสมัครสิ่งแวดลอม

3 โครงการจังหวัดบุรีรัมย
สะอาด ปราศจากถังขยะ
(โครงการจากการประชุม
ประชาคมเมือง)

-เพื่อใหถนนสะอาดสวยงาม
ปราศจากถังขยะ
-เพื่อลดแหลงการเปนแหลง
เพาะพันธของสัตวพาหะนําโรค
-เพื่อลดปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากขยะ
และถังรองรับ
-เพื่อสรางขบวนการมีสวนรวม
ในการจัดการขยะ การรวบรวม
ขยะออกมาทิ้งเปนเวลา

-จัดทําประชาคมประชาชนที่อาศัย 20,000
อยูบนถนนปลอดถังขยะเพื่อรับฟง (งบเทศบาล)
ความคิดเห็น ปละ 1 ครั้งและขอ
ความรวมมือในการจัดทําโครงการ
-จัดทําเอกสารเสนทางถนนปลอด
ถังขยะเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
-จัดประชุมคณะกรรมการจังหวัด
สะอาดเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ปละ 4 ครั้ง

-

-

20,000
(งบเทศบาล)

-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-บานเมืองสะอาดมี
สภาพแวดลอมดี
ดวยความรวมมือ
จากทุกภาคสวน

-สรางเครือขายในการ
ปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม
ในชุมชน
-คุณภาพสิ่งแวดลอม
ในเขตเทศบาลดีขึ้น
-ลดปญหาเรื่องรองเรียน
ดานสิ่งแวดลอมในชุมชน
- ถนนสายหลักและ -เมืองบุรีรัมยนาอยู
ในชุมชนปลอด
อยางยั่งยืน สะอาด สวยงาม
ถังขยะ
-ลดปญหาแหลงเพาะพันธุ
สัตวพาหะนําโรค
-ลดปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอมอันเนื่อง
มาจากถังขยะ
-เกิดขบวนการมีสวนรวม
ในการจัดการขยะ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ

4 โครงการบานสะอาด
ชุมชนสะอาด สิ่งแวดลอมดี
(โครงการจากการประชุม
ประชาคมเมือง)

รวม

4 โครงการ

วัตถุประสงค

-เพื่อใหบานในแตละชุมชน
สะอาดนาอยูอาศัย
-เพื่อใหชุมชนทั้ง 18 ชุมชน
ในเขตเทศบาลสะอาด เรียบรอย
สวยงาม สิ่งแวดลอมดี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดกิจกรรมรณรงคพัฒนากําจัด
วัชพืชจัดสภาพแวดลอมในชุมชน
ทั้ง18 ชุมชนๆ ละ 1 ครั้งตอป
-ประชาสัมพันธใหประชาชน
ไดดูแลความสะอาดบริเวณหนาบาน
ของตนเองใหสะอาด"หนาบาน
หนามอง"

2561
(บาท)
5,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000 45,000 45,000

95,000

55,000 115,000 115,000 115,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2565
(บาท)
45,000 -ชุมชนทั้ง 18 ชุมชน - บานเรือนในเขตเทศบาล
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีความสะอาด
และชุมชนเกิดความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม ไมมีขยะตกคาง วัชพืชไดรับ
การกําจัด ไมรกรุงรัง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สาธารณสุขฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 2 เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
v แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการศูนยการเรียนรู
-เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง
-เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนยเรียนรู 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -เกิดศูนยเรียนรูชุมชน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปลอดขยะในเขต
ชุมชนบุลําดวนใต
ศูนยเรียนชุมชนปลอดขยะ
รูชุมชนบุลําดวนใตปลอดขยะ
ปลอดขยะ
ของชุมชนบุลําดวนให
(สืบเนื่องจากการไดรับรางวัลชนะ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
ใหเกิดความยั่งยืน
เลิศโครงการประกวดชุมชนปลอด
จํานวน 1 แหง
ดานการจัดการขยะ
ขยะระดับประเทศ)
(ชุมชนบุลําดวนใต)
2 โครงการชุมชนชุมเห็ด
-เพื่อสงเสริมใหประชาชนชุมชน -ชุมชนชุมเห็ด เปนพื้นที่ตนแบบใน
30,000 30,000 30,000 -เทศบาลเมืองบุรีรัมย
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีชุมชนปลอดขยะ
ปลอดขยะ
ชุมเห็ดมีการคัดแยกขยะทั้ง 4 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้ง 4
(โครงการจากการประชุม
ประเภท ไดแก ขยะอินทรีย
ประเภท ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นอีก 1 ชุมชน
ประชาคมเมือง)
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย
-ชุมชนชุมเห็ดสามารถลดปริมาณ
และขยะทั่วไป ไดอยาง
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน
ประสิทธิภาพ
ไดอยางนอยรอยละ 35 ของปริมาณ
-เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกเรื่อง
ขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน
การลด การคัดแยกและนําขยะ
กลับมาใชใหม ตามหลัก 3Rs :
Reduce Reuse Recycle
-เพื่อใหสภาพแวดลอม
ของชุมชนชุมเห็ดนาอยู

3 โครงการเฝาระวังและ
ควบคุมคุณภาพน้ําจาก
แหลงตางๆที่เทศบาล
รับผิดชอบ

- เพื่อตรวจสอบและเฝาระวัง
คุณภาพน้ําจากแหลงตางๆ เชน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลฯ และจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติอื่นๆ

-เก็บตัวอยางน้ําจากสถานที่
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 -ตรวจวิเคราะหน้ํา
กําจัดขยะมูลฝอยรวมทั้งจากแหลงน้ํา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) 4 ครั้ง/ป
ธรรมชาติตางๆตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ํา ไดแกคา BOD COD
DO SS ฯลฯ โดยการจางเหมาตรวจ
ปละ 4 ครั้ง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ชุมชนบุลําดวนใตไดรับ
การจัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชน
ปลอดขยะอยางยั่งยืน
พรอมเปนแหลงศึกษา
เรียนรูดูงาน
-ประชาชนชุมชนชุมเห็ด
มีการคัดแยกขยะ
ทั้ง 4 ประเภท
ไดแก ขยะอินทรีย
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย
และขยะทั่วไป ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
-ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
ลดลง จากการคัดแยก
และนําขยะกลับมาใชใหม
ตามหลัก 3Rs : Reduce
Reuse Recycle
-ชุมชนชุมเห็ดนาอยู
มีทัศนียภาพที่สวยงาม
- ทําใหทราบคุณภาพน้ํา
จากแหลงตางๆ วาอยูใน
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด
หรือไม เปนการเฝาระวัง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง
สุขาภิบาล

กองชาง
สุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

ตัวชี้วัด
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการจางเหมากําจัดขยะ - เพื่อใหขยะอันตรายที่คัดแยก - จางเหมาบริษัทเอกชนกําจัดขยะ
100,000 100,000 -เทศบาลเมืองบุรีรัมย
อันตรายอยางถูกหลักวิชาการ ไดรับการกําจัดอยางถูกวิธี
อันตรายใหถูกตองตามหลักวิชาการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีการกําจัดขยะ
(โครงการจากการประชุม
ลดการปนเปอนสูสิ่งแวดลอม
อันตราย รอยละ 100
ประชาคมเมือง)
และสุขภาพอนามัยของประชาชน
ของขยะอันตราย
ที่เก็บได
5 โครงการเยาวชนรวมใจ
- เพื่อใหเยาวชนมีความรูความ -จัดอบรมใหความรูดานสิ่งแวดลอม 20,000 20,000
-มีกลุมแกนนําดําเนิน
พิทักษสิ่งแวดลอม
เขาใจปญหาขยะมูลฝอยและ
แกกลุมเปาหมาย ไดแก กลุมอาสา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
กิจกรรม/ประสานงาน
(โครงการจากการประชุม
น้ําเสีย
สมัครรักษสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา
ดานสิ่งแวดลอม
ประชาคมเมือง)
- เพื่อเกิดกระบวนการมี
จํานวน 100 คน
ในสถานศึกษา
สวนรวมของเยาวชน
(ม.ราชภัฏ, เทคนิคบุรีรัมย, บ.พ.)
อยางนอย 2 แหง
ในการรวมกันจัดกิจกรรม
ที่สงเสริมการลดปริมาณขยะ
6 โครงการอบรมและบันทึก
- เพื่อกระตุนและสรางจิตสํานึก - จัดอบรมหนวยงาน/อปท.
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -จัดอบรมเจาหนาที่
ขอตกลงความรวมมือ
ใหกับหนวยงาน/อปท. ที่นําขยะ ที่นําขยะมารวมกําจัดกับเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จากหนวยงาน/อปท.
การบริหารจัดการ
มารวมกําจัดกับเทศบาลเมือง
เมืองบุรีรัมยจํานวน 16 แหง
ที่นําขยะมารวมกําจัด
ขยะมูลฝอย
บุรีรัมยใหมีการบริหารจัดการ
- หนวยงาน/อปท. ที่นําขยะมารวม
ขยะกับเทศบาล
(โครงการจากการประชุม
ขยะที่ตนทางระหวางเพื่อลดภาระ กําจัดขยะมูลฝอย มีการจัดทํา
เมืองบุรีรัมย
ประชาคมเมือง)
การกําจัดขยะที่ปลายทาง
โครงการลด คัดแยกขยะที่ตนทาง
อยางนอย 100 คน
- จัดใหมีการบันทึกชอตกลง
ระหวางทาง
(16 แหง)
ความรวมมือในการบริหาร
-จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ
จัดการขยะมูลฝอย
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
7 โครงการศูนยเรียนรู
- เพื่อใหพนักงานประจําสถานที่ - จัดใหมีการศึกษาดูงานปราชญ
30,000 15,000 15,000 15,000 15,000 - เกิดศูนยการเรียนรู
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เศรษฐกิจพอเพียง ณ
เศรษฐกิจพอเพียง
กําจัดขยะมูลฝอย มีความรูเรื่อง ชาวบานเพื่อเปนแนวทางในการ
ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่กําจัดขยะ
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
พระราชดําริ
ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
มูลฝอย
(โครงการจากการประชุม
-เพื่อนําความรูที่ไดมา
- สรางศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 1 แหง
ประชาคมเมือง)
ประยุกตใชณ สถานที่กําจัด
ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอย และจัดทํา
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนมีการคัดแยก
ขยะอันตรายออกจากขยะ
ทั่วไป
- ขยะอันตรายไดรับการ
กําจัดอยางถูกหลักวิชาการ
- สรางกลุมเยาวชนแกนนํา
ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอม

กองชาง
สุขาภิบาล

- หนวยงาน/อปท. มีการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยที่
ตนทาง ระหวางทาง และ
สามารถลดภาระ
การกําจัดได
- เกิดบันทึกขอตกลง
รวมกันในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

กองชาง
สุขาภิบาล

- พนักงานมีความรูความ
เขาใจในการดําเนินงาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถ
นําความรูที่ไดมาประยุกตใช
จนสามารถสรางศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง
ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยฯ

กองชาง
สุขาภิบาล

กองชาง
สุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

8 โครงการกอสรางอาคารเก็บ - เพื่อสรางอาคารเก็บรวบรวม
รวบรวมขยะอันตราย
ขยะอันตรายที่รวบรวม
(โครงการจากการประชุม
จากแตละชุมชนในเขตเทศบาล
ประชาคมเมือง)
-เพื่อใหเทศบาลเมืองบุรีรัมย
มีจุดพักขยะอันตราย กอนสงไป
กําจัดอยางถูกหลักวิชาการ
9 โครงการสํานักงานสีเขียว
-เพื่ออบรมใหความรูกับ
(Green Office)
พนักงานและลูกจาง
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
เรื่องสํานักงานสีเขียว
-เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
พลังงานและสิ่งแวดลอม
ในสํานักงานตามเกณฑสํานักงาน
สีเขียว(Green Office)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สรางอาคารเก็บรวบรวมขยะ
อันตราย ที่เก็บจากแตละชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
กอนสงไปกําจัดอยางถูกหลัก
วิชาการตอไป
-สํานักงานเทศบาลฯ ดําเนินการ
ไดตามเกณฑสํานักงานสีเขียว
(Green Office)

2561
(บาท)
(บาท)
-

2562
(บาท)
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
(บาท)
1,500,000

2565
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

10 โครงการขยะแลก
ของกินของใช

- เพื่อสรางสํานึกใหกับประชาชน - จัดโครงการขยะแลกของกิน
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ของใช ชุมชนในเขตเทศบาล
ของขยะ

20,000

20,000

11 โครงการแปลงพวงหรีด
เปนปุยหมัก

- เพื่อนําขยะประเภทพวงหรีด -พระภิกษุสงฆรวมถึงบุคลากรในวัด 20,000 20,000
ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
นําพวงหรีด มาผลิตปุยและน้ําหมัก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
- สรางมูลคาใหกับขยะประเภท ชีวภาพใชดูแลตนไมบริเวณวัด
พวงหรีด โดยการนําไปผลิต
เปนปุยหมักชีวภาพ
- เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวน
รวมระหวางวัดกับ อปท.ในการ
คัดแยกและนําขยะกลับมาใช

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

- มีอาคารสําหรับเก็บ - เทศบาลเมืองบุรีรัมย
รวบรวมขยะอันตราย มีอาคารสําหรับเก็บรวบรวม
อยางนอย 1 อาคาร ขยะอันตราย
-ขยะอันตรายที่รวบรวมได
จากชุมชน มีจุดพักกอนจะ
สงกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ
-พนักงานเขาอบรม -สํานักงานเทศบาลเมือง
อยางนอยรอยละ 80 บุรีรัมยมีการบริหารจัดการ
-เทศบาลเมืองบุรีรัมย ทรัพยากร พลังงาน และ
สามารถบริหาร
สิ่งแวดลอมในสํานักงาน
ทรัพยากรพลังงาน ไดอยางมีคุณภาพ
และสิ่งแวดลอม
-ใชทรัพยากรไดอยางคุมคา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
โดยสามารถลดคา
ใชจายอยางนอย
รอยละ 20 ของคา
ใชจายเดิม
-ชุมชนในเขตเทศบาล - ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมย มีสวนรวม มีจิตสํานึกเรื่องการคัดแยก
ไมนอยกวารอยละ 80
ของชุมชนในเขตเทศบาล
- วัดทั้ง 4 แหง
-ปริมาณขยะประเภทพวง
สามารถผลิตปุยหมัก หรีดที่จะนําไปฝงกลบลดลง
และน้ําหมักชีวภาพ -สามารถแปลงขยะประเภท
จากพวงหรีดได
พวงหรีด ใหสามารถใช
ประโยชนได

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง
สุขาภิบาล

กองชาง
สุขาภิบาล

กองชาง
สุขาภิบาล

กองชาง
สุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

12 โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารโรงจอดรถงาน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
แบบถูกหลักสุขาภิบาล
13 โครงการซอมแซมอาคาร
เครื่องชั่งน้ําหนัก สถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย
แบบถูกหลักสุขาภิบาล

-เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร
โรงจอดรถสถานที่กําจัดขยะ
เพื่อใหใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
-เพื่อซอมแซมอาคารเครื่องชั่ง
น้ําหนัก สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
เพื่อใหใชงานไดอยางเต็มที่

14 โครงการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบ
กอสรางเทคโนโลยี
ระบบกําจัดขยะ

-เพื่อศึกษาความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีกําจัดขยะ
-เพื่อศึกษาออกแบบ
รายละเอียดของเทคโนโลยี
ระบบกําจัดขยะ

15 โครงการศึกษาและ
ออกแบบความเหมาะสม
ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล

16 โครงการปรับปรุง
คุณภาพน้ําคลองละลม
ลูกที่ 2 โดยการติดตั้ง
กังหันน้ําชัยพัฒนา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย

2561
(บาท)
(บาท)
-

2562
(บาท)
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
-

2565
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบุรีรัมย)

-ซอมแซมอาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

-

-

300,000

-

-

(งบเทศบาล)

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบุรีรัมย)

-เทศบาลเมืองบุรีรัมยสามารถนํา 3,000,000
เทคโนโลยีระบบกําจัดขยะ ที่ไดจาก (งบเทศบาล)
การศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียด
มาประยุกตใชในการกําจัด
ขยะไดอยางมีประสิทธิภาพ
-เพื่อศึกษาและออกแบบระบบ -ศึกษาและออกแบบความเหมาะสม
ใหเหมาะสมกับปริมาณสิ่งปฏิกูล ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล บริเวณสถานที่
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
กําจัดขยะมูลฝอยฯ ของเทศบาล
เมืองบุรีรัมย

-

-

-

-

-

300,000

-

-

-เพื่อแกไขปญหาคุณภาพน้ํา
คลองละลมลูกที่ 2

-

-

-

-คลองละลมลูกที่ 2 ติดตั้งกังหันน้ํา
ชัยพัฒนา จํานวน 2 เครื่อง

-

(งบเทศบาล)

1,000,000
(งบเทศบาล)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-อาคารโรงจอดรถงาน
กําจัดขยะมูลฝอยมีความ
มั่นคงแข็งแรงไดมาตรฐานมี
ความสวยงาม
-อาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมี
ความมั่นคงแข็งแรงได
มาตรฐานมีความสวยงาม

กองชาง
สุขาภิบาล

-เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีแนว
ทางในการกอสรางระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยเพื่อ
ลดปญหาการจัดหาที่ดิน
ในการฝงกลบขยะมูลฝอย
ในอนาคต
-ระบุระบบําบัดสิ่ง
-เทศบาลเมืองบุรีรัมย
ปฏิกูลที่เหมาะสม
มีแนวทางในการจัดทํา
พื้นที่จํานวน 1 ระบบ และกอสรางระบบบําบัด
สิ่งปฏิกูลที่ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
-คลองละลมลูกที่ 2 -ประชาชนที่มาออก
มีคุณภาพน้ําดีขึ้น
กําลังกายรอบคลองละลม
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองชาง
สุขาภิบาล

-อาคารโรงจอดรถงาน
กําจัดขยะมูลฝอยไดรับ
การปรับปรุงซอมแซม
จํานวน 1 อาคาร
-อาคารเครื่องชั่ง
น้ําหนักสถานที่
กําจัดขยะไดรับ
การซอมแซม
จํานวน 1 อาคาร
-เทศบาลเมืองบุรีรัมย
มีความพรอมดาน
ขอมูลในการกอสราง
ระบบกําจัดขยะแบบ
ครบวงจร รอยละ 100

กองชาง
สุขาภิบาล

กองชาง
สุขาภิบาล

กองชาง
สุขาภิบาล

ที่

โครงการ

17 โครงการกอสราง
ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล
(โครงการจากการประชุม
ประชาคมเมือง)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อใหมีสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูล -มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกตอง
ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
ตามหลักวิชาการ
-เพื่อลดปญหาดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพอนามัยของประชาชน
จากการทิ้งสิ่งปฏิกูลไมถูก
สุขลักษณะ

2561
(บาท)
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,000,000
-

2565
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

18 โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน ณ สถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย

-ปรับปรุงหองโถงเปน
หองประชุมและหองทํางาน

-ปรับปรุงหองโถงเปนหองประชุม
และหองทํางาน

-

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
โดยวิธีการตอเชื่อมบอ
ฝงกลบขยะมูลฝอย

-เพื่อรองรับการกําจัดขยะ
-มีพื้นที่รองรับปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เขาสูระบบกําจัด
มูลฝอยที่เขาสูระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยดวยวิธีการฝงกลบ ขยะมูลฝอย
อยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill)
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
-ขุดลอกบอบําบัดน้ําเสียที่ 1,2,3
ระบบบําบัดน้ําเสีย(น้ําซะขยะ) และปูแผน HDPE
และรองรับน้ําเสีย(น้ําซะขยะ)
ที่เกิดขึ้นจากการฝงกลบ
ขยะมูลฝอยที่อยูบริเวณสถานที่
กําขยะขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย

-

20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบําบัดน้ําเสีย
(น้ําซะขยะ) ณ สถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย

2562
(บาท)
(บาท)
-

-

100,000

6,000,000

-

2,000,000
(งบเทศบาล)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-กอสรางระบบกําจัด -เทศบาล หนวยงาน
สิ่งปฎิกูล 1 ระบบ
และ อปท. มีระบบกําจัด
สิ่งปฏิกูลที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ของประชาชน
-ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีจากการมีระบบกําจัด
สิ่งปฏิกูล
-อาคารสํานักงาน
-อาคารสํานักงานมีหอง
มีหองประชุม
ประชุมและหองทํางาน
และหองทํางาน

กองชาง
สุขาภิบาล

-

-

-

-สามารถรองรับ
ปริมาณขยะได
ไมนอยกวา 2 ป

-เทศบาลเมืองบุรีรัมย
มีพื้นที่สําหรับรองรับปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาล

กองชาง
สุขาภิบาล

-

-

-มีระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถรองรับ
ปริมาณน้ําซะขยะ
จํานวน 3 บอ

-สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมี
ระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิ
ภาพและเพียงพอสําหรับการ
รองรับน้ําซะขยะที่เกิดขึ้นจาก
การฝงกลบขยะมูลฝอย

กองชาง
สุขาภิบาล

(งบเทศบาล)

-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

-

(งบเทศบาล)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองชาง
สุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

21 โครงการกอสรางบอ
-เพื่อกอสรางบอสังเกตุการณ
สังเกตการณน้ําใตดิน
ใหสามารถใชงานไดอยางมี
ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ประสิทธิภาพ
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
22 โครงการซอมแซม
รั้วลวดหนามรอบสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย

รวม

22 โครงการ

-เพื่อซอมแซมรั้วลวดหนาม
ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน
และเพื่อความปลอดภัยรวมถึง
การแสดงขอบเขตกรรมสิทธิ์
ของที่ดินบริเวณสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ขุดเจาะบอสังเกตการณใหสามารถ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีบอสังเกตการณที่สามารถ
เฝาระวังการปนเปอนน้ําใตดิน
ไดทั้ง 4 จุด
-จัดทํารั้วหนามรอบสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย ทดแทนรั้วเกา
ที่ชํารุดเสียหายความยาว 600 เมตร

2561
(บาท)
(บาท)
-

2562
(บาท)
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
240,000
-

2565
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

-

-

300,000

-

-

(งบเทศบาล)

230,000

215,000

17,675,000 1,635,000

135,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-สถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยมีบอสังเกตการณ
ที่สามารถเฝาระวัง
การปนเปอนน้ําใตดิน
ไดทั้ง 4 จุด
-พื้นที่ของสถานที่
กําจัดมูลฝอย 100 ไร
มีรั้วขอบเขตชัดเจน
สามารถรักษา
ความปลอดภัยให
กับทรัพยสินของ
ทางราชการได

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
สามารถตรวจติดตามและ
เฝาระวังการปนเปอน
ของน้ําใตดินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
-รั้วที่ไดรับการปรับปรุง
ซอมแซมจะสามารถ
เพิ่มความปลอดภัย
ใหกับชีวิตและทรัพยสิน
ของทางราชการได

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง
สุขาภิบาล

กองชาง
สุขาภิบาล

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 2 เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
v แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจางเหมาลอกทอ
- เพื่อใหทอระบายน้ําสามารถ - ลอกทอระบายน้ําและทอ
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - จํานวนทอระบายน้ํา -ทอระบายน้ําและทอรวบ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ตามถนนในเขต
ระบายน้ําและระบบทอ
ระบายน้ําไดดี ปองกันและ
รวบรวมน้ําเสียในเขตเทศบาล
รวมน้ําเสียไมอุดตันสามารถ
น้ําเสียในเขตเทศบาล
แกไขปญหาทอระบายน้ําอุดตัน
เทศบาลมีการลอกทอ ชวยระบายน้ําไดดี
เมืองบุรีรัมย
ลดปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน
เปนประจําทุกป
(โครงการจากการประชุม
ประชาคมเมือง)

รวม

1 โครงการ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง
สุขาภิบาล

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 2 เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
v แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการบริหารจัดการ
-เพื่อใหองคการจัดการน้ําเสีย
-เทศบาลเมืองบุรีรัมยสงมอบระบบ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 -ผลการตรวจ
บําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลเมืองบุรีรัมย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วิเคราะหคุณภาพน้ํา
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม
เขาดําเนินการบริหารจัดการ
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ
ใหองคการจัดการน้ําเสีย เขาดําเนิน
ที่ไดรับการบําบัด
โดยองคการจัดการน้ําเสีย เทศบาลเมืองบุรีรัมย
การบริหารและจัดการตลอดจนซอม
น้ําเสีย ผานเกณฑ
ปรับปรุงบํารุงรักษาระบบบําบัด
มาตรฐานตาม
น้ําเสียรวมเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ขอกําหนดทาง
ใหสามารถบําบัดน้ําเสียได
ราชการ รอยละ100
มาตรฐานที่ทางราชการกําหนด
-ในป พ.ศ.2559 จัดทําบันทึกขอ
ตกลงการใหบริการรับบริหารจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลเมือง
เมืองบุรีรัมย
-ระยะเวลาดําเนินการบริหาร
การจัดการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมเทศบาลเมืองบุรีรัมย
พ.ศ.2560-2574
(รวมระยะเวลา 15 ป)
2 โครงการคืนเงินกองทุน
-เพื่อสงคืนเงินเขากองทุน
-เทศบาลเมืองบุรีรัมยสงคืนเงินเขา 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 -เทศบาลเมืองบุรีรัมย
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สงคืนเงินเขากองทุน
สิ่งแวดลอมที่ไดรับการ
สิ่งแวดลอมตามเงื่อนไข
กองทุนสิ่งแวดลอม อัตรา
สิ่งแวดลอมรอยละ 3.5
สนับสนุนงบประมาณตาม จากการไดรับงบประมาณ
รอยละ 3.5 ของเงินคากําจัดขยะ
โครงการจัดหารเครื่องจักรกล ตามโครงการจัดการ
มูลฝอยที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย
ของเงินคากําจัดขยะฯ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องจักรกลเพื่อเพิ่ม
จัดเก็บได
ที่เทศบาลฯ จัดเก็บได
ระบบกําจัดขยะของเทศบาล ประสิทธิภาพระบบกําจัด
ตามเงื่อนไขที่กองทุน
เมืองบุรีรัมย
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
สิ่งแวดลอมกําหนด
4,245,000 4,245,000 4,245,000 4,245,000
4,245,000
รวม
2 โครงการ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ทําใหน้ําเสียภายในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดรับ
การบําบัดน้ําเสียใหไดคุณภาพ
น้ําผานเกณฑมาตรฐาน
ตามที่หนวยงานทางราชการ
กําหนด

กองชาง
สุขาภิบาล

-เทศบาลเมืองบุรีรัมยปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กองทุนสิ่งแวด
ลอมกําหนด ตามการไดรับ
การจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการจัดหาเครื่องจักรกล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
กําจัดขยะของเทศบาล

กองชาง
สุขาภิบาล

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางที่ 3 ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจางเหมาทําความ -เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน -จางเหมาชุมชนทําความสะอาดและ 1,498,800 1,552,800
- รอยละ 100 ของ - ชุมชน สวมสาธารณะ
สะอาดถนนสายหลัก ถนน การรักษาความสะอาด
พัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน14 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ถนนที่สาธารณะ
ตลาด และ คลองละลม
และสิ่งแวดลอมในชุมชน
ของบานเมือง
-จางเหมาทําความสะอาดตลาด
1,848,000 1,920,000
สถานสาธารณะในเขต ถนนทุกสายในเขตเทศบาล
ตลาดคาสง คาปลีกตลาด
-เพื่อเปนการสรางอาชีพและ
คาสง คาปลีก และตลาดไนทบาซาร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
เทศบาลฯ ไดรับการ สะอาดเกิดสิ่งแวดลอมที่ดี
ไนทบาซาร ตลาดอาหาร รายไดใหคนในชุมชน
-จางเหมากวาดทําความสะอาด
6,115,200 6,302,400
ดูแลรักษาความสะอาด
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
และเครื่องดื่ม ตลาดผลไม -ถนน ที่สาธารณะ สถาน
ถนนสายหลัก
และเปนระเบียบ
และหองน้ําสาธารณะ
สาธารณะ มีความสะอาด
-จางเหมากวาดทําความสะอาดถนน 849,600 878,400
เรียบรอย
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
และสวนสาธารณะ
และเปนระเบียบเรียบรอย
สายหลักตอนเย็น
-จางเหมาทําความสะอาดอาหาร
270,000 280,800
และเครื่องดื่ม ตลาดไนทรมยบุรี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ตลาดชัยพฤกษและซอยดานหลัง
-จางเหมาทําความสะอาดหองน้ํา 262,800 273,600
สาธารณะ
(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)
-จางเหมาทําความสะอาดคลอง
1,927,200 2,006,400
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ละลมลูกที่ 2 - 4
-จางเหมาทําความสะอาด
235,200 242,400
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ที่สาธารณะในเขตเทศบาล
เชน ริมรั้ว รพ.บุรีรัมย
และที่สาธารณะอื่นๆ ในเขตเทศบาล
-จางเหมาพนักงาน
123,600 127,200
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ขับรถกวาดดูดฝุน
-จางเหมาพนักงานขับรถยนต
123,600 127,200
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ขนขยะมูลฝอย
-จางเหมาพนักงานสํารวจและเก็บ 108,000 111,600
ขอมูลในการจัดเก็บคาธรรมเนียมฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

แบบ ผ.02

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ

2 โครงการปรับปรุงสถานที่
จอดรถเก็บขนมูลฝอย

รวม

2 โครงการ

วัตถุประสงค

-เพื่อปรับสภาพพื้นที่จอดรถ
เก็บขนมูลฝอยใหเหมาะสม
ตอการสัญจรและการเก็บรักษา
รถขยะมูลฝอย
-เพื่อลดปญหาการเสื่อมสภาพ
ของยานพาหนะ อันเนื่องจาก
สภาพพื้นที่ชํารุด
-เพื่อใหมีที่สําหรับจอดรถบรรทุก
ขยะมูลฝอยอยางเปนระเบียบ
เรียบรอย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
(บาท)
500,000

-ปรับยกระดับพื้นที่บริเวณ
(งบเทศบาล)
โดยรอบที่จอดรถขยะมูลฝอย
และเทคอนกรีตและเทคอนกรีต
สําหรับจอดรถขยะมูลฝอย 1 แหง

13,862,000

2562
(บาท)
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

13,822,800

-

500,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-บริเวณที่จอดรถขยะ
มูลฝอยไดรับการ
ปรับปรุงและ
เทคอนกรีต
จํานวน 1 แหง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-พื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย
มีสภาพเหมาะสม ไมเปนหลุม
เปนบอ
- ลดภาระคาซอมแซม
การเสื่อมสภาพชวงลางของ
รถเก็บขนมูลฝอย
- รถเก็บขนมูลฝอยมีอายุ
การใชงานนานขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สาธารณสุขฯ

ก. ยุทธศาสตรที่ 3 ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชิวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางที่ 4 ปรับปรุงสภาพแวดลอม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และพัฒนาภูมิทัศนของบานเมือง
vแผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000,000
1 โครงการติดตั้งปมน้ําพุ
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนคูเมือง
- กอสรางติดตั้งระบบน้ําพุเตนระบํา
- สรางความสวยงาม - แกปญหาน้ําเนาเสีย
(งบเทศบาล)
คูเมืองโบราณคลองละลม โบราณใหเปนพื้นที่พักผอน
มีเสียงดนตรีประกอบ พรอม
ใหทองถิ่นและ
- มีความสวยงาม และ
ลูกที่ 1-6
ของประชาชน
เครื่องควบคุมคลองละลมลูกที่ 2
ปรับสภาพน้ําใหดีขึ้น ประชาชนใชเปนสถานที่
- เพื่อพัฒนาความสวยงามสราง และลูกที่ 3
- น้ําในคลองละลมมีคา พักผอนและออกกําลังกาย
ความเจริญแกบานเมือง
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
BOD ไมเกิน 20
10,000,000
- เพื่อติดตั้งแทนของเดิมที่ชํารุด - กอสรางติดตั้งระบบน้ําพุเตนระบํา
มิลลิกรัมตอลิตร
(งบเทศบาล)
มีเสียงดนตรีประกอบ พรอม
รอยละ 100
เครื่องควบคุมคลองละลมลูกที่ 4
จํานวน 2 ชุด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
10,000,000
- กอสรางติดตั้งระบบน้ําพุเตนระบํา
(งบเทศบาล)
มีเสียงดนตรีประกอบ พรอม
เครื่องควบคุมคลองละลมลูกที่ 5
และลูกที่ 6(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน - เพื่อใหสวนสาธารณะสวยงาม - ปรับปรุงสวนสาธารณะโดยการ
1,000,000 8,500,000
- สวนสาธารณะไดรับ - เพิ่มพื้นที่สีเขียว
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
สวนสาธารณะหนองปรือ
และเปนที่พักผอนหยอนใจ
ปลูกตนไม ติดตั้งระบบไฟสองสวาง
การปรับปรุง เพิ่มพื้นที่ ในเขตเทศบาล
(โครงการจากการประชุม
และพัฒนาภูมิทัศนของเมือง
ระบบรดน้ําตนไม ปูบล็อคลาน
สีเขียว และเปน
- ใชเปนที่พักผอนหยอนใน
ประชาคมเมือง)
ใหสวยงาม
อเนกประสงค กอสรางมานั่ง
ระเบียบเรียบรอย
ออกกําลังกาย ของประชาชน
และทางเดินโดยรอบ และงานอื่นๆ
รอยละ 80
- เพื่อความรมรื่นและสวยงาม
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน - เพื่อใหสวนสาธารณะสวยงาม - ปรับปรุงสวนสาธารณะหนา
728,000
- สวนสาธารณะไดรับ - เพิ่มพื้นที่สีเขียว
(งบเทศบาล)
สวนสาธารณะหนา
และเปนที่พักผอนหยอนใจ
สํานักงานเทศบาล พื้นที่ไมนอยกวา
การปรับปรุง เพิ่มพื้นที่ ในเขตเทศบาล
สํานักงานเทศบาล
และพัฒนาภูมิทัศนของเมือง
780 ตรม.ตามแบบแปลนที่
สีเขียว และเปน
- ใชเปนที่พักผอนหยอนใน
ใหสวยงาม
เทศบาลกําหนด
ระเบียบเรียบรอย
ออกกําลังกาย ของประชาชน
รอยละ 80
-เพื่อความรมรื่นและสวยงาม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการปรับปรุง
ถนนเสด็จนิวัติ

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
- จัดสวนเกาะกลางถนนพรอม
ถนนเสด็จนิวัติใหเกิดความรมรื่น ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมชาง
สวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอยพรอมโคมไฟ LED สูง 8 เมตร

5 โครงการปรับปรุงสวน
สาธารณะขางหองสมุด
ประชาชน

- เพื่อใหสวนสาธารณะสวยงาม
และเปนที่พักผอนหนอนใจ
และพัฒนาภูมิทัศนของเมือง
ใหสวยงาม
- เพื่อใหสวนสาธารณะสวยงาม
และเปนที่พักผอนหยอนใจ
และพัฒนาภูมิทัศนของเมือง
ใหสวยงาม

6 โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะ
หนาสถานีรถไฟ

7 โครงการกอสรางปรับปรุง
ภูมิทัศนในเขตเทศบาล
(โครงการจากการประชุม
ประชาคมเมือง)

- เพื่อใหสวนสาธารณะสวยงาม
และเปนที่พักผอนหนอนใจ
และพัฒนาภูมิทัศนของเมือง
ใหสวยงาม

2561
(บาท)
(บาท)
-

- ปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวาง
-จัดภูมิทัศนปลูกตนไม ดอกไม
และหญา
- ติดตั้งระบบรดน้ําตนไม
พรอมหัวจาย
- กอสรางศาลา
- กอสรางศาลาที่พักและลาน
อเนกประสงคพรอมคันหินสําเร็จรูป
- ติดตั้งระบบรดน้ําตนไม
- ปลูกไมดอกไมประดับ
- กอสรางปายชื่อสวน
1. คลองละลมลูกที่ 1
2. สวนหนาสถานีรถไฟ
-งานจัดสวน ระบบรดน้ําตนไม
จํานวน 5 แหง ดังนี้
1. สวนหยอมบริเวณขางบานพักนายอําเภอ
2. สวนหยอมบริเวณสามเหลี่ยมหนาวัดอิสาณ
3. สวนหยอมบริเวณสามแยกตนสัก
4. สวนสาธารณะรมยบุรี 200 ป
5. งานภูมิทัศนพื้นที่วางปลูกตนไม
ทางเขาเมืองบุรีรัมย
-กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร
จํานวน 4 แหง

2562
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000,000 - เกาะกลางถนนไดรับ - สภาพภูมิทัศนของบานเมือง
กองชาง
(งบเทศบาล) การปรับปรุง เพิ่มพื้นที่ สวยงามเปนระเบียบ
สีเขียว และเปนระเบียบ - เสริมสรางความเจริญ
เรียบรอย รอยละ 90 แกบานเมืองและทองถิ่น
3,000,000
- สวนสาธารณะไดรับ - เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล กองชาง
(งบเทศบาล)
การปรับปรุง เพิ่มพื้นที่ - ใชเปนที่พักผอนหยอนใจ
สีเขียว และเปนระเบียบ ออกกําลังกาย ของประชาชน
เรียบรอย รอยละ 80 - เพื่อความรมรื่นและสวยงาม
2,500,000
- สวนสาธารณะไดรับ - เพิ่มพื้นที่สีเขียว
กองชาง
(งบเทศบาล)
การปรับปรุง เพิ่มพื้นที่ ในเขตเทศบาล
สีเขียว และเปนระเบียบ - ใชเปนที่พักผอนหยอนใจ
เรียบรอย รอยละ 80 ออกกําลังกาย ของประชาชน
- เพื่อความรมรื่นและสวยงาม

8,000,000

-

-

-

-

(งบเทศบาล)

-

1,100,000
(งบเทศบาล)

- ภูมิทัศนสวยงาม
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
และเปนระเบียบ
เรียบรอย
รอยละ 80

- สภาพภูมิทัศนของบานเมือง
สวยงามเปนระเบียบ
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน - เพื่อใหสวนสาธารณะสวยงาม
สวนสาธารณะหนาสถานีรถไฟ และ'เปนที่พักผอนหนอนใจ
แปลงที่ 1 และแปลงที่ 3
และพัฒนาภูมิทัศนของเมือง
ใหสวยงาม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อพัฒนา
ภูมิทัศนของเมืองบริเวณแยก
ถนนจิระตัดถนนคูเมือง
- งานปรับปรุงถนนสายตางๆ
ประกอบดวย
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
- ปรับภูมิทัศนโดยการปรับปรุงดังนี้
1. ปรับปรุงไฟฟา,โคมไฟ
2. ปรับปรุงมานั่ง
3. ปรับปรุงพืชพรรณไม
4. ปรับปรุงปายชื่อสวนสาธารณะ
5. ปรับปรุงรั้ว
6. ปรับปรุงระบบรดน้ําตนไม

2561
(บาท)
(บาท)
-

2562
(บาท)
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
(บาท)
7,032,000

2565
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

(งบเทศบาล)

-

5,000,000

-

-

-

-

9,800,000

-

(งบเทศบาล)

-

-

(งบเทศบาล)

- สวนสาธารณะไดรับ
การปรับปรุง เพิ่มพื้นที่
สีเขียว และเปนระเบียบ
เรียบรอย รอยละ 80

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล

- ใชเปนที่พักผอนหยอนใน
ออกกําลังกาย ของประชาชน
- เพื่อความรมรื่นและสวยงาม

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการปรับปรุงเกาะกลาง - เพื่อความรมรื่นสวยงาม
- ปรับปรุงเกาะกลางถนนจิระ ดังนี้
ถนนจิระ
และความเปนระเบียบเรียบรอย 1. ปรับปรุงภูมิทะศนเพื่อปลูกตนไม
- มีพื้นที่สีเขียวกลางใจเมือง
2. ติดตั้งระบบรดน้ําตนไม
3. ติดตั้งเสานางเรียงผิวหินทราย
4. เศียรพญานาคแบบพนมรุง
5. ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง
10 โครงการปรับปรุงสวน
- เพื่อใหสวนสาธารณะสวยงาม - ปรับปรุงสวนสาธารณะ ดังนี้
สาธารณะถนนคูเมืองเลียบ และเปนที่พักผอนหนอนใจ
1. ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
คลองละลมลูกที่ 2 ดานหลัง และพัฒนาภูมิทัศนของเมือง
2. ติดตั้งระบบรดน้ําตนไม
สํานักงานสาธารณสุข
ใหสวยงาม
พรอมหัวจาย
จังหวัดบุรีรัมย
- มีพื้นที่สีเขียวกลางใจเมือง
3. ปลูกไมยืนตน
4. สถานที่จอดรถยนต
5. กอสรางหองน้ําสาธารณะ
11 โครงการติดตั้งน้ําพุสวน
- เพื่อติดตั้งน้ําพุในสวน
- ติดตั้งน้ําพุขนาดความสูง
สาธารณะหนองปรือ
หนองปรือ
ไมต่ํากวา15 เมตร
12 โครงการปรับปรุง
เกาะกลางถนนนิวาศ

- เพื่อปรับปรุงเกาะกลาง
ถนนนิวาศ

13 โครงการเจาะน้ําบาดาล
เกาะกลางถนนจิระ

- เพื่อใชบํารุงดูแลรักษาตนไม

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
(บาท)
-

2562
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

3,000,000

- ติดตั้งเสาไฟฟาโคมคูแทนของเดิม 6,000,000
(งบเทศบาล)
- ปลูกไมดอก ไมประดับ ปูหญา
- ติดตั้งประติมากรรม
รูปพยานาคพนน้ํา
- กอสรางเกาะถนนนิวาศใหมบางจุด
- เจาะบอบาดาลขนาดเสนผาน
300,000
(งบเทศบาล)
ศูนยกลางไมนอยกวา 5 นิ้ว
พรอมติดตั้งปมขนาด 2 แรงมา
จํานวน 6 บอ

2565
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

23,253,000 - ภูมิทัศนสวยงาม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
(งบเทศบาล) เพิ่มพื้นที่สีเขียว
- สภาพภูมิทัศนของบานเมือง
และเปนระเบียบ
สวยงามเปนระเบียบ
เรียบรอย รอยละ 80 - เพื่อความรมรื่นและสวยงาม

กองชาง

6,000,000 - ภูมิทัศนสวยงาม
(งบเทศบาล) เพิ่มพื้นที่สีเขียว
และเปนระเบียบ
เรียบรอย รอยละ 80

กองชาง

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
- ใชเปนที่พักผอนหยอนใน
ออกกําลังกาย ของประชาชน
- เพื่อความรมรื่นและสวยงาม

-

- ภูมิทัศนในทองถิ่น
- สภาพภูมิทัศนของบานเมือง
สวยงามและปรับสภาพ สวยงามเปนระเบียบ
น้ําใหดีขึ้น รอยละ 90 - เพื่อความรมรื่นและสวยงาม

กองชาง

- ภูมิทัศนในทองถิ่น - สภาพภูมิทัศนของบานเมือง
สวยงามและปรับสภาพ สวยงามเปนระเบียบ
น้ําใหดีขึ้น รอยละ 90 - เพื่อความรมรื่นและสวยงาม
- เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ
ในการ'สัญจรใหปลอดภัย
- เพื่อใหมีน้ําไวใช
- เพื่อความรมรื่นและสวยงาม
ในฤดูแลงอยางเพียงพอ
เพิ่มขึ้น รอยละ 90

กองชาง

(งบเทศบาล)

-

-

-

-

-

-

กองชาง

ที่

โครงการ

14 โครงการจางเหมาดูแล
รักษาสวนสาธารณะ

15 โครงการจางเหมาแรงงานดูแล
ความเรียบรอยบอกําจัดขยะ
มูลฝอย(ยาม)

16 โครงการจางเหมาแรงงานดูแล
บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย

17 โครงการจางเหมาแรงงานดูแล
ความสะอาดโรงบําบัดน้ําเสีย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหสวนสาธารณะ
- จางเหมาดูแลสวนสาธารณะ
สวยงามเปนระเบียบ
และเกาะกลาง'และเกาะกลางถนน
- ลดปญหาเรื่องคนงานดูแลรักษา ในเขตเทศบาล
สวนสาธารณะ ดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
-รักษาทรัพยสินของทางเทศบาล -จางเหมาแรงงานดูความปลอดภัย
ใหมีสภาพดีตลอดไป
และความเรียบรอยของบอ
กําจัดขยะมูลฝอย ต.พระครู
อ.เมือง จ.บุรีรัมย(ยาม)
-เพื่อดูแลบํารุงรักษาระบบ
-จางเหมาแรงงานดูความปลอดภัย
บําบัดน้ําเสีย
และความเรียบรอยของบอบําบัด
น้ําเสีย อ.เมือง จ.บุรีรัมย(ยาม)
-เพื่อดูแลความสะอาดโรงบําบัด -จางเหมาแรงงานดูแลความสะอาด
น้ําเสีย
และความเรียบรอยของบอบําบัด
น้ําเสีย อ.เมือง จ.บุรีรัมย

18 โครงการจางเหมาแรงงานดูแล -เพื่อใหดูแลรักษาทําความ
ทําความสะอาดสถานที่อาคาร สะอาดสถานที่กําจัด
สํานักงาน ณ สถานที่
ขยะมูลฝอยฯ
กําจัดขยะฯ

2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,780,000 3,780,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

216,000 216,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
2565
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
- ภูมิทัศนสวยงาม
- เพื่อความรมรื่นและสวยงาม
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
และเปนระเบียบเรียบรอย
และเปนระเบียบ
เรียบรอย รอยละ 80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

108,000
(งบเทศบาล)

216,000
(งบเทศบาล)

-จางเหมาแรงงานดูแลความสะอาด 216,000 216,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
และความเรียบรอยสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

-ทรัพยสินของทางราชการ
ไมเสียหายและเปนระเบียบ
เรียบรอย

กองชาง
สุขาภิบาล

-ระบบบําบัดน้ําเสียสามารถ
เดินระบบไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ
-เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใหมีความ
เปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม

กองชาง
สุขาภิบาล

-มีแรงงานสําหรับดูแล -มีแรงงานสําหรับดูแล
ความสะอาดสถานที่ ทําความสะอาดสถานที่อาคาร
กําจัดขยะมูลฝอยฯ เครื่องชั่ง พื้นที่โดยรอบของ
จํานวน 2 คน
สถานที่กําจัดขยะฯ

กองชาง
สุขาภิบาล

-มีแรงงานสําหรับดูแล
ความเรียบรอยบอกําจัด
ขยะมูลฝอย จํานวน
2 คน
-มีแรงงานสําหรับดูแล
บํารุงรักษาระบบบําบัด
น้ําเสีย จํานวน 1 คน
-มีแรงงานสําหรับดูแล
ความสะอาดระบบ
บําบัดน้ําเสีย
จํานวน 2 คน

19 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา -เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟาให
-ระบบไฟฟาสถานที่กําจัดขยะ
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -สถานที่กําจัดขยะ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยฯ สามารถใชงานไดอยางปลอดภัย มูลฝอยฯ สามารถใชงานไดอยางเต็ม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มูลฝอยฯมีระบบไฟฟา
ประสิทธิภาพและปลอดภัย
ทีใ่ ชงานไดเต็ม
ประสิทธิภาพ
และปลอดภัย
ครอบคลุม

-ระบบไฟฟาที่ใชงาน
ณ สถานที่กําจัดขยะฯ
สามารถใชงาน
ไดเต็มประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
สุขาภิบาล

กองชาง
สุขาภิบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 โครงการจัดทําอาคาร
- เพื่อใหสถานที่กําจัดขยะ
- สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย มี
สํานักงานประหยัดพลังงาน มูลฝอยมีสถานที่สําหรับการ
อาคารอเนกประสงค ที่สามารถ
ทํากิจกรรมตางๆ
ตอนรับผูมาเยี่ยมชมได
ตอนรับผูมาเยี่ยมชม
-ติดตั้งโซลารเซลล เพือ่ เปน
-เพื่อเปนโมเดลอาคารประหยัด พลังงานทดแทน
พลังงาน

รวม

20 โครงการ

2561
(บาท)
(บาท)
-

2562
(บาท)
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
(บาท)
350,000

2565
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

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

ตัวชี้วัด
(KPI)
- สถานที่กําจัดขยะฯ
มีสํานักงานประหยัด
พลังงาน
จํานวน 1 อาคาร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
- สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
มีอาคารอเนกประสงค
เพื่อใหในการดําเนินกิจกรรม
และตอนรับผูมาเยี่ยมชม
-มีอาคารสํานักงาน
ประหยัดพลังงานตนแบบ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง
สุขาภิบาล

ก. ยุทธศาสตรที่ 3 ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชิวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางที่ 4 ปรับปรุงสภาพแวดลอม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และพัฒนาภูมิทัศนของบานเมือง
vแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการสนับสนุนการดําเนิน - เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจ
ภารกิจดานผังเมือง
ดานผังเมือง เกิดการวางแผนการ
ใชที่ดินให'เปนประโยชนอยาง
เหมาะสมตามศักยภาพ
ของทองถิ่น
- เปนการปองกันและแกไขปญหา
ดานสิ่งแวดลอม ปญหามลพิษ
สรางสภาพแวดลอมที่ดีมี
การพัฒนาไปในทิศทาง
ที่ถูกตองยั่งยืน

รวม

1 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจ
ดานผังเมืองเกิดการวางแผนการ
ใชที่ดินใหเปนประโยชน
อยางเหมาะสมตามศักยภาพ
ของทองถิ่น

2561
(บาท)
(บาท)
400,000

2562
(บาท)
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

400,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
- ทําใหคุณภาพชีวิต
ประชาชนในเขตเมือง
ดีขึ้นและเศรษฐกิจ
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้น
รอยละ 90

-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
- เพื่อสนับสนุนการดําเนิน
ภารกิจดานผังเมืองเกิด
การวางแผนการใชที่ดิน
ใหเปนประโยชนอยาง
เหมาะสมตามศักยภาพ
ของทองถิ่น
- เปนการปองกันและแกไข
ปญหาดานสิ่งแวดลอม
ปญหามลพิษ สรางสภาพ
แวดลอมที่ดีมีการพัฒนา
ไปในทิศทาง'ที่ถูกตองยั่งยืน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ดานเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1 พัฒนา สงเสริมอาชีพ และกระจายรายไดใหแกประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการฝกอบรมและสงเสริม -เพื่อสงเสริมสนับสนุน
-จัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพใหกับ
อาชีพใหกับประชาชน
ใหประชาชนไดประกอบอาชีพ ประชาชนที่วางงานในชุมชนในเขต
ในชุมชน
หรือกิจการซึ่งมีผลใหเกิดการผลิต เทศบาลทั้ง 18 ชุมชน
(โครงการจากการประชุม
การบริการ การสรางงาน
ประชาคมเมือง)
เพิ่มขึ้นในเมือง ทําใหผูวางงาน
และผูมีรายไดนอย มีฐานะ
ความเปนอยูทางเศรษฐกิจดีขึ้น

รวม

1 โครงการ

2561
(บาท)
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
(บาท)
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
50,000 -ผูวางงานมีอาชีพ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สรางรายไดใหแก
ตนเองและครอบครัว
อยางนอยเดือนละ
3,000 บาท / คน

50,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ประชาชนในเขตเทศบาล
มีอาชีพเปนหลักแหลง
ที่มั่นคง แนนอน
-กลุมอาชีพไดมีเงินทุน
ประกอบอาชีพจนเขมแข็ง
และยั่งยืน
-เพิ่มพูนความรูและทักษะ
ในการประกอบอาชีพ
-กลุมออมทรัพยของชุมชน
มีความเขมแข็ง มั่นคงขึ้น
-ประชาชนผูยากจนหรือ
ดอยโอกาสเขาถึงแหลง
เงินทุนเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตไดมากขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สวัสดิการฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ดานเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1 พัฒนา สงเสริมอาชีพ และกระจายรายไดใหแกประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการถนนคนเดิน
-เพื่อใหมีสถานที่สําหรับ
-จัดใหมีถนนคนเดินเซราะกราว
520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 - มีถนนคนเดิน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สําหรับเปนสถานที่
เซราะกราว (Sroew
ประชาชนชาวบุรีรัมยนําสินคา ทุกวันเสาร - อาทิตยตลอดป
Ground Walking Street) มาจําหนายเปนการสรางรายได
จําหนาย สินคา
แกประชาชน
และเปนสถานที่
-เพื่อใหมีสถานที่แสดงศิลปทองเที่ยว 1 สาย
วัฒนธรรมพื้นบาน
-เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
ของจังหวัดบุรีรัมย
2 โครงการอบรมและ
-เพื่อใหผูประกอบการ
-จัดอบรม ประชุมใหความรูและ
200,000
200,000
-จัดประชุมและ
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ถนนคนเดินเซราะกราว
ศึกษาดูงานผูประกอบการถนน
ศึกษาดูงาน
ผูประกอบการถนนคนเดิน มีความรูและแนวคิด
คนเดินปละ 1 ครั้ง 50 คน
ปละ 1 ครั้ง
เซราะกราว
การพัฒนาถนนคนเดิน
ใหเปนที่นิยมแพรหลาย

รวม

2 โครงการ

720,000 520,000 720,000

520,000 520,000

แบบ ผ.02

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพิ่มขึ้น
- ประชาชน/เยาวชนมีที่
แสดงออกทางพฤติกรรม
ที่เหมาะสม
- เปนแหลงรองรับนัก
ทองเที่ยว

กอง
สาธารณสุขฯ

- ผูประกอบการคาถนน
คนเดินเซราะกราวมีการ
พัฒนารูปแบบการจัดถนน
คนเดินใหนาเที่ยว ดึงดูด

กอง
สาธารณสุขฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ดานเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมของประชาชน
vแผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดทําแผนพับ
-เพื่อเผยแพรสงเสริม
-จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ประชาสัมพันธแหลง
การทองเที่ยวในเขตเทศบาล
แหลงทองเที่ยวเสนทางทองเที่ยว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ทองเที่ยวและสถานบริการ จังหวัดบุรีรัมย
และสถานบริการในเขตจังหวัด
ในเขตจังหวัดและเทศบาล -ดึงดูดประชาชนนักทองเที่ยว และเขตเทศบาล 3,000 แผน
ใหมาเที่ยวชมแหลงทองเที่ยว
และใชบริการในเขตเทศบาล
มากยิ่งขึ้น
2 โครงการรวมกิจกรรมสงเสริม -เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม
-สงเสริมการจัดกิจกรรม
500,000 500,000 500,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
การทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย ตาง ๆดานการทองเที่ยวของ
การทองเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
ตลอดป
-เปนการเพิ่มรายไดใหกับ
ประชาชนและผูประกอบการ
ดานการทองเที่ยว สนับสนุน
การจางงานสงเสริมการมีงาน

รวม

2 โครงการ

50,000

50,000 550,000 550,000 550,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-มีชองทางอํานวย
ความสะดวกเพิ่มขึ้น
อีก 1ชองทาง

-นักทองเที่ยวไดรับ
ความสะดวกและมา
ทองเที่ยวมากขึ้น
-ประชาชนในพื้นที่
อาชีพรายไดเพิ่มขึ้น
รายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
งานทองเที่ยว

-เพิ่มชองทางการ
สนับสนุนสงเสริม
การทองเที่ยว
ของจังหวัด

-เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
สํานักปลัด
และกิจกรรมดานการทองเที่ยว งานทองเที่ยว
ของจังหวัดมากขึ้น
-เปนการเพิ่มรายได
ใหกับประชาชนและ
ผูประกอบการดานการ
ทองเที่ยวสนับสนุนการจางงาน
สงเสริมการมีงานมากยิ่งขึ้น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ดานเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมของประชาชน
v แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงแหลง
- เพื่อปรับปรุงดูแลรักษา
- บํารุงรักษาโบราณสถานที่ไดรับ
1,000,000
- แหลงทองเที่ยว
- นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
(งบเทศบาล)
ทองเที่ยวในเขตเทศบาล
แหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง การปรับปรุงแลว เชน
โบราณสถานไดรับการ - ประชาชนในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
คลองละลมคูเมืองโบราณ
ดูแลรักษารอยละ 100 มีรายไดจาการใชจายของ
ใหมีความเหมาะสม
- กอสรางหอคอยชมทิวทัศน
2,000,000 - มีแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
(งบเทศบาล) เพิ่มขึ้น 1 แหง
- เพื่อเพิ่มแหลงทองเที่ยว
ของเมือง 1 แหง
ในเขตเทศบาล
2 โครงการปรับปรุงบํารุงรักษา - เพื่อปรับปรุงดูแลรักษา
- บํารุงรักษาโบราณสถานที่ไดรับ
500,000
- แหลงทองเที่ยว
- นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
(งบเทศบาล)
ศาลหลักเมือง
แหลงทองเที่ยวโบราณสถาน
การปรับปรุงแลว
โบราณสถานไดรับการ - ประชาชนในเขตเทศบาล
ใหไดรับการบูรณะ
เชน ศาลหลักเมือง
ดูแลรักษา รอยละ 100 มีรายไดจาการใชจายของ
ตามความเหมาะสม
- มีแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อเพิ่มแหลงทองเที่ยว
เพิ่มขึน้ 1 แหง
- เปนที่เคารพสักการะของ
ในเขตเทศบาล
ประชาชน

รวม

2 โครงการ

-

-

1,500,000

-

2,000,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
และสรางความเขมแข็งของชุมชน
โดยกระบวนการมีสวนรวม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม แนวทางที่ 1 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมและศึกษา -เพื่อพัฒนาองคกรชุมชนใหเปน -จัดอบรมคณะกรรมการชุมชน
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 -คณะกรรมการชุมชน ได-ชุรมับชนมี
ความแกนนําที่มีคุณภาพ
กอง
ดูงานของคณะกรรมการ
องคกรที่เขมแข็ง สามารถแกไข ในเขตเทศบาล จํานวน 18 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รูมีศักยภาพในการ และมีประสิทธิภาพ สามารถ
สวัสดิการฯ
ชุมชน
ปญหาไดทองถิ่นได
172 คน
พัฒนาตนเอง
พัฒนาชุมชนใหเจริญ
-เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดี -ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอื่น
จํานวน 172 คน
กาวหนา
ระหวางเทศบาลกับชุมชน
ที่มีผลงานดีเดน
-เพื่อสรางขวัญกําลังใจ
ความสามัคคีและมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น
2 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ -เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการเรียนรู -จัดทําหลักสูตรโรงเรียนผูสูงอายุและ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 -มีหลักสูตรและ
-ผูสูงอายุมีการเรียนรูตาม
กอง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) โรงเรียนผูสูงอายุ
ในดานตาง ๆ
ดําเนินการตามหลักสูตร
หลักสูตร
สวัสดิการฯ
-เพื่อใหผูสูงอายุไดพบปะแลก
สําหรับจัดใหความรู มีสถานที่สําหรับผูสูงอายุ
เปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
ในดานตาง ๆ
เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยน
ความรู
3 โครงการจัดทําแผนชุมชน
-เพื่อใหชุมชนในเขตเทศบาล
-จัดประชุมชี้แจงแนวทางขั้นตอน
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
/โครงการเพื่อการแกไขปญหา ที่เกี่ยวของ
ไดทั้ง 18 ชุมชน
สอดคลองกับวิสัยทัศน
และการพัฒนาชุมชนในอนาคต
และจุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร
รวมทั้งสอดคลองกับปญหา
ความตองการของชุมชน
4 โครงการกิจกรรมดานการ -เพื่อใหความรูแกสตรี/ครอบครัว -จัดอบรมใหความรูแกสตรี/เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -สตรีในชุมชน
-ประชาชนมีสวนรวมในการ
กอง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับการอบรม
พัฒนาสตรีและครอบครัว และบุคคลในครอบครัว
ครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาล
แกไขปญหาอยางยั่งยืน
สวัสดิการฯ
จํานวน 18 ชุมชน
ใหมีความรู
ทั้ง 18 ชุมชน

ที่

โครงการ

5 โครงการสนับสนุน
งบประมาณแก
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบล
อําเภอเมืองบุรีรัมย

6 โครงการสนับสนุนเพิ่ม
ศักยภาพศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด อ.เมืองบุรีรัมย

7 โครงการวันผูสูงอายุ
แหงชาติ

วัตถุประสงค

--สนับสนุนงบประมาณใหแก
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล
อําเภอเมืองบุรีรัมย เพื่อจัด
กิจกรรมรวมพลังสตรีจัดกิจกรรม
ถวายเปนราชสักการะ
แดสมเด็จพระนางเจาพระ
บรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
-เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของอําเภอเมือง
บุรีรัมยใหมีสืบตอไป
-เพื่อให อปท. อําเภอเมือง
บุรีรัมย ในฐานะศูนยปฏิบัติการ
พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
ประจําอปท. ไดประสานงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
- เพื่อลดจํานวน ผูเสพ
ผูคาและผูเกี่ยวของกับยาเสพติด
ในพื้นที่อําเภอเมืองบุรีรัมย
-เพื่อแสดงความกตัญูตอ
ผูสูงอายุซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลัก
ของครอบครัว
-เพื่อสะทอนความสําคัญและ
ศักยภาพของผูสูงอายุ
-เพื่อแสดงความเอื้ออาทร
ของสังคมตอผูสูงอายุรําลึก
คุณงามความดีและคุณประโยชน
ที่ทานไดปฏิบัติตอครอบครัว
และสังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-อุดหนุนงบประมาณแก
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล
อําเภอเมืองบุรีรัมย ปละ 1 ครั้ง

งบประมาณ
2563
(บาท)
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
20,000 -เทศบาลเมืองบุรีรัมย
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดมีสวนรวมในการ
สนับสนุนกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
พัฒนาสตรี 1 กิจกรรม
2561
(บาท)
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
(บาท)
20,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-องคกรสตรีไดรวมพลัง
จัดกิจกรรมถวายเปน
ราชสักการะแดสมเด็จ
พระนางเจาพระบรม
ราชชินีนาถ
-มีกองทุนพัฒนาสตรี
อําเภอ/ตําบลเพิ่มขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

-สนับสนุนงบประมาณศูนยปฏิบัติการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -เยาวชนในเขตเทศบาล
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รูถึงพิษภัยยาเสพติด
อําเภอเมืองบุรีรัมย
เพิ่มขึ้นรอยละ 60
(อุดหนุนอําเภอฯ)

-สามารถลดผูคาผูเสพ
และผูเกี่ยวของกับ
ยาเสพติดในพื้นที่ได
เปาหมายเปนชุมชนสีขาว
ปลอดยาเสพติด

กอง
สวัสดิการฯ

-จัดงาน โดยเชิญผูสูงอายุ
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ผูสูงอายุและ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ครอบครัว ประชาชน
และครอบครัวของผูสูงอายุ
ทํากิจกรรมรวมกัน เชนทําบุญ
ทั่วไปและประชาชน
ตักบาตร รดน้ําขอพร รวมกิจกรรม
ในเขตเทศบาล
การละเลนตาง ๆ ของผูสูงอายุ
18 ชุมชน
การตรวจสุขภาพผูสูงอายุ เปนตน
ไดเขารวมโครงการ

-ไดแสดงความกตัญู
กตเวที ตอผูสูงอายุ
-ผูสูงอายุไดรวมกิจกรรม
สรางความสามัคคี
ในครอบครัวและชุมชน

กอง
สวัสดิการฯ

ที่

โครงการ

8 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด กิจกรรม
บําบัดฟนฟู
9 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด กิจกรรม
ฝกอบรมอาชีพใหผูผาน
การบําบัดฟนฟู

10 โครงการอุดหนุน
งบประมาณแก
คณะกรรมการชุมชน
เพื่อดําเนินการตาม
พระราชดําริ
(ดานสาธารณสุข)
ชุมชนหลังศาล

วัตถุประสงค

-เพื่อแกไขปญหายาเสพติด
ในชุมชน
-เพื่อใหผูติดยาเสพติดไดรับการ
บําบัดและเลิกยาเสพติด
-เพื่อแกไขปญหายาเสพติด
ในชุมชน
-เพื่อใหความรูและฝกอาชีพ
ใหผูผานการบําบัดฟนฟู

-เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุข
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2563
(บาท)
(บาท)
70,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
-ใหการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด
70,000 -ผูติดยาไดรับการ
จํานวน 20 คนๆละ 3,500บาท/คน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ชวยเหลือ
รวม 20 คน
ครบ 18 ชุมชน
2561
(บาท)
(บาท)
70,000

2562
(บาท)
(บาท)
70,000

2564
(บาท)
(บาท)
70,000

-ฝกอบรมอาชีพผูผานการบําบัด
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ผูติดยาไดรับการ
ฟนฟูยาเสพติด จํานวน 20 คนๆละ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ชวยเหลือ
2,500 บาท
ครบ 18 ชุมชน

-อุดหนุนงบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชนเพื่อจัดบริการ
ดานสาธารณสุขตามแนวทาง
พระราชดําริ ในชุมชนหลังศาล
จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนงบประมาณ 7,000 บาท
2. โครงการคัดกรองพยาธิ
พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส
งบประมาณ 7,000 บาท
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

20,000

20,000

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-

-

-

-ประชาชนตาม
เปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
และตรวจสุขภาพ
รอยละ 100

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ผูติดยาเสพติดในชุมชน
มีจํานวนลดลง
-ผูติดยาเสพติดไดรับการ
ชวยเหลือครบทุกชุมชน
-ผูติดยาเสพติดในชุมชน
มีจํานวนลดลง
-ผูผานการบําบัดฟนฟู
มีอาชีพสรางรายได
ใหครอบครัว
-ผูผานการบํายัดฟนฟู
สามารถดํารชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข
-ประชาชนในชุมชน
ในเขตเทศบาลไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สวัสดิการฯ

กอง
สวัสดิการฯ

กอง
สวัสดิการฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

11 โครงการอุดหนุน
งบประมาณแก
คณะกรรมการชุมชน
เพื่อดําเนินการตาม
พระราชดําริ
(ดานสาธารณสุข)
ชุมชนตลาด บขส.

-เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุข
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

12 โครงการอุดหนุน
งบประมาณแก
คณะกรรมการชุมชน
เพื่อดําเนินการตาม
พระราชดําริ
(ดานสาธารณสุข)
ชุมชนบุลําดวนใต

-เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุข
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-อุดหนุนงบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชนเพื่อจัดบริการ
ดานสาธารณสุขตามแนวทาง
พระราชดําริ ในชุมชนตลาด บขส.
จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนงบประมาณ 7,000 บาท
2. โครงการคัดกรองพยาธิ
พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส
งบประมาณ 7,000 บาท
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท
-อุดหนุนงบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชนเพื่อจัดบริการ
ดานสาธารณสุขตามแนวทาง
พระราชดําริ ในชุมชนบุลําดวนใต
จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนงบประมาณ 7,000 บาท
2. โครงการคัดกรองพยาธิ
พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส
งบประมาณ 7,000 บาท
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

2561
(บาท)
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

20,000

20,000

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนตาม
เปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
และตรวจสุขภาพ
รอยละ 100

-ประชาชนในชุมชน
ในเขตเทศบาลไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

-ประชาชนตาม
เปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
และตรวจสุขภาพ
รอยละ 100

-ประชาชนในชุมชน
ในเขตเทศบาลไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

13 โครงการอุดหนุน
งบประมาณแก
คณะกรรมการชุมชน
เพื่อดําเนินการตาม
พระราชดําริ
(ดานสาธารณสุข)
ชุมชนบุลําดวนเหนือ

-เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุข
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

14 โครงการอุดหนุน
งบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชน
เพื่อดําเนินการตาม
พระราชดําริ
(ดานสาธารณสุข)
ชุมชนหนาสถานีรถไฟ

-เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุข
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
(บาท)
20,000

-อุดหนุนงบประมาณแกคณะ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
กรรมการชุมชนเพื่อจัดบริการ
ดานสาธารณสุขตามแนวทาง
พระราชดําริ ในชุมชนบุลําดวนเหนือ
จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนงบประมาณ 7,000 บาท
2. โครงการคัดกรองพยาธิ
พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส
งบประมาณ 7,000 บาท
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท
-อุดหนุนงบประมาณแกคณะ
20,000 20,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
กรรมการชุมชนเพื่อจัดบริการ
ดานสาธารณสุขตามแนวทาง
พระราชดําริ ในชุมชนหนาสถานีรถไฟ
จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนงบประมาณ 7,000 บาท
2. โครงการคัดกรองพยาธิ
พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส
งบประมาณ 7,000 บาท
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนตาม
เปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
และตรวจสุขภาพ
รอยละ 100

-ประชาชนในชุมชน
ในเขตเทศบาลไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

-ประชาชนตาม
เปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
และตรวจสุขภาพ
รอยละ 100

-ประชาชนในชุมชน
ในเขตเทศบาลไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

15 โครงการอุดหนุน
งบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชน
เพื่อดําเนินการตาม
พระราชดําริ
(ดานสาธารณสุข)
ชุมชนหลังสถานีรถไฟ

-เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุข
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

16 โครงการอุดหนุน
งบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชน
เพื่อดําเนินการตาม
พระราชดําริ
(ดานสาธารณสุข)
ชุมชนตลาดสด

-เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุข
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
(บาท)
20,000

-อุดหนุนงบประมาณแกคณะ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
กรรมการชุมชนเพื่อจัดบริการ
ดานสาธารณสุขตามแนวทาง
พระราชดําริ ในชุมชนหลังสถานีรถไฟ
จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนงบประมาณ 7,000 บาท
2. โครงการคัดกรองพยาธิ
พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส
งบประมาณ 7,000 บาท
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท
-อุดหนุนงบประมาณแกคณะ
20,000 20,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
กรรมการชุมชนเพื่อจัดบริการ
ดานสาธารณสุขตามแนวทาง
พระราชดําริ ในชุมชนตลาดสด
จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนงบประมาณ 7,000 บาท
2. โครงการคัดกรองพยาธิ
พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส
งบประมาณ 7,000 บาท
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนตาม
เปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
และตรวจสุขภาพ
รอยละ 100

-ประชาชนในชุมชน
ในเขตเทศบาลไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

-ประชาชนตาม
เปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
และตรวจสุขภาพ
รอยละ 100

-ประชาชนในชุมชน
ในเขตเทศบาลไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

17 โครงการอุดหนุน
งบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชน
เพื่อดําเนินการตาม
พระราชดําริ
(ดานสาธารณสุข)
ชุมชนหลักเมือง

-เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุข
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

18 โครงการอุดหนุน
งบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชน
เพื่อดําเนินการตาม
พระราชดําริ
(ดานสาธารณสุข)
ชุมชนวัดอิสาณ

-เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุข
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
(บาท)
20,000

-อุดหนุนงบประมาณแกคณะ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
กรรมการชุมชนเพื่อจัดบริการ
ดานสาธารณสุขตามแนวทาง
พระราชดําริ ในชุมชนหลักเมือง
จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน งบประมาณ 7,000 บาท
2. โครงการคัดกรองพยาธิ
พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส
งบประมาณ 7,000 บาท
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
สูชุมชน งบประมาณ 6,000 บาท
-อุดหนุนงบประมาณแกคณะ
20,000 20,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
กรรมการชุมชนเพื่อจัดบริการ
ดานสาธารณสุขตามแนวทาง
พระราชดําริ ในชุมชนวัดอิสาณ
จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนงบประมาณ 7,000 บาท
2. โครงการคัดกรองพยาธิ
พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส
งบประมาณ 7,000 บาท
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนตาม
เปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
และตรวจสุขภาพ
รอยละ 100

-ประชาชนในชุมชน
ในเขตเทศบาลไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

-ประชาชนตาม
เปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
และตรวจสุขภาพ
รอยละ 100

-ประชาชนในชุมชน
ในเขตเทศบาลไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

19 โครงการอุดหนุน
งบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชน
เพื่อดําเนินการตาม
พระราชดําริ
(ดานสาธารณสุข)
ชุมชนตนสัก

-เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุข
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

20 โครงการอุดหนุน
งบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชน
เพื่อดําเนินการตาม
พระราชดําริ
(ดานสาธารณสุข)
ชุมชนราชภัฎ

-เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุข
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
(บาท)
20,000

-อุดหนุนงบประมาณแกคณะ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
กรรมการชุมชนเพื่อจัดบริการ
ดานสาธารณสุขตามแนวทาง
พระราชดําริ ในชุมชนตนสัก
จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน งบประมาณ 7,000 บาท
2. โครงการคัดกรองพยาธิ
พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส
งบประมาณ 7,000 บาท
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
สูชุมชน งบประมาณ 6,000 บาท
-อุดหนุนงบประมาณแกคณะ
20,000 20,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
กรรมการชุมชนเพื่อจัดบริการ
ดานสาธารณสุขตามแนวทาง
พระราชดําริ ในชุมชนราชภัฏ
จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนงบประมาณ 7,000 บาท
2. โครงการคัดกรองพยาธิ
พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส
งบประมาณ 7,000 บาท
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนตาม
เปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
และตรวจสุขภาพ
รอยละ 100

-ประชาชนในชุมชน
ในเขตเทศบาลไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

-ประชาชนตาม
เปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
และตรวจสุขภาพ
รอยละ 100

-ประชาชนในชุมชน
ในเขตเทศบาลไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

21 โครงการอุดหนุน
งบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชน
เพื่อดําเนินการตาม
พระราชดําริ
(ดานสาธารณสุข)
ชุมชนประปาเกา

-เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุข
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

22 โครงการอุดหนุน
งบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชน
เพื่อดําเนินการตาม
พระราชดําริ
(ดานสาธารณสุข)
ชุมชนชุมเห็ด

-เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุข
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
(บาท)
20,000

-อุดหนุนงบประมาณแกคณะ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
กรรมการชุมชนเพื่อจัดบริการ
ดานสาธารณสุขตามแนวทาง
พระราชดําริ ในชุมชนประปาเกา
จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน งบประมาณ 7,000 บาท
2. โครงการคัดกรองพยาธิ
พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส
งบประมาณ 7,000 บาท
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
สูชุมชน งบประมาณ 6,000 บาท
-อุดหนุนงบประมาณแกคณะ
20,000 20,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
กรรมการชุมชนเพื่อจัดบริการ
ดานสาธารณสุขตามแนวทาง
พระราชดําริ ในชุมชนชุมเห็ด
จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนงบประมาณ 7,000 บาท
2. โครงการคัดกรองพยาธิ
พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส
งบประมาณ 7,000 บาท
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนตาม
เปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
และตรวจสุขภาพ
รอยละ 100

-ประชาชนในชุมชน
ในเขตเทศบาลไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

-ประชาชนตาม
เปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
และตรวจสุขภาพ
รอยละ 100

-ประชาชนในชุมชน
ในเขตเทศบาลไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

23 โครงการอุดหนุน
งบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชน
เพื่อดําเนินการตาม
พระราชดําริ
(ดานสาธารณสุข)
ชุมชนหนองปรือ

-เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุข
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

24 โครงการอุดหนุน
งบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชน
เพื่อดําเนินการตาม
พระราชดําริ
(ดานสาธารณสุข)
ชุมชนโคกกลาง

-เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุข
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-อุดหนุนงบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชนเพื่อจัดบริการ
ดานสาธารณสุขตามแนวทาง
พระราชดําริ ในชุมชนหนองปรือ
จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนงบประมาณ 7,000 บาท
2. โครงการคัดกรองพยาธิ
พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส
งบประมาณ 7,000 บาท
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท
-อุดหนุนงบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชนเพื่อจัดบริการ
ดานสาธารณสุขตามแนวทาง
พระราชดําริ ในชุมชนโคกกลาง
จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนงบประมาณ 7,000 บาท
2. โครงการคัดกรองพยาธิ
พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส
งบประมาณ 7,000 บาท
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

2561
(บาท)
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

20,000

20,000

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนตาม
เปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
และตรวจสุขภาพ
รอยละ 100

-ประชาชนในชุมชน
ในเขตเทศบาลไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

-ประชาชนตาม
เปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
และตรวจสุขภาพ
รอยละ 100

-ประชาชนในชุมชน
ในเขตเทศบาลไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

25 โครงการอุดหนุน
งบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชน
เพื่อดําเนินการตาม
พระราชดําริ
(ดานสาธารณสุข)
ชุมชนสะพานยาว

-เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุข
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

26 โครงการอุดหนุน
งบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชน
เพื่อดําเนินการตาม
พระราชดําริ
(ดานสาธารณสุข)
ชุมชนฝงละลม

-เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุข
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
(บาท)
20,000

-อุดหนุนงบประมาณแกคณะ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
กรรมการชุมชนเพื่อจัดบริการ
ดานสาธารณสุขตามแนวทาง
พระราชดําริ ในชุมชนสะพานยาว
จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนงบประมาณ 7,000 บาท
2. โครงการคัดกรองพยาธิ
พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส
งบประมาณ 7,000 บาท
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท
-อุดหนุนงบประมาณแกคณะ
20,000 20,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
กรรมการชุมชนเพื่อจัดบริการ
ดานสาธารณสุขตามแนวทาง
พระราชดําริ ในชุมชนฝงละลม
จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน งบประมาณ 7,000 บาท
2. โครงการคัดกรองพยาธิ
พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส
งบประมาณ 7,000 บาท
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
สูชุมชน งบประมาณ 6,000 บาท

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนตาม
เปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
และตรวจสุขภาพ
รอยละ 100

-ประชาชนในชุมชน
ในเขตเทศบาลไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

-ประชาชนตาม
เปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
และตรวจสุขภาพ
รอยละ 100

-ประชาชนในชุมชน
ในเขตเทศบาลไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

ที่

โครงการ

27 โครงการอุดหนุน
งบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชน
เพื่อดําเนินการตาม
พระราชดําริ
(ดานสาธารณสุข)
ชุมชนเทศบาล

รวม

27 โครงการ

วัตถุประสงค

-เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุข
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-อุดหนุนงบประมาณแกคณะ
กรรมการชุมชนเพื่อจัดบริการ
ดานสาธารณสุขตามแนวทาง
พระราชดําริ ในชุมชนเทศบาล
จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนงบประมาณ 7,000 บาท
2. โครงการคัดกรองพยาธิ
พยาธิใบไมในตับและมะเร็งลําไส
งบประมาณ 7,000 บาท
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่
สูชุมชนงบประมาณ 6,000 บาท

งบประมาณ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000
(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)

1,330,000 1,330,000

970,000

970,000

2565
(บาท)
(บาท)
-

970,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ประชาชนตาม
เปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
และตรวจสุขภาพ
รอยละ 100

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ประชาชนในชุมชน
ในเขตเทศบาลไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขและมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สวัสดิการฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม แนวทางที่ 1 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสนับสนุนกองทุน
-เพื่อสงเสริมการออมทรัพย
-สนับสนุนใหแกกองทุนสนับสนุน
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -ประชาชนรวมตัวกัน -ประชาชนในเขตเทศบาล
กอง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ออมวันละบาท
สวัสดิการชุมชน
ใหแกประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
มีสัจจะ มีวินัย เห็นคุณคา
สวัสดิการฯ
(ออมวันละบาท)
-เพื่อสนับสนุนใหประชาชน
(ออมวันละบาท)
เพื่อชวยเหลือเกื้อกูล ในการออมทรัพย และมี
มีจิตสํานึกในการออม
วิถีชีวิต ตั้งแตเกิด แก ความรับผิดชอบรวมกัน
เจ็บ ตาย และอื่น ๆ

รวม

1 โครงการ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม แนวทางที่ 1 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดเวที "สภาเมือง" -เพื่อจัดเวที "สภาเมือง"
-จัดเวที "สภาเมือง"เพื่อสงเสริมให 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 -ประชาชนในเขต
-ประชาชนในเขตเทศบาล
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลมีสวนรวม
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม เพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม ประชาชนเขามามีสวนรวมดาน
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของประชาชนในดาน
ของประชาชนในดานการเมือง การเมืองและการบริหารงานของ
ในดานการเมืองและ ในการมีสวนรวมในการรวม
การเมืองและการบริหารงาน และบริหารงานของเทศบาล
เทศบาล
การบริหารงานของ พัฒนาทองถิ่น
ของเทศบาล
เทศบาลทั้ง 18 ชุมชน -ชุมชนมีแกนนําที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาชุมชนใหเจริญ
กาวหนา

รวม

1 โครงการ

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สวัสดิการฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม แนวทางที่ 2 เสริมสรางสวัสดิการสังคมและการสงเคราะหผูดอยโอกาส
แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ -เพื่อแกไขและบรรเทาปญหา
-ใหเงินสงเคราะหเปนเบี้ยยังชีพแก 126,000 126,000 138,000 138,000 138,000 -ผูปวยเอดสไดรับการ
ผูปวยเอดสในชุมชน
ความเดือดรอนเฉพาะหนาของ ผูปวยเอดสในชุมชน จํานวน 21 ราย (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ชวยเหลือ
ผูปวยเอดสสามารถพึ่งพาตนเองได รายละ 500 บาทตอเดือน
ครบ 18 ชุมชน
และมีสวนรวมในกิจกรรมสังคม
สามารถใชชีวิตอยูในสังคมได
สะดวกและเทาเทียมกัน
2 โครงการสงเคราะหเบี้ยความ -เพื่อแกไขและบรรเทาปญหา
-ใหเงินสงเคราะหเปนเบี้ย
4,992,000 4,992,000 5,568,000 5,568,000 5,568,000 -คนพิการไดรับการ
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ชวยเหลือ
พิการในชุมชน
ความเดือดรอนเฉพาะหนาของ ความพิการ จํานวน 520
คนพิการ ใหสามารถพึ่งพา
คนๆละ 800
ครบ 18 ชุมชน
ตนเองได และมีสวนรวม
ในกิจกรรมทางสังคม สามารถ
ใชชีวิตอยูในสังคมไดเทาเทียม
กับคนอื่น ๆ
3 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ -แกไขและบรรเทาปญหา
-ใหเงินสงเคราะหเปนเบี้ยยังชีพแบบ 18,868,800 18,868,800 19,948,800 19,948,800 19,948,800 -ผูสูงอายุไดรับการ
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ชวยเหลือ
ผูสูงอายุในชุมชน
ความเดือดรอนเฉพาะหนา
ขั้นบันไดใหแกผูสูงอายุจํานวน
ของผูสูงอายุใหสามารถพึ่งพา
2,360 คนๆละ600,700,
ครบ 18 ชุมชน
ตนเองได ใชชีวิตอยูได
800,1,000 บาท ตอเดือน
เทาเทียมกับคนอื่น

รวม

3 โครงการ

23,986,800 23,986,800 25,654,800 25,654,800 25,654,800

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ผูปวยเอดสในชุมชน
ไดรับการชวยเหลือ
ในเบื้องตน

กอง
สวัสดิการฯ

-คนพิการในชุมชนไดรับการ
ชวยเหลือในเบื้องตน

กอง
สวัสดิการฯ

-ผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือ
ในเบื้องตน

กอง
สวัสดิการฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม แนวทางที่ 2 เสริมสรางสวัสดิการสังคมและการสงเคราะหผูดอยโอกาส
แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

1 โครงการสงเคราะห
ผูประสบสาธารณภัย
ผูยากไรและผูดอยโอกาส
ในเขตเมือง

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อแบงเบาความเดือดรอนของ -ชวยเหลือผูดอยโอกาสในชุมชน
ครอบครัวที่ประสบสาธารณภัย จํานวน 18 ชุมชน
ตางๆ ลงไดเบื้องตนในระดับหนึ่ง
-เพื่อเปนการสงเคราะหชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสตาง ๆ เชน
กลุมคนยากจน เรรอน ขอทาน
ไรที่พึ่ง เปนตน

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 -ผูดอยโอกาสไดรับ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การดูแลใหการ
ชวยเหลือ
ครบ 18 ชุมชน

50,000

50,000

50,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ผูดอยโอกาสไดรับการ
ชวยเหลือในเบื้องตน
-ผูดอยโอกาสเกิดขวัญและ
กําลังใจในการดําเนินชีวิต

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สวัสดิการฯ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม แนวทางที่ 2 เสริมสรางสวัสดิการสังคมและการสงเคราะหผูดอยโอกาส
vแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเสริมสรางและ
-เพื่อสรางความรู ความเขาใจ
-ฝกอบรมใหความรู ความเขาใจ
70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 -รอยละ 60 ของกลุม
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมาย เครือขาย
พัฒนาการดําเนินกิจการ
ใหกับผูประกอบกิจการหอพัก เกี่ยวกับ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.
หอพักแบบมีสวนรวม
เอกชน ผูปกครอง นักเรียน
2558 และกฏหมายอื่นที่
มีความรู ความเขาใจ
รับผิดชอบตอสังคม
นิสิตนักศึกษา สถาบัน
เกี่ยวของในการดําเนินกิจการ
ในการดําเนินกิจการ
เพื่อการคุมครองพิทักษ
การศึกษา ฯลฯ เกี่ยวกับ
หอพักใหเปนไปตามกฏหมาย
หอพักตาม พ.ร.บ.
เยาวชน
พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558
และมีสวนรวมในการคุมครอง
หอพัก พ.ศ.2558
และกฏหมายที่เกี่ยวของ
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

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-กลุมเปาหมาย
เครือขายมีความรู ความเขาใจ
การดําเนินภารกิจตาม พ.ร.บ.
หอพัก พ.ศ.2558

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สวัสดิการฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม
แนวทางที่ 3 การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเชิดชูคุณธรรม
-เพื่อเทิดทูนพระคุณพอ
-ดําเนินการคัดเลือกพอตัวอยาง
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -พอเปนบุคคลที่เปน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แบบอยางที่ดี
พอตัวอยางประจําชุมชน
และยกยองบทบาทของพอ
จากชุมชนในเขตเทศบาล
ที่มีตอครอบครัวและสังคม
ชุมชนละ 1 คน รวมทั้งหมด 18 คน
ของชุมชน
-เพื่อใหลูกไดแสดงความ
จํานวน 18 ชุมชน
กตัญูกตเวทีตอพอ
-เพื่อพัฒนาวัฒนธรรม
ทางดานจิตใจของพลเมือง

2 โครงการเชิดชูคุณธรรม
แมตัวอยางประจําชุมชน

รวม

2 โครงการ

-เพื่อเทิดทูนพระคุณแม
และยกยองบทบาทของแม
ตอครอบครัวและสังคม
-เพื่อใหลูกไดแสดงความ
กตัญูกตเวทีตอแม
-เพื่อพัฒนาวัฒนธรรม
ทางดานจิตใจของพลเมือง

-ดําเนินการคัดเลือกแมตัวอยาง
จากชุมชนในเขตเทศบาล
ชุมชนละ 1 คน
รวมทั้งหมด 18 ชุมชน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 -แมเปนบุคคลที่เปน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แบบอยางที่ดี
ของชุมชน
จํานวน 18 ชุมชน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-เปนการสงเสริมวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม
ตามตัวอยางลักษณะของ
คนไทย และดํารงไว
เอกลักษณอันดีงามของชาติ
และตองการใหประชาชน
ของชาติเปนคนดี
เพื่อความเจริญกาวหนา
ของประเทศ
-เปนการสงเสริมวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม
ตามตัวอยางลักษณะของ
คนไทย และดํารงไว
เอกลักษณอันดีงามของชาติ
และตองการใหประชาชน
ของชาติเปนคนดี
เพื่อความเจริญกาวหนา
ของประเทศ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สวัสดิการฯ

กอง
สวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการสาธารณสุข แนวทางที่ 1 ปรับปรุงและขยายการบริการดานการรักษาพยาบาล
 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสืบสานพระราช
- เพื่อให อสม. เทศบาลเมือง
- จัดอบรมใหความรู อสม.
120,000
(งบเทศบาล)
ปณิธานสมเด็จยาตานภัย
บุรีรัมยมีความรูในการตรวจมะเร็ง เทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 165 คน
มะเร็งเตานมและมะเร็ง
เตานมและสามารถถายทอด
ในการคัดกรองมะเร็งเตานม
ปากมดลูก
ความรูใหสตรี กลุมเสี่ยง
และมะเร็งปากมดลูก
สามารถกรองมะเร็งเตานมดวย -อสม. ดําเนินการณรงคการ
ตนเองได
คัดกรองมะเร็งเตานมและมะเร็ง
-สตรีกลุมเสี่ยงมีทักษะและ
ปากมดลูกแกกลุมสตรีกลุมเสี่ยง
ความรูในการตรวจหามะเร็ง
ในชุมชน 18 ชุมชน
เตานมดวยตัวเองไดอยาง
-จัดทําคูมือ อสม. ในการตรวจ
ถูกตอง และไดรับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเตมนมและมะเร็ง
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ปากมดลูก
-สตรีกลุมเสี่ยงไดรับการคัด
-สตรีกลุมเสี่ยงมีสมุดประจําตัว
กรองมะเร็งและพบหรือสงสัยวา บันทึกการตรวจมะเร็งเตานม
เปนมะเร็งเตานมและมะเร็งปาก ดวยตนเอง
มดลูก ไดรับการตรวจรักษา
อยางถูกตอง
-อสม. มีคูมือเรื่องการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเตานม
- สตรีกลุมเสี่ยงมีสมุดบันทึก
การตรวจเตานมดวยตนเอง

แบบ ผ.02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-อสม. สามารถถาย
ทอดความรูการตรวจ
เตานมแกสตรี
กลุมเสี่ยงได
- รอยละ 80 สตรี
กลุมเสี่ยง มีความ
สามารถตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมดวย
ตัวเองไดอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง
- สตรีกลุมเสี่ยงมะเร็ง
ปากมดลูกรอยละ 30
ไดรับการตรวจ
คัดกรอง
ปละ 1 ครั้ง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
1. อสม. ที่เปนแกนนํา
สุขภาพในชุมชน มี
ความรูและถายทอดให
สตรีกลุมเสี่ยงสามารถ
ตรวจมะเร็งเตานมดวย
ตัวเองได
2. สตรีกลุมเสี่ยงสามารถ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเตา
นมไดดวยตัวเองอยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง
3. สตรีกลุมเสี่ยงที่ตรวจ
เจอมะเร็งเตานม และ
มะเร็งปากมดลูกระยะ
แรกไดรับการรักษาทัน
เวลา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2 โครงการเด็กไทยฉลาด
- เพื่อให อสม. มีความรูเรื่อง
สมวัย เพิ่มไอคิว ตาม
การเสริมเกลือไอโอดีนและพิษ
แนวทางพระราชดําริ
ภัยของการขาดสารไอโอดีน
สมเด็จพระเทพรัตน
- เพื่อใหครู ผูประกอบการ
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อาหารในโรงเรียน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเห็นความสําคัญและมี
ความรูเรื่องเกลือไอโอดีน
-ประชาชน/นักเรียน มีความรู
ในการบริโภคเกลือไอโอดีน
ที่ถูกตอง และไดบริโภคเกลือ
ไอโอดีนในอัตราที่เหมาะสม
- เด็กวัยเรียนฉลาดสมวัย ไม
เปนโรคคอพอก
3 โครงการตรวจสุขภาพ
-เพื่อใหประชาชนในชุมชน
เคลื่อนที่สูชุมชนตาม
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยไดรับ
พระปณิธานศาสตราจารย การตรวจสุขภาพรักษาพยาบาล
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เชิงรุกในชุมชน ทําใหเขาถึง
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ บริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึง
อัครราชกุมารี
-เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดรับการ
ตรวจรักษาจากทีมแพทยและ
สหวิชาชีพอยางครบวงจร

รวม

3 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดอบรมใหความรู อสม. ครู
ผูประกอบการอาหารในโรงเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมย ไดรับความรูเรื่อง
เกลือเสริมไอโอดีน และภาวะ
ความผิดปกติของรางกายเมื่อขาด
สารไอโอดีน จํานวน 200 คน
- จัดหาเกลือเสริมไอโอดีนสําหรับ
แนะนําแกประชาชนในการจัดหา
เกลือบริโภคในโรงเรียนและชุมชน
-จัดทําเอกสารแผนพับเรื่องเกลือ
ไอโอดีนตอสุขภาพประชาชน
จํานวน 2,500 ชุด
- ประสานทีมแพทยจาก
โรงพยาบาลบุรีรัมยในการออก
ตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล
เชิงรุกในชุมชน
-จัดเตรียมอุปกรณ ยา
และเวชภัณฑพรอมในการให
บริการ
- จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ
เชิงรุกแกประชาชนในชุมชน
ทั้ง18 ชุมชน ๆ ละ 70 คน รวม
1,260 คน โดยทีมแพทยและ
สหวิชาชีพ

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000
-

2565
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

-

120,000

-

-

-

-

-

-

(งบเทศบาล)

-

360,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-รอยละ 80 ของ
จํานวนผูเขารับการ
อบรมทั้ง อสม. ครู
ผูประกอบการใน
โรงเรียน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับความรู
เรื่องเกลือเสริม
ไอโอดีน

- อสม. ครู ผูประกอบ
การอาหารในโรงเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
ประชาชนทั่วไป มี
ความรูเรื่องเกลือไอโอดีน
สามารถบริโภคในอัตรา
สวนที่ถูกตอง
- นักเรียนมีความฉลาด
สมวัยไมเปนโรคคอพอก
-ประชาชนทั่วไป ไม
เปนโรคขาดสารไอโอดีน

กอง
สาธารณสุขฯ

-จํานวนผูมารับการ
ตรวจสุขภาพและรักษา
พยาบาลในหนวยแพทย
เคลื่อนที่ทั้ง 18 ชุมชน
รอยละ 80 ของเปา
หมายที่ตั้งไว

-ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
ไดรับการตรวจสุขภาพ
รักษาพยาบาลจากทีมแพทย
และสหวิชาชีพเชิงรุก
เขาถึงบริการสาธารณสุข
ไดอยางทั่วถึง

กอง
สาธารณสุขฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข แนวทางที่ 2 สงเสริมและใหบริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมนวดแผน
-เพื่อสรางบุคลากรนวดแผนไทย -จัดอบรมผูสนใจนวดแผนไทย
100,000
100,000 100,000 100,000 - รอยละ 60 ของผู - บุคลากรที่ผานการอบรม
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ผานการอบรมนวด
ไทยและนวดเทาเพื่อ
ที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 150 ชม.จํานวน 40 คน
มีความรูและใหบริการแพทย
สุขภาพ
การบริการและสามารถประกอบ และนวดฝาเทา 60 ชม.
แผนไทย สามารถใช แผนไทยไดอยางถูกตอง
อาชีพไดอยางถูกตอง
จํานวน 40 คน
ความ รูในการ
ตามกฎหมาย
ประกอบอาชีพ
-เพื่อใหมีจิตอาสานวดแผนไทย
ดานนวดแผนไทย
ในการออกเยี่ยมบาน ดูแลผูสูงอายุ
คนพิการ ผูปวยอัมพฤกษ
อัมพาต ในชุมชน

รวม

1 โครงการ

100,000

-

100,000 100,000 100,000

แบบ ผ.02

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สาธารณสุขฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ
 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจางเหมาทําความ -เพื่อใหศูนยบริการสาธารณสุข -จางเหมาทําความสะอาด
92,400 96,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
สะอาดศูนยบริการ
สะอาดถูกหลักอนามัย
ศูนยบริการสาธารณสุข
สาธารณสุข และบริเวณ
จํานวน 1 คน
โดยรอบ
2 โครงการจางเหมายาม
-เพื่อใหศูนยบริการสาธารณสุข -จางเหมายามดูแลศูนยบริการ
82,800 86,400
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
รักษาความปลอดภัย
ปลอดภัยทั้งทรัพยสินและอัคคีภัย สาธารณสุข จํานวน 1 คน
ศูนยบริการสาธารณสุข
และภัยตาง ๆ
3 โครงการจางเหมาพนักงาน -เพื่อใหมีพนักงานขับรถ
-จางเหมาพนักงานขับรถยนต
111,600 115,200
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ขับรถยนตศูนยบริการ
และดูแลรักษารถยนตของ
จํานวน 1 คน
สาธารณสุข
ศูนยบริการสาธารณสุข
4 โครงการจางเหมาบุคลากร -เพื่อใหศูนยบริการสาธารณสุขฯ - จางเหมาบุคลากรชวยปฏิบัติงาน
108,000
(งบเทศบาล)
ชวยปฏิบัติงานศูนยบริการ มีบุคลากรชวยปฏิบัติงาน เชน ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล
สาธารณสุขเทศบาลเมือง
การจัดยาและเวชภัณฑ
เมืองบุรีรัมย จํานวน 1 คน
บุรีรัมย
ตามใบสั่งยาและการรวบรวม
เงินรายไดของศูนยบริการฯ
นําสงเจาหนาที่การเงิน
และบัญชีของศูนยบริการ

รวม

4 โครงการ

286,800 405,600

-

-

แบบ ผ.02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-มีคนทําความสะอาด - ศูนยบริการสาธารณสุข
ศูนยบริการสาธารณสุข สะอาดเรียบรอย
จํานวน 1 คน
ถูกสุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ

-

-มียามดูแลศูนยบริการ - ศูนยบริการสาธารณสุข
สาธารณสุข 1 คน ตลอดทั้งทรัพยสินปลอดภัย

กอง
สาธารณสุขฯ

-

-มีพนักงานขับรถยนต - การปฏิบัติงานสะดวก
ประจํา 1 คน
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

-

-มีบุคลากรชวย
- การปฏิบัติงานมีความ
ปฏิบัติงานศูนยบริการ สะดวกรวดเร็วและมี
สาธารณสุขฯ จํานวน ประสิทธิภาพ
1 คน

กอง
สาธารณสุขฯ

-

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ
 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000,000
1 โครงการกอสรางศูนยดูแล -เพื่อใหมีศูนยดูแลผูสูงอายุและ -สรางศูนยดูแลผูสูงอายุ
(งบเทศบาล)
ผูสูงอายุและคนพิการ
คนพิการที่มีประสิทธิภาพ
และคนพิการจํานวน 1 ศูนย
-เพื่อใหผูสูงอายุไดมีสถานที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู
-เพื่อใหคนพิการไดรับการ
ดูแลที่ดี

รวม

1 โครงการ

20,000,000

-

-

-

แบบ ผ.02

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

-มีศูนยดูแลผูสูงอายุ - มีสถานที่สําหรับให
และคนพิการ 1 แหง ผูสงู อายุไดพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
-มีสถานที่สําหรับ
ใหคนพิการไดรับการดูแล
และพัฒนาฟนฟูรางกาย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สาธารณสุขฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูคุณภาพชวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข แนวทางที่ 4 สงเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนาระบบ
-เพื่อให อสม. ไดรับการฟนฟู
-ดําเนินกิจกรรมการอบรมฟนฟู
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 - อสม.ไดรับการฟนฟู - อสม. มีความรูใหม ๆ ในการ
กอง
บริการสาธารณสุขมูลฐาน ความรู ฝกทักษะ
ความรูเสริมวิทยาการใหมๆแกอสม. (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความรู/ วิทยาการใหมๆ ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน สาธารณสุขฯ
และการพัฒนาสุขภาพภาค ในการปฏิบัติงาน
ในเขต เทศบาลปละ 12 ครั้ง
สามารถนําความรูไป - อสม. เกิดขวัญและกําลังใจ
ประชาชน
-เพื่อให อสม. ไดมีโอกาส
-นําคณะ อสม./คณะผูบริหาร/จนท.
ประยุกตใชในการ
ในการปฏิบัติงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางาน
ที่เกี่ยวของไปศึกษาดูงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงานไดอยาง
ดานสาธารณสุขกับทองถิ่นอื่น มูลฐาน ปละ 1 ครั้ง
เหมาะสมรอยละ 90
-ดําเนินการคัดเลือก อสม.ดีเดน
- อสม. ไดรับการแลก
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
เปลี่ยนเรียนรูกับ
เพื่อเปนตัวแทนคัดเลือกระดับจังหวัด
ทองถิ่นอื่นรอยละ 80
และระดับประเทศ
- รอยละ 5 ของ
- รวมกิจกรรมวัน อสม. แหงชาติ
อสม. ไดรับการคัดเลือก
ปละ 1 ครั้ง
เปน อสม. ดีเดน
- อสม.รวมกิจกรรม
วัน อสม. แหงชาติ
รอยละ 90
2 โครงการพัฒนางาน
-เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
-อสม. จัดทําแผนงานและ
135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 -รอยละ 100 ของ
- องคกร อสม.ไดรับการ
กอง
สาธารณสุขมูลฐาน
ดานสาธารณสุขของคนใน
โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจาก (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน อสม.18 ชุมชน ได พัฒนาศักยภาพมีความ
สาธารณสุขฯ
ในชุมชน
ชุมชน
อปท. ชุมชนละ 7,500 บาท
ทั่วไปฯ) ทั่วไปฯ) ทั่วไปฯ) ทั่วไปฯ) ทั่วไปฯ) จัดทําแผนงานและ เขมแข็งสามารถปฏิบัติงาน
- เพื่อแกไขปญหา
และดําเนินการตามแผนอยางมี
โครงการเพื่อขอ
ในพื้นที่ไดอยางถูกตอง
สาธารณสุขของชุมชน
ประสิทธิภาพ
รับเงินอุดหนุนจาก เหมาะสมและรวมกันแกไข
- เพื่อจัดบริการสุขภาพ
อปท.และ
ปญหาสาธารณสุขในชุมชน
เบื้องตนในศูนยสาธารณสุข
ดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มูลฐานชุมชน (ศสมช.)
ตามแผน อยางมี
ตลอดจนสามารถจัดบริการ
ประสิทธิภาพ
สุขภาพเบื้องตนใน ศสมช.
ไดอยางตอเนื่อง
รวม
2 โครงการ
735,000 735,000 735,000 735,000 735,000

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข แนวทางที่ 6 ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการรณรงคปองกัน
-เพื่อเฝาระวัง ปองกันโรคพิษ จัดกิจกรรมรณรงค ดังนี้
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 -สุนัขและแมวไดรับ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับ วัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา ตาม
สุนัขบาในคนและสัตวเลี้ยงลูก
-ใหบริการฉีดวัคซีนสุนัข
โครงการสัตวปลอดโรค
ดวยนม
และแมวจรจัด ในวัด โรงเรียน
โรคพิษสุนัขบา
คนปลอดภัยจากโรค
-เพื่อควบคุมจํานวน
และชุมชน 18 ชุมชน
ครอบคลุม รอยละ 90
พิษสุนัขบา
ประชากรสุนัขและแมว
จํานวน 2,000 ตัว ปละ 1 ครั้ง
-ไมมีโรคพิษสุนัขบา
-ใหบริการทําหมันในสุนัขและแมว
เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
เพศผูและเพศเมีย จํานวน 200 ตัว
- สุนัขและแมวไดรับ
-สํารวจประชากรสุนัขและแมวในวัด
การทําหมันรอยละ 10
โรงเรียน และชุมชน 18 ชุมชน
ทุกป
ปละ 2 ครั้ง
- สุนัขและแมวไดรับ
การสํารวจและขึ้น
ทะเบียนรอยละ 90
2 โครงการสัตวปลอดโรค
- เพื่อใหสุนัขและแมวทั้งที่มี
- ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรค
52,890 78,000
จํานวนสุนัขและแมว
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
คนปลอดภัยจาก
และไมมีเจาของในเขตเทศบาล พิษสุนัขบาในสุนัขและแมวทั้งที่
ที่ไดรับการฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบา
เมืองบุรีรัมย ไดรับการฉีด
มีและไมมีเจาของในเขตเทศบาล
โรคพิษสุนัขบาไมนอย
วัคซีนปองกันและควบคุมโรค
เมืองบุรีรัมย ตามจํานวนที่
กวา 1,500 ตัว
พิษสุนัขบา
เทศบาลฯ สํารวจ
3 โครงการสํารวจขอมูล
- เพื่อใหเทศบาลฯ มีฐานขอมูล - อาสาสมัคร/เจาหนาที่เทศบาลฯ
5,289 15,600
มีฐานขอมูลทะเบียน
จํานวนสัตวและขึ้น
จํานวนสัตว (สุนัข,แมว) ทั้งที่ ดําเนินการสํารวจและขึ้นทะเบียน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
สุนัขและแมวในเขต
ทะเบียนสัตวตาม
มีเจาของและไมมีเจาของเพื่อ
จํานวนสุนัขและแมวในแขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
แนวทางโครงการ
ดําเนินการควบคุม
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ปละ 2 ครั้ง
ปละ 2 ครั้ง
สัตวปลอดโรค
โรคพิษสุนัขบา อยางครอบคลุม (ครั้งที่ 1 ภายในเดือน มี.ค.61)
คนปลอดภัยจาก
ทั่วถึง
(ครั้งที่ 2 ภายในเดือน ส.ค.61)
โรคพิษสุนัขบา
รวม
3 โครงการ
138,179 173,600 80,000 80,000 80,000

แบบ ผ.02

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-สุนัขและแมวจรจัดไดรับ
วัคซีน ปองกันโรคพิษ
สุนัขบา
-ประชาชนและสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมไมเจ็บปวยดวยโรค
พิษสุนัขบา

กอง
สาธารณสุข

-สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมยทั้งที่
มีและไมมีเจาของปลอด
จากโรคพิษสุนัขบา

กอง
สาธารณสุข

เทศบาลฯ ไดดําเนินการ
ควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบาในสุนัข
และแมวอยางทั่วถึง
และครอบคลุม

กอง
สาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข แนวทางที่ 8 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะใหไดมาตรฐาน
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการรณรงคพัฒนา
-เพื่อใหผูประกอบการอาหาร
-จัดอบรมผูประกอบการรานอาหาร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -ผูประกอบการราน
pdระดับมาตรฐานอาหาร มีความรูดานอาหารปลอดภัย
หลักสูตรผูสัมผัสอาหาร ปละ1 ครั้ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อาหาร แผงลอย
ปลอดภัย (Food Safety) และไดมาตรฐานอาหารสะอาด ประมาณ 100 คน
หาบเรและ
สูถนนอาหารปลอดภัยไรโฟม รสชาติอรอย(Clean Food-จัดอบรมผูประกอบการรานคา
ผูประกอบการอาหาร
Good Taste)
แผงลอยหลักสูตรผูสัมผัสอาหาร
ในโรงเรียนไดรับ
-ประชาชนไดบริโภคอาหารที่ ปละ 1 ครั้งประมาณ 100 คน
การอบรม รอยละ 80
สะอาดปลอดภัย
-จัดอบรมผูประกอบการหาบเร
- รานอาหารแผงลอย
-เพื่อใหผูประกอบการอาหาร ปละ1 ครั้ง ประมาณ 80 คน
ลด ละ เลิกการใชโฟม
ลด ละ เลิก การใชโฟม
-จัดอบรมผูประกอบการอาหาร
บรรจุอาหารรอยละ
ในโรงเรียนหลักสูตรผูสัมผัสอาหาร
50 ของรานอาหาร/
ปละ 1 ครั้ง 80 คน
แผงลอย
-ตรวจแนะนําแผงลอยปละ 2 ครั้ง
-รณรงคการลด ละ เลิกการใชโฟม
ปละ 2 ครั้ง
-จัดมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติ
อรอย ปลอดภัยไรโฟม ปละ 1 ครั้ง

แบบ ผ.02

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-สถานประกอบการ
รานอาหาร แผงลอย
และโรงอาหารในสถานศึกษา
ไดมาตรฐานอาหารสะอาด
รสชาติอรอย
-รานอาหารลด ละ เลิก
การใชโฟมบรรจุอาหาร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

2 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ยกระดับรานจําหนาย
ของชําใหไดมาตรฐาน
ดานสุขาภิบาล

3 โครงการพัฒนายกระดับ
ตลาดสดสูตลาดดี
มีมาตรฐานและตลาดสด
นาซื้อสูตลาดสด
ปลอดภัยไรโฟม

4 โครงการกอสรางหลังคา
ตลาดคาสง

วัตถุประสงค

-เพื่อใหผูประกอบการราน
จําหนายของชํามีความรู
ดานสุขาภิบาลและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
-เพื่อใหผูประกอบการราน
จําหนายของชําปฏิบัติไดถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาล
และถูกกฎหมาย
-เพื่อใหผูบริโภคไดรับความ
ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร
ยา และเครื่องสําอาง จากราน
จําหนายของชํา
-เพื่อใหตลาดในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมยไดรับการพัฒนา
สูมาตรฐานตลาดดีมีมาตรฐาน
และตลาดสดนาซื้อ
-เพื่อใหผูประกอบการในตลาด
ไดมีความรูในการจําหนายอาหาร
ปลอดภัยและปฏิบัติ
ตามเทศบัญญัติเทศบาล
อยางถูกตอง
- เพื่อใหตลาดสดเทศบาลฯ
เปนตลาดปลอดภัยไรโฟม
-เพื่อใหตลาดคาสงมีหลังคา
สําหรับปองกันแดดฝน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดอบรมผูประกอบการราน
จําหนายของชําปละ 1 ครั้ง
จํานวน 100 คน
-ออกตรวจรานขายของชํา
ปละ 1 ครั้ง

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000
35,000
(งบเทศบาล)

-จัดอบรมและศึกษาดูงาน
150,000 150,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ผูประกอบคาในตลาดจํานวน
ประมาณ 100 คน ปละ 1 ครั้ง
-จัดประชุมคณะกรรมการ
ชมรมตลาดปละ 2 - 3 ครั้ง
-ตรวจแนะนําผูประกอบการตลาด
เอกชนเพื่อใหไดมาตรฐาน
ตลาดนาซื้อ ปละ 1 - 2 ครั้ง
-รณรงค ลด ละ เลิก การใชโฟมใน
ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ปละ 1 - 2 ครั้ง
-กอสรางหลังคาตลาดคาสง 1 แหง
3,000,000
(งบเทศบาล)
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

2565
(บาท)
-

150,000

3,000,000
(งบเทศบาล)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-รานจําหนายของชําพัฒนา
ยกระดับใหไดมาตรฐาน
-ประชาชนไดรับการ
คุมครองความปลอดภัย
ดานอาหาร ยา
และเครื่องสําอาง

กอง
สาธารณสุขฯ

-

- ผูประกอบการคาใน
ตลาดไดรับการอบรม
รอยละ 70
- ตลาดสดเทศบาล
เปนตลาดดี มี
มาตรฐานปลอดภัย
ไรโฟม รอยละ 60

-ตลาดในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมยไดมาตรฐาน
ตลาดดีมีมาตรฐาน
และตลาดสดนาซื้อ
-ประชาชนไดบริโภค
อาหารที่สะอาด ปลอดภัย
จากตลาดเทศบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

-

- ตลาดคาสงมีหลังคา - ผูประกอบการคา
ปองกันแดดฝน
ในตลาดคาสง มีสถานที่
จําหนายตลาดนาซื้อ
ที่สะดวกไมตากแดดตากฝน

(งบเทศบาล)

-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

-รานจําหนายของชํา
ปฏิบัติผานมาตรฐาน
ไมนอยกวา
รอยละ 70

(งบเทศบาล)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

5 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ตลาดสดเทศบาล
เมืองบุรีรัมย
(โครงการจากการประชุม
ประชาคมเมือง)

6 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ตลาดไนทบาซารเทศบาล
เมืองบุรีรัมย
7 โครงการจัดทําปายชื่อ
ตลาดสดเทศบาล
เมืองบุรีรัมย
(โครงการจากการประชุม
ประชาคมเมือง)

8 โครงการจัดทําโครงเหล็ก
ติดตั้งปายโฆษณา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อใหตลาดสดเทศบาลเมือง -ปรับปรุงซอมแซมตลาดสดเทศบาล
บุรีรัมยไดรับการปรับปรุงซอมแซม เมืองบุรีรัมย เชน ซอมแซมหลังคา
ใหดูสวยงาม ไดมาตรฐานตลาด ซอมแซมแทน ปรับพื้นทางเดิน ทาสี
สดนาซื้อ ตลาดดี มีมาตรฐาน และอื่น ๆ ตามประมาณการเทศบาล

2561
(บาท)
-

ถนนอิสาณ (อนุวรรตน)

-เพื่อจัดความเปนระเบียบ
เรียบรอยในการติดตั้งปาย
โฆษณาในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมย

-จัดทําโครงเหล็กติดตั้งปายโฆษณา
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยเพิ่มเติม
4-5 จุด และซอมแซมปรับปรุง
ปายเดิมใหดูสวยงาม

2565
(บาท)
-

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

เมืองบุรีรัมย
-เพื่อใหตลาดไนทบาซารไดรับ -ปรับปรุงซอมแซมตลาดไนทบาซาร 500,000
(งบเทศบาล)
เชน ปรับปรุงพื้นทางเดิน ทาสี และ
การปรับปรุง ซอมแซม
ใหดูสวยงามไดมาตรฐานตลาดดี อื่น ๆ ตามการประมาณการเทศบาล
เมืองบุรีรัมย
มีมาตรฐาน
-จัดทําปายชื่อตลาดสดเทศบาล 1
- เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
300,000
จํานวน 2 ปาย บริเวณดานหนาตลาด (งบเทศบาล)
ตลาดสดเทศบาล 1
ถนนสุนทรเทพ และบริเวณดานขาง
-เพื่อใหเห็นปายตลาดสด

เทศบาล1 ชัดเจน

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 2,000,000

-

-

-

1,500,000

-

(งบเทศบาล)

-

-

300,000

-

(งบเทศบาล)

200,000
(งบเทศบาล)

-

500,000
(งบเทศบาล)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

- ตลาดสเทศบาลฯ
ไดรับการปรับปรุง
ซอมแซม 1 แหง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ตลาดสดเทศบาลเมือง
บุรีรัมย เปนตลาดสะอาด
ตลาดดีมีมาตรฐาน และ
ใชเปนตลาดจําหนายสินคา
ไดอยางตอเนื่อง
- ตลาดไนทบาซาร -ตลาดไนทบาซารเทศบาล
ไดรับการปรับปรุง เมืองบุรีรัมยมีสภาพที่ดี
ซอมแซม 1 แหง สวยงาม ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
-มีปายตลาดสด
-ประชาชนไปซื้อสินคา
เทศบาล 1 ที่ประชาชน ตลาดสดเทศบาลเพิ่มขึ้น
สามารถมองเห็นได
ชัดเจน จํานวน 2 ปาย

กอง
สาธารณสุขฯ

-มีจุดติดตั้งปาย
โฆษณาเพิ่มขึ้น
4 -5 จุด

กอง
สาธารณสุขฯ

-การติดตั้งปายโฆษณา
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
มีความเปนระเบียบเรียบรอย
-มีจุดติดตั้งปายโฆษณา

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.02

ที่

โครงการ

9 โครงการพัฒนายกระดับ
สถานประกอบการ
ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ใหไดมาตรฐาน

10 โครงการจัดซื้อโตะ
และเกาอี้สําหรับนั่ง
รับประทาน อาหารใน
ตลาดไนทบาซาร
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
11 โครงการปรับปรุงตลาด
คาปลีกเทศบาล
เมืองบุรีรัมย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อใหสถานประกอบกิจการคา -ตรวจแนะนําสถานประกอบกิจ
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -สถานประกอบ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กิจการคาที่เปน
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพตาม
การคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ร.บ.การสาธารณสุข
ปละ 1-2 ครั้ง
อันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. 2535 ไดมาตรฐาน
-จัดอบรมและศึกษาดูงานผูประกอบ
มีมาตรฐานและ
และดําเนินการอยางถูกตอง
กิจการคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ดําเนินการอยาง
ตามเทศบัญญัติเทศบาล
เชนรานแตงผม- เสริมสวย
ถูกตองไมนอยกวา
เมืองบุรีรัมย
ผูประกอบการตูน้ําหยอดเหรียญ
รอยละ 80
และอื่นๆ ปละ 1 ครั้ง
-เพื่อใหผูเขาไปรับประทาน
-จัดซื้อโตะและเกาอี้สําหรับเปนที่นั่ง
200,000
-มีโตะและเกาอี้
(งบเทศบาล)
อาหารในตลาดไนทบาซาร
รับประทานอาหารจํานวน 50 ชุด
สําหรับนั่งรับประทาน
ไดรับความสะดวกที่นั่ง
(โตะ 1 ตัว เกาอี้ 4 ตัว)
อาหารในตลาดไนท
รับประทานอาหารสะอาด
บาซาร
เปนระเบียบเรียบรอย
- เพื่อพัฒนายกระดับตลาด
1. ปรับปรุงตลาดคาปลีกเทศบาล 5,000,000
- ตลาดเทศบาลฯ
คาปลีกใหถูกหลักสุขาภิบาล
เมืองบุรีรัมย โดยดําเนินการ ดังนี้ (งบเทศบาล)
ไดรับการปรับปรุง
ตามมาตรฐาน
- กอสรางแทนหรือที่จําหนายสินคา
ซอมแซม จํานวน
กระทรวงสาธารณสุข
- จัดทํารางระบายน้ําพรอมตะแกรง
1 แหง
- ปรับปรุงระบบไฟฟาและแสงสวาง
- ปรับปรุงพื้นผิวตลาดใหดูเรียบรอย
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-สถานประกอบกิจการคา
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ไดรับการพัฒนาสูมาตรฐาน
และดําเนินการอยางถูกตอง

กอง
สาธารณสุขฯ

-ผูรับประทานอาหาร
ในตลาดไนทบาซาร
ไดรับความสะดวกสถานที่
สะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย
-ตลาดคาปลีก
ไดมาตรฐาน
ถูกหลักสุขาภิบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

- สถานประกอบการ/
สถานที่ราชการปฏิบัติ
ถูกตองตาม พรบ. ทั้ง 2 ฉบับ
- เยาวชนรูถึงพิษภัยของ
บุหรี่และสุราไมเกิดนักสูบ
และนักดื่มหนาใหม

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

สวยงาม(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

12 โครงการเทศบาล
เมืองบุรีรัมยปลอดบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล

- เพื่อใหสถานประกอบการ
/สถานที่ราชการปฏิบัติถูกตอง
ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ. 2560และตาม
พรบ. ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551
- เพื่อลดจํานวนนักสูบ
และนักดื่มหนาใหม

- จัดอบรมผูประกอบกิจการตาง ๆ 50,000
เชน รานขายของชํา/รานอาหาร/ (งบเทศบาล)
สถานประกอบการ/สถานที่ราชการ
ที่ตองปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมผลิต
ภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 และ พรบ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ.2551 จํานวน 150 คน/ป

-

-

50,000
(งบเทศบาล)

-

- สถานประกอบการ
สถานที่ราชการปฏิบัติ
ตาม พรบ.ทั้ง 2 ฉบับ
รอยละ 90
- มีนักสูบ นักดื่ม
หนาใหมไมเกิน
รอยละ 1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อลดผูสูบบุหรี่ลง
- เพื่อใหสถานสาธารณะ
ปลอดบุหรี่และหลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

13 โครงการปรับปรุงตลาดสด
เทศบาลเมืองบุรีรัมย

- ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล
เมืองบุรีรัมย ไดแก
1. ตลาดเทศบาล 1

- จัดกิจกรรมรณรงค/อบรม/สราง
(งบเทศบาล)
จิตสํานึกความรับผิดชอบแกกลุม
เยาวชนเพื่อปองกันการเกิดนักสูบ
และนักดื่มหนาใหมปละ 100 คน
- จัดทําปายหามสูบบุหรี่/ปายหาม 50,000
อื่มแอลกอฮอลติดในที่สาธารณะตาม (งบเทศบาล)
กฎหมาย และจัดทําสติ๊กเกอรรณรงค
หามสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล
-ปรับปรุงซอมแซมตลาดสดเทศบาล
-

2. ตลาดเทศบาล 2 (ตลาดชัยพฤกษ)
3. ตลาดเทศบาล 3(ตลาดเขียงหมูบน)

ใหไดมาตรฐานตามที่กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

รวม

13 โครงการ

2561
(บาท)
30,000

เมืองบุรีรัมย 1 แหง
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

2565
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

-

-

50,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

- สถานสาธารณะ
- สถานสาธารณะเปนเขต
เปนเขตปลอดบุรีและ ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลตามกฎหมาย
แอลกอฮอล
รอยละ 100

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สาธารณสุขฯ

(งบเทศบาล)

-

-

-

30,000,000 - ตลาดสดเทศบาล

-ผูประกอบการคาในตลาด
(งบเทศบาล) เมืองบุรีรัมยไดรับการ มีสถานที่จําหนายสินคา
ปรับปรุงพัฒนายก ที่ไดมาตรฐาน
ระดับมาตรฐาน
- ตลาดสดเทศบาลเมือง
จํานวน 1 แหง
บุรีรัมย ไดรับการพัฒนา
ยกระดับสูตลาดดี
มีมาตรฐาน
- อาหารในตลาดสด
มีความปลอดภัย
จากการปนเปอน

6,430,000 4,435,000 2,350,000 5,965,000 30,350,000

กอง
สาธารณสุขฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข แนวทางที่ 8 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะใหไดมาตรฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจางเหมายาม
-เพื่อปองกันไมใหทรัพยสินของ -จางเหมายามรักษาความปลอดภัย 331,200 426,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
รักษาความปลอดภัย
เทศบาลและผูประกอบการคา ในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ดูแลตลาดสดเทศบาล
ในตลาดสูญหาย
จํานวน 2 คน ตลาดคาสง เมืองบุรีรัมย
คาปลีก จํานวน 2 คน

รวม

1 โครงการ

331,200 426,000

-

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-มียามรักษาความ
ปลอดภัยในตลาด
จํานวน 2 แหง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ทรัพยสินของเทศบาลและ
ผูประกอบการคาในตลาด
ปลอดภัย ไมสูญหาย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
สาธารณสุขฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข แนวทางที่ 9 ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆาสัตวและควบคุมการเลี้ยงสัตว
 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000,000
30,000,000
1 โครงการกอสราง
-เพื่อใหโรงฆาสัตวถูกตองตาม -กอสรางโรงฆาสัตวใหม
- มีโรงฆาสัตวใหมที่
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
โรงฆาสัตวใหม
สุขลักษณะ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบดวย
ทันสมัย ไดมาตรฐาน
สามารถตอบสนองความตองการ 1)คอกพักสัตว
กรมปศุสัตว 1 แหง
ของประชาชนไดทั้งในปจจุบัน
2)รางระบายน้ํา
และในอนาคต
และระบบบําบัดน้ําเสีย
-เพื่อสงเสริมใหประชาชนได
3)บานพักเจาหนาที่
บริโภคเนื้อสัตวที่สะอาด
4)โรงฆาสัตวโค - กระบือ
ปลอดภัย
5)โรงฆาสุกร
(ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล)
2 โครงการจัดทําบอแกส
- เพื่อใหมีแกสใชในกิจการ
- จัดทําบอหมักแกสชีวภาพจาก
100,000
100,000
- มีบอหมักแกส
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
ชีวภาพจากมูลสัตวใน
โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองบุรีรัมย มูลสัตวขนาด 5 x 10 เมตร
ชีวภาพจากมูลสัตว
โรงฆาสัตวเทศบาลเมือง
- เพื่อใหมีการใชมูลสัตวใหเกิด ลึก 2 เมตร จํานวน 1 บอ
จํานวน 1 บอ
บุรีรัมย
ประโยชนเปลี่ยนเปนแกสทําให และติดตั้งระบบการนําแกสไปใช
ลดคาใชจาย
ในโรงฆาสัตว

รวม

2 โครงการ

100,000

30,000,000

100,000

30,000,000

-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนไดบริโภคเนื้อสัตว
ที่สะอาด ปลอดภัย
ไมมีสารตกคางไมมีการ
ปนเปอนของเชื้อโรค

กอง
สาธารณสุขฯ

- มูลสัตวในโรงฆาสัตว
สามารถผลิตเปนแกสชีวภาพ
ใชประโยชนในโรงฆาสัตวได
-เพื่อใหเกิดพลังงาน
ทดแทน

กอง
สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมสัมมนา
-เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ -จัดอบรมสัมมนาและศึกษา
400,000 400,000
-พนักงานครูและ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
และศึกษาแหลงเรียนรู
และพัฒนาศักยภาพการจัดการ
แหลงเรียนรูดานนวัตกรรม
บุคลากรทางการศึกษา
ดานนวัตกรรมทางการศึกษา เรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรมทางการ ทางการศึกษาใหแกพนักงานครู
ผานการศึกษา
สําหรับพนักงานครู
ศึกษาที่ทันสมัยของพนักงานครู
และบุคลากรทางการ
นวัตกรรมทางการ
และบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ศึกษา รอยละ 100
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
จํานวน 166 คน
2 โครงการอบรมสัมมนาเชิง
-เพื่ออบบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ -จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
800,000 800,000 800,000 -พนักงานครูและ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) บุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน พนักงานครูและบุคลากรทางการ ศึกษาดูงานใหแกพนักงานครูและ
พนักงานครูและบุคลากร
ศึกษาใหมีความรูความสามารถ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาล
เขาอบรมเชิงปฏิบัติ
ทางการศึกษาสังกัดเทศบาล ดานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ เมืองบุรีรัมย
การและศึกษาดูงาน
เมืองบุรีรัมย
รอยละ 100
3 โครงการประชุมสัมมนา
-เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
-จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
100,000 100,000
-คณะกรรมการการ
คณะกรรมการประสานงาน ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ การศึกษาทองถิ่น (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ศึกษาทองถิ่นมีความรู
วิชาการการศึกษาทองถิ่น ประสานงานวิชาการปฏิบัติงาน
ระดับสถานศึกษาและระดับองคกร
ความเขาใจในบทบาท
สังกัดเทศบาลเทศบาล
การจัดการศึกษาทองถิ่น
ปกครองสวนทองถิ่นในสังกัดเทศบาล
หนาที่ และปฏิบัติงาน
เมืองบุรีรัมย
-เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวน
เมืองบุรีรัมย จํานวน 166 คน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนใหเปนไปตาม
รอยละ 100
พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2542
และนโยบายกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรูความ
สามารถในการใชนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัยเพื่อจัดการ
เรียนรูที่ทันสมัย

กองการ
ศึกษา

-พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
ใหมีศักยภาพดานการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ

กองการ
ศึกษา

-คณะกรรมการการศึกษา
ทองถิ่นมีความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่และปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ทองถิ่นใหเปนไปตาม
พ.ร.บ. 2542 และนโยบาย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

กองการ
ศึกษา

ที่

โครงการ

4 โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการคณะกรรม
การประสานงานวิชาการ
การจัดการศึกษาทองถิ่น
สังกัดเทศบาลเทศบาล
เมืองบุรีรัมย
5 โครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษา
ทองถิ่นระดับสวนกลาง

วัตถุประสงค

-เพื่ออบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษา
ทองถิ่นสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษา
ทองถิ่นสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย

เพื่อประชุมสัมมนาคณะกรรมการ จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาประสานงานวิชาการการจัดการ
ทองถิ่น ระดับสวนกลาง ระดับ
ศึกษาทองถิ่น ระดับสวนกลาง ระดับ
กลุมจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับ กลุมจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับ
อปท. และระดับสถานศึกษา
อปท. และระดับสถานศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา เจาหนาที่ ผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา เจาหนาที่
และผูเกี่ยวของ
และผูเกี่ยวของ

2561
(บาท)
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
100,000 100,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-

-

-

500,000
(งบเทศบาล)

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
100,000 -คณะกรรมการฯ
(งบเทศบาล) มีความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่ใน
การปฏิบัติงาน
รอยละ 100
-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

คณะกรรมการฯ มีความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่
ปฎิบัติงานไดอยางมีประสิทธิ
ภาพสามารถพัฒนาการจัดกา
ศึกษาทองถิ่นไดอยาง
มีคุณภาพ
-คณะกรรมการประสาน -คณะกรรมการประสานงาน
งานวิชาการการจัดการ วิชาการการจัดการ
ศึกษาทองถิ่น ระดับ
ศึกษาทองถิ่น ระดับ
สวนกลาง, จังหวัด,
สวนกลาง, จังหวัด,
อปท.,และสถานศึกษา อปท.,และสถานศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
เจาหนาที่และผูเกี่ยวของ เจาหนาที่และผูเกี่ยวของ
ไดแนวทางในการ
ไดแนวทางในการขับเคลื่อน
ขับเคลื่อนนโยบาย
นโยบายการศึกษา
การศึกษาทองถิ่นเพื่อการ ทองถิ่น เพื่อการพัฒนา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษาทองถิ่น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ศึกษา

กองการ
ศึกษา

ทองถิ่นรอยละ 100

6 โครงการประชุมสัมมนา
สรุปผลการปฏิบัติงาน
แสดงผลงานทางการศึกษา
และเชิดชูเกียรติพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย

-เพื่อจัดประชุมสัมมนาสรุปผลการ
ปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการ
ศึกษา และเชิดชูเกียรติพนักครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองบุรีรัมย

-จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการ
ปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการ
ศึกษา และเชิดชูเกียรติพนักครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ปละ 1 ครั้ง

-

-

500,000 500,000 500,000 -พนักงานครู
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองบุรีรีมย
ไดเขารวมการประชุม
สัมมนาและแสดงผล
งาน และไดรับรางวัล
เชิดชูเกียรติ

พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองบุรีรัมยไดสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน ไดแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
และมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติหนาที่

กองการ
ศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2563
(บาท)
(บาท)
6,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการพัฒนาครูอาสา
-เพื่อพัฒนาครูอาสาใหมีความรู
-สงครูอาสาเขารับการอบรม
6,000 -ครูอาสาไดรับการ
(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน) อบรมกับหนวยงาน
สอนเด็กดอยโอกาส
ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและ
กับหนวยงานของรัฐไมนอยกวา
นโยบายของรัฐ
20 ชั่วโมงตอคนตอป
ของรัฐไมนอยกวา
-ครูอาสาไดรับการพัฒนา
20 ชม.ตอคนตอป
8 โครงการประกาศเกียรติคุณ -เพื่อสรางขวัญและกําลังใจให
-จัดพิธีมอบเกีรยติบัตรใหกับบุคลากร 5,000 10,000
-ครูที่ไมมีวันลา
บุคลากรที่ไมมีวันลาใน
พนักงานครูและบุคลากรทางการ ครูที่ไมมีวันลาในรอบป ปละ 1 ครั้ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ไดรับเกียรติบัตร
รอบป
ศึกษาที่ไมมีวันลาในรอบป
ทุกคน
9 โครงการคัดเลือกและ
-เพื่อสรางขวัญและกําลังใจให
-คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณ
10,000 10,000 10,000 -มีพนักงานตัวอยาง
(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)เปนตนแบบทั้ง 5
ประกาศเกียรติคุณพนักงาน พนักงานครู ลูกจาง และพนักงาน บุคคลดีเดนดานคุณธรรม/จริยธรรม
ครูเทศบาล ลูกจางและ
จางผูปฏิบัติงานดีเดนเปนแบบ
-คัดเลือกพนักงานครูเทศบาล ลูกจาง
ประเภทๆ 1 คน
พนักงานจางดีเดน
อยางแกผูอื่น
และพนักงานจางดีเดนและมอบรางวัล
ประกาศเกียรติคุณปละ 1 ครั้ง
10 โครงการพัฒนาครูตนแบบ -เพื่อพัฒนาครูใหสามารถออกแบบ -จัดอบรมสัมมนา/ประชุมเชิง
400,000 400,000 400,000 400,000 -ครูที่เขารวมโครงการ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับการพัฒนาให
ดานการจัดการเรียนรูใน
การเรียนรูจัดการเรียนรูและจัด
ปฎิบัติการ/ศึกษาดูงานในประเทศ
ศตวรรษที่ 21
ประเมินผลผูเรียนไดอยางมีประ- และตางประเทศดานการจัดการเรียนรู
มีความรูความสามารถ
สิทธิภาพสอดคลองกับหลักสูตร
ใหแกพนักงานครูและบุคลากร
จัดการเรียนรูไดอยาง
สถานศึกษา
ทางการศึกษา
มีคุณภาพเปนที่
-เพื่อคัดเลือกครูตนแบบดานการ -คัดเลือกครูตนแบบการจัดการเรียนรู
ยอมรับและไดรับการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
ยกยองเชิดชูเกียรติ
-จัดทําโล/เกียรติบัตรเพื่อมอบใหครู
ที่ไดรับคัดเลือกเปนครูตนแบบดานการ
จัดการเรียนรูปการศึกษาละ 1 ครั้ง
2561
(บาท)
(บาท)
6,000

2562
(บาท)
(บาท)
6,000

2564
(บาท)
(บาท)
6,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ครูอาสาไดรับการพัฒนาให
มีความรูทักษะเชิงปฏิบัติการ
นโยบายของตนสังกัด

กองการ
ศึกษา

-ครู ลูกจางและพนักงานจาง
มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
-ครูมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

กองการ
ศึกษา

-สถานศึกษามีครูตนแบบทุก
กลุมสาระการเรียนรูที่มีความ
สามารถและประสบการณ
จัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ
-ครูตนแบบไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่องและไดรับขวัญ
กําลังใจ

กองการ
ศึกษา

กองการ
ศึกษา

ที่

โครงการ

11 โครงการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาตลอดชีวิตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับภาคตะวันออกและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัตถุประสงค

-เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
สูความเปนเลิศตามศักยภาพของ
แตละบุคคลตลอดจนผูเรียน
สามารถนําความเปนเลิศไปใชใน
การประกอบอาชีพได

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
(บาท)

2562
(บาท)
(บาท)
2,000,000
-

-ดําเนินการติดตามและประเมิน
(งบอุดหนุน)
ผลการจัดการศึกษาทองถิ่นที่มี
โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกลุมภาคตะวันออก
8 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัด
จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุร,ี ตราด
,นครนายก,ปราจีนบุร,ี ระยอง,
และจังหวัดสระแกวและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด
ประกอบดวยจังหวัดนครราชสีมา,
บุรีรัมย,ศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร
12 โครงการสรางและพัฒนา
-เพื่อคัดเลือกตัวแทนวิทยากรและ -จัดประชุมชี้แจงและใหความรูเรื่อง 300,000
เครือขายการจัดทําแผนและ เครือขายการจัดทําแผนและงบ
การจัดทําแผนและงบประมารทางการ (งบอุดหนุน)
งบประมาณทางการศึกษา ประมาณทางการศึกษาของอปท. ศึกษาของอปท.และสถานศึกษา ใหแก
ระดับภาคตะวันออก
เขารวมโครงการฯ
วิทยากรและเครือขายการจัดทําแผน
กลุมที่ 2 จํานวน 4 จังหวัด -เพื่อใหความรูในเรื่องการจัดทํา และงบประมาณทางการศึกษาของ
ประกอบดวย จังหวัดนคร- แผนและงบประมาณทางการ
อปท. และสถานศึกษาในสังกัด ระดับ
ราชสีมา,บุรีรัมย,ศรีสะเกษ ศึกษาของอปท.
ภาคตะวันออก กลุมที่ 2 จํานวน 4
และจังหวัดสุรินทร
จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดนครราชสีมา,บุรีรัมย ,ศรีสะเกษ และจังหวัด
สุรินทร รวมทั้งสิ้นประมาณ 778 คน

-

งบประมาณ
2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
-ผูเรียน สามารถนํา
ความเปนเลิศไปใชใน
การประกอบอาชีพได
รอยละ 80

-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ผูเรียนไดรับการพัฒนาสู
ความเปนเลิศตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล ตลอดจน
ผูเรียนสามารถนําความเปน
เลิศไปใชในการประกอบ
อาชีพได

-วิทยากรและ
-วิทยากรและเครือขายการจัด
เครือขายการจัดทําแผน ทําแผนและงบประมาณทาง
และงบประมาณทาง การศึกษาของอปท.ที่เขารวม
การศึกษาไดเขารวม โครงการไดมีความรูเรื่องการ
ฝกอบรมรอยละ 100 จัดทําแผนและงบประมาณทาง
การศึกษาของอปท.และสถาน
ศึกษาในสังกัด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ศึกษา

กองการ
ศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก -เพื่อสงเสริมพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก ใหมีความรูความ
สามารถมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ทักษะกระบวนการในการจัด
ประสบการณการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

-สงครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กเขารับ
การอบรมกับหนวยงานของรัฐไมนอย
กวา 20 ชั่วโมงตอคนตอป
-ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กไดรับการ
พัฒนา จํานวน 7 คน

14 โครงการจัดจางพนักงาน
-เพื่อจัดจางผูชวยครูในสาขาที่
จางตามภารกิจปฏิบัติหนาที่ ขาดแคลน
ผูชวยครู
-เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
-เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
อัตรากําลังครูปฏิบัติการสอน

-จัดจางพนักงานจางตามภารกิจ
ปฏิบัติหนาที่ผูชวยครู ในสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน
1.โรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 12 อัตรา
2.โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 8 อัตรา

15 โครงการจัดหาครูตางชาติ
สอนภาษา

-จัดหาครูตางชาติเจาของภาษา
สอนภาษาตางประเทศ
ระยะเวลา 12 เดือน
1.โรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 4 อัตรา
2.โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 6 อัตรา
3.โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 1 อัตรา

-เพื่อจัดหาครูตางชาติเจาของ
ภาษา สอนภาษาตางประเทศ
-เพื่อจัดการเรียนการสอนตาม
นโยบายโรงเรียนสองภาษาใหมี
ประสิทธิภาพ
-เพื่อสงเสริมการเรียนรูภาษา
เตรียมความพรอมเพื่อเขาสู
ประชาคม
อาเซียน

งบประมาณ
2561 2562 2563
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
21,000 21,000 21,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2564 2565
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
21,000 21,000 -ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล -ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็กไดรับการ กองการ
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เด็ก พนักงานจางไดรับ พัฒนาใหเปนผูที่มีความรูความ
ศึกษา
การเสริมสรางความรู สามารถและคุณธรรมที่เหมาะสม ศูนยเด็กฯ
ความสามารถและไนไป ตามมาตรฐานของครูผูดูแลเด็ก/
ใชในการจัดการเรียน ผูดูแลเด็ก นําความรูที่ได
การเรียนการสอนได จากการอบรมไปใชในการ
พัฒนาศักยภาพของเด็กได
อยางมีคุณภาพ
อยางเต็มที่
รอยละ100
3,600,000 3,600,000
-โรงเรียนมีครูอัตรา -นักเรียนไดรับการจัดการ
กองการ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
จางจางสนับสนุน
ศึกษา
เพียงพอตอการจัด
-นักเรียนไดเรียนจากครูตรง
รร. ท1
2,160,000 2,160,000
การเรียนการสอน
ตามสาขาวิชาที่สอนและ
รร.ท 2
1,440,000 1,440,000
-โรงเรียนจัดจาง
เรียนรูอยางมีคุณภาพ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ครูผูสอนครบทุกวิชา -มีอัตรากําลังครูในสาขาวิชาเอก
เพิ่มขึ้น
ที่ขาดแคลนครบตามจํานวนที่
โรงเรียนตองการ
-การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเปนไปอยางมีคุณภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของโรงเรียนเพิ่มสูงขึ้น
1,840,000 3,920,000
-โรงเรียนมีครูตาง
- นักเรียนไดรับการจัดการ
กองการ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ชาติเจาของภาษาสอน เรียนรูอยางมีคุณภาพ
ศึกษา
ภาษาตางประเทศ
-นักเรียนไดเรียนรูและฝก
สถานศึกษา
จํานวน 9 อัตรา
ทักษะทางภาษาจากเจาของ
ในสังกัด
ภาษาโดยตรง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

16 โครงการรณรงคการปองกัน -เพื่อพัฒนาครูแกนนํายาเสพติด
และแกไขปญหายาเสพติด และเจาหนาที่ อปท. ใหมีความรู
ในสถานศึกษา
ความเขาใจในการแกปญหายา
เสพติด
17 โครงการจางเหมาแรงงาน
หรือจางเหมาบริการ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย

18 โครงการจัดหาพนักงานจาง -เพื่อจัดหาพนักงานจางตาม
ตามภารกิจสนับสนุน
ภารกิจใหเพียงพอกับงานธุรการ
การสอน
และงานการเงินการบัญชี
ของโรงเรียนเทศบาล 2
-เพื่อใหงานธุรการและการเงิน
การบัญชีเปนไปอยางถูกตอง
ตามระเบียบ

รวม

18 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 2562 2563
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
12,000 12,000 12,000

ตัวชี้วัด
2564 2565
(KPI)
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
-สงครูแกนนํายาเสพติดโรงเรียนละ
12,000 12,000 -ครูแกนนํายาเสพติด
(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน) และเจาหนาที่อปท.
1 คน เจาหนาที่กองจํานวน 1 คน
รวมจํานวน 4 คน เขารับการอบรม
เขารับการอบรมกับ
กับหนวยงานของรัฐ ไมนอยกวา
หนวยงานของรัฐ
รอยละ20 ชม./คน/ป
ไมนอยกวารอยละ
-จางเหมาแรงงานหรือจางเหมา
240,000 600,000
-การปฏิบัติงานใน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
บริการ ดังนี้
สถานศึกษาและศูนย1.ผูชวยครูปฏิบัติหนาที่สอนนักเรียน
พัฒนาเด็กเล็กฯ มี
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4 คน
รอยละ 80
2.ปฏิบัติหนาที่สอน/ผูดูแลเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 4 คน
3.งานรักษาความปลอดภัยและความ
เปนระเบียบเรียบรอยในบริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 2 คน
-จัดหาพนักงานจางฝายธุรการ
108,000 648,000
-โรงเรียนมี
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
และการเงินการบัญชีใหเพียงพอ
พนักงานจางตาม
ตอการดําเนินงานของโรงเรียน
ภารกิจเพียงพอ
จํานวน 6 อัตรา
ตอการดําเนินงาน
ธุรการและการเงิน
การบัญชี

12,232,000 13,317,000

1,849,000 2,349,000 1,849,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ครูแกนนํายาเสพติดและเจา
หนาที่ อปท. ไดรับการพัฒนา
ความรูและตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติด

กองการ
ศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

-การปฏิบัติงานในสถานศึกษา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
เทศบาลเมืองบุรีรัมยมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ
-มีความปลอดภัยและเปน
ระเบียบเรียบรอย

กองการ
ศึกษา
ร.ร.ท.2
ร.ร.ท.3
และ
ศูนยเด็กฯ

-โรงเรียนมีพนักงานจางตาม
กองการ
ภารกิจเพียงพอตอการดําเนินงาน ศึกษา
ธุรการและการเงินการบัญชี
รร. ท 2
-งานธุรการและการเงิน
การบัญชีเปนไปอยางถูกตอง
ตามระเบียบราชการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แนวทางที่ 2 ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรวมประกวดแขงขัน -เพื่อกระตุนและสงเสริมใหพนักงาน -สนับสนุนสงเสริมจัดประกวดแขงขัน 300,000 400,000 400,000 400,000 400,000 -ครูและนักเรียน
ทักษะทางวิชาการในงาน
ครูและนักเรียนมีการพัฒนาและ
และคัดเลือกผลงานของพนักงานครู (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในโรงเรียนสังกัด
มหกรรมการจัดการศึกษา แสดงออกดานศักยภาพทางวิชา
และนักเรียนในสังกัดเทศบาล พรอม
เขารวมการประกวด
ทองถิ่นระดับภาคตะวันออก การและพัฒนาการเรียนการสอน ประกาศเกียรติคุณหรือรับรางวัล
แขงขันทักษะ
เฉียงเหนือ หรือเปนเจาภาพ ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ปละ 1 ครั้ง
ทางวิชาการและ
-เพื่อแสวงหาแนวความคิดและรูป -สงผลงานของพนักงานครูและ
จัดนิทรรศการ
แบบการพัฒนาการศึกษาใหมๆที่ นักเรียนเขารวมประกวดแขงขันและ
ทางการศึกษาระดับ
ไดจากการเขารวมการประกวด
จัดแสดงนิทรรศการการศึกษาทองถิ่น
ภาคตะวันออก
แขงขันและนํามาประยกตใชใน
เทศบาลระดับภาคตะวันออกเฉียง
เฉียงเหนือ
การเรียนการสอน
เหนือ ณ เทศบาลเจาภาพ
-เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
เผยแพรผลงานดานการศึกษาของ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
2 โครงการรวมประกวดแขงขัน -เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหครูและ
-นําผลงานครูและนักเรียนรวม
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 -ครูและนักเรียนใน
ทักษะทางวิชาการ ในงาน นักเรียนพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ประกวดแขงขันและจัดนิทรรศการการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) โรงเรียนสังกัดเทศบาล
มหกรรมการจัดการศึกษา เขารวมการประกวดแขงขันใน
ศึกษาเผยแพรผลงาน ในงานมหกรรม
เมืองบุรีรัมยเขารวม
ทองถิ่น ระดับประเทศ
ระดับประเทศ
การจัดการศึกษาทองถิ่นระดับประเทศ
การประกวดแขงขัน
-เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการของ ปละ 1 ครั้ง
ทักษะทางวิชาการและ
ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
จัดนิทรรศการทางการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
ศึกษาระดับประเทศ
ในระดับประเทศ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ครูและนักเรียนเทศบาลมี
ความตื่นตัวและการพัฒนา
ความรูความสามารถและ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
ใหดีขึ้นเปนที่ยอมรับและเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชน
-พนักงานครูและนักเรียน
ไดรับประสบการณตรงและ
หลากหลายสามารถนํามา
ปรับปรุง/พัฒนาการจัดการ
ศึกษาใหดียิ่งขึ้น

กองการ
ศึกษา

-ครู นักเรียนและบุคลากรทาง
การศึกษามีศักยภาพและความ
พรอมในการเขารวมประกวด
แขงขันทักษะทางวิชาการใน
งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถิ่นระดับประเทศ

กองการ
ศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการสอบคัดเลือก
-เพื่อสงเสริมสนับสนุนและกระตุน -แตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบ
ตัวแทนเขารวมแขงขันคนเกง ใหครูปรับปรุงพัฒนาการจัด
จัดทําแบบทดสอบนักเรียนระดับ
โรงเรียนทองถิ่น
การเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
ป.5 และ ม.2
มากยิ่งขึ้น
-จัดสงนักเรียนตัวแทนเทศบาลเมือง
บุรีรัมยเขารวมโครงการสอบแขงขัน
คนเกงโรงเรียนทองถิ่นระดับประเทศ
ปละ 1 ครั้ง
4 โครงการเขาคายทางวิชาการ -เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน -จัดเขาคายทางวิชาการสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ในกลุม 8 สาระมีประสิทธิภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
กระบวนการเรียนรู และมีโอกาส ปละ 1 ครั้ง
คนควา และเรียนรูจากธรรมชาติ
รูจักคิด มีความคิดสรางสรรค
5 โครงการจัดสอบประเมิน
-เพื่อใหนักเรียนไดเขารับการ
-นักเรียนชั้น ป. 3, ป. 6,ม.3, ม.6
สมรรถนะของผูเรียน
ทดสอบสมรรถนะ 5 ดาน
ไดทดสอบสมรรถนะที่สําคัญของ
ชั้นประถมศึกษา
-เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ผูเรียน 5 ดาน
และชั้นมัธยมศึกษา
ทางการศึกษา
-สรุปผลการประเมิน 5 ดาน รายงาน
จังหวัดและกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ปละ 1 ครั้ง
6 โครงการจัดสอบเตรียม
-เพื่อสงเสริมและกระตุนใหครูและ -จัดทําแบบทดสอบเพื่อวัดความรูของ
ความพรอมนักเรียนเขา
นักเรียนตื่นตัวในการจัดการเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่1 การสอน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย
(Pre ม.1)
-เพื่อเตรียมความพรอมดานความ กอนสอบเขาศึกษาตอระดับชั้น ม.1
รูใหแกนักเรียนระดับชั้น ป.6
ปละ 1 ครั้ง
เขาศึกษาตอระดับชั้น ม.1

2561
(บาท)
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
100,000
-

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

100,000 100,000

-

-

-

-

-

-นักเรียนมีการ
ประเมินสมรรถนะ
สูงขึ้น รอยละ 80

-

-

-

-นักเรียนชั้น ป.6
ไดเขารับการทดสอบ
เพื่อเตรียมความพรอม
กอนเขารับการสอบ
คัดเลือกเพื่อศึกษา
ตอชั้น ม.1 รอยละ100

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

60,000 60,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
-นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดฯระดับชั้น
ระดับชั้นป.5 และม.2
เขารวมสอบแขงขัน
ตามโครงการคนเกง
โรงเรียนทองถิ่น
ระดับประเทศ
-ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่
เขารวมโครงการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 80

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

60,000 60,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-การจัดการศึกษาของ
เทศบาลมีคุณภาพมากขึ้น
-ไดนักเรียนตัวแทนเทศบาล
เขารวมแขงขันระดับประเทศ
เพื่อสรางชื่อเสียงใหกับ
ตนสังกัด

กองการ
ศึกษา

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระตางๆ ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลสูงขึ้น
-ประชาชนศรัทธาการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
มากขึ้น
-นักเรียนมีสมรรถนะ 5 ดาน
สูงขึ้น

กองการ
ศึกษา

-ครูและนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดมีการพัฒนาดาน
วิชาการอยางมีคุณภาพ
-นักเรียนระดับชั้น ป.6
มีความรูและความพรอม
ในการสอบเขาศึกษาตอ
ระดับชั้น ม.1

กองการ
ศึกษา

กองการ
ศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองบุรีรัมย

-เพื่อสงเสริมสนับสนุนการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาใหเปน
ไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542
-เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

-แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
สถานศึกษาภายใน ประชุมทําความ
เขาใจจัดทําแบบประเมินและดําเนิน
การประเมิน ปละ 1 ครั้ง
-สรุปผลการประเมินรายงานผูบังคับ
บัญชา
-นําสรุปผลการประเมินประชุมผูบริ
หารสถานศึกษาและครูเพื่อปรับปรุง
แกไขจุดที่มีปญหา
-จัดทํารายงานการประเมินภายใน
(รายงานการประเมินตนเอง SAR)

8 โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการดําเนิน
งานประกันคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย

-เพื่อจัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย

-จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
ปละ 1 ครั้ง

9 โครงการอบสัมมนาและศึกษา
ดูงานการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาของคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ของกองการศึกษาและสถาน
ในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย

-เพื่อจัดอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานดานจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาใหแกคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ของกองการศึกษาและสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย

-จัดอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานดานจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาใหแกคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ของกองการศึกษาและสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ปละ 1 ครั้ง

งบประมาณ
2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2565
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
-สถานศึกษามีระบบ -การจัดการศึกษาไดรับการ
กองการ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
การประเมินคุณภาพ พัฒนาจนสามารถ
ศึกษา
ภายในสถานศึกษา ผานการประเมิน
ที่มีคุณภาพ
-ผูบริหารการศึกษา บุคลากร
รอยละ 100
ทางการศึกษาและพนักงานครู
มีความกระตือรือรนในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาอยาง
จริงจังและเปนรูปธรรม
-ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น
-ประชาชนใหความศรัทธา
เลื่อมใสการจัดการศึกษาของ
เทศบาลมากขึ้น
50,000 50,000 50,000 -สถานศึกษามีความรู สถานศึกษาทั้ง 4 แหง
กองการ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความเขาใจและสามารถมีการดําเนินการประกันคุณภาพ ศึกษา
ดําเนินการประกัน
อยางเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ
คุณภาพการศึกษาได เปนปจจุบัน และพรอมรับการ
อยางมีประสิทธิภาพ ประเมินคุณภาพการศึกษา
ทั้ง 4 แหง
จาก สมศ.
200,000 200,000 200,000 200,000 -คณะกรรมการจัดทํา -คณะกรรมการจัดทํา
กองการ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของ
ศึกษา
ของกองการศึกษาและ กองการศึกษาและสถานศึกษา
สถานศึกษาสังกัด
สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ความรูความเขาใจและ
ไดรับการพัฒนา
สามารถนํามา ปรับใชในการ
ศักยภาพรอยละ 100 ปรับใชในการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
2561 2562
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
20,000 20,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

10 โครงการสรางภูมิคุมกันยา -เพื่อรณรงคปองกันปญหายาเสพ
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก ติดนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา
-เพือ่ ลดปญหาการแพรระบาด
ของยาเสพติดนอกสถานศึกษา
-เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนัก
ถึงภัยของยาเสพติดใหโทษ
11 โครงการสงเสริมอปท.ที่จัด -เพื่อสงเสริมใหอปท.จัดทําแผน
ทําแผนพัฒนาการศึกษา
พัฒนาใหสอดคลองกับปญหาและ
ดีเดน
ความตองการของอปท.และผูมี
สวนไดเสีย
-เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาเขา
รับการประกวดสถานศึกษาที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
12 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
-เพื่อใหโรงเรียนมีหนังสือและสื่อ
หองสมุดโรงเรียน
สําหรับครูและนักเรียนไดคนควา
หาความรูอยางเพียงพอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดอบรมใหแกเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

-สงเสริมสถานศึกษามีแผนพัฒนา
การศึกษาเพื่อเปนแนวทางพัฒนา
สถานศึกษาจํานวน 1 แหง

งบประมาณ
2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
200,000 200,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
200,000 -เด็กและเยาวชนนอก
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) สถานศึกษาปลอดจาก
ยาเสพติด คิดเปน
รอยละ 80
2561
(บาท)
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
(บาท)
200,000

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -สถานศึกษาเขารับ
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) การประกวดแผนฯ
1 ครั้ง

-จัดหาหนังสืออาน และสื่อใหโรงเรียน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 -สถานศึกษาในสังกัด
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เทศบาลมีหนังสือและ
ในสังกัดเทศบาล ปละ 1 ครั้ง
สื่อประจําหองสมุด
เพียงพอสําหรับการจัด
การเรียนการสอน
อยางนอย รอยละ 80
13 โครงการอบรมสัมมนา
-เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
-สถานศึกษาจัดอบรมสัมมนา
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -สถานศึกษาจัดอบรม
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) สัมมนาคณะกรรมการ
คณะกรรมการสภานักเรียน ของนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
-เพื่อพัฒนาภาวะผูนําของนักเรียน ปการศึกษาละ1 ครั้ง
สภานักเรียนอยางนอย
ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-เพื่อลดปญหาการแพรระบาด
ของยาเสพติด
-เด็กและเยาวชนตระหนักถึง
โทษของยาเสพติด

กองการ
ศึกษา

-สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาให
สอดคลองกับปญหาและความ
ตองการของสถานศึกษาให
สอดคลองกับแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

กองการ
ศึกษา

-ครูและนักเรียนมีหนังสือ
และสื่อที่เพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน
-หองสมุดเปนแหลงเรียนรู
ที่ไดมาตรฐาน

กองการ
ศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

-เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมภายในสถาน
ศึกษา

กองการ
ศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

งบประมาณ
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการเขาคายทางวิชาการ -เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน -จัดเขาคายทางวิชาการใหแกนักเรียน 100,000 100,000
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในกลุมสาระ 8 สาระมีประสิทธิภาพ ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนในสังกัด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ เทศบาลเมืองบุรีรัมย ชั้น ม.5 ปละ
เมืองบุรีรัมย
กระบวนการเรียนรู และมีโอกาส 1 ครั้ง
คนควา และเรียนรูจากธรรมชาติ
รูจักคิด มีความคิดสรางสรรค
-เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวน
การแสวงหาความรูและทักษะทาง
วิชาการเพิ่มขึ้นสามารถนําไปใชใน
การพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ
และสอดคลองกับความตองการ
ของตนเอง
-นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองบุรีรัมยไดรับการพัฒนา
เพิ่มศักยภาพและสามารถนําความ
รูและทักษะที่ไดไปใชในการศึกษา
ทั้งปจจุบันและอนาคต ตลอดจน
ทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
15 โครงการพัฒนาระบบการ
-เพื่อสงเสริมและพัฒนานักเรียน
-สถานศึกษาจัดหาระบบการเรียนรู
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)
บริหารจัดการศึกษา
ใหเกิดการเรียนรูจากเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสสมัยใหมสําหรับใชใน
อิเล็กทรอนิกสของอปท.
ที่ทันสมัย
การเรียนการสอน
เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
-เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ในระดับอปท.
ใหทันสมัยดวยการประยุกตใช
เทคโนโลยีใหมๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
-นักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
เมืองบุรีรัมยระดับชั้น
มัธยมศึกษาไดเขาคาย
ทางวิชาการ

1,800,000 -นักเรียนรอยละ 80
(งบอุดหนุน)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระตางๆ ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลสูงขึ้น
-ประชาชนศรัทธาการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
มากขึ้น
-นักเรียนที่เขาคายไดรับความรู
และไดรับการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ศิลปะ และภาษา
อังกฤษ
-นักเรียนสามารถนําทักษะ
ทางวิชาการไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ศึกษา

-นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยี กองการ
มีความรูความเขาใจ นํามาประยุกตใชในการเรียน
ศึกษา
และสามารถนําไปใช การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษา
ในการเรียนการสอนได
ในสังกัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 2562 2563
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
50,000 50,000 50,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2564 2565
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
16 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู -เพื่อใหเด็กนักเรียนไดเรียนรู
-จัดทําแหลงเรียนรูและพัฒนา
50,000 50,000 -โรงเรียนเทศบาล 3 - โรงเรียนเทศบาล 3
กองการ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีแหลงเรียนรู
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักเศรษฐกิจในบริเวณ
แหลงเรียนรูที่มีอยูแลวภายใน
มีแหลงเรียนรูตามหลัก
ศึกษา
ในสถานศึกษา
สถานศึกษา
โรงเรียน เชน บอปลา สวนปา
ตามหลักเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง
รร. ท 3
สวนเกษตร สวนสมุนไพร สวนไมดอก
พอเพียง อยางนอย
ไมประดับ
1 แหง
-โรงเรียนมีแหลงเรียนรูตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงใหเรียนไดเรียนรู
17 โครงการเชื่อมตออินเตอร
- เพื่อเชื่อมตออินเตอรเน็ต
-สนับสนุนคาอินเตอรเน็ตตลอดป
27,000 27,000
-ครูและเด็กใชบริการ -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
กองการ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
เน็ตความเร็วสูง และขยาย ความเร็วสูงใหศูนยพัฒนา
การศึกษาบุคลากรในศูนยพัฒนา
อินเตอรเน็ทอยางเต็ม บุรีรัมยมีอินเตอรเน็ต
ศึกษา
ระบบ LAN INTERNET
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย
เด็กเล็กฯ มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
ประสิทธิภาพ
ความเร็วสูงสําหรับศึกษา
ศูนยพัฒนา
-เพื่อใชเปนแหลงเรียนรู
สําหรับศึกษาคนควาหาขอมูล
รอยละ 100
คนควาขอมูลที่เปนประโยชน
เด็กเล็กฯ
คนควาดานขอมูลที่เปน
ในการจัดการเรียนการสอน
ตอการเรียนการสอน
ประโยชนตอการศึกษา
ที่ทันสมัย
-ศึกษาคนควาขอมูลที่เปน
ตอการเรียนการสอน
18 โครงการการบริหาร
-เพื่อใหมีสื่อการเรียนการสอนที่
-จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชและผลิตสื่อ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 -รอยละของเด็ก
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ
กองการ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในศูนยพัฒนาเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียน การเรียนการสอนในศูนย
การเรียนการสอน
ศูนยพัฒนา
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
-เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
พัฒนาเด็กเล็กฯ
เล็กฯ มีพัฒนาการ
-เด็กเล็กไดรับพัฒนาการที่
เด็กเล็กฯ
มีสภาพแวดลอม หองเรียนสะอาด -จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับผลิตสื่อ
ครบทั้ง 4 ดาน
สมวัยสงผลตอการเจริญเติบโต
เหมาะสําหรับการเรียนการสอน
การเรียนการสอนใชในการปฏิบัติ
-หองเรียนและอาคาร ของเด็กตามพัฒนาการ
งานและจัดหาวัสดุอุปกรณในการ
สถานที่สะอาด
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
ทําความสะอาดศูนยพัฒนา
มีสภาพแวดลอมหองเรียน
เด็กเล็กฯ
สะอาดเหมาะสําหรับ
การเรียนการสอน
19 โครงการรักการอาน
-เพื่อใหเด็กเกิดนิสัยรักการอาน
-สงเสริมเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -เด็กศูนยเด็กเล็กฯ
-เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
กองการ
-เพื่อใหเด็กเกิดทักษะทางดาน
สามารถอานหนังสือไดตามศักยภาพ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีนิสัยรักการอานเพิ่ม ทุกคนมีนิสัยรักการอาน
ศึกษา
การฟง พูด อาน และเขียน
ขึ้นรอยละ 80
เกิดทักษะทางดานการฟง
ศูนยพัฒนา
การพูด การอาน การเขียน
เด็กเล็กฯ

ที่

โครงการ

20 โครงการสวนผักคอนโด

วัตถุประสงค

-สงเสริมใหเด็กรักการปลูกผัก/
ปลูกตนไม

21 โครงการประเมินคุณภาพ
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบุรีรัมย

-เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
ประเมินคุณภาพภายในศูนยฯ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษาชาติ และองคกร
22 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน -เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
การสอน
มีวัสดุ/อุปกรณ
ใชในการเรียนการสอน
-เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
23 โครงการจัดหาสื่อสรางสรรค -เพื่อใหครูจัดหาและใชสื่อในการ
มัลติมิเดีย
จัดการเรียนการสอนทุกครั้ง
-เพื่อใหครูจัดหาสื่อผลงานทาง
มัลติมีเดียผานเทคโนโลยี
เพื่อใหครูไดศึกษาคนควาทาง
เทคโนโลยีที่กวางไกล
24 โครงการสงเสริมสุขภาพ
-เพื่อเฝาระวังและแกปญหา
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สุขภาพเด็กๆ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
-เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพแกเด็ก
25 โครงการจัดทําศูนย
การเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ

รวม

25 โครงการ

- เพื่อพัฒนาพื้นที่เปนศูนยการ
เรียนรูของชุมชนทางดานเกษตร
- เพื่อสงเสริมใหมีการใชทรัพยากร
อยางคุมคา และยั่งยืน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-สงเสริมใหเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
รูจักปลูกผักสวนครัว
นํามารับประทานได

งบประมาณ
2563
(บาท)
(บาท)
3,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
4,000 -เด็กศูนยเด็กเล็กฯ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รูจักดูแลสวนผักและ
ตนไม รอยละ 80
2561
(บาท)
(บาท)
2,000

2562
(บาท)
(บาท)
2,500

2564
(บาท)
(บาท)
3,500

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -เด็กศูนยเด็กเล็กฯ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย
เมืองบุรีรัมย มีการประกันคุณภาพ
ภายในปละ 1 ครั้ง
ไดรับการพัฒนาจน
-จัดทํารายงานประเมินภายในตนเอง
สามารถผานการ
ประเมินรอยละ 100
-จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ปละ 2 287,300 287,300 289,000 292,400 297,500 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มีสื่อการเรียนการสอน
ครั้ง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองบุรีรัมย
เพียงพออยางนอย
รอยละ 80
-จัดหาเครื่องเสียงพกพาพรอม
ไมโครโฟนสําหรับครูผูดูแลเด็ก

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -ครูผูดูแลเด็กมีสื่อ
(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)มัลติมิเดียอยางมี
คุณภาพอยางนอย
รอยละ 80

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-เด็กศุนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
ทุกคนรูจักปลูกผัก และดูแล
รักษาตนไม
-เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
ไดรับการพัฒนา

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมือง บุรีรัมยจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

-ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
ทุกคนมีโอกาสศึกษาคนควา
ทางเทคโนโลยี เพื่อศึกษา
พัฒนาตนในดานการผลิตสื่อ
ผลงานอยางมี ประสิทธิภาพ
และคุณภาพ
-สงเสริมการออกกําลังกายใน
5,000 5,000 15,000 15,000 15,000 -เด็กในศูนยพัฒนา
-เด็กทุกคนไดรับการเฝาระวัง
(งบเทศบาล)(งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล เด็กเล็กเทศบาล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ภาวะสุขภาพโดยการ
เมืองบุรีรัมยเด็กทุกคนมีสุขภาพ
เมืองบุรีรัมย ไดออก ตรวจสุขภาพ
อนามัยที่ดี
กําลังกายทุกคน
-เด็กทุกคนไดออกกําลังกาย
ในตอนเชาทุกวัน
-จัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 -โรงเรียนมีศูนยการ -โรงเรียนมีศูนยการเรียนรูที่ได
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เรียนรู เพิ่มขึ้น 1 แหง มาตรฐาน

4,841,300 5,141,800 4,737,000 4,740,900 4,746,500

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ศึกษา
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ
กองการ
ศึกษา
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ
กองการ
ศึกษา
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ
กองการ
ศึกษา
ศูนยเด็กฯ

กองการ
ศึกษา
ศูนยเด็กฯ

กองการ
ศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แนวทางที่ 3 ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษา
 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดการศึกษา
-จัดบริการการศึกษานอกระบบ
-จัดการเรียนรูตามกลุมสนใจ
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 -ประชาชนในทองถิ่น -ประชาชนไดรับการศึกษา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับการบริการ
ภาคประชาชน
หรือภาคประชาชนสนองความ
ของประชาชนในเขตเทศบาล
ตามอัธยาศัยหรือตลอดชีวิต
ตองการของประชาชนในทองถิ่น
เพิ่มขึ้นรอยละ 60

รวม

1 โครงการ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แนวทางที่ 4 สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนอาหาร
-เพื่อสนับสนุนใหเด็กนักเรียนที่
-จัดซื้ออาหารเสิรม(นม) แจกจายให 14,059,600 14,154,970 14,250,780 14,346,590 14,384,914 -นักเรียนไดรับอาหาร
เสริม(นม) แจกเด็กนักเรียน ขาดแคลนไดมีสุขภาพรางกายที่
กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนแยกตาม (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เสริมนมในระดับกอน
สมบูรณแข็งแรงและเจริญเติบโต ระดับชั้น ระดับกอนประถมศึกษา
ประถมศึกษา ระดับ
และระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษา
รอยละ100

2 โครงการสนับสนุนคาใชจาย -เพื่อสนับสนุนนักเรียนใหไดรับ
ในการบริหารสถานศึกษา โอกาสโดยเทาเทียมกัน
-เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณที่เพียงพอ
ในการจัดการเรียนการสอน
-เพื่อลดคาใชจายของผูปกครอง
ในการจัดการเรียนการสอน

-คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ดังรายการตอไปนี้
1. เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน
จํานวน 3 ร.ร.และศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
จํานวน 1 แหง
2. เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาทองถิ่นจํานวน 3 ร.ร.
2.1 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
2.2 คาใชจายอินเทอรเน็ตโรงเรียน
ความเร็วสูง
2.3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD)
2.4 คาใชจายตามโครงการพัฒนา
พนักงานครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

-นักเรียนมีสุขภาพ รางกายที่
สมบูรณแข็งแรงเจริญเติบโต
สมวัยรางกายมีพัฒนาการอยาง
เทาเทียมกันกับผูอื่นในสังคม
เด็กนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ
และสะอาดปลอดภัย
51,569,400 54,036,560 54,855,660 55,525,960 55,614,960 -นักเรียนไดรับโอกาส -นักเรียนไดรับโอกาสทางการ
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ทางการศึกษาโดย
ศึกษาโดยเทาเทียมกัน
เทาเทียมกัน
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีวัสดุ
20,280,000 20,400,000 20,600,000 20,800,000 20,880,000 รอยละ 100
อุปกรณในการจัดการเรียน
การสอน
-ผูปกครองไดลดคาใชจายใน
การจัดการเรียนการสอน
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
2,250,000 2,250,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

471,000 558,000 546,000 573,000 582,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด
และรร.ใน
สังกัด สพฐ.
กองการ
ศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
(บาท)
2.5 คาใชจายในการรณรงคการปองกัน 357,000
ยาเสพติดในสถานศึกษา
2.6 โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 150,000
การเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
2.7 โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 50,000
ในสถานศึกษา
2.8 คาใชจายในการปรับปรุงพัฒนา 300,000
หองสมุดโรงเรียน
2.9 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียน 150,000
รูของโรงเรียน
2.10 คาใชจายในการสงเสริมสถาน
200,000
ศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
2.11 โครงการจัดกิจกรรมของศูนย
การเรียนรูดานการทองเที่ยวสถานศึกษา
ในสังกัด อปท.
2.12 โครงการสงเสริมการจัดกระบวน
การการบริหารตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "
2.13 โครงการสนับสนุนแหลงเรียนรู 150,000
ในชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
3. เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาทองถิ่น
3.1 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน 2,980,000
ยากจน จํานวน 3 ร.ร.

2562
(บาท)
(บาท)
357,000

งบประมาณ
2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
357,000 357,000

2565
(บาท)
(บาท)
357,000

150,000 150,000 150,000 150,000
150,000 150,000 150,000 150,000
300,000 300,000 300,000 300,000
150,000 150,000 150,000 150,000
200,000 200,000 200,000 200,000

150,000 150,000 150,000 150,000

300,000 300,000 300,000 300,000

150,000 150,000 150,000 150,000

3,467,500 3,467,500 3,467,500 3,467,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ

ที่

โครงการ

3 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

รวม

3 โครงการ

วัตถุประสงค

-เพื่อเปนทุนสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน
ไดรับประทานอาหารกลางวัน
เพื่มมากขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 โรงเรียน
4.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
4.2 คาหนังสือเรียน
4.3 คาอุปกรณการเรียน
4.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
4.5 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
5. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัด
การเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ (รายหัว) จํานวน 1 แหง
5.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
5.2 คาหนังสือเรียน
5.3 คาอุปกรณการเรียน
5.4 คาเครื่องแบบนักเรียน
5.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
-อุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียนสังกัด
สพฐ. จํานวน 2 โรงเรียน
1.โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย
2. โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห 5
(ไตรคามสิทธิศิลป)

2561
(บาท)
(บาท)

2562
(บาท)
(บาท)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

2565
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

12,238,500 12,293,000 12,365,200 12,454,500 12,454,500

3,375,700
1,823,000
3,732,100
2,952,100

3,575,000
1,900,000
3,821,000
3,052,100

3,570,000
1,980,000
3,844,000
3,120,000

3,700,000
1,998,000
3,870,000
3,300,000

3,700,000
1,998,000
3,870,000
3,300,000

-

253,300
16,400
16,400
24,600
35,260

253,300
16,400
16,400
24,600
35,260

253,300
16,400
16,400
24,600
35,260

253,300
16,400
16,400
24,600
35,260

9,128,000 9,112,000 9,192,000 9,272,000 9,352,000 -เด็กนักเรียนปฐมวัย

-นักเรียนไดรับประทานอาหาร
(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)และระดับประถมศึกษา กลางวันที่มีคาทองโภชนาการ
จํานวน 2 โรงเรียนได -นักเรียนมีอาหารกลางวันรับ
รับประทานอาหาร ประทานทุกวัน
กลางวันที่มีคุณคา
-นักเรียนมีสุขภาพรางกายและ
และเพียงพอ
สุขนิสัยที่ดี
74,757,000 76,946,530 78,045,140 79,144,550 79,038,574

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ

กองการ
ศึกษาและ
รร.ใน
สังกัด สพฐ.

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แนวทางที่ 5 ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณการเรียนการสอน
แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงซอมแซม -เพื่อปองกันและบํารุงรักษาอาคาร -ซอมแซมอาคารเรียน และอาคาร
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 -รร.สังกัดเทศบาล
อาคารเรียนและอาคาร
เรียนใหอยูในสภาพปลอดภัยพรอม ประกอบใหมีสภาพสมบูรณ ปลอดภัย (เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน)(เงินอุดหนุน) มีหองเรียนและอาคาร
ประกอบ
ใชงาน
พรอมใชงานไดตลอดป
ประกอบที่มีคุณภาพ
-เพื่อยืดอายุการใชงาน
พรอมใชงานคิดเปน
ของอาคารเรียนใหยาวนาน
รอยละ100
-อาคารเรียนอยูในสภาพใชงาน
-จางเหมากําจัดปลวกและการบํารุง
850,000 850,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ไดดีและปลอดภัย
รักษาอาคาร
-จางเหมาซอมแซมฝา เพดาน
หองเรียนและซอมแซมอาคารประกอบ
2 โครงการจางเหมาบริการ
-เพื่อจางเหมาเครื่องถายเอกสาร -จางเหมาเครื่องถายเอกสาร สําหรับ 500,000 500,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
เครื่องถายเอกสาร โรงเรียน สําหรับถายเอกสารทําแบบทดสอบ ทําแบบทดสอบแบบฝกกิจกรรม
เทศบาล 1 และ โรงเรียน
แบบฝกกิจกรรมสําหรับนักเรียน
จํานวน 10 เครื่อง
เทศบาล 2
3 โครงการซอมแซมระบบ
-เพื่อพัฒนาระบบประปาใหมี
-ซอมแซมระบบการประปาใหทันสมัย 250,000 700,000 700,000 700,000 700,000 -ระบบน้ําใชมี
น้ําประปาภายในโรงเรียน ประสิทธิภาพ
พรอมใชงาน คลอบคุมทุกพื้นที่ภายใน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประสิทธิภาพ
เทศบาล 1 - 3
-เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณประปา
โรงเรียน
-มีน้ําเพียงพอ
ใหม มาสับเปลี่ยนอุปกรณเกา
ตอการใชบริโภค
ที่เสื่อมสภาพ
-เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยน
อุปกรณประปาใหมีสภาพพรอม
ที่จะใชงานอยูตลอดเวลา

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-อาคารเรียนมีความปลอดภัย
อยูในสภาพพรอมใชงาน
-ประหยัดงบประมาณในการ
กอสรางและบํารุงรักษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด
กองการ
ศึกษา
รร.ท.1
กองการ
ศึกษา
รร.ท.1,2

-ระบบน้ําประปามีประสิทธิ
กองการ
ประสิทธิภาพ
ศึกษา
-อุปกรณประปามีประสิทธิภาพ สถานศึกษา
พรอมใชงานตลอดเวลา
ในสังกัด
-มีน้ําใชจายอยางถั่วถึง
และเพียงพอ

ที่

โครงการ

4 โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนเทศบาล
1-3

5 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค 2 ชั้น
ขนาดกลาง
โรงเรียนเทศบาล 1

วัตถุประสงค

-เพื่อปองกันและบํารุงรักษา
อาคารเรียนใหอยูในสภาพ
ปลอดภัยพรอมใชงาน
-เพื่อยืดอายุการใชงานของ
อาคารเรียนใหยาวนาน
-อาคารเรียนอยูในสภาพใชงาน
ไดดีและปลอดภัย
-เพื่อใชเปนสถานที่จัดกิจกรรม
ตางๆภายในโรงเรียน
-เพื่อใหมีอาคารอเนกประสงค
ที่สามารถใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

6 โครงการกอสรางอาคารเรียน -เพื่อใหโรงเรียนมีอาคารเรียน
คสล. 3 ชั้น 18 หองเรียน และหองเรียนเพียงพอตอจํานวน
โรงเรียนเทศบาล 1-2
นักเรียนสะดวกเหมาะสม
สูการพัฒนาเต็มศักยภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

2562
(บาท)
(บาท)

-ชอมแซมอาคารเรียน
และซอมแซมอาคารประกอบ
ใหมีสภาพสมบูรณ ปลอดภัย
พรอมใชงานไดตลอดป
ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 -โรงเรียนเทศบาล
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) 1-3 มีหองเรียนและ

-กอสรางอาคารอเนกประสงค 2 ชั้น
ขนาดกลาง สน.ศท.อ.กลาง ขนาด
20X45 เมตร
จํานวน 1 หลัง

8,000,000

-

-กอสรางอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น
18 หองเรียน ขนาด 10.50X64 เมตร
จํานวน 2 หลัง ดังนี้
-รร.เทศบาล 1

(งบเทศบาล)

2565
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
(บาท)
850,000

-อาคารเรียนมีความปลอดภัย
อยูในสภาพที่พรอมใชงาน
อาคารประกอบที่มี
-ประหยัดงบประมาณใน
คุณภาพพรอมใชงาน การกอสรางและบํารุงรักษา
คิดเปนรอยละ 100

8,000,000 8,000,000 8,000,000 -โรงเรียนเทศบาล 2
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

15,487,000 15,487,000 15,487,000 15,487,000

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-รร.เทศบาล 2

มีอาคารอเนกประสงค
ที่ไดมาตรฐาน มั่นคง
จํานวน 1 หลัง

-โรงเรียนเทศบาล1-2
มีอาคารที่ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 2 หลัง
-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

-โรงเรียนเทศบาล 2 มี อาคาร
อเนกประสงคสําหรับการทํา
กิจกรรมตาง ๆ
-โรงเรียนมีอาคารอเนก
ประสงคที่อยูในสภาพใชงาน
ไดเปนอยางดี
-โรงเรียนเทศบาล 1-2
ไดอาคารเรียนที่ดี ปลอดภัย
เหมาะแกการจัดการเรียน
การสอนสอดคลองกับ
การปฏิรูปการศึกษาสูยุคใหม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

กองการ
ศึกษา
รร. ท 2

กองการ
ศึกษา
รร. ท 1
รร. ท 2

15,487,000 15,487,000 15,487,000 15,487,000

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

7 โครงการทําปายชื่อโรงเรียน -เพื่อใหโรงเรียนมีปายชื่อโรงเรียน -จัดทําปายชื่อโรงเรียนเทศบาล 2
โรงเรียนเทศบาล 2
ที่สงางามและเปนการ
จํานวน 1 ปาย
และโรงเรียนเทศบาล 3
ประชาสัมพันธโรงเรียน
-จัดทําปายโรงเรียนเทศบาล 3
จํานวน 1 ปาย

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -โรงเรียนเทศบาล 2 -โรงเรียนเทศบาล 2
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และรร. ท 3 มีปาย และโรงเรียนเทศบาล 3
ชื่อโรงเรียนที่สงางาม มีปายชื่อโรงเรียนที่สงางาม
และเปนการสงเสริมการ

กองการ
ศึกษา
รร. ท 2
รร ท 3

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

8 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. -เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก
หนาโรงอาหาร
ในโรงเรียนเทศบาล 2 ใหเปน
โรงเรียนเทศบาล 2
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของ
โรงเรียนในการคมนาคม ปราศ
จากฝุนละอองและน้ําทวมขัง
9 โครงการจัดหาศาลาที่พัก
-เพื่อใหโรงเรียนมีศาลาที่พัก
รับรองผูปกครองใน
รับรองผูปกครอง จํานวน 6 หลัง
โรงเรียนเทศบาล 2,3
10 โครงการสรางรั้วโรงเรียน
-เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
เทศบาล 3 (คสล.สูง2 เมตร) -เพือ่ ความเปนสัดสวน
ของโรงเรียน

11 โครงการกอสรางโรงอาหาร - เพื่อใหนักเรียนไดมีบริเวณ
โรงเรียนเทศบาล 3
รับประทานอาหารอยางเพียงพอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
150,000 150,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
-กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6 ม.
150,000 -จํานวนถนนคอนกรีต
(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)หนาโรงอาหาร
ยาว 60 ม. ภายในโรงเรียน
เทศบาล 2 จํานวน 1 สาย
จากถนนหินคลุก
เปนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

-โรงเรียนเทศบาล 2 มีถนน
คอนครีตเสริมเหล็กที่ทนทาน
สะดวกในการคมนาคม
ปราศจากฝุนละอองและ
ไมมีน้ําทวมขัง

กองการ
ศึกษา
รร. ท 2

-จัดหาศาลาที่พักรับรองผูปกครอง
จํานวน 6 หลัง

-โรงเรียนมีศาลาที่พักรับรอง
ผูปกครองนักเรียน

กองการ
ศึกษา
รร. ท 2
รร. ท 3
กองการ
ศึกษา
รร. ท 3

2561
(บาท)
(บาท)
150,000

2562
(บาท)
(บาท)
150,000

150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 -โรงเรียนเทศบาล2-3
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีศาลาที่พักรับรอง
ผูปกครองนักเรียน
จํานวน 6 หลัง
-โรงเรียนมีรั้วคสล.ฐานรากคานคอดิน 2,260,900 2,260,900 2,260,900 2,260,900 2,260,900 -นักเรียนมีความ
(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน) ปลอดภัยในโรงเรียน
เสา คสล. สูง 2.00 เมตร กออิฐ
บล็อคโชวแนว เทเอ็น คสล.ทับหลัง
-โรงเรียนมีพื้นที่เปน
ชองขนาด 2.95 เมตร
สัดสวนและสวยงาม
คาแรงงานตอเมตร = 2,300 บาท
รอยละ 90
ความยาวกําแพง 983 เมตร
2,582,300 2,582,300 2,582,300 2,582,300 2,582,300 - โรงเรียนมีบริเวณ
-กอสรางโรงอาหาร ประกอบดวย
(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบเทศบาล)รับประทานอาหาร
-ขนาดความจุ 300 ที่นั่ง
-หลังคาเหล็กมุงกระเบื้องหรือ
อยางเพียงพอตอ
สรรไทเคลือบสี
นักเรียนรอยละ100
- ผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ
พื้นปูกระเบื้องเซรามิกแบบหยาบ
-มีเคาทเตอรขายของ
-ติดตั้งระบบไฟฟา น้ําประปา
-ทาสี ขนาดกวาง 16 เมตร
ยาว 25 เมตร, สูง 7 เมตร
จํานวน 1 หลัง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

-นักเรียนมีความปลอดภัย
ในโรงเรียน
-โรงเรียนมีพื้นที่ที่เปนสัดสวน
และสวยงาม

- โรงเรียนมีบริเวณรับประทาน
อาหารอยางเพียงพอ
- โรงเรียนมีโรงอาหารที่ได
มาตรฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ศึกษา
รร. ท 3

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการสวมแบบมาตรฐาน -เพื่อใหนักเรียนมีหองสวมใช
โรงเรียนเทศบาล 3
อยางถูกสุขอนามัย

-กอสรางสวมที่ไดมาตรฐาน
ถูกสุขอนามัยจํานวน 2 หลัง

13 โครงการปรับพื้นผิวสนาม
- เพื่อปรับพื้นผิวสนามฟุตบอล
ฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 ใหสูงขึ้น ปองกันน้ําทวมและ
ความปลอดภัยในการใชสนาม
- เพื่อใหนักเรียนไดใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชนและมีสุขภาพ
แข็งแรง
14 โครงการกอสรางโดม
-เพื่อกอสรางโดมอเนกประสงค
อเนกประสงค
สําหรับใหนักเรียนมีลานสถานที่
โรงเรียนเทศบาล 3
ทํากิจกรรมการเรียนการสอน

-ปรับปรุงพื้นผิวสนามฟุตบอล
ใหไดมาตรฐาน จํานวน 1 แหง

15 โครงการกอสรางเรือน
เพาะชําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบุรีรัมย

-เพื่อกอสรางเรือนเพาะชํา
ใหสามารถใชงานได
-เพื่อกอสรางเรือนเพาะชํา
ที่ไดมาตรฐานมั่นคงแข็งแรง
16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคาร
รอบอาคารเรียนศูนยพัฒนา เรียนใหรมรื่นสวยงามนาอยู
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย

-กอสรางเรือนเพาะชํา
ใหไดมาตรฐาน จํานวน 1 หลัง

17 โครงการเพิ่มกําลังแสงสวาง -เพื่อประหยัดพลังงานแสงสวาง
ภายในโรงเรียนเทศบาล 2 ตามมาตรการของโรงเรียน
-เพื่อปรับปรุงระบบแสงสวาง
ใหทันสมัยและปลอดภัย
18 โครงการจัดทําปายชื่อ
-เพื่อใหมีปายชื่อศูนยพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กฯ ที่สงางามและเปนการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
ประชาสัมพันธศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ

-ดําเนินการเปลี่ยนหมอแปลง
ไฟฟา 3 เฟส เปน 4 เฟส

-กอสรางโดมอเนกประสงค
กวาง 35 เมตร ยาว 48 เมตร
สูง 14 เมตร

-ปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคารเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

-จัดทําปายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
จํานวน 1 ปาย

งบประมาณ
2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
800,000 800,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
800,000 - โรงเรียนมีสวมได
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบเทศบาล) มาตรฐานถูกสุขอนามัย
เพิ่มขึ้น 1 แหง
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - สนามฟุตบอล
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับการปรับปรุง
จํานวน 1 แหง
2561
(บาท)
(บาท)
800,000

2562
(บาท)
(บาท)
800,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-โรงเรียนมีสวมไดมาตรฐาน
ถูกสุขอนามัย
-โรงเรียนมีสนามที่ปลอดภัย
และสะดวกในการเลนกีฬา
-นักเรียนไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและมีสุขภาพแข็งแรง

3,667,000 3,667,000 3,667,000 3,667,000 3,667,000 - โรงเรียนเทศบาล 3 -โรงเรียนเทศบาล 3
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีโดมอเนกประสงค มีโดมอเนกประสงค

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
การศึกษา
รร. ท 3
การศึกษา
รร. ท 3

การศึกษา
รร. ท 3

ที่ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 1 แหง
200,000 200,000 200,000 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีเรือนเพาะชําที่ได
มาตรฐานมั่นคง
แข็งแรง 1 หลัง
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีพื้นที่สีเขียวและ
มีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 -รอยละของ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แสงสวางที่เพียงพอ
ภายในสถานศึกษา

เพื่อใชในการทํากิจกรรม
การเรียนการสอน
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีเรือน
เพาะชําที่ไดมาตรฐานมั่นคง
แข็งแรง

30,000 40,000 50,000 50,000 50,000 -มีปายชื่อศูนย
(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)พัฒนาเด็กเล็กฯ
จํานวน 1 ปาย

-มีชื่อปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ที่สงางาม
ศึกษา
และเปนการประชาสัมพันธ
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองบุรีรัมย มีพื้นที่สีเขียว
รมรื่นนาอยูและมีความ
ปลอดภัย
-โรงเรียนประหยัดพลังงาน
ไฟฟาตามมาตรการ
ของโรงเรียน

กองการ
ศึกษา
ศูนยเด็กฯ
กองการ
ศึกษา
ศูนยเด็กฯ
กองการ
ศึกษา
ร.ร.ท.2

ที่

โครงการ

19 โครงการปรับปรุงซอมแซม
หองน้ํา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบุรีรัมย

วัตถุประสงค

-เพื่อแกปญหาระบบการไหล
เวียนของน้ําในหองน้ําหองสวม
-เพื่อปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ
หองน้ําหองสวมบางรายการที่ไม
สมบูรณ
-เพื่อปรับปรุงหองน้ําหองสวม
ใหมใหไดมาตรฐาน งายตอการ
ดูแลรักษาและทําความสะอาด
20 โครงการติดตั้งประตู
-เพื่อติดตั้งประตูใหมีความมั่งคง
lแตนเลส เขา-ออก
แข็งแรงและปลอดภายตอการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เปด-ปด ประตู
เมืองบุรีรัมย
21 โครงการสรางแหลงเรียนรู
เด็กปฐมวัยภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ
22 โครงการกอสรางหลังคลุม
ลานอเนกประสงค (โดม)
โรงเรียนเทศบาล 2
23 โครงการเพิ่มกําลังไฟฟา
(เพิ่มหมอแปลงไฟฟา)
โรงเรียนเทศบาล 2
24 โครงการกอสรางถนนคสล.
ภายในโรงเรียนเทศบาล 3

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-มีการปรับปรุงหองน้ําหองสวม
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีหองน้ํา
หองสวม ที่สะอาด ไดมาตรฐาน
งายตอการดูแลรักษาและทําความ

งบประมาณ
2561 2562 2563
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
60,000 60,000 60,000

ตัวชี้วัด
2564 2565
(KPI)
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
60,000 60,000 -หองน้ําในศูนย
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พัฒนาเด็กเล็กฯ ถูก
สุขลักษณะ และได
มาตรฐาน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯมีการ
ปรับปรุงหองน้ําหองสวมที่ไม
สมบูรณใหไดมาตรฐาน งายตอ
การดูแลรักษาและทําความ
สะอาด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ศึกษา
ศูนยเด็กฯ

-จัดหาประตูสแตนเลส จํานวน 1 ชุด 54,000 80,000 80,000 80,000 90,000 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีประตู กองการ
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาลเมือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีประตูสแตนเลส
สแตนเลส เขา-ออก มั่นคง
ศึกษา
บุรีรัมยมีประตู เขา-ออก ไดมาตรฐาน
เขาออก มั่งคงแข็งแรง แข็งแรง และปลอดภัยได
ศูนยเด็กฯ
และปลอดภัยได
มาตรฐาน
มาตรฐาน
-เพื่อเสริมสรางบรรยากาศที่เอื้อ
-มีแหลงเรียนรูบริเวณหนาอาการเรียน
100,000
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีแหลง กองการ
ตอการเรียนรู
และพื้นถนนทางเขา-ออกศูนยพัฒนา
- (งบเทศบาล) - มีแหลงเรียนรูเพื่อ
เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
ศึกษา
-เพื่อสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน เด็กเล็กฯ ผนังรั้วกําแพงรอบอาคาร
สงเสริมพัฒนาการ
และสงเสริมพัฒนาการ
ศูนยเด็กฯ
ทั้งภายในและภายนอก
ทง 4 ดาน
ทั้ง 4 ดาน
3,700,000
-เพื่อกอสรางหลังคาคลุมลาน
-กอสรางหลังคาคลุมลาน
- โรงเรียนเทศบาล 2 -โรงเรียนเทศบาล 2 มีหลังคา กองการ
(งบเทศบาล)
อเนกประสงค (โดม)
อเนกประสงค(โดม)
มีหลังคาคลุมลาน
คลุมลานอเนกประสงค
ศึกษา
สําหรับใหนักเรียนมีลานสถานที่
อเนกประสงค(โดม) เพื่อใชในการทํากิจกรรม
ร.ร.ท.2
ทํากิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ไดมาตราฐาน
การเรียนการสอน
1,030,000
-หมอแปลงไฟฟา
-โรงเรียนเทศบาล 2
กอง
- เพื่อเปลี่ยนหมอแปลง
-เปลี่ยนหมอแปลงไฟฟาจาก 3 เฟส
(งบเทศบาล)
ไฟฟาใหมีกําลังมากขึ้น
ไดรับการเปลี่ยน
การศึกษา
เปน 4 เฟส
สามารถประหยัดพลังงาน
จาก 3 เฟส เปน
กองชาง
-โรงเรียนมีอัตรากําลังไฟฟา
ไฟฟาตามมาตรการ
4 เฟส
รร.เทศบาล 2
เพียงพอตอการใชงาน
ของโรงเรียน
-เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตฐาน มีความ -กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง
156,000
-โรงเรียนมีถนน คสล. -โรงเรียนมีถนนเดินไป
กองการศึกษา
แข็งแรงสําหรับสัญจรไปมา
เฉลี่ย 5 เมตร ยาวประมาณ 71 เมตร (งบเทศบาล)
ที่ไดมาตรฐาน มั่นคง อาคารเรียนไดอยางปลอดภัย รร.เทศบาล 3
หนา 0.15 เมตร
แข็งแรง จํานวน 1 สาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 โครงการติดตั้งระบบ
-เพื่อใหโรงเรียนระบบเครือขาย
เครือขายWIFI พรอมอุปกรณ WIFIพรอมอุปกรณ รองรับการ
ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 จัดการเรียนการสอน ใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-ติดตั้งระบบเครือขาย WIFI พรอม
อุปกรณภายในโรงเรียนเทศบาล 1

26 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน -เพื่อใหอาคารเรียนมีความ
ศรีทับทิม โรงเรียนเทศบาล 2 เหมาะสมและสะดวกในการใชงาน
-เพื่อใหอาคารเรียนสะอาด สวยงาม
และมีความใหมอยูเสมอ
27 โครงการหองเรียน
-เพื่อใหมีหองเรียนวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
ที่มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนเทศบาล 3
-เพื่อสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู
จากสื่อที่หลากหลาย

-ปรับปรุงอาคารเรียน โดยการ
อาคารเรียนศรีทับทิม จํานวน 1 หลัง

28 โครงการจัดหองปฏิบัติการ
-เพื่อใหมีหองปฏิบัติการทางภาษา
ทางภาษา โรงเรียนเทศบาล 3 เพื่อใหมีสื่อและอุปกรณที่เพียงพอ
ตอการใชบริการกับจินตนาการ
นักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การฟง พูด ทางดานภาษาใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
-เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระ
ตางประเทศใหสูงขึ้น
29 โครงการกอสรางลานจอดรถ -เพื่อใหมีพื้นที่จอดรถสําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 3
ประชาชนผูมาติดตอและบุคลากร
ของโรงเรียน
-เพื่อใชพื้นที่วางเปลากอใหเกิด
ประโยชนคุมคาตอการใชสอย
รวม
29 โครงการ

-นักเรียนทุกระดับชั้นไดใชหอง
ปฏิบัติการทางภาษาและไดฝกทักษะ
ดานการฟง พูด อาน เขียนภาษา
ตางประเทศ ไดดีขึ้น ไมนอยกวา
รอยละ 80 ขึ้นไป

-จัดหาหองเรียนวิทยาศาสตร
จํานวน 1 หอง

-กอสรางลานจอดรถบริเวณขาง
อาคารอเนกประสงค เปนลาน
คอนกรีต ขนาดกวาง 28 เมตร
ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร

2561
(บาท)
(บาท)
10,000

2562
(บาท)
(บาท)
-

งบประมาณ
2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
-

(งบเทศบาล)

200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(งบอุดหนุน)

500,000
(งบเทศบาล)

200,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
-นักเรียนและครู
มีระบบอินเตอรเน็ต
ในการคนหาขอมูล
ที่มีประสิทธิภาพ
รอยละ100
-อาคารไดรับการ
ปรับปรุงทาสี
ใหสวยงาม เพิ่มขึ้น
จํานวน 1 หลัง
-มีหองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร
ที่มีคุณภาพ
จํานวน 1 หอง

(งบเทศบาล)

334,800
(งบเทศบาล)

28,515,000 47,694,200 54,654,200 54,554,200 54,564,200

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-นักเรียนและครูไดรับ
บริการดานสารสนเทศ
การจัดการเรียนการสอน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1

-อาคารเรียนมีความเหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอน
-อาคารเรียนที่ดูสวยงาม
ใหมอยูเสมอ
-โรงเรียนมีหองวิทยาศาสตร
ที่ดีตอการจัดการเรียนรู
ทางดานวิทยาศาสตร มีสื่อ
และอุปกรณพรอมสําหรับ
การเรียนรู
- นักเรียน
-มีหองเรียนปฏิบัติการ
มีพัฒนาการทางดาน ทางภาษา
การเรียนภาษา
-นักเรียนไดเรียนรูดาน
ตางประเทศดีขึ้น
การฟง พูด อาน เขียน
ไมนอยกวา รอยละ 80 ไดถูกตอง

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 2

-โรงเรียนมีพื้นที่ใน
การจัดกิจกรรมและ
ลานจอดรถเพิ่มขึ้น
และไดใชพื้นที่ครบ
รอยละ 100

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 3

-โรงเรียนมีพื้นที่
อเนกประสงคและลาน
จอดรถเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 3

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 3

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แนวทางที่ 6 เสริมสรางจริยธรรมและลักษณะนิสัยของนักเรียน
แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรมพิธีมอบ -เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและ -จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -นักเรียนที่จบการ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ประกาศนียบัตรแกนักเรียน ความภาคภูมิใจแกผูปกครองและ นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จบการศึกษาภาคบังคับและ นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
และจบการศึกษาภาคบังคับ
ภาคบังคับโรงเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน -เพื่อสงเสริมใหนักเรียนและ
ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
สังกัดเขารวมโครงการ
สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย ผูปกครองตระหนักถึงความสําคัญ
รอยละ 100
และจําเปนของการศึกษา

รวม

1 โครงการ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ผูปกครองและนักเรียนที่จบ
การศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ
ในสถาบันการศึกษา
-นักเรียนและผูปกครอง
ตระหนักถึงความสําคัญของ
การศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ศึกษา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แนวทางที่ 7 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานประเพณี
-เพื่ออนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม -จัดงานโดยเชิญประชาชนรวมทําบุญ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 -ประชาชนทั่วไปและ
ทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม ประเพณีอันดีงามของชาติ
ตักบาตรและนิมนตพระภิกษุสงฆจาก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนในเขต
และทองถิ่น
วัดตาง ๆ มาบิณฑบาตรพรอมดวยการ
เทศบาล จํานวน 18
-เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสพัฒนา อวยพรปใหมจากขาราชการชั้นผูใหญ
ชุมชน ไดเขารวม
จิตใจในการดําเนินชีวิตในรอบปใหม
โครงการ
2 โครงการจัดงานประเพณี
-เพื่อสงเสริมอนุรักษและสืบทอด -จัดงานประเพณีสงกรานตโดยมี
800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 -ประชาชนทั่วไปและ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนในเขต
สงกรานตและสมโภช
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานตให
กิจกรรมตาง ๆ เชน สรงน้ําพระ
ศาลพระหลักเมือง
ดํารงอยูควรคูแกความเปน
รดน้ําดําหัวขอพรจากผูสูงอายุ
เทศบาล จํานวน 18
ประเพณีอันดีงามของชาติ
ทอดผาปา ประกวดกอเจดียทราย
ชุมชน ไดเขารวม
และทองถิ่นสืบไป
พรอมจัดใหมีมหรสพสมโภชการแสดง
โครงการ
การละเลน ตาง ๆ
-จัดพิธีบวงสรวงและงานสมโภช
ศาลพระหลักเมือง 1 วัน
3 โครงการจัดงานประเพณี
-เพื่อสงเสริมอนุรักษและสืบทอด -จัดงานประเพณีแหเทียนและถวาย 800,000 800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -ประชาชนทั่วไปและ
(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ประชาชนในเขต
แหเทียนพรรษา
ประเพณีแหเทียนพรรษา
เทียนพรรษาในวันเขาพรรษา โดย
ใหเจริญงอกงามและดํารงอยูสืบไป เชิญชวนประชาชนชุมชนตางๆ หนวย
เทศบาล จํานวน 18
งานและวัดตาง ๆ เขารวมกิจกรรม
ชุมชน ไดเขารวม
และการประกวดตามสมควร
โครงการ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนมีโอกาสรวมทําบุญ
ตักบาตรเพื่อความเปนสิริมงคล
แกชีวิต

กองการ
ศึกษา

-ประชาชนเขาใจรักและหวง
แหนวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามของไทย
-มีสวนชวยสงเสริมการทอง
เที่ยวในทองถิ่น
-ประชาชนศรัทธาเทศบาล
มากขึ้น

กองการ
ศึกษา

-ประชาชนเขาใจ รักและ
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย
-มีสวนชวยสงเสริม
การทองเที่ยวในทองถิ่น
-มีสวนสงเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

กองการ
ศึกษา

ที่

โครงการ

4 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
800,000 800,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
-เพื่ออนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม -จัดงานโดยเชิญชวนประชาชน
800,000 -ประชาชนทั่วไปและ
(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ประชาชนในเขต
ประเพณีลอยกระทงใหดํารงอยู
ในชุมชนสถาบันการศึกษา และ
ควรคูทองถิ่นไทย
หนวยงานตางๆเขารวมกิจกรรมตางๆ
เทศบาล จํานวน 18
เชนการประกวดกระทง ขบวน
ชุมชน ไดเขารวม
แหนางนพมาศ เปนตน
โครงการ
2561
(บาท)
(บาท)
800,000

2562
(บาท)
(บาท)
800,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

-ประชาชนเขาใจ รักและ
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย
-มีสวนชวยสงเสริมการ
ทองเที่ยวในทองถิ่น
-ประชาชนศรัทธาเทศบาล
มากขึ้น
5 โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา -เพื่อใหนักเรียนและประชาชน
-จัดกิจกรรมและการประกวดตางๆ
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -เด็กนักเรียนและ
-ประชาชนไดรวมกิจกรรม
(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ประชาชนในเขต
ไดรวมกิจกรรมจัดงานวัน
ในวันวิสาขบูชา 1 วัน
จัดงานวันวิสาขบูชา
วิสาข-บูชาและเปนการทํานุบํารุง
เทศบาลเขารวม
ซึ่งเปนการทํานุบํารุงศาสนา
พระพุทธศาสนา
โครงการ
-มีสวนสงเสริมกิจกรรมทาง
-เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธ
พระพุทธศาสนา
ศาสนาใหเจริญงอกงาม
ใหเจริญงอกงาม
6 โครงการวัดสรางสุข
-เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
-จัดกิจกรรมพัฒนาวัดโดยเชิญชวน
10,000 10,000 10,000 -ประชาชนในเขต
-ประชาชน, สถานศึกษา
(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)เทศบาล, ชุมชนอยู
ในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
ชุมชน สถานศึกษา หนวยงาน หางราน
ภาครัฐ, ภาคเอกชน,ไดรวมมือ
โดยมีวัดเปนศูนยกลางของชุมชน ในเขตเทศบาล จัดกิจกรรม 5 ส ในวัด
ใกลพื้นที่วัดเปาหมาย รวมใจในการพัฒนาวัด
สวนแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคสวน
ที่จับคูกับทองถิ่น
สถานศึกษา,
มีสวนรวมตามหลัก "บวร"
หางหุนสวนในเขต
และวัดเปนศูนยกลางของชุมชน
เทศบาลเขารวม
อยางยั่งยืน
โครงการ
7 โครงการสนับสนุน
งบประมาณการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง

-เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
แกปกครองจังหวัดบุรีรัมย
ในการจัดงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุง
-เพื่ออนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีโบราณ

-เพื่อใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติรูจักอุทยาน
ประวัติศาสตรพนมรุงและเสนทาง
อารยธรรมขอมในประเทศไทย
และมาทองเที่ยวในภูมิภาคนี้มากขึ้น

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -เทศบาลได
(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)สนับสนุนกิจกรรม
สงเสริมประเพณี
เพิ่มขึ้น1 กิจกรรม

-เยาวชนและประชาชน
มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงาม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ศึกษา

กองการ
ศึกษา

กองการ
ศึกษา

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

8 โครงการสนับสนุนการ
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
(โครงการจากการประชุม
ประชาคมเมือง)

วัตถุประสงค

-เพื่อใหความรูเกี่ยวกับโทษ
และพิษภัยของบุหรี่และ
ยาเสพติดแกนักเรียน
ใหคิดและกระทําสิ่งที่ดี
มีประโยชนกลาพูดปฏิเสธเพื่อน
ที่ชักจูงไปในทางที่ไมดี

9 โครงการสนับสนุน
-เพื่อฟนฟู สงเสริม สืบสาน
งบประมาณการจัดงาน
และอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดง ประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดง
-เพื่อปลูกฝงใหเยาวชน
ประชาชนไดมีจิตสํานึก
ความเปนเอกลักษณไทย
10 โครงการสนับสนุน
-เพื่อสรางจิตสํานึกของคน
งบประมาณการจัดงาน
บุรีรัมยใหเกิดความจงรักภักดี
อนุรักษประเพณี
ในสถาบันมีความรักชาติ
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย
รักแผนดินเกิดความสามัคคี
(งานวันสถาปนา
ของประชาชนใน จ.บุรีรัมย
เมืองแปะ)
-เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ
จังหวัดบุรีรัมยใหรูจักเปนการ
แพรหลายยิ่งขึ้น

รวม

10 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดอบรมใหความรูแกนักเรียน
ประกอบดวย
นักเรียนระดับชั้น ม.1-2
นักเรียนระดับชั้น ป.5-6
ปละ 1 ครั้ง

-ประชาชนไดเห็นคุณคา รูรักษา
หวงแหนสืบทอด และฟนฟู
วัฒนธรรม
-นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติรูจักภูเขาไฟกระโดง
-สนับสนุนงบประมาณใหสํานักงาน
จังหวัดบุรีรัมย

งบประมาณ
2561 2562 2563
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
10,000 10,000 10,000

ตัวชี้วัด
2564 2565
(KPI)
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
10,000 10,000 -เทศบาลมีกิจกรรม
(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)รณรงคเพื่อปองกัน
ยาเสพติดอยางนอย
1 กิจกรรม

10,000 10,000 10,000 10,000

-

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

15,000 15,000 15,000 15,000

-

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

2,685,000 2,685,000 2,795,000 2,795,000 2,770,000

-นักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติไดมา
เที่ยวชมใน
จังหวัดบุรีรัมย
เพิ่มขึ้นรอยละ 30
-เทศบาลได
สนับสนุนกิจกรรม
สงเสริมประเพณี
โบราณเพิ่มขึ้น
1 กิจกรรม

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-นักเรียนมีความรูความ
กองการศึกษา
เขาใจและรูถึงพิษภัย
ของยาเสพติด
-นักเรียนสามารถนําความรู
ไปใชเผยแพรใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม
-นักเรียนสามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมอยางมีสุข
-เยาวชนประชาชนรูจัก
วัฒนธรรมประเพณี
ขึ้นภูเขาไฟกระโดงมีความ
ภาคภูมิใจ รูรักษา หวงแหน
สืบทอด ไปยังเยาวชน
รุนหลัง
-การสงเสริมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
โบราณใหคงอยูและสืบสาน
ถึงอนุชนรุนหลัง
-สามารถสงเสริมการ
ทองเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย
ใหรูจักเปนการแพรหลาย
ยิ่งขึ้นทั้งชาวไทย

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แนวทางที่ 8 สงเสริมกีฬา นันทนาการและกิจการเยาวชน
แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรมเยาวชน -เพื่อพัฒนาเยาวชนเสริมสราง
-จัดอบรม เขาคายหรือจัดกิจกรรม
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -จํานวนเยาวชนที่
-มีแกนนําเยาวชนใน
กองการ
(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน) เขารับการอบรมหรือ การประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี
สัมพันธ
ลักษณะนิสัยความสัมพันธและความ ลักษณะอื่นอันเปนการเสริมสราง
ศึกษา
สามัคคีใหเยาวชนประพฤติตนเปน ลักษณะนิสัยความสัมพันธ
เขาคายเยาวชนสัมพันธ รูรักสามัคคี ชวยเหลือกันและ
คนดีและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม และความสามัคคีในเยาวชน
1 รุน 60 คน
การบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
และรูจักการบําเพ็ญประโยชน
ตอสังคม 1 รุน จํานวน 60 คน
2 โครงการจัดกิจกรรม
- เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมีการแสดง -จัดกิจกรรมลักษณะตางๆ ใหเด็กและ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 -เทศบาลมีกิจกรรม -เด็กและเยาวชนไดรับการ
กองการ
(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน)(งบอุดหนุน) นันทนาการ
นันทนาการเพื่อเยาวชน
ออกทางดานนันทนาการอันเปนการ เยาวชนไดรับความเพลิดเพลินสนุก
พัฒนาสงเสริมลักษณะนิสัย
ศึกษา
เสริมสรางลักษณะนิสัยความ
สนาน แสดงออกทางดานนันทนาการ
เพื่อเยาวชน
อารมณแจมใส รูจักการใชเวลา
ประพฤติและใชเวลาวาง
และการออกกําลังกาย
อยางนอย 1 กิจกรรม วางใหเกิดประโยชน
ใหเกิดประโยชน
3 โครงการจัดสงนักกีฬา
-เพื่อสงเสริม 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 นักเรียนเทศบาลสูงขึ้นเปนที่
ศึกษา
นักเรียนองคกรปกครอง
ของเทศบาล
ขันกีฬานักเรียนเทศบาลภาคตะวัน
กีฬานักเรียนเทศบาล ยอมรับของคนทั่วไป
สวนทองถิ่นภาคตะวันออก -เพื่อเปนการเผยแพรใหประชาชน ออกเฉียงเหนือ หรือสงแขงขันระดับ
ภาคตะวันออก
-เด็กนักเรียนไดรับความ
เฉียงเหนือ
ไดรูจักและยอมรับในมาตรฐาน
ประเทศตอไป
เฉียงเหนืออยางนอย ภาคภูมิใจที่ไดเลือกเปนตัวแทน
การจัดการศึกษาและกีฬา
ปละ 1 ครั้ง
ไปแขงขันเปนแบบอยางแกผูอื่น
ของเทศบาล

ที่

โครงการ

4 โครงการสงเสริมสนับสนุน
กีฬาเด็กและเยาวชนใน
ในทองถิ่น

วัตถุประสงค

-เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน
ในเขตเทศบาลมีการฝกฝนทักษะ
ทางกีฬาเปนตัวแทนแตละระดับ
ตอไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดใหเด็ก และเยาวชนใชเกมสกีฬา
มาใชในยามวางเพื่อหนีหางยาเสพติด
-เพื่อใหเยาวชนมีการออกกําลังกาย
และการกีฬาอยางตอเนื่อง
-สนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา

5 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน -เพื่อสรางความสัมพันธระหวาง
-จัดการแขงขันกีฬานักเรียน
ปฐมวัยเกมสสถานศึกษาใน ผูปกครองกับโรงเรียนและเทศบาล ชั้นอนุบาล ปละ 1 ครั้ง
สังกัดเทศบาล
-เพือ่ สงเสริมใหนักเรียนชั้นอนุบาล
มีรางกายสมบูรณแข็งแรงและรูจัก
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

2561
(บาท)
(บาท)
-

2562
(บาท)
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
2564 2565
(KPI)
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
20,000 20,000 -เด็กและ เยาวชน
(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)ในทองถิ่นมีพื้นฐาน
ทักษะกีฬา

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-เทศบาลสามารถพัฒนาการ
กองการ
กีฬาของทองถิ่นเพื่อสงไป
ศึกษา
แขงขันในระดับตางๆ
-เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลา
วางใหเปนประโยชนหางไกล
ยาเสพติด
-เด็ก, เยาวชนที่เปนนักศึกษา
มีกิจกรรมฝกฝนแขงขันกีฬา
ในชวงปดภาคเรียน
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -นักเรียนในสังกัด
-เทศบาลและโรงเรียนมีความ
กองการ
(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)เทศบาลมีสุขภาพ
สัมพันธที่ดีกับผูปกครอง
ศึกษา
แข็งแรง รอยละ 100 -ผูปกครองใหความรวมมือ
สถานศึกษา
ดานตาง ๆ กับโรงเรียนเพิ่มขึ้น ในสังกัด
-นักเรียนชั้นอนุบาลมีรางกาย ศูนยเด็กฯ
สมบูรณแข็งแรงและรูจักใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
-ประชาชนศรัทธาการจัดการ
ศึกษาของเทศบาลมากยิ่งขึ้น

ที่

โครงการ

6 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติโรงเรียนสังกัด
เทศบาลและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย

รวม

6 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรม -จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
และพัฒนาการทั้งดานรางกาย
ปละ 1 ครั้ง
จิตใจอารมณ สังคม และ
สติปญญา
-เพื่อเปนการสงเสริมดานกิจกรรม
สรางขวัญกําลังใจ มอบของขวัญ
ใหกับเด็ก ๆเนื่องในวันเด็ก
แหงชาติ
-เพื่อเปนการเชื่อมความสัมพันธ
อันดีระหวางเด็ก เยาวชน ชุมชน
และสวนราชการตาง ๆ ไดมีสวน
รวมในกิจกรรมและสรางความ
สามัคคีในชุมชน

งบประมาณ
2561 2562 2563
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
50,000 50,000 50,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2564 2565
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
50,000 50,000 -นักเรียนเขารวม
-เด็กมีสวนรวมในกิจกรรม
กองการ
(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)กิจกรรมทั้ง 4 โรงเรียน และไดพัฒนาดานรางกาย
ศึกษา
จิตใจ อารมณ และสังคม
สถานศึกษา
-เด็กมีขวัญกําลังใจและได
ในสังกัด
รับมอบของขวัญเนื่องใน
วันเด็กแหงชาติ
-เด็กเยาวชนในชุมชน
และสวนราชการตาง ๆ
มีการทํากิจกรรมรวมกัน
เพื่อเกิด ความรักความสามัคคี
ในชุมชน

635,000 1,135,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แนวทางที่ 8 สงเสริมกีฬา นันทนาการและกิจการเยาวชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานมหกรรม
-เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชา
-จัดใหมีการประกวด แสดงวงดนตรี 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 -ประชาชนในเขต
(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)(งบเทศบาล)เทศบาลมีสวนรวม
ดนตรี "เทิดไทคีตราชัน"
สามารถดานดนตรีของพระบาท
ลูกทุง (คอมโบ) พรอมหางเครื่อง
ประกวดวงดนตรีคอมโบ
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุล
จัดประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ
ในกิจกรรม ทั้ง 18
พรอมหางเครื่อง
ยเดชมหาราช
ปละ 1 ครั้ง
ชุมชน
-เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดพักผอนหยอนใจ
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
สนใจในดนตรีและกลาแสดงออก
-เพื่อสงเสริมและอนุรักษดนตรี
ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบาน

รวม

1 โครงการ

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ประชนชนเขาใจรักและ
หวงแหนวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของไทย
-เปนการสงเสริมการทองเที่ยว
ในทองถิ่นและสงเสริม
ยุทธศาสตรของจังหวัด
-สรางรายไดใหกับประชาชน
ในทองถิ่น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการ
ศึกษา

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง
การบริหาร และการบริการประชาชน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 1 สงเสริมความรู ความเขาใจ และการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น
vแผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรม
-เพื่อเผยแพรและเสริมสรางความ -จัดกิจกรรมตาง ๆ ในโอกาส
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 -จํานวนบุคคลเขา
วันเทศบาลและรวม
เขาใจแกบุคคลทั่วไปใหไดทราบ วันเทศบาล ตรงกับวันที่
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รวมกิจกรรม
กิจกรรมวันทองถิ่นไทย
ขอมูลและเห็นความสําคัญของการ 24 เมษายนของทุกป เชน
2 กิจกรรม
ปกครองทองถิ่นรูปแบบเทศบาล จัดนิทรรศการกิจกรรม
รวม 250 คน
-เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหแก
ทางศาสนา กิจกรรมพัฒนา กีฬา
พนักงานและลูกจางขององคกร และบริการประชาชน
ทองถิ่น
นันทนาการ พบปะสังสรรค
และบริการประชาชน
-รวมกิจกรรมวันทองถื่นไทย
ซึ่งตรงกับวันที่18 มีนาคม
ของทุกป รวมกับ อปท.อื่น
ในจังหวัด
2 โครงการรวมกิจกรรม
-เพื่อสรางความสัมพันธความ
-รวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -จํานวนบุคลากร
สันนิบาตเทศบาล
สมัครสมานสามัคคีระหวาง
หรือกิจกรรมอื่นตามที่สันนิบาต
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เขารวมกิจกรรม
จังหวัดบุรีรัมย
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย
เทศบาลจังหวัดจัดใหมีขึ้น
300 คน
-เพื่อการประสานงานของ
ณ เทศบาลเจาภาพที่ไดรับ
หนวยงานเทศบาลเปนไป
มอบหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ
-สรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน
ลูกจางพนักงานจางในองคกร

แบบ ผ.02

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-บุคคลทั่วไปไดรับ
ความรูและเห็นความ
สําคัญทองถิ่น
-เกิดความสามัคคี
ในองคกรของเทศบาล

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัดฯ
งานธุรการ

-พนักงานภาคภูมิใจ
สํานักปลัดฯ
ทําหนาที่เพื่อประชาชน งานบริหารทั่วไป
มีความสุข
-เกิดความสามัคคี
ระหวางเทศบาล
ในจังหวัด

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

3 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
การปกครองทองถิ่นและ
สนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง
ระดับตาง ๆ

วัตถุประสงค

-เพื่อเสริมสรางความเขาใจในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
การปกครองทองถิ่น และความ
สําคัญของการเลือกตั้ง
-เพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง
ระดับตาง ๆ ของ กกต.จังหวัด
เชน การเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว./ส.อบจ.
ใหเปนไปตามกฏหมาย

4 โครงการจัดการเลือกตั้งนายก -เพื่อจัดการเลือกตั้งนายกและ
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลชุดเดิมที่ครบ
(กรณีครบวาระ)
วาระใหเปนไปตามกฎหมาย
บริสุทธิ์ ยุติธรรม

รวม

4 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย
และการปกครองทองถิ่นการ
สวนรวมของประชาชน,การปองกัน
การทุจริต เชน จัดเวทีเสวนา
จัดทําเอกสารเผยแพร การรณรงค
ปชส.รูปแบบตาง ๆ
-จัดกิจกรรมเสริมสรางความ
ปรองดอง/ปลูกจิตสํานึกรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย พัฒนาการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
-ประสานและสนับสนุนการจัดการ
เลือกตั้งระดับตาง ๆ ของ กกต.
จังหวัดเชน การจัดทําเอกสาร
การจัดหาเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
วัสดุอุปกรณจัดหนวยเลือกตั้ง
และการประชาสัมพันธเปนตน
-จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลแทนชุดเดิม
ที่ครบวาระ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 200,000 100,000 100,000 -ประชาชน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เขาใจและมี
สวนรวมทาง
การเมืองการ
ปกครองมากขึ้น
-ประชาชน
ใชสิทธิเลือกตั้ง
ไมนอยกวา
รอยละ60

-

1,500,000 2,500,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-

360,000 1,860,000 2,910,000 310,000

-

310,000

-ประชาชนมี
สวนรวมทาง
การเมือง
และไปใช
สิทธิเลือกตั้ง
ไมนอยกวา
รอยละ 60

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-บุคคลทั่วไป
เห็นความสําคัญ
รูปแบบประชาธิปไตย
-การจัดการเลือกตั้ง
เปนไปดวยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม

สํานักปลัดฯ
งานบริหารทั่วไป

-ทองถิ่นไดผูนํา
และตัวแทนมา
จากการเลือกตั้ง
โดยประชาชน
เพื่อพัฒนาทองถิ่น
ใหเจริญ

สํานักปลัดฯ
งานบริหารทั่วไป

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
vแผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝกอบรม สัมมนา
-เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ -ฝกอบรมพนักงานและลูกจาง
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 -พนักงานได
และศึกษาดูงาน
และศักยภาพ การปฏิบัติงานของ ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาล
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รับการอบรม
เพื่อการพัฒนาบุคลากร
บุคลากร อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ (ฝกอบรมภายใน) ปละ 1- 2 ครั้ง
ไมนอยกวา
ราชการในตําแหนงนั้น ไดอยางมี -ฝกอบรมและศึกษาดูงาน
รอยละ 80
ประสิทธิภาพ
นอกสถานที่ประกอบ
การฝกอบรม 1 ครั้ง
2 โครงการสงเสริมคุณธรรม
-เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม -จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมสัมมนา
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -พนักงาน
และจริยธรรมของพนักงาน ของพนักงานเทศบาลใหเพิ่มพูน เสริมสราง คุณธรรมจริยธรรมและ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ลูกจางเขารวม
และลูกจาง
มากขึ้น
ระดมความเห็นเพื่อปรับปรุง
ไมนอยกวา
ประมวลจริยธรรมของของพนักงาน
รอยละ 60
เทศบาล 1 ครั้ง
-คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณ
บุคคลดีเดนดานคุณธรรม/จริยธรรม
3 โครงการคัดเลือกและ
-เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจ
-คัดเลือกพนักงาน/ลูกจาง/
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -มีพนักงาน
ประกาศเกียรติคุณพนักงาน พนักงานผูปฏิบัติงานดีเดนเปน
พนักงานจางดีเดนของเทศบาล
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ตัวอยางเปนตน
ลูกจางดีเดน
แบบอยางแกผูอื่น
และมอบรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ
แบบทั้ง 5
ปละ 1 ครั้ง
ประเภทๆ ละ 1คน
4 โครงการเสริมสรางศักยภาพ -เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
ของสมาชิกสภาเทศบาล
ในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภา
เทศบาล
-เพื่อสรางความสัมพันธและความ
สามัคคีระหวางสมาชิกสภาเทศบาล

-จัดฝกอบรม สัมมนา และศึกษา
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -คณะผูบริหาร
ดูงาน ของสมาชิกสภาเทศบาล
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สท. ไดรับการ
รวมกับผูบริหารเทศบาล
อบรมพัฒนา
และหัวหนาหนวยงานของเทศบาล
ศักยภาพ
รอยละ 80

แบบ ผ.02

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-พนักงานลูกจาง
มีความรูพัฒนางาน
อยางมีคุณภาพ

สํานักปลัดฯ
งานการเจาหนาที่

-พนักงาน ลูกจาง
ปฎิบัติตนอยูในกรอบ
จริยธรรม

สํานักปลัดฯ
งานการเจาหนาที่

-พนักงาน ลูกจาง
พนักงานจางเกิดขวัญ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัดฯ
งานการเจาหนาที่

-สมาชิกสภาเทศบาล
เขาใจบทบาทหนาที่
สัมพันธอันดี
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ
งานการเจาหนาที่

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

5 โครงการฝกอบรม
เสริมสรางวินัยและปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ

วัตถุประสงค

-เพื่อปลูกฝงการมีวินัย มีคุณธรรม
ความรับผิดชอบในหนาที่ตอตนเอง
และองคกร

6 โครงการจางเหมาแรงงานหรือ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
จางเหมาบริการของสํานักปลัด -เพื่อลดรายจายดานบุคลากร
เทศบาล
ของเทศบาล

7 โครงการจางนักศึกษาทํางาน -เพื่อเสริมสรางรายไดแกนักเรียน
ระหวางปดภาคเรียน
นักศึกษาที่ยากจนในระหวางปด
ภาคเรียน
-เพื่อเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเทศบาล
8 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อปรับปรุงงาน
ทะเบียนราษฎร

-เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
.oการปฏิบัติงานบริการประชาชน
ดานงานทะเบียนและบัตร
-เพื่อเสริมสรางประสบการณและ
แบบอยางในการปรับปรุงงาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-จัดฝกอบรมหรือกิจกรรม
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 -พนักงานเทสบาล -พนักงานมีคุณธรรม
สํานักปลัดฯ
เสริมสรางวินัยและ/หรือการปองกัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เขารับการอบรม จริยธรรม วินัย
งานการเจาหนาที่
การทุจริตประพฤติมิชอบของ
รอยละ 80
ในการปฏิบัติงาน
พนักงาน ลูกจาง พนักงานจาง
เกิดประสิทธิภาพ
ของเทศบาล ปละ 1 ครั้ง
ในองคกร
-จางเหมาแรงงานบุคคลหรือ
1,800,000 1,800,000
-เกิดความ
-ดานรักษาความ
สํานักปลัด
จางเหมาบริการฯ ประกอบดวย
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
สะอาดเปน
สะอาดและความ
งานธุรการ
1.งานรักษาความปลอดภัยบริเวณ
ระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยมีประ
สํานักงาน (ยาม)
ในอาคาร
สิทธิภาพมากขึ้น
2.งานดูแลรักษาความสะอาด
ไมนอยกวา
สํานักงาน(แมบาน)
รอยละ 80
3.งานดูแลรักษาความะอาดหองน้ําหองสวม
สถานีนสงผูโดยสารตลอดจนอาคารสํานัก
งานสถานีขนสงผูโดยสาร
4. งานจางเหมาบริการกิจการงานทั่วไป สป. ฯลฯ
-คัดเลือกจางนักศึกษาทํางานใน
36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 -นักเรียน/นัก
-เกิดประสิทธิ
สํานักปลัดฯ
ระหวางปดภาคเรียน จํานวน 3 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศึกษาไดรับ
ภาพในการปฏิบัติ
งานธุรการ
ระยะเวลา 60 วัน
การจางงานมี
งานเพิ่มขึ้น
รายไดจุนเจือ
-นักเรียนนักศึกษา
มีรายไดเปนทุนการศึกษา
ครอบครัว
จํานวน 3 ราย
-จัดอบรมเจาหนาที่และศึกษาดูงาน 80,000
80,000
80,000 -เจาหนาที่
-ประชาชนไดรับ
สํานักปลัดฯ
นอกสถานที่ ที่มีผลการปฏิบัติงาน (งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล) ทะเบียนไดรับ
บริการที่ดีขึ้นดาน
งานทะเบียน
และการจัดระบบที่เปนแบบอยาง
อบรม รอยละ 100 งานทะเบียนและบัตร
ได 1 - 2 ครั้ง
-ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ 80
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

9

10

11

12

รวม

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดทําเอกสารแนะนํา -เพื่อประชาชนไดรับรูขั้นตอน
-จัดทําเอกสาร แผนพับแนะนํางาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -ลดระยะเวลา
การติดตองานทะเบียน
และการทําเอกสารหลักฐานมา
และเปนคูมือการติดตองาน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปฏิบัติแตละ
และบัตร
ติดตองานไดถูกตอง
จํานวน2,000 ฉบับ/ครั้ง
กระบวนงานลง
รอยละ 100
โครงการขยายจุดบริการ
-เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการ - ตั้งจุดบริการและเชื่อมโยง
1,500,000
-ประชาชนได
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เกิด ระบบออนไลนงานทะเบียนราษฎร
(งบเทศบาล)
ความสะดวก
การบริการดานงานทะเบียนฯ ความประทับใจในการดานบริการ ไปบริการ ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย
รวดเร็วมีความ
บริการตอองคกร
พอใจตองาน
ทะเบียนเพิ่ม
ขึ้นรอยละ 80
โครงการจัดประชุม
-เพื่อติดตามงาน มอบนโยบาย
-จัดประชุมหัวหนาสวนการงาน
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 -ตอบสนอง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พัฒนางาน
หัวหนาสวนการงาน
รับฟงระดมความคิดเห็นในการ
ของเทศบาลเดือนละ
ของเทศบาล
บริหารงานรวมกันในองคกร
1 ครั้ง/เดือน ตอป
ของเทศบาล
มากกวารอยละ80
โครงการฝกอบรมและให
เพื่อฝกอบรมใหความรูแก
ฝกอบรมพนักงานเทศบาล
10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 -พนักงาน
ความรูการใชงานคอมพิวเตอร เจาหนาที่ในการใชงาน
ลูกจางและพนักงานจาง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เขารวมอบรม
โปรแกรมประยุกตและ
คอมพิวเตอรและโปรแกรม
1 ครั้งตอป
ไมนอยกวา
อินเตอรเน็ต
สําหรับการปฏิบัติงาน
30 คน
โครงการ

12 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2,783,000

1,903,000

188,000

2,408,000

988,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนไดรับความรู สํานักปลัด
และขาวสารงานทะเบียน งานทะเบียน
อยางถูกตองเพิ่มมากขึ้น
-ประชาชนไดรับ
บริการสะดวก
รวดเร็ว ประหยัดเวลา

สํานักปลัด
งานทะเบียน

-การพัฒนางาน
สํานักปลัด
ของเทศบาล
งานธุรการ
สนองความตองการ
ของประชาชน
พนักงานที่เขารับการ
กองวิชาการฯ
อบรมไมนอยกวารอยละ
70 ผานเกณฑการอบรม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
vแผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดหาอุปกรณ
-เพื่ออํานวยความสะดวกแก
-จัดหาครุภัณฑงานทะเบียน ดังนี้ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
(งบเทศบาล) -ประชาชน
ปรับปรุงงานและอํานวย
ประชาชนผูรับบริการงานทะเบียน 1. เคาเตอรรับบริการงานทะเบียน
50,000 รับบริการไดรับ
ความสะดวกในการบริการ
ขนาด 6-8ชอง
ความสะดวกและ
ประชาชนงานทะเบียน
2.เคาเตอรบริการบัตรประชาชน
30,000 ความพึงพอใจ
ขนาด 3-4 ชอง
เพิม่ ขึ้นจากเดิม
3.เครื่องเรียงบัตรคิว 1 เครื่อง
300,000
รอยละ 10
4.รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน
50,000
-

รวม

1 โครงการ

50,000

300,000

-

-

80,000

แบบ ผ.02

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-การปฏิบัติงาน
ดานงานทะเบียนเปนไป
ดวยความเรียบรอย
เกิดประสิทธิภาพใน
ระบบงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัดฯ
งานทะเบียน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 5 กอสราง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
vแผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรม 5 ส.
-เพื่อใหเกิดความสะอาดและความ -จัดกิจกรรม 5 ส. พัฒนาความ
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -มีการพัฒนา
สํานักงานเทศบาล
เปนระเบียบเรียบรอยภายในอาคาร สะอาดและปรับปรุงสภาพแวดลอม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สถานที่ทํางาน
สํานักงานและบริเวณโดยรอบ
บริเวณสํานักงาน ปละ 1 ครั้ง
เกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอย
มากกวา
รอยละ80
2 โครงการปรับปรุงระบบ
-เพื่อใหระบบไฟฟาภายในอาคาร -ปรับปรุง/วางระบบ แยกสวน
1,000,000
1,000,000
-อาคารสํานักงาน
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
ไฟฟาของอาคารสํานักงาน มีความปลอดภัยตอประชาชน
ใชกระแสไฟใหมีความเพียงพอ
เกิดความ
และพนักงาน
ตอการใชประโยชนภายใน
ปลอดภัยการ
อาคารสํานักงานยายกระแสไฟ
ใชไฟมากกวา
สายตรงสําหรับลิฟทอาคาร
รอยละ 80
3 โครงการติดตั้งตาขายกัน
-เพื่อความปลอดภัยของอาคาร
-จางเหมาติดตั้งตาขายกันนกพิราบ 200,000
600,000
-ไมมีนกเกาะ
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
นกพิราบรบกวนอาคาร
สํานักงาน และพนักงาน ประชาชน กอเกิดมลภาวะเปนพิษทําให
นอนและถาย
สํานักงาน
ผูรับบริการ
โครงสรางอาคารอุดตันระบบ
มูลตามอาคาร
ระบายน้ําอาคารสํานักงาน
สํานักงาน
จํานวน 1 ครั้ง/ป
4 โครงการปรับปรุงหองประชุม - เพื่ออํานวยความสะดวก
-ปรับปรุงแอรหองประชุม ตลอดจน
500,000
-ประชาชน
(งบเทศบาล)
สํานักงานเทศบาล
กับผูเขามาใชบริการ
ระบบเครื่องบันทึกเทปประชุม
ตลอดจนผูใช
- เพื่อความสะดวกในการ
/เครื่องเสียงหองประชุม หองประชุม
บริการเกิดความ
ปฏิบัติงานราชการ ประชาชนผูใช ขั้น 2 หองประชุมชั้น 4
สะดวก คลองตัว
บริการเกิดความพอใจ
จํานวน 1 ครั้ง
การใขสถานที่
แกไขปญหาอุปสรรคในการ
หองประชุมมา
ดําเนินงานเทศบาล
ใชบริการมากกวา
15 ครั้งตอเดือน

แบบ ผ.02

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-เกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอย
ภายในอาคาร
สะดวก คลองตัว
ตอการทํางาน

สํานักปลัด
งานธุรการ

-ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใชไฟฟาอาคาร
สํานักงาน
-ประชาชนไดรับ
ความพอใจตอ
ทัศนียภาพของอาคาร

สํานักปลัด
งานธุรการ

-อาคารสถานที่เกิด
ความสะดวกคลอง
ตัวใหกับประชาชน
ตลอดจนผูใชบริการ

สํานักปลัดฯ
งานธุรการ

สํานักปลัดฯ
งานธุรการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการปรับปรุงกอสราง
ระบบทอน้ําประปาภายใน
ตัวอาคารสํานักงาน

-เพื่อลดปญหาน้ํารั่วซึม น้ําขัง
น้ําลนเขาตัวอาคารสํานักงาน
-เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินผูใชอาคารสถานที่
ปฏิบัติงาน

-ปรับปรุงเปลี่ยนดินระบบทอน้ํา
ประปาตัวอาคารสํานักงาน ค.ส.ล.
ขนาด 5 ชั้น จํานวน 1 หลัง

6 โครงการกอสรางปรับปรุง
หลังคาอาคารสํานักงาน

-เพื่อเกิดความปลอดภัย
ตอการใชอาคารสํานักงาน

-กอสรางปรัปบรุงเปลี่ยนหลังคา
สํานักงาน ค.ส.ล. ขนาด 5 ชั้น
จํานวน 1 หลัง
ตามแบบแปลนแผนผัง
ทีเทศบาลกําหนด

7 โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน -เพื่ออํานวยความสะดวก
บริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร กับผูเขามาใชบริการ
พรอมระบบทอระบายน้ํา
-เพือ่ การสัญจรเขา-ออก มีความ
คลองตัว
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
8 โครงการกอสรางปรับปรุง
- เพื่อใหมีบริเวณพื้นที่ใชงาน
อาคารสถานีขนสง
กวางขวางรองรับกับบุคลากร
ผูโดยสารใหม
ผูประกอบการและผูโดยสาร
มากขึ้น

รวม

8 โครงการ

2561
(บาท)
(บาท)
-

2562
(บาท)
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
(บาท)
-

(งบเทศบาล)

-

-

-

800,000

-

(งบเทศบาล)

-ปรับปรุงพื้นที่ถนนและลานจอดรถ 1,000,000
พรอมระบบระบายน้ําภายในบริเวณ (งบเทศบาล)
สถานีขนสงผูโดยสาร

-

-

-

10,000,000
-ปรับปรุงโดยกอสรางอาคาร
สถานีขนสงผูโดยสารใหมเปนอาคาร (งบเทศบาล)
ค.ส.ล. 2 ชั้น พื้นที่ประมาณ
765 ตร.ม. พรอมจัดทําถนน
และวางระบบทอระบายน้ํา
ตามแบบแปลนของเทศบาล

-

-

-

20,000

520,000

2,920,000

12,220,000

-

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

-ประชาชนที่มา -ผูใชบริการติดตอ
ใชบริการงาน
ประสานงานตลอดจน
เทศบาลตลอดจน เจาหนาที่มีความ
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน ปลอดภัยในชีวิต
ไดรับความสะดวก และทรัพยสิน มีขวัญ
ในการใชบริการ กําลังใจในการ
อาคารสถานที่
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
รอยละ 80
-ประชาชนที่มาใช -ผูใชบริการติดตอ
บริการงานเทศบาล ประสานงานตลอด
ตลอดจนเจาหนาที่ จนเจาหนาที่มีความ
ปฏิบัติงานไดรับ ปลอดภัยในชีวิต
ความสะดวก
และทรัพยสิน มีขวัญ
ในการใขบริการ กําลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
-คากระแสไฟฟา - การคมนาคม
ลดลงรอยละ 10 สัญจรสะดวก
-ระบบพื้นผิว
จราจรเกิดความ
สะดวก
-การปฏิบัติงาน -ผูรับบริการไดรับ
ในสํานักงาน
ความสะดวก
สะดวก รวดเร็ว
คลองตัวขึ้นสงผล -ประชาชนเกิด
ใหองคกรมี
ความประทับใจ
ประสิทธิภาพการ ตออาคารสถานที่
ปฏิบัติงาน
ที่อํานวยความสะดวก
รอยละ 100

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัดฯ
งานธุรการ

สํานักปลัดฯ
งานธุรการ

สํานักปลัด
งานสถานีขนสง

สํานักปลัดฯ
งานสถานีขนสง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 6 เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล
vแผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงระบบ
-เพื่อใหมีที่และระบบการจัดเก็บ -จัดซื้อและติดตั้งตูเก็บเอกสาร
300,000
(งบเทศบาล)
การจัดเก็บเอกสาร
เอกสารงานทะเบียนที่เหมาะสม ชนิดรางเลื่อน ณ หองทะเบียน 3 ชุด
และพัสดุงานทะเบียน
เปนระเบียบเรียบรอย
-ติดตั้ง Server พรอมอุปกรณ
150,000
(งบเทศบาล)
(รวมเครื่องสแกน)
และติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการจัดเก็บเอกสาร
2 โครงการติดตามผล
-เพื่อจัดใหมีระบบการควบคุม
-จัดประชุมชี้แจงเพื่อติดตาม
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
และปรับปรุงระบบ
ภายในที่เหมาะสม สงเสริมใหการ ประเมินผล และปรับปรุง
การควบคุมภายใน
บริหารงานมีประสิทธิภาพและลด /จัดวางระบบการควบคุมภายใน
ความเสี่ยงตอการทุจริต
ระดับองคกรและหนวยงานยอย

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

-ระยะเวลาใน
-ประชาชนไดรับความ
การสืบคนหรือ
สะดวกขอรับบริการ
คนหาเอกสาร
หรือสืบคน/ตรวจสอบ
ลดลง รอยละ 10 ขอมูลไดรวดเร็ว

-มีระบบการ
ควบคุมภายใน
ตามระเบียบ/
ยครบถวน
ทุกหนวยงาน
รอยละ 100
3 โครงการรวมประชุมอบรม
-เพื่อสนับสนุนงบประมาณการ
-จัดงบประมาณเปนคาใชจายตาม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -บุคลากรของ
สัมมนากับสํานักงานสงเสริม ดําเนินงานตามโครงการเสริมสราง โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลไดรับ
การปกครองสวนทองถิ่น
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ การปฏิบัติงานขององคกร
การพัฒนาตาม
จังหวัดบุรีรัมยตามโครงการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปกครองสวนทองถิ่น
โครงการ
เสริมสรางประสิทธิภาพ
-จัดสงบุคลกรกลุมเปาหมาย
10-12ครั้ง
การปฏิบัติงานขององคกร
เขารับการอบรม/ประชุมชี้แจง
ปกครองสวนทองถิ่น
เดือนละ 1 ครั้ง

-มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี
-ลดความเสี่ยง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัดฯ
งานทะเบียน

หนวยงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

-บุคลากรกลุมเปาหมาย สํานักปลัดฯ
ของโครงการไดรับ
งานบริหารทั่วไป
ความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติงาน

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4 โครงการประเมินความ
พึงพอใจตอผลการปฏิบัติงาน
บริการประชาชน
ของเทศบาลประจําป

-เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ประจําป ใหมีคุณภาพเกิดการ
พัฒนาอยางเปนรูปแบบดีขึ้น
-เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของแตละหนวย
5 โครงการประเมินประสิทธิภาพ -เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เพื่อกําหนดประโยชน
/ลูกจางในหนวยงาน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(BONUS)

6 โครงการสสนับสนุน
-เพื่อสนับสนุนงบประมาณการ
งบประมาณสําหรับชวยเหลือ ดําเนินงานของสํานักงาน
ประชาชนใหกับสํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย

7 โครงการอบรมความรู
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ราชการของผูบริหาร
สมาชิกสภา และพนักงาน
เจาหนาที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จางหรือใหการสนับสนุน
งบประมาณแกสถาบัน หนวยงาน
องคกรภายนอกทําการประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงาน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
-จัดทําโครงการและกําหนด
กิจกรรมขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานประจําป
-ดําเนินการตามตามโครงการ
-รับประเมิน
-กําหนดวงเงินและจายประโยชน
ตอบแทนแกพนักงานลูกจาง
ตามหลักเกณฑ
-จัดงบประมาณสนับสนุน
ใหสํานักงานเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมยตามโครงการ
ที่ขอรับการนําไปใชจายเพื่อการ
ชวยเหลือประชาชนผูเดือดรอน

- เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล - จัดอบรมและใหความรู
และพนักงานเจาหนาที่ไดเพิ่มพูนความรู ดานกฎหมายและระเบียบที่

ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และ
สมาชิกสภา พนักงานเจาหนาที่ใหมี
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของเปนแนวทางการปฏิบัติ

เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ
แกผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานเจาหนาที่ อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง

2561
(บาท)
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000

2565
(บาท)
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-เทศบาลไดรับ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การประเมิน
คุณภาพการ
ปฏิบัติงานประ
ชนปละ1ครั้ง
1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -บุคลากรของ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลมีขวัญ
กําลังใจรวมมือ
ปฏิบัติงานดีขึ้น
100%

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

-หนวยงาน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กาชาดจังหวัดได
รับงบประมาณ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานจาก
เทศบาลปละ1 ครั้ง
30,000 30,000 30,000 -ผูบริหาร
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงาน
เจาหนาที่ของ
เทศบาลเมือง
บุรีรัมยเขา
รวมโครงการ
ไมนอยกวา รอยละ 80

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-หนวยงานของ
เทศบาลมีการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ
งานการเจาหนาที่

-พนักงานลูกจาง
มีขวัญกําลังใจ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
-เกิดประสิทธิ
ภาพในระบบงาน

สํานักปลัดฯ
งานการเจาหนาที่

-การดําเนินงานเหลา
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย
ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือบรรเทาทุกข
อยางทั่วถึง

สํานักปลัดฯ
งานธุรการ

-ผูบริหาร สมาชิกสภา กองวิชาการฯ
และพนักงานเจาหนาที่
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
มีความเขาใจกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติราชการ

ที่

โครงการ

8 โครงการเสริมสราง
ความซื่อสัตย สุจริต
และปลูกฝงทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดี
ในการตอตานทุจริต

วัตถุประสงค

-เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
เทศบาล ใหมีจิตสาธารณะ
และเห็นแกประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน
-เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยม
ที่ดีในการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบใหแกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
9 โครงการเสริมสราง ความรู -เพื่อใหความรู แกพนักงาน
ความเขาใจในเรื่องผลประโยชน เทศบาลและพนักงานจาง
ทับซอนใหกับพนักงาน
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมยเกี่ยวกับ
เทศบาล และพนักงานจาง การปองกันผลประโยชนทับซอน
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
-เพื่อสงเสริมพฤติกรรม
และวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใส
-เพื่อเสริมสรางใหพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง มีจิตสํานึก
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริต มุงมั่นทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
อันมั่นคงสงผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น
มุงสูการเปนขาราชการ
ทองถิ่นไทยใสสะอาด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
(บาท)
5,000

2562
(บาท)
(บาท)
5,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
(บาท)
5,000

2564
(บาท)
(บาท)
5,000

2565
(บาท)
(บาท)
5,000

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-จัดอบรมเรื่องการปองกัน
-พนักงาน
ผลประโยชนทับซอน เกี่ยวกับการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลและ
ปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
พนักงานจาง
ความคิดของเจาหนาที่ของรัฐ
เทศบาลเมือง
ในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ
บุรีรมั ยเขารวม
เพื่อการตอตานทุจริต
โครงการ
ปละ 1 ครั้งๆละ 100 คน
ไมนอยกวา
รอยละ 80

-จัดอบรมและใหความรูเรื่อง
ผลประโยชนทับซอนแกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ระดับความรู ความ
เขาใจของผูเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 95

-พนักงานเทศบาล -พนักงานเทศบาลและ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และพนักงานจาง พนักงานจางมีความเขาใจ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย เรื่องผลประโยชนทับซอน
เขารวมโครงการ และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับ
ไมนอยกวา
ผลประโยชนทับซอน
รอยละ 60

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

10 โครงการจัดเวทีประชาคมเมือง -เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ประชาชนในการวางแผนพัฒนา
ของประชาชนในการวางแผน ทองถิ่น
พัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย -เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น
มีความรูความเขาใจใน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

11 โครงการสงเสริมใหความรู
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ

รวม

11 โครงการ

เพื่อสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารที่ตองเปดเผย
และจัดไวใหประชาชนเขา
ตรวจดู

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวม 80,000 40,000 40,000 40,000 40,000 -รอยละของกลุม -ประชาชนในทองถิ่นมี กองวิชาการฯ
ของประชาชนไดแก
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปาหมายที่เขารวม ความรูความเขาใจที่
1.อบรมใหความรูแกประชาชน
กิจกรรมไมนอยกวา ถูกตองดานกระบวนการ
ใหตระหนักถึงความสําคัญของการ
รอยละ 60
จัดทําแผนจัดทําแผน
มีสวนรวมและสรางความเขาใจ
พัฒนาทองถิ่น
ในดานกระบวนการและขั้นตอน
-เกิดกระบวนการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
มีสวนรวมของประชาชน
2.จัดประชุมพิจารณารางแผนพัฒนา
ในทองถิ่นในดาน
ทองถิ่นของคณะกรรมการพัฒนา
การวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น
3.จัดเวทีประชาคมเมืองเพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ปญหา/ความตองการ
จากประชาชนและหนวยงานภาคี
การพัฒนาที่เกี่ยวของเพื่อนํามา
กําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
เจาหนาที่ไดรับการสงเสริม กองวิชาการฯ
- สงเสริมใหความรูความเขาใจ
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -ความสําเร็จ
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ความรูความเขาใจเกี่ยว
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของการจัดให
อยางนอย 1 ครั้งตอป
มีขอมูลขาวสาร กับการเปดเผยขอมูล
- เผยแพรสื่อประชาสัมพันธ
ที่ตองเปดเผยมี ขาวสาร สามารถนําไปใช
การเปดเผยขอมูลขาวสารและ
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและให
ขอมูลขาวสารที่จัดไวให
รอยละ 100
บริการแกประชาชน
ประชาชนเขาตรวจดูได
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1,185,000 1,650,000 2,180,000 2,630,000 2,180,000

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน แนวทางที่ 7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการบันทึกขอมูลแผนที่ -มีขอมูล และปรับปรุง
-บันทึกขอมูลแผนที่ภาษี
216,000 223,200
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ขอมูลใหถูกตองครบถวน
และทะเบียนทรัพยสิน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
เขาสูระบบสารสนเทศ
สะดวก รวดเร็ว มีฐานขอมูล
เขาสูระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS)
ที่เปนปจจุบัน
ภูมิศาสตร (GIS)
2 โครงการออกสํารวจผูที่อยูใน -เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
-ออกสํารวจผูที่อยูในขาย
ขายเสียภาษีแตยังไมไดยื่น การจัดเก็บรายไดของ
เสียภาษี แตยังไมไดยื่นแบบ
แบบแสดงรายการภาษี
เทศบาลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น แสดงรายการภาษี

3 โครงการจางเหมาแรงงาน
-เพื่อใหการปฏิบัติงานพัสดุ
เพื่อดําเนินการตามระเบียบ เปนไปในแนวทางเดียวกัน
กระทรวงการคลัง วาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รวม

3 โครงการ

-มีเจาหนาที่รับผิดชอบ
ประจําแตละกองเพื่อปฏิบัติงาน
ดานพัสดุอยางชัดเจน

2565
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-รายไดจากการ
จัดเก็บภาษี
เพิ่มมากขึ้น
รอยละ 2

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -รายไดจากการ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จัดเก็บภาษี
เพิ่มมากขึ้น
รอยละ 2
-

558,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

266,000

831,200

50,000

50,000

50,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-รายไดจากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มมากขึ้น

กองคลัง

-รายไดจากการ
จัดเก็บภาษี
เพิ่มมากขึ้น

กองคลัง

-งานพัสดุ
-งานพัสดุ
มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นรอยละ 85 มากขึ้น

กองคลัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน แนวทางที่ 7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล
v แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการบันทึกขอมูลแผนที่ - เพื่อพัฒนาระบบขอมมูล
- บันทึกขอมูลและปรับปรุงขอมูล 216,000 216,000
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ใหคลอบคลุมและครบถวน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
เขาสูระบบ GIS
- เพื่อใหสามารถใชระบบชําระ
ภาษีของโปรแกรมทะเบียน
ทรัพยสิน'ไดเต็มประสิทธิภาพ

รวม

1 โครงการ

216,000

216,000

-

-

2565
(บาท)
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

- การจัดเก็บภาษี - ฐานขอมูลถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ ครบถวนสะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ้นรอยละ 30 ในการชําระภาษี
-ทําใหระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
(LTAX'3000)
มีฐานขอมูลสารสนเทศ
เพื่อใชงานพัฒนาจัดเก็บ
รายไดครบถวนเปนธรรม

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 8 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของประชาชน
vแผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการติดตั้งเครื่อง
-เพื่อใหมีระบบสูบน้ําจากแหลงน้ํา - ติดตั้งระบบสูบน้ําจากคลองละลมลูกที่ 250,000
-มีแหลงสูบน้ํา
(งบเทศบาล)
สูบน้ําเพื่อการดับเพลิง
ธรรมชาติเพื่อการดับเพลิง
ปมน้ําขนาด 15-20 แรงมา
ดับเพลิงเพิ่มขึ้น
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ทอขนาด 4x3 นิ้วพรอมปรับพื้นที่
-การจัดหาน้ํา
ติดตั้งปมและระบบไฟฟา
ไปจุดเกิดเหตุ
จํานวน 1 จุด
-ลดลงรอยละ40
2 โครงการฝกอบรมทบทวน/ -เพื่อฝกอบรมทบทวนและขยาย -ฝกอบรมทบทวนและเสริมสราง
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 -บุคลากรงาน
เสริมสรางทักษะการปฏิบัติงาน ขีดความสามารถการปฏิบัติงาน ความรูความสามารถของเจาหนาที่ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปองกันไดรับ
เจาหนาที่งานปองกันฯ/
ของเจาหนาที่ปองกันฯ พนักงาน ปองกันฯ/พนักงานดับเพลิงในการ
การฝกอบรม
พนักงานดับเพลิง
ดับเพลิง
ปฏิบัติงานปกติตลอดจนงานอื่นที
แตละปไมนอย
ควรมีความรูเพิ่มเติม 1 ครั้งตอป
กวารอยละ90
หรือ30คน
3 โครงการฝกอบรมทบทวน
-เพื่อใหสมาชิก อปพร.ไดรับการ
-ฝกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -สมาชิกอปพร.
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับการฝก
/เสริมทักษะการปฏิบัติงาน ฝกอบรมเสริมสรางศักยภาพอยาง ตามหลักสูตรของทางราชการ
ของสมาชิกอปพร.
ตอเนื่อง
1 ครั้ง/ป
อบรมพัฒนา
-เพื่อสนับสนุนกิจการหรือการ
ทักษะปละ1ครั้ง
ดําเนินงานของสมาชิก อปพร.
ที่เทศบาลฝกอบรมขึ้นใหมีการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
4 โครงการฝกซอมแผนปองกัน -เพื่อใหพนักงานมีความรู/คุนเคย -จัดทําแผนและฝกซอมแผนระงับ
30,000
30,000
30,000 -จํานวน
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล) พนักงานมี
ระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ และประพฤติไดอยางถูกตองเมื่อ อัคคีภัยและการอพยพหนีไฟใหกับ (งบเทศบาล)
อาคารสํานักงานเทศบาล
เกิดอัคคีภัย
พนักงาน ลูกจาง พนักงานจาง
ความเขาใจ
ในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย
และรวมฝกซอม
1 ครั้ง/ป
100 คน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-เพิ่มประสิทธิ
ภาพในการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที
ใหมีความรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
-เจาหนาที่ปองกัน
พนักงานดับเพลิง
ขีดความสามารถ
และความพรอม
ในการปฏิบัติงานสูงขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัดฯ
งานปองกัน

สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

-สมาชิกอปพร
ไดรับการฝกตอ
เนื่องสงเสริมประ
สิทธิภาพการทํา
งานประชาชนได
รับความปลอดภัย

สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

-เกิดความปลอด
ภัยตอประชาชน
และทรัพยสินของ
เทศบาล

สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 โครงการประชาสัมพันธสงเสริม -เพื่อเปนการเผยแพรสื่อสาร
ความรูดานการปองกันและ ความรูดานการปองกันและบรร
บรรเทาสาธารณภัย
เทาสาธารณภัยใหกับประชาชน
ทั่วไปและในพื้นที่ไดรับทราบ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

- รณรงค/อบรมการปองกันและ
-จัดกิจกรรม
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รณรงคปละ
ปใหมวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ
3 ครั้ง
เทศกาลสงกรานต รวมกับ
ประชาชนและหนวยงานในพื้นที่
-จัดรถเคลื่อนที/่ จัดทําแผนพับ/
/ปายประชาสัมพันธ ความรูเกี่ยวกับ
สาธารณภัยและการปองกัน
แกประชาชน

-ประชาชนทั่วไป
ไดรับทราบปญหา
ไดอยางถูกตอง
ตอเนื่อง
-เกิดความปลอด
ภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

-เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล
เขาใจชวยเลือตน
เองไดยามเกิดเหตุ
-เทศบาลมีเครือ
ขายแจงเตือนภัย
ระดับเยาวชน

สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

-เจาหนาที/่ ประชาชน
ในพื้นที่มีความรู
ความเขาใจดาน
สาธารณภัย
-การประสานงาน
ความพรอมมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

6 โครงการฝกอบรมเสริมสราง -เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรู -จัดฝกอบรมเด็กและเยาวชนของ
ความรูดานการปองกันและ ถึงการปองกันและการชวยเหลือ โรงเรียนที่อยูในเขตเทศบาลเมือง
บรรเทาสาธารณภัยแกเด็ก ตนเองเมื่อเกิดสาธารณภัย
บุรีรัมย ปละ 1 ครั้ง
และเยาวชน
-เพือ่ เปนการสรางเครือขายแจง
เตือนภัยในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย

7 โครงการฝกซอมแผน
ปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาสาธาณภัย

-เพื่อเตรียมความพรอม ลดความ
เสี่ยงและปองกันการสูญเสียชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
-เพื่อเตรียมความพรอมของ
เจาหนาที่ ใหมีความรูความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน และขั้น
ตอนของการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุขึ้น

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000 40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
(บาท)
40,000

2562
(บาท)
(บาท)
40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

2565
(บาท)
(บาท)
40,000

40,000

-จํานวนเด็ก
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และเยาวชน
ไดรับการฝก
อบรม จํานวน
200 คน

-จัดฝกซอมแผนปฏิบัติการปองกัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -รวมฝกซอม
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แผนที่หนวยงาน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
รับผิดชอบ โดยรวมกับหนวยงาน
อื่นจัด 1 ครั้ง
ในพื้นที่ 1-2 ครั้งตอป
-จัดทําแผน
อํานวยการ
ฝกซอม 1 ครั้ง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

8 โครงการฝกอบรมเสริมสราง -เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดเรียนรู
ความรูดานการปองกันและ ถึงการปองกันและการชวยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัย
ตนเองเมื่อเกิดสาธารณภัย
แกประชาชนในเขตเทศบาล -เพือ่ เปนการสรางเครือขายแจง
เมืองบุรีรัมย
เตือนภัยในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมยและการจัดทําแผนชุมชน
9 โครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิง -เพื่อเตรียมความพรอมลด
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ความเสี่ยงและปองกันการสูญเสีย
การสูญเสียชีวิตและทรัพย
สินของประชาชนจากอัคคีภัย
-เพื่อปองกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น
กับประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมย
10 โครงการติดตั้งทอน้ําประปา -เพื่อใหมีระบบทอธารประปา
สําหรับไวตอดับเพลิง
สนับสนุนน้ําในการดับเพลิง
ที่เหมาะสม
11 โครงการจางเหมาบริการงาน -เพื่อใหมีผูปฏิบัติงานรับผิดชอบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดาน อยางเหมาะสมและเพียงพอในการ
การปองกันและบรรเทา
ชวยเหลือประชาชนหรือสนับสนุน
สาธารณภัย
การปฏิบัติงานในหนาที่และความ
รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว ลดความสูญเสีย
แกประชาชนเมื่อเกิดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดฝกอบรมใหความรูดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แกประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมย ปละ 1 ครั้ง

-จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ
ชุดละ 2 ตัว พรอมตูเก็บ

-ติดตั้งทอธารประปาตามสูง
1.20 เมตร จํานวน 10 จุด
-จางเหมาบริการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 4 คน

2561
(บาท)
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000

2565
(บาท)
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-จํานวน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนที่เขารับ
การอบรม
จํานวน180คน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

-ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรู
สามารถชวยเหลือ
ตนเองไดเมื่อประสบเหตุ
-เทศบาลมีเครือขาย
การแจงเตื่อนภัยเพิ่มขึ้น
20,000 40,000 40,000 40,000 -ชุมชนในเขต
-ประชาชนในพื้นที่
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลไดรับการ มีอุปกรณปองกัน
ติดตั้งถังเคมีดับเพลิง อัคคีภัยเบื้องตน
ไมนอยกวา
อยางทันทวงที
ชุมชนละ 1 ชุด
-ประชาชนเกิด
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
50,000 50,000 50,000 -มีแหลงน้ํา
-ประชาชนในพื้นที่
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ดับเพลิงเพิ่มขึ้น เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
360,000 360,000
-ระดับความพรอมการ-การปฏิบัติงาน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ปฏิบัติงานมี
เตรียมความพรอม
ประสิทธิภาพ
ดานการปองกัน
เพิ่มขึ้นรอยละ50 มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นลดการสูยเสีย
แกประชาชน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

12 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด -เพื่อเพิ่มมาตรการในการสอดสอง
เพื่อการรักษาความปลอดภัย ดูแลเขตชุมชนเทศบาล
ในชุมชน
-เพือ่ ความปลอดภัยในชีวิตและ
(โครงการจากการประชุม
ทรัพยสินของประชาชนภายในเขต
ประชาคม)
เทศบาล
-เพื่อใหมีเครื่องมือที่ทันสมัยใชใน
การติดตามผูกระทําผิดกฎหมาย
ทั้งดานการจราจรและอาชญากรรม

13 โครงการสายตรวจ
ภายในชุมชน

รวม

13 โครงการ

-เพื่อเพิ่มมาตรการในการ
สอดสองดูแลเขตชุมชนเทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
(บาท)

10,000,000
-ติดตั้งระบบกลองโทรทัศน
วงจรปดชนิดเครือขายพื้นที่เสี่ยง (งบเทศบาล)
อาชญากรรม ติดตั้งภายนอกอาคาร
ตามจุดทางแยกถนนสายหลัก
ในเขตเทศบาล สําหรับงานรักษา
ความปลอดภัยและการความสงบ
เรียบรอย ทั่วไป จํานวน 95 ตัว
พรอมเครื่องบันทึกขอมูล
เครื่องสํารองไฟ อุปกรณกระจาย
สัญญาณ สายสัญญาณ ตูจัดเก็บ
อุปกรณ สายใยแกวนําแสง
และอุปกรณอื่นๆ ตามรายละเอียด
ที่เทศบาลกําหนด
-ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด
ชนิดภายนอกอาคาร พื้นที่
จุดเสี่ยงภายในชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 10 จุด(ชุด) แตละชุด
ประกอบดวย กลองวงจรปด
4-8 ตัว พรอมอุปกรณบันทึกขอมูล
จอภาพแสดงผล ฯลฯ
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด
-จัดฝกอบรมใหแกประชาชน
ผูแทนชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมย ปละ 1-2 ครั้ง
10,585,000

2562
(บาท)
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
(บาท)
10,000,000

2564
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

825,000

10,315,000

285,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ของงานเทศกิจ
ดีขึ้นรอยละ 50

-เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

สํานักปลัดฯ
งานเทศกิจ

5,000,000 -ประสิทธิภาพ
(งบเทศบาล) การปฏิบัติงาน
ของงานเทศกิจ
ดีขึ้นรอยละ 50

-เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

สํานักปลัดฯ
งานเทศกิจ

-ประชาชนไดรับ -เกิดความปลอดภัย
(งบเทศบาล) ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ในชีวิตและทรัพยสิน ของประชาชนภายใน
มากกวารอยละ 60 เขตเทศบาล

สํานักปลัดฯ
งานเทศกิจ

(งบเทศบาล)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

30,000

5,345,000

รายละเอียดโครงการพัฒนาสําหรับ
โครงการที่เกินศักยภาพของอปท.
(แบบ ผ.02/1)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
ก. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางที่ 1 กอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และระบบระบายน้ํา
v แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก
4,766,000 ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพรอมระบบ คอนกรีตพื้นที่ไมนอยกวา 13,239 ตรม.
(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ถนนอินจันทรณรงค
ระบายน้ําอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ กวาง 10.00 - 12.90 ม. ยาวประมาณ
จากถนนนิวาศถึงถนนจิระ -เพื่ออํานวยความสะดวก
1,180 ม. พื้นที่ทาสีตีเสนจราจรดวย
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
สีเทอรโมพลาสติกพื้นที่
ของประชาชนภัยในการสัญจร
ไมนอยกวา 412 ตรม.
ไปมาของประชาชน
2 โครงการกอสรางปรับปรุง - เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได - กอสรางปรับปรุงผิวแอสฟลทติก
9,198,000 ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพรอมระบบ คอนกรีตพื้นที่ไมนอยกวา 25,825 ตรม.
(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ถนนธานีจากแยกถนน ระบายน้ําอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ กวาง 7.10 - 12.00 ม. ยาวประมาณ
บุลําดวนถึงแยกหนา
- เพื่ออํานวยความสะดวก
2,522 ม. พื้นที่ทาสีตีเสนจราจรดวย
วัดอิสาณ
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
สีเทอรโมพลาสติกพื้นที่ไมนอยกวา
ของประชาชนภัยในการสัญจร
882 ตรม.
ไปมาของประชาชน
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน - เพื่อจัดระเบียบสายไฟฟาและสาย
- กอสรางปรับปรุงภูมิทัศนโดยการนํา
- 110,000,000 ถนนสุนทรเทพโดยการ สื่อสารที่บดบังภูมิทัศน เสาไฟฟาตั้งอยู ระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิ้ลใตดิน
(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
นําระบบจําหนายไฟฟา ไมเปนระเบียบเรียบรอย
ตลอดแนวถนนสุนทรเทพ (จากแยก
เปนเคเบิ้ลใตดิน
โรงน้ําแข็งสหกิจ -แยกหองสมุด
ประชาชน)ระยะทางประมาณ 800 ม.

แบบ ผ.02/1

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
- - การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

-

-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- การคมนาคมและการสัญจร กองชาง
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น
-ไดถนนที่มีความมั่นคง
แข็งแรง
- การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร กองชาง
ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น สะดวกขึ้น
รอยละ 100
- เสริมสรางความเจริญแกบาน
เมืองและทองถิ่น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ประหยัดคาซอมดูแลรักษา
- เทศบาลมีถนนที่มี - ถนนไดรับการจัดระเบียบ
กองชาง
ระบบสายไฟฟา และ สายไฟฟา สายสื่อสาร และเสา
สายสื่อสารเปนระเบียบไฟฟา เปนระเบียบเรียบรอย
เรียบรอยเพิ่มขึ้น
- การคมนาคมและการสัญจร
จํานวน 1 สาย
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน -เพื่อจัดระเบียบสายไฟฟาและสาย
ถนนจิระโดยการนําระบบ สื่อสารที่บดบังภูมิทัศน เสาไฟฟาตั้งอยู
จําหนายไฟฟาเปนเคเบิ้ล ไมเปนระเบียบเรียบรอย
ใตดิน

5 โครงการกอสรางถนน
- เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได
ลาดยางแอสฟลทติก
มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพรอมระบบ
คอนกรีต ถนนจิระแยก ระบายน้ําอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
(ศูนยบริการสาธารณสุข 2) - เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย
เทศบาลเมืองบุรีรัม)
ในการสัญจรไปมาของประชาชน
ถึงแยกทางรถไฟ
- เพื่อความสวยงามแกทองถิ่น
หนองแปบเชื่อมตอเขต
เทศบาลตําบลอิสาณ
6 โครงการกอสรางถนน
-เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได
ลาดยางแอสฟลทติก
มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพรอมระบบ
คอนกรีตจากแยก
ระบายน้ําอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ตนสักถึงแยก
-เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย
โรงแรมแกรนด
ในการสัญจรไปมาของประชาชน
เชื่อมตอเทศบาลเมือง
- เพื่อความสวยงามแกทองถิ่น
ชุมเห็ด
7 โครงการกอสรางถนน
-เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได
ลาดยางแอสฟลทติก
มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพรอมระบบ
คอนกรีตจากโคง
ระบายน้ําอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลบุรีรัมย ถึงแยกศู-เพื
นย ่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย
ศูนยแพทยโรงพยาบาล ในการสัญจรไปมาของประชาชน
บุรีรัมย(แยกโรงเลื่อยเกา) -เพื่อความสวยงามแกทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางปรับปรุงภูมิทัศนโดยการ
นําระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิ้ลใตดิน
ถนนจิระจากชวงหนาศาลากลางเดิม ถนนปลัดเมืองระยะทางประมาณ
507 ม.
- กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตกวางเฉลี่ย 8.00 ม.
ยาวประมาณ 1,217 ม.

2561
(บาท)
(บาท)
-

3,699,680

งบประมาณ
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
69,700,000
(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

-

-

-

7,410,000

-

-

-

-

(งบ อบจ.)

- กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตกวางเฉลี่ย 19.60 ม.
ยาวประมาณ 1,000 ม.

-

- กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตกวางเฉลี่ย 10.80 ม.
ยาวประมาณ 880 ม.

-

(งบ อบจ.)

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
2565
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
- - เทศบาลมีถนนที่มี - ถนนไดรับการจัดระเบียบ
ระบบสายไฟฟา และ สายไฟฟา สายสื่อสาร และเสา
สายสื่อสารเปนระเบียบไฟฟา เปนระเบียบเรียบรอย
เรียบรอยเพิ่มขึ้น
- การคมนาคมและการสัญจร
จํานวน 1 สาย
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น
- - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร
ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น สะดวกขึ้น
รอยละ 100
- เสริมสรางความเจริญแกบาน
เมืองและทองถิ่น
-ไดถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง

-

- การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น
-ไดถนนที่มีความมั่นคง
แข็งแรง
3,611,500 - การคมนาคมสัญจร - การคมนาคมและการสัญจร
(งบ อบจ.) ภายในชุมชนมีความ ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น สะดวกขึ้น
รอยละ 100
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น
-ไดถนนที่มีความมั่นคง
แข็งแรง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

8 โครงการกอสรางถนน
-เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหได
ลาดยางแอสฟลทติก
มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพรอมระบบ
คอนกรีตถนนจิระ
ระบายน้ําอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
จากแยกซอยโรงอิฐ
-เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย
แสงเจริญ ชุมชน
ในการสัญจรไปมาของประชาชน
บุลําดวนเหนือไปจน
- เพื่อความสวยงามแกทองถิ่น
สุดเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
เชื่อมตอเขตเทศบาล
ตําบลอิสาณ

รวม

8 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตกวางเฉลี่ย 8.50 ม.
ยาวประมาณ 200 ม. พื้นที่ไมนอยกวา
1,870 ตรม. จากแยกถนนจิระซอย
โรงอิฐแสงเจริญ ไปถึงเลี้ยวซาย
สุดเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย เชื่อมตอ
บานหนองแปบ หมูที่ 8 เขตเทศบาล
ตําบลอิสาณ
- กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตกวางเฉลี่ย 7.67 ม.
ยาวประมาณ 830 ม.พื้นที่ไมนอยกวา
6,366.10 ตรม.จากแยกหนา
รมเย็นอพาทรเมนไปถึงโรงแรมเดอะสิตา
ปริ้นเซส สุดเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
เชื่อมตอบานหนองแปป หมูที่ 8
เขตเทศบาลตําบลอิสาณ
- กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตกวางเฉลี่ย 6.14 ม.ยาวประมาณ
325 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 1,995.50 ตรม.
ถนนหาญชนะ หนาโรงแรมบุรีเทล
จนถึงถนนบุลําดวนหนาสถานีขนสง
จังหวัดบุรีรัมย

2561
(บาท)
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
4,000,000 (งบ อบจ.)

3,699,680 7,410,000 197,664,000

-

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
- - การคมนาคมสัญจร
ภายในชุมชนมีความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
รอยละ 100

3,611,500

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน

- การคมนาคมและการสัญจร
ไปมาของประชาชนมีความ
สะดวกขึ้น
- เสริมสรางความเจริญ
แกบานเมืองและทองถิ่น
-ไดถนนที่มีความมั่นคง
แข็งแรง

กองชาง

รับผิดชอบ
หลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ดานเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และระบบระบายน้ํา
v แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
414,000,000
1 โครงการกอสรางระบบปองกัน -เพื่อดําเนินการจางเหมา
-กอสรางระบบระบายน้ําและระบบ
-กอสรางระบบระบาย
น้ําทวมในเขตเทศบาลเมือง กอสรางระบบระบายน้ํา
รวบรวมน้ําเสีย จํานวน 1 ระบบ
(งบอุดหนุน)
น้ําและระบบรวบรวม
(ตามแบบแปลน)
บุรีรัมยและชุมชนตอเนื่อง
และขยายเขตทอรวบรวม
(จะดําเนินการไดก็ตอเมื่อไดรับการสนับสนุนงบประมาณ) น้ําเสียจํานวน 1 ระบบ
(ปญหาความตองการจากการ น้ําเสีย
-เพื่อระบายน้ําฝนลงสูคูคลอง
ประชุมประชาคมเมือง)
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อปองกันภาวะน้ําทวม
-เพื่อรวบรวมน้ําเสียใหได
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งเขตเทศบาล

รวม

1 โครงการ

-

-

414,000,000

-

-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ไมเกิดภาวะน้ําทวมขัง
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
และชุมชนตอเนื่อง
-รวบรวมน้ําเสียที่เกิดขึ้น
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
เพื่อนําเขาสูระบบบําบัด
ทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง
สุขาภิบาล

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 2 เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
v แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ํา -เพื่อแกไขปญหาคุณภาพน้ํา -คลองละลมลูกที่ 2 ติดตั้งกังหันน้ํา
500,000
-คลองละลมลูกที่ 2
-ประชาชนที่มาออก
คลองละลมลูกที่ 2 โดยการ คลองละลมลูกที่ 2
ชัยพัฒนา จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณภาพน้ําดีขึ้น ผาน กําลังกายรอบคลองละลม
งบจังหวัด 300,000
งบเทศบาลสมทบ 200,000
ติดตั้งกังหันน้ําชัยพัฒนา
ผานเกณฑมาตรฐานตาม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ขอกําหนดของ
ทางราชการ รอยละ100

2 โครงการกอสรางระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย

- เพื่อรองรับปริมาณขยะที่มี
แนวโนมสูงขึ้นในอนาคต
- เพื่อรองรับปริมาณขยะจาก
อปท.อื่น ที่ไมมีสถานทีกําจัด
ขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาล
-เพื่อลดพื้นที่ในการดําเนินการ
ฝงกลบขยะมูลฝอยในอนาคต

- สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ

-

-

90,000,000

-

(งบอุดหนุน)
งบอุดหนุน 81,000,000
เทศบาลสมทบ 9,000,000

-

-ระบบกําจัดขยะ
- สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
มูลฝอยเทศบาลเมือง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
บุรีรัมยมีประสิทธิภาพ มีระบบกําจัดขยะมูลฝอย
การรองรับขยะเพิ่มขึ้น ถูกตองตามหลักวิชาการ
รอยละ 100
-ลดการใชพื้นที่ในการฝงกลบ
ขยะมูลฝอยบริเวณสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง
สุขาภิบาล

กองชาง
สุขาภิบาล

ที่

โครงการ

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องจักรกลระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย

รวม

3 โครงการ

วัตถุประสงค

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
กําลังขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองบุรีรัมยไมใหสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและ
สามารถรองรับการกําจัดขยะ
มูลฝอยที่เขาสูระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยที่เพิ่มสูงขึ้น
-เพื่อลดผลกระทบตางๆ
ที่เกิดจากประสิทธิภาพ
ของเครื่องจักรกล
ในการปฏิบัติงาน
-เพื่อรองรับการจัดเก็บดิน
จากแหลงดินที่มีระยะทางไกล
เพื่อนําดินมาใชในการฝงกลบ
ขยะมูลฝอย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดหาเครื่องจักรกล ไดแก
1)รถแบคโฮร(รถขุดตีนตะขาบ)
ขนาด 200 แรงมา งบประมาณ
13,600,000บาท จํานวน 2 คัน
2)รถตักหนาขุดหลังชนิดขับเคลื่อน
4 ลอ ราคา 3,300,000 บาท
จํานวน 1 คัน
3)รถแทรกเตอรตีนตะขาบขนาด
ไมนอยกวา 200 แรงมา งบประมาณ
10,000,000 บาท จํานวน 1 คัน
4)รถบรรทุกน้ําขนาด 6 ตัน 6 ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000
ซีซี กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา
170 กิโลวัตต แบบบรรทุกน้ํา ราคา
2,500,000 บาท จํานวน 1 คัน
5)รถบรรทุก 6 ลอ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000
ซีซี กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา
170 กิโลวัตต แบบกระบะเททาย
3,960,000 บาท จํานวน 2 คัน
6)รถกระบะแคป ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110
กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบมีชอง
วางดานหลังคนขับ(Cab)
งบประมาณ 829,000 บาท
จํานวน 1 คัน

2561
(บาท)
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
34,189,000
(งบอุดหนุน)
งบอุดหนุน 30,770,100
เทศบาลสมทบ 3,418,900

2562
(บาท)
(บาท)
-

500,000 124,189,000

-

2565
(บาท)
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน

-มีเครื่องจักรกลที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
รองรับการปฏิบัติงาน
กําจัดมูลฝอยได
รอยละ 100
ของปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เขาสูระบบกําจัดขยะ
มูลฝอย

-การปฏิบัติงานฝงกลบขยะ
มูลฝอยมีประสิทธิภาพ
ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน

กองชาง
สุขาภิบาล

รับผิดชอบ
หลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ 8 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะใหไดมาตรฐาน
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงตลาด
- เพื่อปรับปรุงตลาดโพธิ์เปน - ดําเนินการปรับปรุงตลาด
- 5,000,000 5,000,000
โพธิ์เกาเปนตลาด
ตลาดโบราณ โพธิ์พัฒนาบุรีรัมย โบราณ โพธิ์พัฒนาบุรีรัมย ซึ่ง
(งบประมาณ (งบประมาณ
โบราณ โพธิ์พัฒนา
สําหรับจําหนายอาหารเชา
เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดขอใช
จากจังหวัด จากจังหวัด
บุรีรัมย
สําหรับนักทองเที่ยวและ
พื้นที่ตลาดโพธิ์เกาของสถานีรถไฟ
หรือจาก หรือจาก
เงินไทย
เงินไทย
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บุรีรัมยเพื่อเปนตลาดจําหนาย
บุรีรัมย
อาหารตอนเชา ตามแบบแปลน
นิยมยั่งยืน) นิยมยั่งยืน)
- เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวแหง แผนผังของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ใหมภายในเขตเทศบาลเมือง หรือของสํานัก งานโยธาธิการ
บุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
- เพื่อใหประชาชนและ
นักทองเที่ยวไดบริโภคอาหาร
สะอาดปลอดภัย

รวม

1 โครงการ

5,000,000 5,000,000

2565
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ตลาดโพธิ์ไดรับการ
ปรับปรุงพัฒนาเปน
ตลาดโบราณ
โพธิ์พัฒนาบุรีรัมย
จํานวน 1 แหง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
- มีตลาดอาหารเชา
อยางครบวงจรสําหรับ
รองรับนักทองเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไปที่ได
มาตรฐาน
- ประชาชนและนัก
ทองเที่ยวไดบริโภค
อาหารที่สะอาด ปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กอง
สาธารณสุขฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 8 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของประชาชน
vแผนงานรักษาความสงบภายใน
เปาหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
KPI
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
1 โครงการจัดหาครุภัณฑ
-เพื่อปรับปรุงและจัด
-จัดหาครุภัณฑและอุปกรณ
-ระดับความพรอม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ใหมีครุภัณฑและวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ/เครื่องใชดานการปองกัน
การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานปองกัน
ที่เกี่ยวของในการดับเพลิง
และบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
มีประสิทธิภาพ
และบรรเทาสาธารณภัย
หรือสาธารณภัยอื่นอยาง
1) รถยนตดับเพลิงกูภัยแบบกระเชา
45,000,000 ดานเครื่องมือ
เหมาะสมและเพียงพอ
บันไดเครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา
(จะดําเนินการไดก็ตอเมื่อไดรับการสนับสนุนงบประมาณ) ปฏิบัติงานสาธารณภัย
-เพิ่อใหการปฏิบัติงานเปนไป 240 แรงมา 6 ลอ จํานวน 1 คัน
เพิ่มขึ้น รอยละ 50
ดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รวม

1 โครงการ

-

-

-

-

45,000,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
-การปฏิบัติงาน
เตรียมความพรอม
ดานการปองกัน
มีประสิทธิภาพ
-มีอุปกรณชวยเหลือ
ดานปองกันเพียงพอ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
งานปองกันฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ
(แบบ ผ.03)

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
ที่

แผนงาน

1 เคหะและชุมชน

หมวด

ครุภัณฑ

ประเภท

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)
2,500,000

1) รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย
ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล มีกําลัง
แรงมาสูงสุดไมนอยกวา 150 แรงมา
ขนาดความจุไมนอยกวา 5 ลบ.เมตร
ดานทายตูบรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุด
อัดขยะมูลฝอยทํางานดวยระบบไฮดรอลิค
จํานวน 1 คัน
2) รถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย
10 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน (ตัวถังทําดวยสแตนเลส)
3) รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน
2,400,000
6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
6,000 ซีซี แบบอัดทาย ขนาดความจุ
ของตูไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร
สามารถรับน้ําหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา
5,000 กิโลกรัม น้ําหนักของรถรวม
น้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก
สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไมนอยกวา
2,500 ปอนดตอตารางนิ้ว มีโคมไฟ
สัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
4) รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่งอยนตสูงสุด
ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต แบบเปดขางเททาย

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,200,000
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

กองสาธารณสุขฯ

4,500,000

-

-

-

กองสาธารณสุขฯ

-

-

2,400,000

-

กองสาธารณสุขฯ

-

950,000

-

-

กองสาธารณสุขฯ

ที่

แผนงาน

2 เคหะและชุมชน

3 สาธารณสุข

4 สาธารณสุข

หมวด

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ประเภท

ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑวิทยาศาสตร

ครุภัณฑการเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
1. รถเข็นขยะ (อยางหนา) สําหรับเก็บขยะ
ในตลาด จํานวน 10 คัน
2. รถเข็นตัดหญา จํานวน 1 คัน
3. เครื่องตัดหญาแบบสะพาย (คอแข็ง)
จํานวน 8 เครื่อง)
4. เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร 1 เครื่อง
5. ชุดตัดแกส 1 ชุด
6. เครื่องฉีดน้ําแรงดัน พรอมสายยาง
1. เครื่องปรับมาตรฐานเครื่องตรวจวัด
คุณภาพเสียง (Sound Calibrater
: Larson pavis)
2. เครื่องวัดแสง (light Meter) จํานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องวัดสารโพลารในน้ํามันทอด 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานทั่วไป
ประกอบดวย
1. เลื่อยโซ จํานวน 1 ชุด
2. ปมสูบน้ําไดโว
3. หัวฉีดน้ําแรงดัน พรอมสายยาง
4. เลื่อยโซ ขนาด 11.5 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
5. เครื่องสับไมแบบลอลาก จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
10,000
(5 คัน)
16,500
20,000
(2 เครื่อง)
7,000
6,000
50,000
25,000

-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
(5 คัน)
20,000
20,000
20,000
(2 เครื่อง) (2 เครื่อง) (2 เครื่อง)
-

-

5,000
20,000

-

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

-

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

50,000
50,000
50,000
-

-

3,500
130,000

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

5 สาธารณสุข

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

6 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกีฬา

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
1. จัดซื้อโตะและเกาอี้สําหรับเปนที่นั่ง
รับประทานอาหารจํานวน 50 ชุด
(โตะ 1 ตัว เกาอี้ 4 ตัว)
จัดซื้อครุภัณฑเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจง ประกอบดวย
1. อุปกรณบริหารเขา- ขา (แบบยกลูกน้ําหนักเทาคู)
2. อุปกรณบริหารสะโพก - หัวไหล
3. อุปกรณบริหารขอเขา - ขา
(แบบจักรยานลอเหล็กนั่งพิง)
4. อุปกรณบริหารขอเขา
(แบบจักรยานลอเหล็ก)
5. อุปกรณบริหารแขน - หนาอก-หัวไหล
6. อุปกรณบริหารขาและสะโพก(แบบเดินสลับเทา)
7. อุปกรณบริหารขา - สะโพก - หัวไหล
(แบบโยก - วิ่งสลับเทา)
8. อุปกรณแกปวดเขา (แบบสลับขา)
9. อุปกรณบริหารแขน - หนาอก - หัวไหล
(แบบดันสปริง)
10. อุปกรณบริหารขอสะโพก
(แบบบิดเอวเดี่ยว)
11. เครื่องเอนปนจักรยาน
12. เครื่องบริหารไหลและขา
13. เครื่องบริหารขอเขาแบบสปริง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ
-

8,500
9,500
8,800

-

-

-

-

8,800

-

-

-

-

12,500
9,500
9,500

-

-

-

-

8,500
11,500

-

-

-

-

8,800

-

-

-

-

9,800
9,500
8,200

-

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

7 สาธารณสุข

ครุภัณฑ

งานบานงานครัว

8 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑดนตรีและนาฎศิลป

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
14. เครื่องวงลอบริหารหัวไหล
15. เครื่องกาวเหวี่ยงขา
16. เครื่องปนจักรยาน
1. เครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 1 เครื่อง
2. พัดลมอุตสาหกรรม แบบตะแกรงหนาหลัง
ขนาด 20" จํานวน 20 เครื่อง
จัดหาครุภัณฑสําหรับกิจกรรมการเรียนรู
ดานดนตรีแกนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ประกอบดวย
โรงเรียนเทศบาล 1 ดังนี้
1.สแนร 1 ตัว (29,500 บ./ตัว)
2.กลองใหญขนาด 22 "1 ตัว(13500 บ./ตัว)
3.กลองใหญขนาด 20 "1 ตัว(12500 บ./ตัว)
4.กลองใหญขนาด 18 "1 ตัว(11500บ./ตัว)
5.กลองใหญขนาด 16 "1 ตัว(10500 บ./ตัว)
6.มารชชิ่งเบล 4 ตัว(22000 บ./ตัว)
7.เมโลเดี้ยน 50 ตัว (1650บ./ตัว)
8.คาฮอง 1 ตัว (2,000 บ./ตัว)
โรงเรียนเทศบาล 2 ดังนี้
- กรองใหญเดินแถว ขนาด 20 นิ้ว จํานวน 1 ใบ
- กรองใหญเดินแถว ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 1 ใบ
- กรองใหญเดินแถว ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 1 ใบ
- กรองใหญเดินแถว ขนาด 26 นิ้ว จํานวน 1 ใบ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
9,800
9,500
9,500
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
11,000
70,000

-

-

-

-

-

-

-

29,500
13,500
12,500
11,500
10,500
88,000
82,500
2,000

-

-

-

-

12,000
14,000
15,000
16,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองการศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- กลองสแนร 2 ชั้น จํานวน 1 ใบ
- กลองดวอท 4 ใบ จํานวน 1 ใบ
- เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัว
- อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 3 ตัว
- ทรัมเปท จํานวน 3 ตัว
- ทรอมโบน ทรอมโบย 3 ตัว
- ยูโฟเนียม 4 ลูกสูบ จํานวน 2 ตัว
- ฉาบพาเรด จํานวน 2 คู
- มารชชิ่ง ทูบา จํานวน 1 ตัว
โรงเรียนเทศบาล 3 ดังนี้
- ทอตรง เปาเมโลเดียน 50 อันๆละ
60 บาท เปนเงิน 3,000 บาท
- ผาคุมกลองใหญ Rrmo 24 นิ้ว
1 ผืนๆละ 750 บาท เปนเงิน 750 บาท
- ผาคุมกลองใหญ Rrmo 22 นิ้ว
2 ผืนๆละ 700 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
- ผาคุมกลองใหญ Rrmo 18 นิ้ว
3 ผืนๆละ 650 บาท เปนเงิน 1,950 บาท
- ผาคุมกลองใหญ Rrmo 16 นิ้ว
4 ผืนๆละ 600 บาท เปนเงิน 2,400 บาท
- ผาคุมกลองสแนร Rrmo 14 นิ้ว
8 ผืนๆละ 550 บาท เปนเงิน
- หนังกลองใหญ Phonenix 22 นิ้ว
2 ผืนๆละ 1,000 บาท เปนเงิน 2,000 บาท

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
25,000
12,000
56,700
55,000
22,400
39,000
30,000
7,800
210,000

-

-

3,000

-

-

-

-

750

-

-

-

-

1,400

-

-

-

-

1,950

-

-

-

-

2,400

-

-

-

-

4,400

-

-

-

-

2,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- หนังกลองใหญ Phonenix 18 นิ้ว
2 ผืนๆละ 850 บาท เปนเงิน 1,700 บาท
- หนังกลองใหญ Phonenix 16 นิ้ว
4 ผืนๆละ 750 บาท เปนเงิน 3,000 บาท
- ชุดคลองไหลกลองใหญ 5 ชุดๆละ
2,750 บาท เปนเงิน 13,750 บาท
- ชุดคลองไหลสแนร 8 ชุดๆละ
2,750 บาท เปนเงิน 22,000 บาท
- ฉาบเดินแถว 14 นิ้ว อยางดี 2 คูๆละ
3,900 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
- ไมกลอง 5A อยางดี 10 คูๆละ 250 บาท
เปนเงิน 2,500 บาท
- ไมตีกลองใหญ 10 คูๆละ 390 บาท
เปนเงิน 3,900 บาท
- ไมตีมารชชิงเบว 5 คูๆละ 150 บาท
เปนเงิน 750 บาท

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,700

-

-

3,000

-

-

-

-

13,750

-

-

-

-

22,000

-

-

-

-

7,800

-

-

-

-

2,500

-

-

-

-

3,900

-

-

-

-

750

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
สถานศึกษา
ในสังกัด

ที่

แผนงาน

9 การศึกษา

10 การศึกษา

หมวด

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ประเภท

ครุภัณฑดนตรีและนาฎศิลป

ครุภัณฑสํานักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดหาครุภัณฑสําหรับกิจกรรมการเรียนรู
ดานดนตรีแกนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ประกอบดวย
เครื่องดนตรีไทย รายการดังนี้
- ผืนระนาดทุมไมไผบง 1 ผืน
- เทาตะโพนไมขนุนแกะสลักลงรักปดทองญี่ปุน
จํานวน 1 ชุด
- รํามะนาไมประดุ 1 ใบ
- หนังมัดฆอง 4 มวน
- ไมระนาดเอกไมแช็ง ไมรัก1คู
- ไมตีฆองใหญ ไมนวม 2 คู
- ไมตีฆองเล็ก ไมนวม 2 คู
- ขึ้นหนากลองแขก 1 คู
จัดหาครุภัณฑเพื่อปฏิบัติงานกองการศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด ประกอบดวย
1.ตูบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต จํานวน 4 หลัง
2.ตูบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จํานวน 6 หลัง
3.ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 4 หลัง
4.โตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว
5.โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 34 ชุด
(ร.ร.ท.1=20, ร.ร.ท.2=10, ร.ร.ท.3 = 4)
6.ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 18 หลัง
(ร.ร.ท.1=5, ร.ร.ท.2=5, ร.ร.ท.3=8)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

6,500

-

-

-

-

6,500

-

-

-

-

2,500
2,400
2,000
900
900
12,000

-

-

14,000
30,000
12,000
6,000
227,800

-

-

-

-

99,000

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
รร.ท.1

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
และสถานศึกษา
กองการศึกษา
และสถานศึกษา
ในสังกัด

ที่

แผนงาน

หมวด

11 การศึกษา

ครุภัณฑ

12 การศึกษา

ครุภัณฑ

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

7.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จํานวน
6 เครื่อง
8.จัดหากระดานไวทบอรดขนาด 1.20x2.40 ม.
จํานวน 12 ตัว
9.ตูเหล็กเก็บเอกสารและสื่ออุปกรณ
จํานวน 5 หลัง
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง -รถกระบะ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตส ขับเคลื่อน 2 ลอ
แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จัดหาครุภัณฑปฏิบัติงานกองการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด ประกอบดวย
1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง
2.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
3.เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ขาด-ดํา
ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง
4.เครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริหารที่ 3 จํานวน 1 เครื่อง
5.เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 2 เครื่อง
6.เครื่องพิมพเลเซอร LED ขาว-ดํา
จํานวน 3 เครื่อง

2561
(บาท)
126,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

24,000

-

-

-

-

96,000

-

-

-

-

-

722,000

-

-

-

กองการศึกษา
รร.ท.1
กองการศึกษา
รร.ท.1
กองการศึกษา
รร.ท.1
กองการศึกษา

44,000

-

-

-

-

กองการศึกษา

-

21,000

-

-

-

15,800

-

-

-

-

กองการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
กองการศึกษา

-

35,000

-

-

-

กองการศึกษา

44,000

-

-

-

-

23,700

-

-

-

-

กองการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
กองการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

แผนงาน

13 การศึกษา

14 การศึกษา

หมวด

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ประเภท

ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดหาครุภัณฑเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ประกอบดวย
1.เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา
2.เครื่องตัดหญาแบบเข็น เครื่องยนตขนาดไม
นอยกวา 3.5 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง
-ตูทําน้ําเย็นขนาด 4 หัวกอก จํานวน 5 เครื่อง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

19,000

-

-

-

-

13,000

-

-

-

-

92,000

-

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
รร.ท.3 และ
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ

กองการศึกษา
รร.ท.2, รร.ท.3

15 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑกีฬา

16 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑการศึกษา

จัดซื้ออุปกรณออกกําลังกาย ดังนี้
1.เครื่องออกกําลังกายแขน จํานวน 2 เครื่อง
2.เครื่องออกกําลังกายขา จํานวน 2 เครื่อง
3.เครื่องบริหารสะโพก จํานวน 2 เครื่อง
4.เครื่องแกปวดขอเขา จํานวน 2 เครื่อง
5.เครื่องซิทอัพหนาทอง จํานวน 2 เครื่อง
6.เครื่องนวดฝาเทา จํานวน 2 เครื่อง
จัดหาครุภัณฑเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ประกอบดวย
1.โตะเกาอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน
500 ชุด (ร.ร.ท.1=200, ร.ร.ท.2= 200,
ร.ร.ท.3=100)
2.เกาอี้แล็กเชอร พื้นโฟเมกา จํานวน 300 ชุด
(ร.ร.ท.1=100, ร.ร.ท.2= 100,ร.ร.ท.3=100
3.โตะพับหนาโฟเมกา 40 ตัว
4.โตะอาหารพรอมมานั่งสําหรับนักเรียน จํานวน
30 ชุด (ร.ร.ท.2=20, ร.ร.ท.3=10)

-

-

198,000

-

-

349,500

-

-

-

-

179,700

-

-

-

-

120,000
120,000

-

-

-

-

กองการศึกษา
รร.ท.1 และ
รร.ท.2

กองการศึกษา
และสถานศึกษา
ในสังกัด

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

17 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑการศึกษา

18 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑการศึกษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดหาเครื่องเลนสนามโรงเรียนเทศบาล 1 ดังนี้
1.เครื่องเลนลอดอุโมงค จํานวน 1 ชุด
2.ปนปายสไลดเดอร (ผนังเดียว) จํานวน 1 ชุด
3.สิงโตทะเลสปริง จํานวน 1 ชุด
4.มากระดก 4 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด
-จัดหาเครื่องเลนสนามโรงเรียนเทศบาล 2 ดังนี้
1.ชิงชา จํานวน 1 ชุด
2.กระดานลื่น จํานวน 1 ชุด
3.อุโมงคสไลเดอร จํานวน 1 ชุด
จัดหาเครื่องเลนสนามโรงเรียนเทศบาล 3 ดังนี้
1.ชิงชา 4 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด
2.กระดานลื่นลอดบวง จํานวน 1ชุด
3.อุโมงคลอดกระดานลื่นคุณหนู 2 ทาง 1 ชุด
4.บารโหนตางระดับ จํานวน 1 ชุด
5.กรงนกปนปาย จํานวน 1 ชุด
6.จักรยานเวียนวน 4 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด
7.สามเหลี่ยมปนปาย 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
1.จัดหาโตะอาหารพรอมมานั่งสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ จํานวน 10 ชุด
2.ตูชั้นวางสัมภาระเด็กจํานวน 14 หลัง

2561
(บาท)
600,000

2562
(บาท)
600,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
600,000

24,000

-

-

-

-

70,000

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา
สถานศึกษาใน
สังกัด

กองการศึกษา
และ
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ

ที่

แผนงาน

19 การศึกษา

หมวด

ครุภัณฑ

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดหาครุภัณฑเพื่อใชงานในกองการศึกษาและ
สถานศึกษา ประกอบดวย
1.เครื่องฉายโปรเจคเตอร ระดับ XGA 99,000
ขนาดไมต่ํากวา 13,500 ANSI LUMENS จํานวน
10 เครื่อง (กองการศึกษา =1, ร.ร.ท.1 = 5,
ร.ร.ท.2 = 3, ร.ร.ท.3 = 1)
2.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง
3.จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยง
มุม 120 นิ้ว จํานวน 1 จอ
4.โทรทัศน LED TV แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล
ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 17 เครื่อง
(ร.ร.ท.1 = 5, ร.ร.ท.2 = 5, ร.ร.ท.3 = 7)
5.จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยง
มุม 150 นิ้ว จํานวน 5 จอ
6.เครื่องฉาย visualizer จํานวน 4 เครื่อง

20 การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

99,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

กองการศึกษา
และสถานศึกษา
ในสังกัด

20,000

-

-

-

15,300

-

-

-

27,500

-

-

-

กองการศึกษา
รร.ท.3
กองการศึกษา
ร.ร.ท.3
กองการศึกษา
และสถานศึกษา
ในสังกัด

24,300

-

-

-

25,000

-

-

-

7.โทรทัศน LED TV แบบ Smart TV
จํานวน 7 เครื่อง
จัดหาครุภัณฑเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1.เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด

-

71,400

-

-

-

86,500

-

-

-

-

2.เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด

50,000

-

-

-

-

กองการศึกษา
รร.ท.1
กองการศึกษา
รร.ท.1
กองการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
กองการศึกษา
รร.ท.3
กองการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

ที่

แผนงาน

21 บริหารงานทั่วไป

22 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ครุภัณฑ

คาครุภัณฑ

ประเภท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑสํานักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานทั่วไป
ประกอบดวย
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
1 kVA จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 5,800 บาท
3. เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
22,000 บาท
4. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
1 kVA จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 5,800 บาท
5. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดLED
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑสําหรับการบริการ
ประชาชน (ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองบุรีรัมย)
1. ชั้นวางหนังสือและวารสาร
แบบเอียง จํานวน 2 หลัง
2. ที่วางหนังสือพิมพ
จํานวน 2 ตัว

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

29,000

-

-

-

-

5,800

-

-

-

-

22,000

-

-

-

-

5,800

-

-

-

-

7,900

-

-

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ
10,000

10,000

-

-

-

5,000

5,000

-

-

-

ที่

แผนงาน

23 บริหารงานทั่วไป

24 บริหารงานทั่วไป

25 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ครุภัณฑ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ประเภท

ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑสํานักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดหาครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานทั่วไป ดังนี้
1. เกาอี้สํานักงานขนาดใหญ มีโชค
ปรับระดับได จํานวน 1 ตัว
2. เกาอี้สํานักงานขนาดกลาง มีโชค
ปรับระดับได จํานวน 4 ตัว
3. ตูบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง
จัดซื้อครุภัณฑสําหรับการบริการ
ประชาชน (ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองบุรีรัมย)
1. เครื่องคอมพิวเตอร All in
one สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง
2. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA จํานวน 2 เครื่อง
1.พัดลมอุตสาหกรรม 6 เครื่อง
2.โตะหมูบูชา 9 จํานวน 1 ชุด
3.ชุดรับแขก 2 ชุด
4. ตูบานเลื่อนทึบขนาด4ฟุต 3 หลัง
5.ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก 2 ตู
6.ตูบารเลื่อนกระจก 4 ฟุต 3 หลัง
7.ตูบานเลือนทึบ 4 ฟุต 3 หลัง
8.ตูบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต 1 หลัง
9.โตะผูบริหาร1.80 ม. มีกระจก 1 ตัว
10.เกาอี้หมุนใหญแขน/ขาเหล็ก 1 ตัว
11.เกาอี้หมุนกลางแขน/ขาเหล็ก 2 ตัว
12.โซฟาพรอมโตะกลาง 1 ชุด
13.โตะพับขาวขาเหล็ก จํานวน 30 ตัว
14.เกาอี้ทํางานพนักงาน 2 ตัว

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

3,500

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

8,400

-

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ
30,000
35,000
12,000
3,900
3,500
26,000
5,000
7,000
18,000
-

20,000
24,000
9,000
12,000
7,000

17,000

17,000

-

2,500

2,500

-

-

-

-

สํานักปลัดฯ
งานธุรการ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

26 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

15.เกาอี้พักคอยขนาด 4 ที่นังอลูมิเนียม
จํานวน 20 ชุด
16.พัดลมโคจรติดเพดานขนาด 18 นิ้ว จํานวน 6 ตัว
17.พัดลมอุตสาหกรรมชนิดติดผนังขนาด 24 นิ้ว
จํานวน 10 ตัว
18.เครื่องเรียงบัตร 1 เครื่อง
19.เคาเตอรรับบริการงานทะเบียนขนาด 6-8 ชอง
20.เคาเตอรบริการบัตรประชาชนขนาด 3-4 ชอง
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1.รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน

27 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

28 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

29 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

30 การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ

1. เครื่องถอดเทปประชุม ระบบหองประชุมชั้น 4
2. เครื่องถอดเทป SD การด
3..ไฟฉุกเฉินชนิด LED แบบที่มีชารทไฟในตัว
จํานวน 5 เครื่อง
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1.เครื่องเสียงประชาสัมพันธงาน บ.ข.ส.1 เครื่อง
2.ปายไฟ LEDขนาด 200x40 ซม. จํานวน 1 ปาย
3.โทรทัศนสีชนิดจอLEDแบบที่มีชารทไฟในตัว
จํานวน 5 เครื่อง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.เครื่องคอมพิวเตอรงานสํานักงานแบบที่ 1
จํานวน 4 เครื่อง
2.เครื่องพิมพเลเซอรLEDแบบที่1จํานวน 4 เครื่อง
3.เครื่องสํารองไฟขนาด800VAจํานวน 4 เครื่อง
4.เครื่องคอมพิวเตอรโนทบุคจํานวน 5 เครื่อง
5.เครื่องคอมพิวเตอรโนทบุคจํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1. โทรโขง 2 ตัว
2. กลองถายรูป จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
180,000

50,000

30,000
-

10,200
45,000
-

-

50,000
30,000
-

20,000
-

200,000
-

15,000

-

-

35,000
-

-

70,000
9,000
15,000

-

-

88,000

21,000
-

-

-

-

31,600
11,200
80,000
6,000
20,000

2564
(บาท)
180,000

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัดฯ
งานสถานีขนสง

สํานักปลัดฯ
งานทะเบียน
สํานักปลัดฯ
งานทะเบียนฯ
สํานักปลัดฯ
งานธุรการ
สํานักปลัดฯ
งานสถานีขนสงฯ
สํานักปลัดฯ
งานสถานีขนสงฯ

สํานักปลัดฯ
งานธุรการ

สํานักปลัดฯ
งานเทศกิจ

ที่

แผนงาน

หมวด

31 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ

32 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ

33 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ

34 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ

ประเภท

ครุภัณฑสํานักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

1.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 12,000 BTU
จํานวน 1 เครื่อง
2.เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30000 BTU
จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1.รถยนตตรวจการณเครื่องยนตดีเซล
แบบขับเคลื่อน2 ลอ จํานวน 1 คัน
2.รถยนตพยาบาลฉุกเฉินรถตูเครื่องยนตดีเซลพรอม
อุปกรณตามมาตรฐานจํานวน 1 คัน
3.รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง10ลอขนาดบรรจุน้ํา
ไมนอยกวา 12,000 ลิตรพรอมอุปกรณ จํานวน 1 คัน
4.รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง 10 ลอขนาดบรรจุน้ํา
ไมนอยกวา 10,000 ลิตรพรอมอุปกรณ จํานวน 1 คัน
5.รถยนตดับเพลิง6ลอขนาดบรรจุน้ําไมนอยกวา
4,000 ลิตร พรอมอุปกรณจํานวน 1 คัน
6.เรือยางกูภัย จํานวน 1 ลํา
ครุภัณฑการเกษตร
1.เครื่องตัดหญาแบบสะพายหลัง จํานวน 2 เครื่อง
2.เครื่องสูบน้ําแบบลากจูงเครืองยนตดีเซล ตัวปม
เปนเครื่องสูบน้ําหอยโขงขนาด 6-8 นิ้ว
ขนาด 2 ลอฯลฯ จํานวน 1 เครื่อง
3.เครื่องสูบน้ําหอยโขงเครื่องยนตดีเซลสูบน้ําได
1,750 ลิตร จํานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.เครื่องคอมพิวเตอรงานประมวลผลแบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
2.เครื่องพิมพเลเซอรหรือLEDแบบNetworkแบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
3.เครื่องสํารองไฟขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
17,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

40,200

-

-

-

-

-

1,300,000

-

-

-

-

-

-

2,000,000

-

5,500,000

-

-

-

-

-

6,000,000

-

-

-

2,400,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

19,000

-

280,000
750,000

-

90,000

-

-

-

22,000

-

-

-

-

7,900

-

-

-

-

2,800

-

-

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

สํานักปลัด
งานปองกันฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

35 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ

36 สังคมสงเคราะห

ครุภัณฑ

37 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
38 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
39 สังคมสงเคราะห

ครุภัณฑ

40 สังคมสงเคราะห
41 สังคมสงเคราะห

ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

ประเภท

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

1.ชุดผจญเพลิงมาตรฐาน 6 ชุด
2.เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามขนาด 70 แรงมา
แรงดูด 3 นิ้ว ทางสง 2.5 นิ้ว สตารทดวยแบตเตอรี่
และเชือกกระตุก จํานวน 2 เครื่อง
3.เครื่องอัดผงเคมีถังดับเพลิงจํานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ จํานวน 6 ชุด
5.ชุดันสารเคมี จํานวน 6 ชุด
6.ชุดเอลูมิไนซ จํานวน 3 ชุด
7.เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดหายหามเครื่องยนต
เบนซินขนาดไมนอยกวา 70 แรงมมาพรอม
อุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
-เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ
ครบชุดจํานวน 2 ชุด
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ
ครบชุดจํานวน 2 ชุด
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร -กลองถายรูปกิจกรรม
จํานวน1 ตัว
ครุภัณฑสํานักงาน
1.ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู
2.ตูกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 หลัง
3.ชั้นเหล็กเก็บเอกสารแบบติดผนัง
4.จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง -รถกระบะ 4 ประตู 2,500 ซีซี จํานวน 1 คัน
ครุภัณฑสํานักงาน
-โตะพับหนาขาว จํานวน 20 ตัว
(ป 2563=10 ตัว,ป2564=10 ตัว)

2561
(บาท)
540,000
-

60,000
-

2562
(บาท)
-

490,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

180,000
-

2564
(บาท)
570,000

2565
(บาท)
540,000
-

420,000
-

780,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ

-

30,000

-

-

-

-

กองสวัสดิการฯ

30,000

-

-

-

-

กองสวัสดิการฯ

20,000

-

-

-

-

กองสวัสดิการฯ

12,000
20,000
30,000
120,000
750,000
-

-

20,000

20,000

-

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

42 สังคมสงเคราะห

ครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบานงานครัว

43 สังคมสงเคราะห

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟา

44 บริหารงานคลัง

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

45 บริหารงานคลัง

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํารวจ

46 บริหารงานคลัง

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

47 บริหารงานคลัง

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

48 เคหะและการชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

49 เคหะและการชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบานงานครัว

50 เคหะและการชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

51 เคหะและการชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
10,000

-

-

50,000

-

-

กองสวัสดิการฯ

-เครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องสํารองไฟ
จํานวน 2 เครื่อง
-เครื่องวัดระยะดวยเลเซอรแบบมือถือ
จํานวน 1 เครื่อง
1.เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง
2.ตูบานเลื่อนแบบ กระจกขนาด 4 ฟุต
จํานวน 2 หลัง
3.ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง
-เครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนยบริหารที่ 3 จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องเชื่อมไฟฟาแบบอินเวอรเตอรขนาดไมนอย
กวา 200 แอมป สามารถยกเคลื่อนยายไดสะดวก
จํานวน 2 เครื่อง
-เครื่องตัดหญาแบบเข็น จํานวน 1 เครื่อง

49,200

-

-

-

-

กองคลัง

37,900

-

-

-

-

กองคลัง

-

18,000
8,000

-

-

-

กองคลัง

-

11,000
35,000

-

-

-

40,000

-

-

-

-

กองชาง
สุขาภิบาล

-

-

13,000

-

-

1.ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง
2.พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 12 เครื่อง

10,000
6,600

6,600

-

-

-

-

กองชาง
สุขาภิบาล
กองชาง
สุขาภิบาล

-เครื่องคอมพิวเตอร แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

28,500

-

-

-

-

-พัดลมตั้งพื้นสําหรับบริการประชาชน
(ป 2563=2ตัว,ป 2564=2ตัว,ป 2565=1ตัว)
-เครื่องเสียงและไมโครโฟน

2564
(บาท)
10,000

2565
(บาท)
5,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการฯ

กองคลัง

กองชาง
สุขาภิบาล

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

52 เคหะและการชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร

53 เคหะและการชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง

54 เคหะและการชุมชน

55 เคหะและการชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

56 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ครุภัณฑกอสราง

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
1.เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงเครื่องยนตเบนซิน
สูบน้ําได 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 5 แรงมา
จํานวน 1 เครื่อง
1.รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี
จํานวน 1 คัน
2.ถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา จํานวน 1 ถัง
3.รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน
1.เครื่องจักรกลขุดตีนตะขาบ ขนาดไมนอยกวา
150 แรงมา จํานวน 1 คัน
2.เครื่องจักรแทรกเตอรตีนเปด ขนาดไมนอยกวา
190 แรงมา จํานวน 1 คัน
-ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณสถานที่กําจัดขยะฯ
อยางนอย 5 ตัว
1.เครื่องสกัดคอนกรีต ขนาดไมนอยกวา 1,500
วัตต จํานวน 2 เครื่อง
2 .เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง เครื่องเบนซิน
ขนาดไมนอยกวา 5.5 แรงมา
3.เครื่องเจียรตัดแบบมือถือ 4 นิ้ว กําลังไฟฟา
ไมนอยกวา 670 วัตต จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
9,100

51,000

-

-

-

-

-

950,000

-

300,000
-

-

-

-

4,500,000

-

-

-

-

10,000,000

-

-

-

-

300,000

-

-

20,000

-

25,000

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

5,000

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
สุขาภิบาล
กองชาง
สุขาภิบาล

กองชาง
สุขาภิบาล

กองชาง
สุขาภิบาล
กองชาง
สุขาภิบาล

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
7,000

-

-

12,000

-

-

-เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงเครื่องยนตเบนซิน
สูบน้ําได 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 5 แรงมา
จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องรับสงวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
5 วัตต จํานวน 6 เครื่อง
1.เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือขนาด 9 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
2.แมแรงตะเฆ ขนาด 5 ตัน จํานวน 1 เครื่อง

-

-

9,100

-

-

กองชาง
สุขาภิบาล

-

-

72,000

-

-

-

-

6,500

-

-

กองชาง
สุขาภิบาล
กองชาง
สุขาภิบาล

-

-

27,700

-

-

-

-

14,000

-

-

4. สวานโรตารี่ 3 ระบบ กําลังไฟฟาไมนอยกวา
780 วัตต จํานวน 1 เครื่อง
5.รอกขนาด 3 ตัน จํานวน 1 ชุด
57 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร

58 เคหะและการชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

59 เคหะและการชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
สุขาภิบาล

60 เคหะและการชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

-เครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

61 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

-มอเตอรไฟฟา ขนาด 3 แรงมา 220 โวล

17,000

-

-

-

-

กองชาง
สุขาภิบาล
กองชาง

62 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

งานบานงานครัว

-พัดลมอุตสาหกรรม 10 เครื่อง

50,000

-

-

-

-

กองชาง

63 อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

-กลองสํารวจชนิดประมวลผล
จํานวน 1 ชุด

-

450,000

-

-

-

กองชาง

ที่

แผนงาน

64 เคหะและชุมชน

65 เคหะและชุมชน

หมวด

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ประเภท

ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
1.เครื่องตัดหญาแบบเข็น 2 ลอ เปนเครื่องตัดหญา
แบบเข็นชนิดสูบนอน เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา
3.5 แรงมา รัศมีตัดหญากวางไมนอยกวา 18 นิ้ว
จํานวน 6 คัน
2.เครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย ขอแข็ง เครื่องยนต
ไมนอยกวา1.4 แรงมา จํานวน 10 เครื่อง
3.เครื่องตัดหญาแบบสายสะพายขอออน
จํานวน 5 เครื่อง
4.เครื่องปมน้ํามอเตอรไฟฟา สูบน้ําได 450 ลิตร ตอ
นาทีเปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงใชมอเตอรไฟฟา
ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิลิตร)
สูบน้ําไดมี่นอยกวาตามปริมาณที่กําหนด
จํานวน 6 เครื่อง
1.รถกระบะ 2 ประตู ขนาด
รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน จํานวน 1 คัน
2.รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก
พรอมกระเชาไฟฟา (ไมนอยกวา130 แรงมา)
จํานวน 1 คัน
3.รถยนตบรรทุกติดตั้งเครนพรอม
กระเชาซอมไฟฟาชนิด 6 ลอ
(ไมนอยกวา 175 แรงมา) จํานวน 1 คัน
4. รถเครนขอแข็ง ชนิด 6 ลอ ขนาด 150 แรงมา
สามารถยกไดไมนอยกวา 5 ตัน/เมตร

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

48,000

-

95,000

-

-

60,000

-

-

-

60,000

-

34,000

66,000

-

-

-

2,000,000

1,920,000
-

600,000
-

2,000,000

5,500,000

-

-

5,500,000

-

-

-

2,800,000

-

-

2564
(บาท)
78,000

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

ที่

แผนงาน

66 เคหะและชุมชน

67 อุตสาหกรรมและการโยธา

หมวด

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ประเภท

ครุภัณฑกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
1.รถตักหนา - ขุดหลัง ขับเคลื่อน 4 ลอ
จํานวน 1 คัน
2.รถบดลอเหล็ก ขนาด 10 ตัน เปนรถบดลอเหล็ก
แบบสั่นสะเทือน และลอหลังเปนยาง ขับเคลื่อนดวย
ตัวเอง ลอหนาเปนเหล็ก เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ
มีกําลังไมนอยกว่ํา 125 แรงมา ความเร็วรอบ
เครื่องยนตไมเกินกวา 2,800 รอบตอนาที
จํานวน 1 คัน
3.เครื่องตบดิน ใชเครื่องยนตเบนซิน
น้ําหนักของเครื่องตบดินไมนอยกวา 80 กิโลกรัม
แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน
ความเร็วในการตบไมนอยกวา 500 ครั้งตอนาที
จํานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องโมผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กหลอ
จํานวน 1 เครื่อง
1.เครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด
(เครื่อง PC,เครื่องปริ้นเตอร, เครื่องสํารองไฟ)
2.เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
4,500,000

-

-

-

-

2,900,000

-

-

21,000

-

-

46,000

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

45,000

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

ที่

แผนงาน

หมวด

68 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

69 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

70 เคหะและชุมชน
71 การพาณิชย

ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

72 การพาณิชย

ครุภัณฑ

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
2,500,000

2565
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑยานพาหนและขนสง -รถยนตแบบบรรทุกน้ํา จุน้ําไดไมนอยกวา6,000ลิตร
กองชาง
น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไมต่ํากวา
12,000 กิโลกรัม เปนราคาพรอมปมและอุปกรณ
จํานวน 1 คัน
ครุภัณฑการเกษตร
1.รถเข็นเหล็ก 2 ลอแบบโคง จํานวน 5 คัน
10,000
กองชาง
2.รถเข็น 3 ลอโครงเหล็ก จํานวน 2 คัน
10,000
3.เลื่อยโซมอเตอรไฟฟา ความยาวบารเลื่อย 20 นิ้ว
39,000
39,000
จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑสํานักงาน
-เต็นทผาใบแบบโคง จํานวน 20 หลัง
500,000
500,000
กองชาง
ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อครุภัณฑใชงานสถานธนานุบาล ประกอบดวย
สถานธนานุบาล
1.เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 9,000 BTU
100,000
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
จํานวน 2 เครื่อง
2.เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง
5,000
3.ตูเหล็ก 16 ชั้น จํานวน 20 ตู
80,000
4.ตูเหล็กเก็บเอกสาร 6 ตู
40,000
5.ตูนิรภัย (ตูเซฟ) จํานวน 1 ตู ใชงานในหองนิรภัย
50,000
สามารถทนไฟไดนาน ควบคุมความปลอดภัยดวยรหัส
6.เกาอี้นั่งพักคอยลูกคา จํานวน 2 ชุด
25,000
7.เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด
20,000
8.โตะทํางาน จํานวน 7 ตัว
50,000
9.เกาอี้ทํางาน จํานวน 10 ตัว
50,000
10.เครื่องกรองน้ํา จํานวน 1 เครื่อง
30,000
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอรและเครื่อง
400,000
สถานธนานุบาล
สํารองไฟเพื่อติดตั้งใชงาน จํานวน 3 ชุด (เปนงาน
เทศบาลเมืองบุรรี ัมย
เชื่อมตอระบบเครือขายดวยกันทั้ง 3 เครื่อง เพื่อ
ประมวลผลงานระบบงานรับจํานําประจําวัน)
รวม
17,303,200 18,701,300 30,811,500 15,017,500 9,934,000

บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
เงินบํารุงศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบุรีรัมย

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข แนวทางที่ 1 ปรับปรุงและขยายการบริการดานการรักษาพยาบาล
 แผนงานสาธารณสุ
ข
แนวทางที
่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
1 โครงการจัดซื้อวัสดุ
- เพื่อใหมีวัสดุครุภัณฑวิทยาศาสตร - จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑวิทยาศาสตรการ - 500,000
ครุภัณฑวิทยาศาสตร
การแพทย วัสดุ/ ครุภัณฑที่ใชในการ แพทยและวัสดุครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติ (เงินบํารุงฯ)
การแพทย และวัสดุ
ปฏิบัติงานสําหรับบริการประชาชน งานที่จําเปนไวใชในการใหบริการผูปวย
ครุภัณฑสํานักงาน
ของศูนยบริการสาธารณสุข
เชน ยา,Forcep,กรรไกร,เครื่องขูดหินปูน
ซองซิลสําหรับนึ่งเครื่องมือ ลูกประคบ
วัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร ใบเสร็จรับเงิน
สติ๊กเกอรยา ซองยา ฯลฯ
2 โครงการจัดซื้อยาและ
- เพื่อใหมียา,เวชภัณฑทางการแพทย - จัดซื้อยา/เวชภัณฑทางการแพทย
100,000
เวชภัณฑทางการแพทย ที่จําเปนอยางเพียงพอในการ
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ไวสําหรับให (เงินบํารุงฯ)
ปฏิบัติงานใหบริการแกประชาชน
บริการแกประชาชน/ผูมารับบริการ

3 โครงการพัฒนาหนวย
บริการปฐมภูมิเทศบาล
เมืองบุรีรัมย

- เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดาน
การรักษาพยาบาล สงเสริมคุณภาพ
ปองกันควบคุมโรค และการฟนฟู
สภาพอยางมีคุณภาพ
- เพื่อใหมีบุคลากรปฏิบัติงานใน
หนวยบริการปฐมภูมิอยางเพียงพอ
- เพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการ
ดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง

- จัดใหบริการดานการรักษาพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและ
การฟนฟูสภาพมาตรฐานการใหบริการ
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ทั้งในและนอกเวลาราชการ
โดยมี ประชาชน มารับบริการปละ
15,000 ราย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000 500,000 - มีวัสดุ ครุภัณฑ
(เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) วิทยาศาสตรหรือการ
แพทย ที่ไดมาตรฐาน
และวัสดุครุภัณฑที่ใช
ในการปฏิบัติงานที่
จําเปนไวใชในการให
บริการผูปวย
100,000 100,000 100,000 100,000 - มียา/เวชภัณฑทาง
(เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) การแพทยที่จําเปนอยาง
เพียงพอในการใหบริการ
แกประชาชน/ผูมารับ
บริการ
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 - รอยละ 100 ของผูมา
(เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) รับบริการที่ศูนยบริการ
สาธารณสุขไดรับการ
บริการดานสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- มีวัสดุครุภัณฑที่มีความจําเปน
กอง
ในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ สาธารณสุขฯ

- มียา/เวชภัณฑทางการแพทย
กอง
ที่มีความจําเปนในการปฏิบัติงาน สาธารณสุขฯ
ใหบริการอยางเพียงพอ

- ประชาชนไดรับบริการดาน
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอยาง
ทั่วถึง
- มียาและเวชภัณฑไวรักษา
ผูปวยอยางเพียงพอ
- มีบุคลากรปฏิบัติงานใน
หนวยบริการปฐมภูมิอยาง
เพียงพอและมีคุณภาพ

กอง
สาธารณสุข

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

- เพื่อใหมีแพทยตรวจรักษา
พยาบาลประจําที่หนวยบริการ
ปฐมภูมิ

รวม

3 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

- จัดใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ใหไดตามมาตรฐาน
- จัดจางบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ในหนวยบริการปฐมภูมิ เชนเจาหนาที่
บันทึกขอมูล นักวิชาการสาธารณสุข
- จัดใหมีการเยี่ยมบานเชิงรุกในชุมชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

- ผูปวยโรคเรื้อรัง
- ผูปวยไดรับการเยี่ยมบาน
ผูสูงอายุ ผูพิการไดรับ จากนักสุขภาพครอบครัวตาม
การเยี่ยมบาน
มาตรฐาน
ตามเกณฑ
- ประชาชนไดรับ
บริการสาธารณสุข
เชิงรุกและเขาถึงบริการ
สาธารณสุขอยางทั่วถึง
รอยละ 50

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

แบบ ผ.02
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการสาธารณสุข แนวทางที่ 2 สงเสริมและใหบริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
 แผนงานสาธารณสุ
ข
แนวทางที
่
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจางเหมาผูให
-เพื่อใหประชาชนไดรับบริการ
- เปดใหบริการการแพทยแผนไทยที่
200,000 200,000
บริการแพทยแผนไทย
แพทยแผนไทย แพทยทางเลือกใน ศูนยบริการสาธารณุสข ในวัน เวลา
(เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ)
การดูแลสุขภาพอนามัย เชน
ราชการ และนอกเวลาราชการในวัน
การนวด การอบสมุนไพร
จันทร - ศุกร เวลา 16.30-20.30 น.
การประคบสมุนไพร
ซึ่งมีผูมารับบริการปละประมาณ
- เพื่อใหมีผูใหบริการแพทยแผนไทย 1,500 ราย
อยางเพียงพอกับความตองการของ - จางเหมาผูมีความรูแพทยแผนไทย
ประชาชน
สําหรับใหบริการอยางเพียงพอ
-เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพประชาชน ประมาณ 2 -3 คน
และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น

รวม

1 โครงการ

200,000

200,000

-

-

แบบ ผ.02

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

- รอยละ 100 ของผู
- ประชาชนไดรับบริการ
รับบริการแพทยแผนไทย แพทยแผนไทยอยางถูกตอง
ไดรับบริการที่มีคุณภาพ และพอเพียง
- ภูมิปญญาดานการนวด
แผนไทยไดรับการสนับสนุน
อนุรักษเปนสมบัติของทองถิ่น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการสาธารณสุข แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ
 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพื่อพัฒนาความรูบุคลากร
- บุคลากรดานสาธารณสุขไดรับการ
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
และแลกเปลี่ยนเรียนรู สาธารณสุข
พัฒนาโดยการอบรมและแลกเปลี่ยน
(เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ)
ของบุคลากร
- เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู เรียนรูปละ 1 ครั้ง ประมาณ 50 คน
ดานสาธารณสุข
ของบุคลากรสาธารณสุข
- บุคลากรสาธารณสุขไดรับการอบรม
และพัฒนาความรูจากหนวยงานอื่น ๆ
ปละ3 - 4 ครั้ง/คน/ป
2 โครงการปรับปรุง
-เพื่อใหอาคารศูนยบริการ
- ปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยบริการ
ซอมแซมอาคาร
สาธารณสุข สามารถใหบริการ
ใหม ประกอบดวย
ศูนยบริการสาธารณสุข ดานสุขภาพไดอยางครบวงจร
1. ปรับปรุงตอเติมกั้นหองและมุงหลังคา
100,000 100,000
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
- เพื่อใหอาคารศูนยบริการ
บริเวณดานขางหองนึ่งอุปกรณการแพทย (เงินบํารุงฯ) (เงินบํารุงฯ)
สาธารณสุขสุข ทันสมัย เปนที่
ดานทิศใตปรับระดับพื้นเรียบหรือลาดชัน
ประทับใจของผูรับบริการ
และปูพื้นกระเบื้องพื้นที่หองนึ่งอุปกรณ
การแพทย,หองนึ่งลูกประคบ,และปู
กระเบื้องพื้นที่ดานขางที่ตอเติมยาวถึง
ดานหนาบันไดดานขางศูนยฯ ทิศใต
2.ปรับปรุงระบบทอน้ําประปาบริเวณ
100,000
หองน้ําชั้นบน 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

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

- บุคลากรสาธารณสุข - บุคลากรสาธารณสุขไดรับการ
ไดรับการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพใหทันตอเทค
แลกเปลี่ยนเรียนรู
โนโลยีที่ทันสมัย และความรูใหม
รอยละ 80
ในการพัฒนาการ
งานสาธารณสุข
- ศูนยบริการ
สาธารณสุขไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซม
1 แหง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

- เพื่อใหศูนยบริการสาธารณสุข
กอง
ใหมทันสมัย สามารถใหบริการ สาธารณสุขฯ
ไดครบวงจร ผูรับบริการไดรับ
ความสะดวกสบาย ปลอดภัย

บัญชีครุภณ
ั ฑ (แบบ ผ.03)
เงินบํารุงศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบุรีรัมย

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
ที่

แผนงาน

หมวด

1

สาธารณสุข

ครุภัณฑ

2

สาธารณสุข

ครุภัณฑ

3

สาธารณสุข

ครุภัณฑ

4

สาธารณสุข

ครุภัณฑ

5

สาธารณสุข

ครุภัณฑ

6

สาธารณสุข

ครุภัณฑ

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

1. เครื่องคอมพิวเตอรเพรอมอุปกรณ
จํานวน 1 ชุด (ของศูนยบริการ)
1. จัดซื้อเครื่องปมน้ําสําหรับใชที่
ครุภัณฑการเกษตร
ศูนยบริการสาธารณสุขฯ
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1. เครื่องฉายโปรแจคเตอรพรอมจอ
จํานวน 1 ชุด
1. เครื่องตรวจวัดน้ําหนักไขมันมวลกาย
ครุภัณฑการแพทย
มวลกระดูก แบบโดยรวมในเครื่องเดียว
จํานวน 1 เครื่อง
1. เครื่องปรับอากาศหองตรวจ Pan Screw
ครุภัณฑสํานักงาน
2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศหองระเบียง
ชั้น 2 จํานวน 3 เครื่อง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑงานบานงานครัว

รวม

1. ตูเย็นสําหรับเก็บยาและวัคซีนตาง ๆ
ขนาด 16 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู
2. ตูเย็นสําหรับเก็บยาและอินซูลิน/ยาฉีด
ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู

แบบ ผ.03

2561
(บาท
80,000
(เงินบํารุง)
300,000
(เงินบํารุง)

2562
(บาท
50,000
(เงินบํารุง)
50,000
(เงินบํารุง)
-

งบประมาณ
2,563
(บาท
-

2564
(บาท
-

2565
(บาท
-

-

-

-

-

-

-

-

300,000
(เงินบํารุง)

30,000
(เงินบํารุง)
100,000
(เงินบํารุง)
-

-

30,000
(เงินบํารุง)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,700
(เงินบํารุง)
6,500
(เงินบํารุง)

-

-

510,000

100,000

361,200

-

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

สวนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
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สวนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น ตามแนวทางระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิน่ คัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกคนหนึ่ง
ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เปนแบบ
ที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต
วันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้
4.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย
(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 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) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
รวม

คะแนน
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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4.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
5 คะแนน
(12) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1.การสรุปสถานการณการพัฒนา
2.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
5.โครงการพัฒนา ประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาที่ถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวม

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลเมื อ งบุ รี รั ม ย ซึ่ ง แต ง ตั้ ง ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดรูปแบบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมยไวโดยใช
รูปแบบการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาทุกโครงการพัฒนา และทุกแหลงงบประมาณ เพื่อติดตามการ
ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาตางๆ วาอยูในวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและอยูภายใตระยะเวลาที่ไดกําหนดไว
หรือไม ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร และบรรลุตัวชี้วัดระดับเปาประสงคของ แตละราย
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดกําหนดไวในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาหรือไมอยางไร นอกจากนี้ยังไดกําหนดเครื่องมือที่
ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมยไว 2 แบบดวยกัน คือ แบบตป.1 และ แบบ ตป. 2
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แบบ ตป.1

(ตัวอยาง)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย ประจําปงบประมาณ พ.ศ...................................
จํานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. .........................................
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ........................................
หนวยงาน........................................................................
ยุทธศาสตร/แนวทางการ
พัฒนา

รวมแนวทางที่...................
รวมยุทธศาสตรที่..............

จํานวนโครงการที่
ไดรับอนุมัติงบฯ
พ.ศ. ....................

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
เบิกจาย

งบประมาณ
คงเหลือ

การเบิกจาย
คิดเปน
รอยละ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ
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แบบ ตป.2
แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ……………………..
รอบ……….……….เดือน…………………….พ.ศ……………………..
แหลงงบประมาณ……………………………… ชื่อโครงการพัฒนา…………………………………………………………
ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล/ผูรับผิดชอบ
1.1 ชื่อ……………………………………………..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 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ (จากแผนพัฒนาทองถิ่น / โครงการพัฒนา ชองตัวชี้วัด
ความสําเร็จ กรอกเฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
รวม

เปาหมาย

ผลที่ไดรบั

เปรียบเทียบเปาหมาย
/ผลทีไ่ ดรับ (รอยละ)

……….
……….
……….

………………
……………….
……………….

…………………….
…………………….
…………………….

-

-

-
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2.4 การเบิกจายงบประมาณ (ถาตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)
งบประมาณอนุมัติ…………………บาท เบิกจายจริง…………………บาท คิดเปนรอยละ…………
 ไมมีการเปลี่ยนแปลง/โอนหมวดรายจาย
 มีการเปลี่ยนแปลง/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
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาเทศบาลเมืองบุรีรัมยไดดําเนินการพัฒนาทองถิ่น โดยดําเนินการ
จัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน เพื่อบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เกิด
ประโยชนสุขของประชาชน โดยกลไกสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน มุงเนนการยึด
ประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา อันเห็นไดจากการจากการจัดเวทีประชุมประชาคมเมือง เพื่อรับทราบ
ประเด็นปญหา/ความตองการของประชาชน ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความ
ชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ซึ่งผูเขารวมประชุมประชาคมประกอบดวยทุกภาคีเครือขายการพัฒนา
ผลสรุปปรากฏไดวาการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา ประชาชนในทองถิ่นยังมีปญหา/ความตองการ ในแต
ละประเด็นการพัฒนาดานตางๆ ดังนี้
ดานโครงสรางพื้นฐาน
- การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานในปญหาและความตองการหลักไดแก การกอสราง
ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ทางเทา ทั้งถนนสายหลัก สายรอง และตรอก ซอยภายในชุมชน การปรับปรุงผิว
จราจรที่ชํารุด การขยายผิวจราจร ปรับปรุงฟุตบาททางเทา ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนนตางๆภายในเขต
เทศบาลใหสวยงาม
- ความตองการดานโครงสรางพื้นฐานอันดับตอมาไดแก ปญหาดานระบบระบายน้ําไมทั่วถึง
และไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรตองปรับปรุงขนาดทอระบายน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําโดยเฉพาะ
จุดที่น้ําทวมขัง การลอกทอ ซอมแซมฝาทอระบายน้ํา การปรับปรุงซอมแซมสัญญาณไฟจราจร การติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร การวางระบบจราจรเพื่อแกไขปญหารถติด การจัดระเบียบการจราจร และการจอดรถ การ
ติดตั้งและปรับปรุงปายจราจรและปายบอกทาง
- ความตองการในสวนอื่นๆ ประกอบดวย การติดตั้งปายชื่อถนน/ซอย ปรับปรุงและติดตั้ง
ไฟฟาสองสวางบริเวณทางแยก/ทางรวม การปรับปรุงไฟฟาสองสวางสาธารณะ ติดตั้งไฟฟาสองสวางใหทั่วถึง
ในเขตชุมชน ปรับปรุงชนิดของโคมไฟ/หลอดไฟสาธารณะเพื่อการประหยัดพลังงาน ปรับปรุงความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสายไฟ/สายโทรศัพท สายเคเบิลตางๆ
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ปญหาและความตองการหลักยังคงเปนปญหาดานความสะอาดและการเก็บขนขยะมูลฝอย
เชน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ การสรางจิตสํานึกและความรวมมือในการ
กําจัดขยะ ปญหาการขาดแคลนถังขยะตองการถังขยะเพิ่มเติม การจัดวางระบบกําจัดขยะที่ทันสมัยและไมกอ
ปญญามลภาวะ นอกจากนี้ยังมีปญหาเกี่ยวการเฝาระวังคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสําคัญ การตรวจสอบ/ควบคุม
การปลอยน้ําเสียของสถานประกอบการบางประเภท การปรับปรุงประสิทธิภาพการรวบรวม/สูบน้ําเสีย และ
บําบัดน้ําเสีย
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- ความตองการในการปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของบานเมือง เปนความตองการ
ในระดับสูง ทั้งที่เปนความตอเนื่องจากการที่เทศบาลไดดําเนินการไปแลว และความตองการใหม เชน การเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง การกอสรางและปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหยอม พื้นที่รกรางวางเปลา และเกาะ
กลางถนนสายตางๆ ใหมีความสวยงาม รมรื่น และสะอาด ปรับปรุงบํารุงรักษาและดูแลตนไมขางทางใหรมรื่น
สวยงาม
- ปญหาเรื่องความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การตั้งวางจําหนาย
สินคารุกล้ําทางเทายังคงมีอยูเชนเดิม
ดานเศรษฐกิจ
- เทศบาลไดจัดวางระบบและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของเมืองอยางเต็มที่แลว แต
เนื่องจากเขตของชุมชนเมืองครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมด และการเจริญเติบโตของธุรกิจที่ยังคงมีอยูแตมี
การขยายตัวในขอบเขตจํากัด เนื่องจากปจจุบันพื้นที่ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีความเติบโตสูงอยูบริเวณทองถิ่น
ที่ตั้งอยูรอบเขตเทศบาลทั้งหมด
- สําหรับความตองการของประชาชนสวนหนึ่งตองการใหเทศบาลฝกอบรม และสงเสริมอาชีพ
ใหกับประชาชนในชุมชน พรอมๆ กับตองการใหมีการสงเสริมกระจายรายไดที่เหมาะสมและยั่งยืน
- ความตองการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว และการบริหารจัดการพื้นที่ตนทุนทาง
อารยธรรมและโบราณสถานใหมีคุณคาทางเศรษฐกิจโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
- ปญหาดานการดูแล ชวยเหลือสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูมีรายไดนอย ผู
ยากไร ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบสาธารณะภัยที่ตองการความชวยเหลือ
- ความตองการดานการสงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปองกันโรคระบาด โรคติดตอ
และความตองการดานการออกกําลังกาย กีฬา นันทนาการและการพักผอนหยอนใจ
- ปญหาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตองการวางระบบและติดตั้งกลองวงจรปดใน
ชุมชมใหทั่วถึง ตองการติดตั้งถังเคมีและอุปกรณดับเพลิงในเขตชุมชน การเสริมสรางความรวมมือและความ
เขาใจของภาคประชาชนในการรวมมือปองกันภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทั้งบุคลากรและเครื่องมือ
- ปญหาและความตองการดานการจัดระเบียบสังคม
- ปญหาคานิยม และพฤติกรรมของวัยรุน ในทางที่ไมเหมาะสม
- ปญหายาเสพติด การเฝาระวัง ปองกัน และแกไข ปญหายาเสพติดรวมถึงแหลงอบายมุข
ตางๆ
 ดานการเมืองการบริหาร
- ความตองการใหสงเสริมบทบาทของคณะกรรมการชุมชน และแกนนําชุมชน อสม. ทั้งใน
ดานการเพิ่มศักยภาพ ขีดความรู ความสามารถ และคาตอบแทน
- ความตองการของประชาชนดานการเขามามีสวนรวมในดานการเมืองและการบริหารงาน
ของเทศบาล
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- ความตองการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเทศบาล ใหมีความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ ไดเขารับการอบรมในหลักสูตรที่ตรงกับตําแหนงสายงานอยางทั่วถึง นําความรูที่ไดจากการ
ฝกอบรมมาประยุกตใชกับการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ บริการประชาชนดวยจิตสํานึก และมีความเปนมือ
อาชีพ มีความคิดสรางสรรค
- ความตองการใหปรับปรุงคุณภาพงานบริการประชาชนของเทศบาลทั้งในสวนของบุคลากร
วัสดุ ครุภัณฑตางๆ เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการบริการ สามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนไดทันตอสถานการณ อีกทั้งสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนผูมาติดตอขอรับ
บริการ
4.3 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย ไดใหขอเสนอแนะใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเปนเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปเปนกรอบแนวทางดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และวิสัยทัศนการพัฒนาที่ได
กําหนดไว โดยมีประเด็นขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในดานตางๆ ดังนี้
1. การจัดทําโครงการพัฒนาควรมีการกําหนดตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดสามารถวัดได
จริงอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว
2. ปจจุบันในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยมีสภาพปญหาการจราจรติดขัด จึงอยากใหเทศบาล
เมืองบุรีรัมยมีการวางแผนพัฒนาเมืองแกไขปญหาการจราจรอยางเปนรูปธรรม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ
เมืองในอนาคต
3. การดําเนินการโครงการพัฒนาตางๆ เทศบาลควรเรงรัดดําเนินการใหเปนไปตามหวง
ระยะเวลาและงบประมาณตามแผนการดําเนินงานที่ไดวางไว โดยเฉพาะโครงการพัฒนาที่เกี่ยวกับดานการ
บริการชุมชนและสังคม การจัดบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค และดานโครงสรางพื้นฐานที่มีผลกระทบ
ตอประชาชนในทองถิ่นโดยตรง เพื่อใหการใชจายงบประมาณตามแผนเกิดประโยชนสูงสุดและเกิดความคุมคา
ตอประชาชนในทองถิ่น
4. เทศบาลเมืองบุรีรัมยควรใหความสําคัญในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคตดานการ
รองรับสังคมผูสูงอายุ ตลอดจนผูพิการ และผูด อยโอกาสในสังคม โดยเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการพัฒนาที่
เกี่ยวกับผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสในสังคม
--------------------------------------------------------

