


คํานํา 

  
  แผนพัฒนาสามป�เทศบาลเมืองบุรีรัมย�  (พ.ศ. 2560 – 2562)   ฉบับนี้   มีวัตถุประสงค�
เพ่ือเป*นการแปลงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย� (พ.ศ. 2558 - 2562)  ไปสู1การปฏิบัติ   
ให6บรรลุตามเป7าประสงค�รวมในแต1ละยุทธศาสตร�การพัฒนา รวมถึงวิสัยทัศน�ท่ีกําหนดไว6  แผนพัฒนาสามป�
เทศบาลเมืองบุรีรัมย�  (พ.ศ. 2560 - 2562)  มีลักษณะเป*นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับป�งบประมาณในแต1ละป�   ซ่ึงมีความต1อเนื่อง   และเป*นแผนก6าวหน6าครอบคลุมระยะเวลา
สามป�   โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป*นประจําทุกป� 

  นอกจากนี้  แผนพัฒนาสามป�เทศบาลเมืองบุรีรัมย�  (พ.ศ. 2560 – 2562)  ยังเป*นแผนท่ีมี
ความเชื่อมโยงกับงบประมาณรายจ1าย  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้ังนี้  เทศบาลเมืองบุรีรัมย�จะต6อง
ใช6แผนพัฒนาสามป�เป*นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ1ายประจําป�  โดยนําโครงการพัฒนาจาก
แผนพัฒนาสามป�ไปดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ1ายประจําป� เพ่ือให6กระบวนการจัดทํางบประมาณ
รายจ1ายเป*นไปด6วยความรอบคอบ รัดกุม ผ1านกระบวนการมีส1วนร1วมของประชาชน   มีความสอดคล6องกับ
ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาท่ีเทศบาลได6กําหนดไว6 

  แผนพัฒนาสามป�เทศบาลเมืองบุรีรัมย�   (พ.ศ. 2560 – 2562)    จึงเป*นเสมือนเข็มทิศ    
ท่ีจะช1วยให6เทศบาลเมืองบุรีรัมย�ได6พิจารณาอย1างรอบคอบ   ในการตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
และใช6ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย�อย1างมีประสิทธิภาพ   เพ่ือให6เกิดประโยชน�สูงสุด    
ต1อท6องถ่ินและประชาชนอย1างยั่งยืน 
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ส�วนท่ี 1 
บทนาํ 

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2542   มีสาระสําคัญในการกําหนดอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว�างรัฐกับองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน   และระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินด�วยกันเอง   การจัดสรรสัดส�วนภาษีและอากรระหว�างรัฐกับ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  โดยคํานึงถึงภาระหน�าท่ีของรัฐกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและระหว�างองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินด�วยกันเองเป4นสําคัญ   
  องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในป5จจุบันจึงมีบทบาท อํานาจหน�าที่อย�างกว�างขวางโดยมิเพียงจะมี
หน�าที่ในการให�บริการสาธารณะพื้นฐานแก�ประชาชนในท�องถ่ินเท�าน้ัน  แต�ยังขยายบทบาทหน�าที่ออกไป รวมถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท�องถ่ินด�วย  และเป4นองค�กรที่เป:ดให�ประชาคม
ท�องถ่ินมีส�วนร�วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพิ่มมากข้ึน  
ตลอดจนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตน  ซึ่งเป4นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. 2548   
   เทศบาลเมืองบุรีรัมย�ในฐานะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีภารกิจอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย     
ที่ต�องดําเนินการและจัดบริการสาธารณะในเขตพื้นท่ี ได�ตระหนักเห็นความสําคัญและเป:ดโอกาสให�ประชาชนเข�า
มามีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนา รวมทั้งการมีส�วนร�วมในการบริหารกิจการของเทศบาล 
  โดยท้ังน้ี  “การวางแผน”   (planning)   เป4นกระบวนการการกําหนดทิศทางการบริหารงานของ
องค�กร   โดยมีการกําหนดจุดหมาย  แนวทางการดําเนินงาน  และวิธีปฏิบัติที่สอดคล�องเป4นระบบ  ซ่ึงการวางแผน
ถือได�ว�าเป4นกิจกรรมแรกของการบริหารงาน และเป4นกิจกรรมท่ีสําคัญที่สุดอันจะส�งผลให�การทํางานขององค�กร
บรรลุเปJาหมายที่ต้ังไว� 

1.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป� 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
พ.ศ. 2548   
  “แผนพัฒนาสามป�” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินที่
สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา อันมีลักษณะเป4นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทํา
ข้ึนสําหรับปKงบประมาณแต�ละปK ซึ่งมีความต�อเน่ืองและเป4นแผนก�าวหน�าครอบคลุมระยะเวลาสามปK โดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป'นประจําทุกป� 
   แผนพัฒนาสามปK  เป4นการแปลงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาไปสู�การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดว�า
ภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาหน่ึง ๆ   จะมีแนวทางการพัฒนาได�มากกว�าหน่ึงแนวทาง   และภายใต�แนวทางการ
พัฒนาหน่ึง   จะมีโครงการ/กิจกรรมได�มากกว�าหน่ึงโครงการ/กิจกรรมที่จะนํามาดําเนินการเพื่อให�บรรลุตาม
วัตถุประสงค�       และเปJาหมายท่ีต�องการในแต�ละยุทธศาสตร�การพัฒนา  เพื่อให�บรรลุวิสัยทัศน�และจุดมุ�งหมาย
เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนในท่ีสุด 
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   ดังน้ัน  โครงการที่บรรจุอยู�ในแผนพัฒนาสามปK  โดยเฉพาะในแผนประจําปKแรกของห�วง
ระยะเวลาสามปKน้ันควรมีสภาพความพร�อมอย�างน�อย  2   ประการ   คือ 
  1.  มีความแน�นอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ   โดยควรมีการประเมินถึงความเป4นไปได�ของ
โครงการ/กิจกรรม    รวมท้ังผลประโยชน�สาธารณะที่ได�รับจากโครงการ/กิจกรรม 
  2.  กิจกรรมที่อยู�ในแผนประจําปKแรกของห�วงระยะเวลาสามปK    ควรมีความพร�อมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร   เพื่อให�สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใช�จัดทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําปKได�ต�อไป 
  นอกจากน้ี แผนพัฒนาสามปK เป4นแผนที่มีความสัมพันธ�ใกล�ชิดกับงบประมาณรายจ�ายประจําปK   
โดยจะนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปKมาเป4นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปK เพื่อให�
กระบวนการการจัดทํางบประมาณเป4นไปด�วยความรอบคอบ     และผ�านกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชน   
โดยท้ังน้ีสามารถจําแนกลักษณะกว�าง ๆ ของแผนพัฒนาสามปK   ได�ดังต�อไปน้ี 
  1.  เป4นเอกสารที่แสดงความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  2.  เป4นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
  3.  เป4นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเป4นห�วงระยะเวลาสามปK 
  4. เป4นเอกสารท่ีจะแสดงความเช่ือมโยงระหว�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนากับงบประมาณ   
รายจ�ายประจําปK 

2.  วัตถุประสงค-ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป�   
   1.  เพื่อแสดงความสัมพันธ�เช่ือมโยงและสอดคล�องกันระหว�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและการ
จัดทํางบประมาณประจําปK 
            2.  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช�วงสามปKท่ีมีความสอดคล�องและสามารถสนองตอบต�อ
ยุทธศาสตร-การพัฒนาอย�างมีประสิทธิภาพ 
   3.  เป4นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต�าง ๆ     ให�อยู�ในลักษณะท่ีพร�อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปKและนําไปปฏิบัติได�ทันทีเมื่อได�รับงบประมาณ 
   4.  เพื่อให�การใช�จ�ายงบประมาณของเทศบาลเป4นไปอย�างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
   5.  เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาของปKน้ัน ๆ   ว�าเป4นอย�างไร   โดยจะต�อง
สอดคล�องและสามารถสนองตอบต�อวัตถุประสงค�ของการพัฒนา 

3.  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. 
2548  หมวด  3  ข�อ  17  ได�กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําแผนพัฒนาสามปK โดยมีขั้นตอน  ดังน้ี 
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   (1)   คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินร�วมกับประชาคมท�องถ่ิน   กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให�
สอดคล�องกับวิสัยทัศน� พันธกิจ และจุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา รวมทั้งสอดคล�องกับ
ป5ญหา ความต�องการของประชาคมและชุมชน 
   (2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  
ป5ญหา  ความต�องการ  และข�อมูลนํามาจัดทําร�างแผนพัฒนาสามปKแล�วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
   (3)  คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนาสามปK เพื่อเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 
   (4)  ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนาสามปK และประกาศใช�แผนพัฒนาสามปK 
 1. การเตรียมการจัดทําแผน 
 1)  หน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนา   ควรเข�าพบผู�บริหารท�องถ่ินเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค�   
ความสําคัญและความจําเป4นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปK   เพื่อให�ผู�บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต�องดําเนินการ
ต�อไป   และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปKห�วงปK   พ.ศ.........ถึง.........ผ�านปลัดองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินให�ผู�บริหารส�วนท�องถ่ินอนุมัติโครงการดังกล�าวจะเป4นการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปK   และกําหนดปฏิทินการทํางานไว�อย�างชัดเจน 
 2)  หน�วยงานท่ีรับผิดชอบแจ�งโครงการท่ีได�รับอนุมัติให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ ได�แก� คณะกรรมการพัฒนา
ท�องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน หน�วยงานภายในขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
และประชาคม 
 2. การคัดเลือกยุทธศาสตร-และแนวทางการพัฒนา 
 1)  ในข้ันตอนน้ี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา     พร�อมท้ังข�อมูลที่เก่ียวข�อง    ป5ญหาความต�องการของท�องถ่ิน   
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร�การพัฒนาของจังหวัดและอําเภอ       และนโยบายของผู�บริหารท�องถ่ินเพื่อนําเสนอต�อ
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
 2)  คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  จัดการประชุมร�วมระหว�างคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  ประชาคม
ท�องถ่ินและส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องเพื่อร�วมกันพิจารณา      โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปKในครั้งแรกให�เวที
การประชุมร�วมกันดังกล�าว   คัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนา    แนวทางการพัฒนาสมควรนํามาใช�เป4นแนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปK   เพื่อเป4นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปKต�อไป 

 แต�สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปKครั้งต�อไป  (เมื่อครบรอบหน่ึงปK)  ให�เวทีการประชุมร�วมพิจารณา
ทบทวนดูว�าจากยุทธศาสตร� แนวทางการพัฒนาท่ีได�คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว�ยังมีความเหมาะสม
หรือไม� ซึ่งในข้ันตอนน้ีในการจัดทําแผนพัฒนาสามปKในปKต�อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนา          
แนวทางการพัฒนาท่ีจะนํามาใช�ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปKก็ได�รวมท้ังกําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะ
เพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได� 
     3)  เม่ือได�แนวทางการพัฒนาแล�ว เวทีการประชุมร�วมพิจารณาว�าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ�างที่ต�อง
ดําเนินการ เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค�และเปJาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใช�เป4นกรอบในการพัฒนา 
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  4)  โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเป4นจํานวนมาก  ดังน้ัน ในข้ันตอนน้ีจะต�องมีการ
ดําเนินการดังน้ี 
  4.1 พิจารณาความเก่ียวเน่ืองกันระหว�างยุทธศาสตร�หรือระหว�างแนวทางการพัฒนา 
  4.2 ให�พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม  จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการของ
ชุมชนท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร�การพัฒนา   ในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปK 

 4.3  มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม    เพื่อท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปKได�
อย�างเหมาะสม  และนอกจากน้ันยังเป4นการจัดลําดับโครงการไว�เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามปKในช�วงถัดไปด�วย 
เน่ืองจากในการดําเนินการ  เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�การพัฒนาอาจจะต�องใช�เวลาต�อเน่ืองนาน
กว�าสามปK    ดังน้ัน  องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงจําเป4นต�องพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่
ต�อเน่ืองไปในระยะยาวด�วย 
 4.4   เน่ืองจากกิจกรรมที่จะต�องดําเนินการมีความหลากหลาย ดังน้ัน ในข้ันของการพิจารณากําหนด
กิจกรรม องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องคํานึงถึงส่ิงต�างๆ ดังต�อไปน้ี 
 -  งบประมาณรายรับ - รายจ�าย  ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ  ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินน้ัน 
 -  ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข�ามาร�วมดําเนินการ  หรือมีภารกิจรับผิดชอบดําเนินการในเรื่องน้ันๆ  
 -  ขีดความสามารถท้ังทางด�านกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ� และความรู�ทางด�านบริหารจัดการ 
ที่ดําเนินการได�เอง 
 3. การเก็บรวบรวมข5อมูลและการวิเคราะห-ข5อมูล 
 1)  การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมข�อมูลที่
จําเป4นต�อการจัดทําแผนพัฒนาสามปK ซึ่งนอกจากจะต�องเก็บรวบรวมข�อมูลพื้นฐานทั่วไปแล�ว ยังจะต�องวิเคราะห�ว�า
ยุทธศาสตร�การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีเลือกต�องการข�อมูลประเภทใดเป4นพิเศษ    ต�องการข�อมูลของห�วง
เวลาใด และจะเก็บข�อมูลจากแหล�งใดเพื่อเป4นข�อมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห�แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมได�
อย�างถูกต�องโดยในการเก็บรวบรวมข�อมูลจะต�องเก็บข�อมูล   ทั้งข�อมูลภายในองค�กรและข�อมูลภายนอก   เพื่อ
สามารถนํามาวิเคราะห� SWOT (การวิเคราะห�จุดแข็งจุดอ�อน โอกาสและอุปสรรค) ได� 
 2)  การวิเคราะห�ข�อมูล ประกอบด�วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
 2.1   การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ�านมา 
 2.2   การคัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 2.3   การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
 2.4   การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห�วงสามปK 
 4.  การกําหนดวัตถุประสงค-ของแนวทางการพัฒนา 
 1)  หลังจากได�แนวทางการพัฒนาในช�วงสามปKแล�วให�ที่ประชุมร�วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค�ของ
ยุทธศาสตร�การพัฒนา   มาจัดทําเป4นวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนา   โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค�การ
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พัฒนาของยุทธศาสตร�การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาที่สอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาในช�วงสามปK     
โดยนําวัตถุประสงค�ดังกล�าวมาจัดทําเป4นวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนาในช�วงสามปK 
 2)  ในข้ันตอนน้ีที่ประชุมจะร�วมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะต�องดําเนินการ
ตามแนวทางที่คัดเลือกและโดยท่ีกิจกรรมที่จะดําเนินการย�อมมีความหลากหลาย   ซ่ึงที่ประชุมจะต�องพิจารณาใน
ประเด็นดังต�อไปน้ีด�วยคือ 
 2.1   พิจารณากิจกรรมที่ต�องดําเนินการเพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนาที่กําหนด
อย�างรอบคอบ   เพื่อให�ได�โครงการ/กิจกรรมท่ีครบถ�วนซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมท่ีองค�กรปกครอง       
ส�วนท�องถ่ินดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมท่ีร�วมดําเนินการ 
 2.2   พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาทั้งภายใต�แนวทางเดียวกัน 
และระหว�างแนวทางการพัฒนา 
 2.3   พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมท้ังในด�านกระบวนการการดําเนินงาน   และในด�านของ
ผลการดําเนินการเพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปKต�าง   ๆ    ได�อย�างถูกต�องเหมาะสม 
 2.4   พิจารณาคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรม 
 5. การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล�องกับแนว
ทางการพัฒนาในช�วงสามปKมาจัดทํารายละเอียดโครงการในด�านเปJาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ� งบประมาณ ระยะเวลา   
ผู�รับผิดชอบและตัวช้ีวัดความสําเร็จ  โดยเน�นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการ  ในปKแรกของ
แผนพัฒนาสามปK  เพื่อให�สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปKได�ต�อไป 
 6. การจัดทําร�างแผนพัฒนาสามป� 
 1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจัดทําร�างแผนพัฒนาสามปKโดยมีเค�าโครง 
ประกอบด�วย 4 ส�วน ดังน้ี 

ส�วนท่ี  1   บทนํา 
ส�วนท่ี  2   สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ินในปKท่ีผ�านมา 
ส�วนท่ี  3   การนําแผนพัฒนาสามปKไปสู�การปฏิบัติ 
ส�วนท่ี  4   การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินนําร�างแผนพัฒนาสามปKที่ปรับปรุงแล�วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพื่อพิจารณา 
  
 7. การอนุมัติและประกาศใช5แผนพัฒนาสามป� 
 1)  คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเสนอร�างแผนพัฒนาสามปKที่ผ�านการพิจารณาให�ผู�บริหารท�องถ่ิน 
เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช�แผนพัฒนาสามปKเพื่อนําไปปฏิบัติ    รวมท้ังแจ�งสภาท�องถ่ิน     คณะกรรมการ 
บริหารงานจังหวัดบูรณาการ องค�การบริหารส�วนจังหวัด อําเภอ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง รวมทั้งประกาศให�ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
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4.  ประโยชน-ของแผนพัฒนาสามป� 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามปK  เป4นเครื่องมือท่ีจะช�วยให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�พิจารณาอย�างรอบคอบ
ให�เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว�างแนวทางการดําเนินงานต�างๆ ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและส�งผลท้ังในเชิงสนับสนุน
และเป4นอุปสรรคต�อกัน เพื่อให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช�
ทรัพยากรการบริหารของท�องถ่ินอย�างมีประสิทธิภาพเพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุด 
 ทรัพยากรการบริหาร  โดยท่ัวไปประกอบด�วย 
 1.  เงิน    ท้ังเงินงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเองและแหล�งงบประมาณภายนอก 
รวมท้ังมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ�ายด�วย  
 2.  คน  ซ่ึงหมายความรวมต้ังแต�ผู�บริหารท�องถ่ิน   พนักงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินทุกระดับ  
ซึ่งจะมีความแตกต�างหลากหลายท้ังด�านความรู�    ทักษะ   และทัศนคติ   ซ่ึงองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องนํา
ศักยภาพของกําลังคนเหล�าน้ันมาใช� รวมท้ังต�องพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน   ให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินและถ�าพิจารณาในความหมายอย�างกว�าง อาจหมายความรวมถึงประชาชนในท�องถ่ินซึ่งจะมี
ส�วนในการพัฒนาท�องถ่ินด�วย 
 3.  วัสดุอุปกรณ-  หมายถึง  เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ท่ีจะสามารถนํามาใช�ในการ
บริหารจัดการท�องถ่ินให�เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ�ให�มีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความก�าวหน�าของสังคมโดยส�วนรวมได�อย�างเท�าทัน   และใช�วัสดุอุปกรณ�ดังกล�าวอย�างเต็มศักยภาพ  
  4. การบริหารจัดการ    เป4นส่ิงท่ีจะช�วยขับเคล่ือนทรัพยากรทั้งสามประการข�างต�นให�เป4นไปอย�าง 
มีประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอย�างย่ังยืน  การบริหารจัดการเป4นทั้งศาสตร�และศิลปXท่ีต�องศึกษาและนําไป
ปฏิบัติอย�างต�อเน่ือง 
 

***************************************** 
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ส�วนที่  2 

สรุปผลการพัฒนาท�องถิ่นในป�ที่ผ�านมา 

2.1 สรุปสถานการณ�การพัฒนา 

 ผลการวิเคราะห�ศักยภาพ (SWOT   Analysis)   ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย� 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ�อน (Weakness) 

1. เทศบาลเมืองบุรีรัมย�เป�นชุมชนโบราณ และมีประวัติการ
ก อต้ังเมืองมายาวนาน 

2. มีแหล งโบราณสถานท่ีได)รับการปรับปรุงให)มีคุณค าทางการ
ท องเท่ียวเชิงอารยธรรม 

3. เป�นศูนย�กลางความเจริญด)านต างๆ เช น ธุรกิจการค)า ส วน
ราชการ และสถาบันการศึกษา 

4. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร)างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ท่ีดีและท่ัวถึง ท้ังในส วนถนน ไฟฟ9า ประปา โทรศัพท� และ
ระบบการจราจร 

5. มีหน วยงาน องค�กรท่ีให)บริการสาธารณะหลากหลาย 
ประชาชนเข)าถึงบริการได)โดยสะดวก 

6. มีองค�กรชุมชน และองค�กรทางสังคมท่ีเข)มแข็ง 

7. มีวิถีชีวิต ปฏิสัมพันธ�ทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ท่ีเอ้ือต อการพัฒนาไปสู สังคมแห งความร มเย็นเป�นสุข 

8. มีโครงสร)างองค�กรเทศบาลท่ีเหมาะสมกับการรับผิดชอบ
ต อภารกิจการให)บริการสาธารณะอย างครอบคลุมในระดับ
หนึ่งแล)ว 

9. ปDจจุบันประชาชนให)การยอมรับในคุณภาพการการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย�       
เพ่ิมมากข้ึน 

10. กลุ มการเมืองมีความเข)มแข็งและเป�นเอกภาพเป�นแกนนํา
ในการบริหารและพัฒนาท)องถ่ินท่ีมีพลังศักยภาพสูง 

 

1. สถานะการเงินการคลังของเทศบาลเมืองบุรีรัมย�
ยังมีข)อจํากัด งบประมาณไม เพียงพอต อการลงทุน
หรือการดําเนินงานโครงการขนาดใหญ  

2. สภาพแวดล)อมยังไม ได)รับการปรับปรุงอย าง
เหมาะสมเพียงพอ ในขณะท่ีปDญหาด)านสิ่งแวดล)อม
นับวันจะเป�นภาระและเพ่ิมระดับความรุนแรงข้ึน
เรื่อยๆ 

3. ปDญหาด)านสุขภาพและการเจ็บปGวยของ
ประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึนสืบเนื่องจากการเสพติด
เทคโนโลยี ส งผลให)ปฏิสัมพันธ�ทางสังคมกับโลกแห ง
ความเป�นจริงลดน)อยลง 

4. ฐานะความเป�นอยู และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนบางส วนค อนข)างตํ่า 

5. อุปกรณ� เครื่องมือเครื่องใช)ในการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาท)องถ่ินส วนมากชํารุด ไม ทันสมัย และไม 
เพียงพอ 

6. อัตรากําลังด)านบุคลากรหลักในตําแหน งท่ีมี
ความสําคัญและจําเป�นยังขาดแคลน อีกท้ังการ
พัฒนายกระดับความรู) ความสามารถ ตลอดจน
จิตสํานึกต องานบริการประชาชนยังไม ท่ัวถึง  
 



8 

 

 โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treat) 

1. แนวทางและนโยบายแห งรัฐยังคงให)ความสําคัญต อการ
กระจายอํานาจ ภารกิจ และรายได) แก องค�กรปกครองส วน
ท)องถ่ิน 

2. การพัฒนาการท องเท่ียวโดยเฉพาะด)านโบราณสถานและ
อารยธรรมขอมเป�นยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญของจังหวัดและกลุ ม
จังหวัด 

3. ระบบคมนาคมเชื่อมโยงได)ท้ังทางรถยนต� รถไฟ และ
เครื่องบิน ตลอดจนการเชื่อมโยงกับแหล งอุตสาหกรรมส งออก
ในภาคตะวันออก และเส)นทางการท องเท่ียวในระดับภูมิภาค 

4. มีสถาบันการศึกษาท่ีหลากหลาย ท้ังระดับตํ่ากว า
อุดมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ท่ีช วยพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและการส งเสริมเศรษฐกิจ  

5. การขยายตัวของเมืองโดยรอบท่ีอยู ในความรับผิดชอบของ
องค�กรปกครองส วนท)องถ่ินหลายแห ง มีอัตราการเจริญเติบโต
ทางธุรกิจและการขยายตัวทางเศรษฐกิจค อนข)างสูง ส งผลดี
ต อเศรษฐกิจภายในเขตเมือง 

6. ระดับความร วมมือระหว างองค�กร หน วยงานภาคส วนต างๆ 
ค อนข)างดี มีจิตสํานึกต อชุมชนและท)องถ่ิน 

 

1. การลงทุนในธุรกิจบริการรองรับการท องเท่ียว
โดยเฉพาะด)านโรงแรมท่ีพักไม เพียงพอ และขาด
กิจกรรมเชื่อมโยงเพ่ือส งเสริมการท องเท่ียว 

2. ปDญหาของพ้ืนท่ีเมืองอีกประการหนึ่งคือต)องแบก
รับภาระการให)บริการสาธารณะแก ประชากรแฝง
จากนอกเขตเทศบาล 

3. กระแสความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัฒน�มีผลให)
เกิดการแพร กระจายของค านิยม และวัฒนธรรม
ในทางท่ีไม สอดคล)องกับวิถีชีวิตด้ังเดิม 

4. พ้ืนท่ีการขยายตัวของเมืองโดยรอบท่ีอยู ในความ
รับผิดชอบขององค�กรปกครองส วนท)องถ่ินหลาย
แห ง ขาดการประสานและบูรณาการในการพัฒนา
เมืองร วมกัน 

 

 

 

*********************************************** 
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จํานวน จํานวนโครงการ งบประมาณ งบประมาณ

ยุทธศาสตร� / แนวทาง โครงการ ในแผนการ คิดเป น ในแผนพัฒนา อนุมัติ คิดเป น

ในแผนพัฒนา 3 ป& ดําเนินงาน ร'อยละ 3 ป& ป&งบประมาณ ร'อยละ

พ.ศ. 2559-2561 ป& พ.ศ. 2559 พ.ศ.2559-2561 พ.ศ. 2559

1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด'านโครงสร'างพ้ืนฐาน 29 7 24.14 452,732,000 3,999,500 0.88

1.1 ก�อสร	าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน 20 5 25.00 444,682,000 3,979,500 0.89

      ทางเท	าและระบบระบายนํ้า

1.2 ติดต้ัง ปรับปรุง  และขยายเขตไฟฟ,าสาธารณะ 2 1 50.00 1,200,000 10,000 0.83

1.3 พัฒนาระบบจราจร 6 0 0.00 6,750,000 0 0.00

1.4 ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุง 1 1 100.00 100,000 10,000 10.00

      และขยายบริการของการประปาภูมิภาค

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาสิ่งแวดล'อมและการจัดการ 37 17 45.95 56,258,600 22,566,979 40.11

    ทรัพยากรธรรมชาติ

2.1 สร	างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ 5 5 100.00 250,000 188,979 75.59

      ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล	อม

2.2 เฝ,าระวังและป,องกันทรัพยากรธรรมชาติ 21 5 23.81 28,686,000 1,266,000 4.41

     ส่ิงแวดล	อม

2.3 ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพ 2 2 100 16,160,600 13,298,400 82.29

      การรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย

     และส่ิงปฏิกูล

2.4 ปรับปรุงสภาพแวดล	อมและพัฒนาภูมิทัศน? 9 5 55.56 11,162,000 7,813,600 70.00

     ของบ	านเมือง

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเศรษฐกิจ 5 2 40.00 10,450,000 420,000 4.02

3.1 พัฒนาส�งเสริมอาชีพ และกระจายรายได	ให	แก� 2 2 100.00 350,000 420,000 120.00

     ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 พัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว 3 0 0.00 10,100,000 0 0.00

    โดยการมีส�วนร�วมของประชาชน

4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคม และสร'างความเข'มแข็ง 18 16 88.89 24,655,600 23,493,800 95.29

   ของชุมชนโดยกระบวนการมีส>วนร>วม

4.1 เสริมสร	างความเข	มแข็งของชุมชนและส�งเสริม 12 10 83.33 1,020,000 785,000 76.96

     การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาท	องถิ่น

4.2 เสริมสร	างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห? 4 4 100.00 23,615,600 22,688,800 96.08

     ผู	ด	อยโอกาส

4.3 การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน 2 2 100.00 20,000 20,000 100.00

     2.2.1  การนําแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ.2559 - 2561) ไปสู>การปฏิบัติ 

                เปรียบเทียบจํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. 2559 - 2561) เฉพาะป& พ.ศ. 2559

                         กับจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2559

2.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
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จํานวน จํานวนโครงการ งบประมาณ งบประมาณ

ยุทธศาสตร� / แนวทาง โครงการ ในแผนการ คิดเป น ในแผนพัฒนา อนุมัติ คิดเป น

ในแผนพัฒนา 3 ป& ดําเนินงาน ร'อยละ 3 ป& ป&งบประมาณ ร'อยละ

พ.ศ. 2559-2561 ป& พ.ศ. 2559 พ.ศ.2559-2561 พ.ศ. 2559

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบสาธารณสุข 57 52 92.31 9,411,500 6,345,187 67.42

5.1 ปรับปรุงและขยายการบริการด	าน 19 19 100.00 1,997,350 2,000,850 100.18

     การรักษาพยาบาล

5.2 ส�งเสริมและให	บริการแพทย?แผนไทยและ 3 3 100.00 350,000 197,975 56.56

     แพทย?ทางเลือก

5.3 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษา 5 4 80.00 1,163,600 493,600 42.42

      พยาบาลและสถานบริการ

5.4 ส�งเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน 3 3 100.00 1,040,000 876,025 84.23

5.5 ส�งเสริมระบบงานสร	างเสริมสุขภาพอนามัย 8 8 100.00 1,350,000 1,127,422 83.51

5.6 ป,องกัน ควบคุมโรคติดต�อ 5 5 100.00 569,000 511,965 89.98

5.7 ป,องกันการติดยาและสารเสพติด 1 1 100.00 49,150 4,950 10.07

5.8 ส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการ 12 8 66.67 2,792,400 1,087,400 38.94

     สาธารณะให	ได	มาตรฐาน

5.9 ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆ�าสัตว?และ 1 1 100.00 100,000 45,000 45.00

      ควบคุมการเล้ียงสัตว?

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 97 42 43.30 154,262,800 63,449,000 41.13

    จารีตประเพณี และภูมิปGญญาท'องถ่ิน

6.1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา 15 5 33.33 9,335,000 868,000 9.30

6.2 ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ 29 20 68.97 26,880,060 30,309,100 112.76

     และมาตรฐานการศึกษา

6.3 ขยายบริการ และโอกาสทางการศึกษา 1 0 0.00 300,000 0 0.00

6.4 สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลน 2 2 100.00 57,749,240 24,935,100 43.18

6.5 ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและอุปกรณ?การเรียน 24 4 16.67 53,951,500 2,869,800 5.32

      การสอน

6.6 เสริมสร	างจริยธรรมและลักษณะนิสัยของนักเรียน 5 2 40.00 160,000 35,000 21.88

6.7 ส�งเสริมและอนุรักษ?วัฒนธรรมประเพณีท	องถิ่น 10 4 40.00 2,670,000 2,650,000 99.25

6.8 ส�งเสริมกีฬานันทนาการและกิจการเยาวชน 11 5 45.45 3,217,000 1,782,000 55.39

7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาการเมือง การบริหาร 66 38 57.58 47,124,300 16,927,100 35.92

    และการบริการประชาชน

7.1 ส�งเสริมความรู	 ความเข	าใจ และการมีส�วนร�วม 4 4 100.00 710,000 150,000 21.13

     ในการปกครองท	องถิ่น

7.2 ส�งเสริมความรู	และประชาสัมพันธ? 5 3 60.00 10,205,000 5,358,000 52.50

      กิจการของเทศบาล

7.3 การส�งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ 11 5 45.45 4,061,000 2,065,000 50.85

     ปฏิบัติงานของบุคลากร
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จํานวน จํานวนโครงการ งบประมาณ งบประมาณ

ยุทธศาสตร� / แนวทาง โครงการ ในแผนการ คิดเป น ในแผนพัฒนา อนุมัติ คิดเป น

ในแผนพัฒนา 3 ป& ดําเนินงาน ร'อยละ 3 ป& ป&งบประมาณ ร'อยละ

พ.ศ. 2559-2561 ป& พ.ศ. 2559 พ.ศ.2559-2561 พ.ศ. 2559

7.4 ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช	ในการ 12 3 25.00 7,830,800 2,867,700 36.62

      ปฏิบัติงาน

7.5 ก�อสร	าง ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน 3 2 66.67 220,000 305,000 138.64

7.6 เสริมสร	างประสิทธิภาพการบริหารงาน 12 9 75.00 2,117,500 805,000 22.85

     ของเทศบาล

7.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได	ของ 5 4 80.00 742,000 498,400 67.17

     เทศบาล

7.8 เสริมสร	างความม่ันคงปลอดภัย และความสงบ 11 7 63.64 15,873,000 4,813,000 30.32

     เรียบร	อยของประชาชน

7.9 ปรับปรุงกิจการพาณิชย?ของเทศบาล 3 1 33.33 5,365,000 65,000 1.21

รวม 309 172 55.66 754,894,800 137,201,566 18.17
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2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 2.3.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย( ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2558 

� จํานวนโครงการที่ได2รับการอนุมัติงบประมาณในป+งบประมาณ พ.ศ. 2558  รวม  222  โครงการ   
   งบประมาณอนุมัติ จํานวน  118,024,947.50  บาท 

� จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล2วเสร็จ รวม  187  โครงการ  คิดเป9นร2อยละ  84.23  งบประมาณเบิกจ:าย  
จํานวน    93,828,234.35  บาท  คิดเป9นร2อยละ 79.50 

� จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล2วเสร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค( รวม  159 โครงการ  คิดเป9นร2อยละ 85.03 
� จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล2วเสร็จแต:ไม:บรรลุตามวัตถุประสงค( รวม  23  โครงการ  คิดเป9นร2อยละ 12.30 
� จํานวนโครงการที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด รวม  159  โครงการ คิดเป9นร2อยละ 85.03 
� จํานวนโครงการที่ไม:บรรลุผลสมัฤทธิ์ตามตัวชี้วัด รวม  23 โครงการ คิดเป9นร2อยละ 12.30 
� จํานวนโครงการที่อยู:ระหว:างดําเนินการ รวม  6  โครงการ  คิดเป9นร2อยละ  2.70  งบประมาณรอการเบิกจ:าย     

   จํานวน 8,080,000  บาท  คิดเป9นร2อยละ 6.85  ประกอบด2วย                                                                                                                             

ยุทธศาสตร(/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เหตุผล 
หน:วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร(ท่ี 1 การพัฒนาด
าน
โครงสร
างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1 ก�อสร
าง ปรับปรุง 
บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท
า 
และระบบระบายนํ้า 

1.โครงการก�อสร
างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กพร
อมท�อระบายนํ้า และบ�อ
พักถนนธานี ข
างบ
านเลขท่ี 48/6  ร
าน
บุรีรัมย/ค
าเหล็ก (ชุมชนหนองปรือ)   

780,000  -กันเงิน (ป7จจุบัน
ดําเนินการเรียบร
อย
แล
ว) 

กองช�าง 

2.โครงการก�อสร
างปรับปรุงผิว 
แอสฟ7ลท/ติกคอนกรตี ถนนจิระ    
จากวงเวียนประชาธิปไตยถึงแยก 
ถนนสุนทรเทพ  

4,260,000  -กันเงิน กองช�าง 

ยุทธศาสตร(ท่ี 2 การพัฒนา
สิ่งแวดล
อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
แนวทางท่ี 4  ปรับปรุงสภาพแวดล
อม 
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและพัฒนาภมูิทัศน/
ของบ
านเมือง 

1.โครงการก�อสร
างปรับปรุง 
สวนรมย/บุร ี200 ปB   

2,300,000  -กันเงิน กองช�าง 

ยุทธศาสตร(ท่ี 7 การพัฒนาการเมอืง
การบริการและการบริการประชาชน  
แนวทางท่ี 5 ก�อสร
าง ปรับปรุง
สถานท่ีปฏิบัติงาน 

1.โครงการก�อสร
างท่ีจอดรถผู
มาตดิต�อ
งานตลอดจนเจ
าหน
าท่ีผู
มาปฏิบัตงิาน
ด
านหลังสาํนักงานและด
านข
างกอง
สาธารณสุข   

500,000    -กันเงินไม�ก�อหน้ีผูกพัน สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตร(ท่ี 7 การพัฒนาการเมอืง
การบริการและการบริการประชาชน  
แนวทางท่ี 8 เสริมสร
างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบเรียบร
อยของ
ประชาชน 

1.โครงการจัดหาอุปกรณ//ครุภณัฑ/
สําหรับการปฏิบัติงานท่ัวไปงานปHองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั  

120,000  -กันเงินไม�ก�อหน้ีผูกพัน
(เครื่องวิทยุสื่อสาร 
มือถือ 10 เครื่อง) 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

2.โครงการจัดหาอุปกรณ//ครุภณัฑ/
สําหรับปฏิบัติงานท่ัวไปของงานเทศกิจ   

120,000  -กันเงินไม�ก�อหน้ีผูกพัน
(เครื่องวิทยุสื่อสารมือ
ถือ 10 เครื่อง) 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
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� จํานวนโครงการท่ีไม:ได2ดําเนนิการ รวม  29  โครงการ  คิดเป9นร2อยละ 13.06   
งบประมาณรวม  7,672,000  บาท  คิดเป9นร2อยละ  6.50   ประกอบด2วย 

ยุทธศาสตร(/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เหตุผล 
หน:วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร(ท่ี 1 การพัฒนาด
าน
โครงสร
างพ้ืนฐาน  
แนวทางท่ี 4 ประสานงานและ
สนับสนุนการปรับปรุงและขยาย
บริการของการประปาภมูิภาค 

1.โครงการขยายเขต
ระบบประปา
สาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย/
  

10,000  -มีระบบประปาครอบคลุมทุก
ครัวเรือน 

กองช�าง 

ยุทธศาสตร(ท่ี 2 การพัฒนา
สิ่งแวดล
อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ   
แนวทางท่ี 2 เฝHาระวังและปHองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม 

1.โครงการจัดหา
เครื่องจักรกลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
กําจัดขยะมลูฝอย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย/ 
  

1,086,000  -ไม�ได
รับเงินอุดหนุนจากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล
อม และเงิน กองทุน
สิ่งแวดล
อม 

กองช�าง
สุขาภิบาล 

ยุทธศาสตร(ท่ี 2 การพัฒนา
สิ่งแวดล
อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
แนวทางท่ี 4 ปรับปรุงสภาพแวดล
อม 
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและพัฒนาภมูิทัศน/
ของบ
านเมือง 

1.โครงการสนับสนุน
การดําเนินภารกิจ 
ด
านผังเมือง 

400,000  -ไม�สามารถดําเนินการได
 เน่ืองจาก
เอกสารยังไม�เรียบร
อย ประกอบกับ
องค/กรปกครองส�วนท
องถ่ินท่ีเข
าร�วม
โครงการฯส�งเงินอุดหนุนให
ปลายปB
งบประมาณ จึงไม�สามารถดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดไุด
ทันเวลา 

กองช�าง 

2.โครงการจ
างเหมา
แรงงานดูแล
บํารุงรักษาระบบ
บําบัดนํ้าเสีย  

108,000  -มีข
อจํากัดด
านงบประมาณ กองช�าง
สุขาภิบาล 

ยุทธศาสตร(ท่ี 4 การพัฒนาด
านสงัคม 
และสร
างความเข
มแข็งของชุมชนโดย
กระบวนการมีส�วนร�วม 
แนวทางท่ี 1 เสริมสร
างความเข
มแข็ง
ของชุมชนและส�งเสริมการมีส�วนร�วม
ของประชาชนในการพัฒนาท
องถ่ิน 
 

 1.โครงการจัดเวที 
"สภาเมือง" เพ่ือ
ส�งเสริมการมีส�วนร�วม
ของประชาชนในด
าน
การเมืองและการ
บริหารงานเทศบาล  

40,000  -ในปBท่ีผ�านมาเทศบาลไม�มีโครงการ
สําคัญๆ ขนาดใหญ�ท่ีมผีลกระทบต�อ
วิถีชีวิตของประชาชนหรือสิ่งแวดล
อม
ท่ีต
องเปOดเวที “สภาเมือง” เพ่ือขอรับ
ฟ7งความคิดเห็นของประชาชน 

กอง 
วิชาการฯ 

2.โครงการอบรมและ 
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน 
  

50,000 
 

 -ไม�ได
ดําเนินโครงการฯ กอง 
สวัสดิการฯ 

3.โครงการเพ่ือนเตือน
เพ่ือนต
านยาเสพติด 

30,000  -ไม�ได
ดําเนินการเน่ืองจากโครงการ
ซํ้าซ
อนกับกองการศึกษา 

กอง 
สวัสดิการฯ 
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ยุทธศาสตร(/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เหตุผล 
หน:วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร(ท่ี 4 การพัฒนาด
านสังคม 
และสร
างความเข
มแข็งของชุมชนโดย
กระบวนการมีส�วนร�วม  
แนวทางท่ี 2 เสรมิสร
างสวัสดิการ
สังคม และการสงเคราะห/ผู
ด
อยโอกาส 

1.โครงการสงเคราะห/
ผู
ประสบสาธารณภัย 
ผู
ยากไร
และ
ผู
ด
อยโอกาสในเขต
เมือง 

10,000 -ไม�ได
ดําเนินโครงการฯ กอง 
สวัสดิการฯ 

ยุทธศาสตร(ท่ี 5 การพัฒนาระบบ
สาธารณสุข 
แนวทางท่ี 1 ปรับปรุงและขยายการ
บริการด
านการรักษาพยาบาล 

1.โครงการพัฒนา
หน�วยบริการปฐมภูมิ
เทศบาล 
เมืองบุรีรัมย/ 

100,000  -โอนลดงบประมาณไปในหมวด
เงินเดือนลูกจ
างประจํา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

ยุทธศาสตร(ท่ี 5 การพัฒนาระบบ
สาธารณสุข  
แนวทางท่ี  5 ส�งเสริมระบบงานสร
าง
เสรมิสุขภาพอนามัย 

1.โครงการกินอาหาร
ถูกหลักอนามัย 
สะอาด ปลอดภยั  
เติบโตสมวัย สดใส  
ไม�ลงพุง  

10,000 - เปSนของโรงเรียนฮั้วเค้ียวดาํเนินการ
ไม�ทันเน่ืองจากคุณครมูีภารกิจมาก 

กอง 
สาธารณสุขฯ  
(งบ กปสท.) 

2.โครงการส�งเสริมการ
ออกกําลังกายชุมชน
หนองปรือ 

5,000 - ชุมชนยังหาสถานท่ีไม�ได
ในการเก็บ
เครื่องเสยีงและขาดความพร
อมในการ
สร
างกลุ�มออกกําลังกาย 

กอง 
สาธารณสุขฯ  
(งบ กปสท.) 

3.โครงการส�งเสริมการ
ออกกําลังกายชุมชน
ชุมเห็ด  

5,000  -ชุมชนยังไม�พร
อมดําเนินในการจัดตั้ง
ชมรมออกกําลังกายในชุมชน 

กอง 
สาธารณสุขฯ  
(งบ กปสท.) 

4.โครงการส�งเสริมการ
ออกกําลังกายชุมชน
หลังสถานีรถไฟ  

5,000  -ชุมชนยังไม�พร
อมดําเนินในการจัดตั้ง
ชมรมออกกําลังกายในชุมชน 

กอง 
สาธารณสุขฯ  
(งบ กปสท.) 

5.โครงการส�งเสริม
สุขภาพกลุ�มผู
สูงอายุ
ชุมชนหลังศาล    

16,500  -ไม�มีผู
แข�งขัน 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ  
(งบ กปสท.) 

7.โครงการรอยยิ้ม
สดใส  สุขภาพปาก
และฟ7นเด็กปฐมวัย
แข็งแรง  

8,500  -เปSนของโรงเรียนฮั้วเค้ียว  คุณครู
ดําเนินการไม�ทัน 

กอง 
สาธารณสุขฯ  
(งบ กปสท.) 

8.โครงการยิม้ละไมวัย
สูงอายุ  

15,000  -ศูนย/แพทย/ 4 อยู�ระหว�างการย
าย
ศูนย/ใหม�จึงดําเนินการไม�ทัน 

กอง 
สาธารณสุขฯ  
(งบ กปสท.) 
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ยุทธศาสตร(/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เหตุผล 
หน:วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร(ท่ี 6 การพัฒนาการศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและ
ภูมิป7ญญาท
องถ่ิน  
แนวทางท่ี 1 พัฒนาการบริหารและ
บุคลากรการศึกษา 

1.โครงการห
องเรยีน
สองภาษา   

5,000,000  -เน่ืองจากได
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค/การบริหารส�วน
จังหวัดบุรีรมัย/  แต�ไม�ได
รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค/การ
บริหารส�วนจังหวัดบุรีรัมย/  กอง
การศึกษาจึงโอนลดงบประมาณ 
ไปใช
ใน 
-โครงการแห�เทียนพรรษา 200,000
บาท 
-โครงการจัดส�งนักกีฬาเข
าร�วมการ
แข�งขันกีฬานักเรียน อปท. ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 200,000บาท   
-โครงการสนับสนุนค�าใช
จ�ายในการ
บริหารสถานศึกษา  50,000 บาท 
-โอนงบประมาณไปใช
ในค�าตอบแทนผู

ปฏิบัติราชการอันเปSนประโยชน/แก� 
อปท. 50,000บาท  
-โอนงบประมาณไปใช
ในค�าก�อสร
าง
อาคารเรยีนอนุบาลโรงเรยีน 
เทศบาล 2   29,131.79 บาท 

กองการศึกษา 

ยุทธศาสตร(ท่ี 6 การพัฒนาการศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และ
ภูมิป7ญญาท
องถ่ิน 
แนวทางท่ี 2 ปรับปรุงการเรียนการ
สอนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 

1.โครงการส�งเสริม
องค/กรปกครองส�วน
ท
องถ่ินท่ีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด�น   

50,000    -ไม�ได
รับการจัดสรรจากกรมส�งเสริม
การปกครองท
องถ่ิน 

กองการศึกษา 

2.โครงการประเมิน
สถานศึกษาภายนอก
ประจําปB   

5,000    -สมส. ไม�เข
าประเมินสถานศึกษา
ตั้งแต�ปB พ.ศ.2557- 2558  กองการ 
ศึกษาจึงโอนลดงบประมาณไปใช
ใน
โครงการจัดแสดงดนตรีเพ่ือประชาชน 
5,000 บาท 

กองการศึกษา 

3.โครงการจัดทําศูนย/
เรียนรู
สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 
 
 
 
 

50,000 -ไม�ได
รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส�งเสรมิการปกครองท
องถ่ิน 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร(/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เหตุผล 
หน:วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร(ท่ี 7 การพัฒนาการเมอืง 
การบริหารและการบริการประชาชน 
แนวทางท่ี 1 ส�งเสริมความรู
ความ
เข
าใจและการมสี�วนร�วมในการ
ปกครองท
องถ่ิน 
 

1.โครงการกิจกรรม
เสรมิสร
างความ
ปรองดองปกปHอง
สถาบันเพ่ือพัฒนา
ประชาธิปไตย  

200,000  - กิจกรรมหลักเสริมสร
างความ
ปรองดองจัดระดับจังหวัด  องค/กร
ปกครองส�วนท
องถ่ินได
ร�วมกับจังหวัด
รูปแบบรวมพลังมวลชนสร
างความ
ปรองดอง 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

2.โครงการส�งเสริม
ประชาธิปไตยการ
ปกครอง 
ท
องถ่ินและสนับสนุน
การจัดการเลือกตั้ง  

100,000  - เน่ืองจากเกิดสถานการณ/ความ
ขัดแย
งทางการเมืองใน
กรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ีใกล
เคียง
ต�อเน่ืองกันมาเปSนเวลานาน  จน
ลุกลามไปสู�แทบทุกภูมิของประเทศ  
นับเปSนวิกฤตท่ีร
ายแรงท่ีไม�เคยเกิด
ข้ึนมาก�อน  คณะรักษาความสงบ
แห�งชาติ  (ค.ส.ช.)  จึงจําเปSนต
องเข
า
ควบคุมอํานาจการปกครองเมื่อวันท่ี  
22  พฤษภาคม  2557 การเมืองการ
ปกครองของประเทศบริหารโดย คณะ 
ค.ส.ช. จึงไม�จดัการเลือกตั้งทุกระดับ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตร(ท่ี 7 การพัฒนาการเมอืง
การบริหารและการบริการประชาชน 
แนวทางท่ี 2 ส�งเสริมความรู
และ
ประชาสมัพันธ/กิจการของเทศบาล 

1.โครงการจัดหา
ครุภณัฑ/สาํหรับ
ปฏิบัติงาน  
ประชาสมัพันธ/ (กล
อง
บันทึกภาพเคลื่อนไหว 
1 เครื่อง 

45,000  - ยังขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญในการ 
ใช
งานและบํารุงรักษา 

กองวิชาการฯ 

ยุทธศาสตร(ท่ี 7 การพัฒนาการเมอืง 
การบริหารและการบริการประชาชน  
แนวทางท่ี 3 การส�งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

1.โครงการจ
าง
นักเรียนนักศึกษา
ทํางานระหว�างปOดภาค
เรียน  

20,000  -หน�วยงานได
รับนักศึกษาฝYกงานมา
ปฏิบัติงานอย�างต�อเน่ืองจึงไม�ได
จ
าง
นักเรียน นักศึกษาทํางานระหว�างปOด
ภาคเรยีน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตร(ท่ี 7 การพัฒนาการเมอืง 
การบริหารและการบริการประชาชน  
แนวทางท่ี 4 ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงาน 

 

2.โครงการเช�าบริการ
เครื่องถ�ายเอกสาร  

50,000  -ไม�ได
ทําเปSนรูปแบบ โครงการเช�า
เครื่องถ�ายเอกสารแต�จัดหาเปSนวัสดุ
สํานักงานหมึกถ�ายเอกสาร  ส�วนการ
ดูแลบํารุงรักษาเครื่องถ�ายเอกสารเปSน
ความรับผิดชอบของร
านค
าท่ีจําหน�าย
หมึกถ�ายเอกสาร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตร(ท่ี 7 การพัฒนาการเมอืง 
การบริหารและการบริการประชาชน  
แนวทางท่ี 6 เสริมสร
างประสิทธิภาพ
การบริหารงานของเทศบาล 

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการและ
บุคลากรปฏิบัติงาน
กองทุน 

123,000  -ภารกิจงานกองทุนฯ จํานวนมาก
และเปSนกองทุนต
นแบบอยู�แล
วจึงงด
ศึกษาดูงานไว
ก�อน 

กอง 
สาธารณสุขฯ  
(งบ กปสท.) 
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ยุทธศาสตร(/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เหตุผล 
หน:วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร(ท่ี 7 การพัฒนาการเมอืง 
การบริหารและการบริการประชาชน 
แนวทางท่ี 8 เสรมิสร
างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบเรียบร
อยของ
ประชน 
 

1.โครงการฝYกอบรม
ทบทวน/เสรมิสร
าง
ทักษะการปฏิบัติงาน
ของ อปพร. 

30,000  -ไม�ได
ดําเนินการเน่ืองจากเทศบาล
เปSนชุมชนเมือง สมาชิก อปพร.มภีาระ
ด
านครอบครัว เศรษฐกิจความเปSนอยู�
ไม�ด ี

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตร(ท่ี 7 การพัฒนาการเมอืง
การบริหารและการบริการประชาชน 
แนวทางท่ี 7 ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได
ของเทศบาล 

1.โครงการมอบโล�
ประกาศเกียรตคุิณ
สําหรับผู
มาชําระภาษี
ประจําปBภายใน
กําหนด 

50,000  -โอนลดไปใช
ในโครงการบันทึกข
อมูล
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย/สินเข
าสู�
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร/ (GIS)  
25,000  บาท 

กองคลัง 

2.โครงการออกสํารวจ
ผู
ท่ีอยู�ในข�ายเสยีภาษี
แต�ยังไม�ได
ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี 

50,000  -ไม�ได
ดําเนินโครงการฯ กองคลัง 

 

ข2อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย( 
ในการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย( ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2558 
ในวันจันทร(ท่ี  21  ธันวาคม  2558  เวลา  10.00  น.  ณ  ห2องประชุมช้ัน  4  เทศบาลเมืองบุรีรัมย( 

 
นายกมล  ธรรมทาทอง (ผู2แทนธนารักษ(พ้ืนที่บุรีรัมย()  มีข
อเสนอแนะดงันี ้

1.  ชื่นชมความสะอาดของบ
านเมืองในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย/  โดยเฉพาะหน�วยงานกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล
อมซ่ึงดูแลในด
านการรักษาความสะอาด  ซ่ึงเปSนที่ชื่นชมของผู
มาเยี่ยมเยือนเปSนอย�างยิ่ง   

2.  ควรมีการประดับไฟฟHาในเทศกาลสําคัญๆ  และตามถนนหรือจุดสําคัญต�างๆ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย/  เพื่อให

บ
านเมืองมีความสวยงามและเปSนการส�งเสริมการท�องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย/  นักท�องเที่ยวสามารถเดิมชมความสวยงาม
ภายในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย/ได
ในช�วงเวลากลางคืน  แต�หากมีข
อจํากัดด
านงบประมาณในการดําเนินการเทศบาลควรจะหา
แหล�งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาจากแหล�งอ่ืนๆ 

3.  ทุกกองงานควรมีการปรับปรุงตัวชี้วัด ในแบบ ตป.2  ให
สามารถวัดได
ง�ายข้ึน อีกทั้งตัวชี้วัดควรมีการปรับปรุงให

ถูกต
องครบถ
วน  เพื่อสะดวกต�อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในคร้ังต�อไป 

4.  ชื่นชมเทศบาลเมืองบุรีรัมย/ในด
านการบริหารงานในทุกด
าน  เปรียบเทียบกับองค/กรปกครองส�วนท
องถ่ินอ่ืนที่ได

สังเกตเห็นมา  

นายสมศักดิ์  ปาลกวงศ(  (ผู2ทรงคุณวุฒิ)  มีข
อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ควรมีการตรวจสอบไฟฟHาสาธารณะแบบอัตโนมัติในจุดที่ชํารุดไม�สามารถใช
งานได
เปSนประจํา  เพื่อเปSนการ
ประหยัดพลังงาน   
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 2. ภายในเขตเทศบาลบางจุดมีการติดตั้งไฟฟHาสาธารณะสว�างมากเกินความจําเปSน  ทําให
เปSนการสิ้นเปลืองทั้ง
พลังงานและงบประมาณ 
 3.  ค�าใช
จ�ายด
านไฟฟHาสาธารณะที่เทศบาลมีภาระค�าใช
จ�ายสูง  ขอแนะนําให
เทศบาลเมืองบุรีรัมย/  ทําหนังสือหารือ
ไปที่การไฟฟHาส�วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย/อีกคร้ังหนึ่ง  เพื่อลดหย�อนค�าใช
จ�ายในส�วนนี้ 
นายนพดล  ทั่วประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  มีข
อเสนอแนะดังนี้ 

 - ทุกกองงานควรมีการปรับปรุงตัวชี้วัด ในแบบ ตป.2  ให
สามารถวัดได
ง�ายข้ึน   อีกทั้งตัวชี้วัดควรมีการปรับปรุงให

ถูกต
องครบถ
วน  เพื่อสะดวกต�อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในคร้ังต�อไป 
นายธนนท(  กีรติตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล  มีข
อเสนอแนะดังนี้ 

 - ทุกกองงานควรมีการปรับปรุงตัวชี้วัด ในแบบ ตป.2  ให
สามารถวัดได
ง�ายข้ึน    อีกทั้งตัวชี้วัดควรมีการปรับปรุงให

ถูกต
องครบถ
วน  เพื่อสะดวกต�อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในคร้ังต�อไป 
นางประเนียร  รุ:งโรจน(   ผู2แทนประชาคมเมือง  มีข
อเสนอแนะดังนี้ 
 -  ขอชื่นชมการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย/   โดยเฉพาะการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  เพื่อช�วยเหลือ
ประชาชนดีเทศบาลเมืองบุรีรัมย/ดําเนินการเปSนอย�างดี 
 

************************************ 
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ส�วนท่ี  3 
การนําแผนพัฒนาสามป�ไปสู�การปฏิบัติ 

3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร%การพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร% 

1 
 
 

แนวทางที่ 1 ก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท�าและระบบ   
               ระบายนํ้า 
แนวทางที่ 2 ติดต้ัง ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ%าสาธารณะ  
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบจราจร 
แนวทางที่ 4 ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุงและขยายบริการของการ 
                ประปาภูมิภาค 

การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

2 แนวทางที่ 1 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
                และส่ิงแวดล�อม 
แนวทางที่ 2 เฝ%าระวังและป%องกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและ   
                การจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงสภาพแวดล�อมเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและพัฒนาภูมิทัศน;ของ 
                บ�านเมือง 

การพัฒนาส่ิงแวดล�อม 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 

3 แนวทางที่ 1 พัฒนา ส�งเสริมอาชีพ และกระจายรายได�ให�แก�ประชาชนโดยยึด  
                หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่ 2 พัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียวโดยการมีส�วนร�วมของประชาชน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

4 แนวทางที่ 1 เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ  
                ประชาชนในการพัฒนาท�องถ่ิน 
แนวทางที่ 2 เสริมสร�างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห;ผู�ด�อยโอกาส 
แนวทางที่ 3 การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน 

การพัฒนาสังคม  และสร�างความ
เข�มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการ

มีส�วนร�วม 
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ท่ี 
 

แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร% 

5 
 
 

แนวทางที่ 1  ปรับปรุงและขยายการบริการด�านการรักษาพยาบาล 
แนวทางที่ 2  ส�งเสริมและให�บริการแพทย;แผนไทยและแพทย;ทางเลือก 
แนวทางที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ 
แนวทางที่ 4  ส�งเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน 
แนวทางที่ 5  ส�งเสริมระบบงานสร�างเสริมสุขภาพอนามัย 
แนวทางที่ 6  ป%องกัน ควบคุมโรคติดต�อ 
แนวทางที่ 7  ป%องกันการติดยาและสารเสพติด 
แนวทางที่ 8  ส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะให�ได�มาตรฐาน 
แนวทางที่ 9  ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆ�าสัตว;และควบคุมการเล้ียงสัตว; 

การพัฒนาระบบ
สาธารณสุข 

6 แนวทางที่ 1  พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
แนวทางที่ 2  ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
แนวทางที่ 3  ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษา 
แนวทางที่ 4  สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลน 
แนวทางที่ 5  ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและอุปกรณ;การเรียนการสอน 
แนวทางที่ 6  เสริมสร�างจริยธรรมและลักษณะนิสัยของนักเรียน 
แนวทางที่ 7  ส�งเสริมและอนุรักษ;วัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน 
แนวทางที่ 8  ส�งเสริมกีฬานันทนาการและกิจการเยาวชน 

การพัฒนาการศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิ
ปDญญาท�องถ่ิน 

 

7 แนวทางที่ 1 ส�งเสริมความรู�  ความเข�าใจและการมีส�วนร�วมในการปกครองท�องถ่ิน 
แนวทางที่ 2 ส�งเสริมความรู�และประชาสัมพันธ;กิจการของเทศบาล 
แนวทางที่ 3 การส�งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางที่ 5 ก�อสร�าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 
แนวทางที่ 6 เสริมสร�างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล 
แนวทางที่ 7 ปรับปรุง   ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได�ของเทศบาล 
แนวทางที่ 8 เสริมสร�างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร�อยของประชาชน 
แนวทางที่ 9 ปรับปรุงกิจการพาณิชย;ของเทศบาล 

การพัฒนาการเมือง    
การบริหาร  และการ

บริการประชาชน 
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1  ด�านเศรษฐกิจ

    - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาการท$องเที่ยว

 

แนวทางที่ 1  ก$อสร�าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท�า และระบบระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก�อสร.างปรับปรุง  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างปรับปรุงผิวแอสฟ8ลท�ติก 4,260,000  -  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไป กองช�าง

ผิวแอสฟ8ลท�ติกคอนกรีตถนนจิระ มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ คอนกรีตพื้นที่ไม�น.อยกว�า 14,200 ตร.ม. (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง มาของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

จากวงเวียนประชาธิปไตย ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พื้นที่ทาสีตีเส.นจราจรด.วยสีเทอร�โม ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

ถึงแยกถนนสุนทรเทพ  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พลาสติกพื้นที่ไม�น.อยกว�า 117 ตร.ม แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

ค�าซ�อมดูแลรักษา

2 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.  -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา  0.15 เมตร -  - 2,795,000  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไป กองช�าง

พร.อมท�อระบายน้ําและบ�อพัก ได.มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลี่ย  8.00  เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง มาของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ถนนหลังหมู�บ.านจิระนคร ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 407 เมตร  หรือคิดเปKน ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

จากจิระนครซอย 4 ถึง  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ไม�น.อยกว�า 3,137 ตารางเมตร แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

จิระนครซอย 8 (ชุมชนต.นสัก) ในการสัญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายน้ํา  Ø 1.00 เมตร  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -เพื่อความเปKนระเบียบเรียบร.อย ความยาวท�อระบายน้ํา 674 เมตร ค�าซ�อมดูแลรักษา

ประชุมประชาคมเมือง) สวยงามแก�ท.องถิ่น บ�อพัก 119 บ�อ 

(วางท�อระบายน้ํากลางถนน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป6 (พ.ศ. 2560 - 2562)

เทศบาลเมืองบุรีรัมย


ยุทธศาสตร
ที่ 1  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน

งบประมาณและที่ผ�านมา

แบบ ผ.01
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  -  - 568,000  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไป กองช�าง

พร.อมท�อระบายน้ํา และบ�อพัก มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลี่ย 3.00 เมตร  (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง มาของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ค.ส.ล. ถนนสันติสุขซอย 3 ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 158 เมตร  หรือคิดเปKน ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

(ชุมชนชุมเห็ด)  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ไม�น.อยกว�า 454  ตารางเมตร แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายน้ํา  Ø 0.60 เมตร  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

 -เพื่อความเปKนระเบียบเรียบร.อย ความยาวท�อระบายน้ํา 138 เมตร ค�าซ�อมดูแลรักษา

สวยงามแก�ท.องถิ่น บ�อพัก20 บ�อ(วางท�อระบายน้ํากลางถนน)

4 โครงการก�อสร.างปรับปรุง  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างปรับปรุงผิวแอสฟ8ลท�ติก - - 3,303,000  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไป กองช�าง

ผิวแอสฟ8ลท�ติกคอนกรีต มาตรฐาน  มั่นคง  แข็งแรงพร.อมระบบ คอนกรีตพื้นที่ไม�น.อยกว�า 11,012 ตร.ม. (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง มาของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ถนนหลักเมืองจากแยกถนน ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พื้นที่ทาสีตีเส.นจราจรด.วยสีเทอร�โม ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญแก�บ.าน

คูเมืองไปทางทิศเหนือถึง  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พลาสติก พื้นที่ไม�น.อยกว�า 140  ตร.ม เมืองและท.องถิ่น

ทางรถไฟ ในการสัญจรไปมาของประชาชน  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

ค�าซ�อมดูแลรักษา

5 โครงการก�อสร.างปรับปรุง  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างปรับปรุงผิวแอสฟ8ลท�ติก - 2,100,000  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไป กองช�าง

ผิวแอสฟ8ลท�ติกคอนกรีต มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ คอนกรีตพื้นที่ไม�น.อยกว�า 7,036 ตร.ม. (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง มาของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ถนนนครจากแยกถนนคูเมือง ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พื้นที่ทาสีตีเส.นจราจรด.วยสีเทอร�โม ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

ด.านทิศใต.ถึงแยกถนนคูเมือง  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พลาสติกพื้นที่ไม�น.อยกว�า 76 ตร.ม แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

ด.านทิศเหนือ ในการสัญจรไปมาของประชาชน  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

6 โครงการก�อสร.างถนน คสล. -เพื่อความปลอดภัยของทรัพย�สินทาง -ก�อสร.างถนน คสล.หนา 0.20 เมตร - 4,200,000 -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีรอง กองช�าง

พร.อมท�อระบายน้ําและป�าย ราชการ พื้นที่ประมาณ 4,712 ตร.เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง รับศูนย�ยานพาหนะและบ.านพัก

ประตูทางเข.าศูนย�ยานพาหนะ -เพื่อการสัญจรเข.าออกบริเวณ ท�อระบายน้ํา  Ø 0.60 เมตร ความยาว ร.อยละ 90 พนักงานบริเวณโรงเรียน

และเครื่องจักรกลบริเวณ จอดรถสะดวก ประมาณ 335 เมตร รั้ว คสล. ความ เทศบาล 3

โรงเรียนเทศบาล 3  -เพื่อความสะอาดเปKนระเบียบ ยาวประมาณ 120 เมตร และป�าย

เรียบร.อยไม�มีฝุOนละอองทําให.เกิดมลพิษ ประตูทางเข.า จํานวน 1 จุด

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก�อสร.างปรับปรุงผิว  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างปรับปรุงผิวแอสฟ8ลท�ติก - 310,000  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

แอสฟ8ลท�ติกคอนกรีต มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ คอนกรีตพื้นที่ไม�น.อยกว�า 1,034 ตร.ม. (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ถนนสุคนธมัตจากแยกถนน ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พื้นที่ทาสีตีเส.นจราจรด.วยสีเทอร�โม ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

ปลัดเมืองไปทางทิศตะวันออก  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พลาสติกพื้นที่ไม�น.อยกว�า 12 ตร.ม. แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

ค�าซ�อมดูแลรักษา

8 โครงการก�อสร.างปรับปรุง  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างปรับปรุงผิวแอสฟ8ลท�ติก - 1,041,000  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

ผิวแอสฟ8ลท�ติกคอนกรีตถนนอิสาน มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ คอนกรีต พื้นที่ไม�น.อยกว�า 3,471 ตร.ม.  (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

จากแยกถนนนครถึงแยก ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พื้นที่ทาสีตีเส.นจราจรด.วยสีเทอร�โม ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

ถนนคูเมือง  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พลาสติกพื้นที่ไม�น.อยกว�า 14 ตร.ม. แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

ค�าซ�อมดูแลรักษา

9 โครงการก�อสร.างปรับปรุง  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างปรับปรุงผิวแอสฟ8ลท�ติก - - 4,125,000  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

ผิวแอสฟ8ลท�ติกคอนกรีต มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ คอนกรีตพื้นที่ไม�น.อยกว�า 13,752 ตร.ม. (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ถนนอินจันทร�ณรงค�จากแยก ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พื้นที่ทาสีตีเส.นจราจรด.วยสีเทอร�โม ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

ถนนจิระถึงถนนนิวาศ  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พลาสติก พื้นที่ไม�น.อยกว�า 74 ตร.ม. แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

10 โครงการก�อสร.างปรับปรุง  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างปรับปรุงผิวแอสฟ8ลท�ติก - 4,635,000  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

ผิวแอสฟ8ลท�ติกคอนกรีต มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ คอนกรีตพื้นที่ไม�น.อยกว�า15,452 ตร.ม. (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ถนนปลัดเมืองจากแยกถนนนิวาศ ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พื้นที่ทาสีตีเส.นจราจรด.วยสีเทอร�โม ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

ถึงแยกถนนจิระ  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พลาสติกพื้นที่ไม�น.อยกว�า 156 ตร.ม. แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

ค�าซ�อมดูแลรักษา

งบประมาณและที่ผ�านมา



24

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร - - 690,000  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

พร.อมท�อระบายน้ําและบ�อพัก มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลี่ย 4.00 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง มาของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ค.ส.ล.ใกล.บ.านเลขที่ 488/24 ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 126 เมตรหรือคิดเปKน ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

(ชุมชนบุลําดวนเหนือ)  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ไม�น.อยกว�า 487  ตารางเมตร แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายน้ํา  Ø 0.60 เมตร ความยาว  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

 -เพื่อความเปKนระเบียบเรียบร.อย ท�อระบายน้ํา 109 เมตร บ�อพัก 17 บ�อ ค�าซ�อมดูแลรักษา

สวยงามแก�ท.องถิ่น (วางท�อระบายน้ํากลางถนน)

12 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร   - 591,000  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

พร.อมท�อระบายน้ําและบ�อพัก มาตรฐาน มั่นคง  แข็งแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลี่ย 3.00-5.00 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง มาของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ถนนสันติสุข 2 ข.างบ.านเลขที่ 60 ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 158 เมตรหรือคิดเปKน ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

(ชุมชนชุมเห็ด)  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ไม�น.อยกว�า 572  ตารางเมตร แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร ความยาว  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

 -เพื่อความเปKนระเบียบเรียบร.อย ท�อระบายน้ํา 143 เมตรบ�อพัก 21 บ�อ ค�าซ�อมดูแลรักษา

สวยงามแก�ท.องถิ่น (วางท�อระบายน้ํากลางถนน)

13 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  - 295,000  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

พร.อมท�อระบายน้ําและบ�อพัก มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลี่ย  4.00 เมตร  (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง มาของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ค.ส.ล. ซอยข.างร.าน ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 73 เมตร  หรือคิดเปKน ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

บุรีรัมย�ยนตรการ  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ไม�น.อยกว�า 281  ตารางเมตร แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

(โคกกลาง ซอย 6) ในการสัญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายน้ํา  Ø 0.60 เมตร  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -เพื่อความเปKนระเบียบเรียบร.อย ความยาวท�อระบายน้ํา 65 เมตร ค�าซ�อมดูแลรักษา

ประชุมประชาคมเมือง) สวยงามแก�ท.องถิ่น บ�อพัก 8 บ�อ (วางท�อระบายน้ํากลางถนน)

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการปรับปรุงทางเท.าถนนจิระ  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -พื้นที่ทางเท.าที่จะปรับปรุงไม�น.อยกว�า - - 8,380,000  -ภูมิทัศน�เมืองมีความ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

จากหน.าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย� มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง และมี 12,300 ตร.ม. ปรับปรุงกระถางต.นไม. (งบเทศบาล) สวยงาม ประชาชน ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

(เก�า)ถึงทางรถไฟ(ด.านทิศตะวันตก)ประสิทธิภาพ 180 ชุด ปรับปรุงขอบบ�อพักพร.อมฝา มึความปลอดภัยมากขึ้น  -เสริมสร.างความเจริญ

พร.อมปรับปรุงวางสายไฟฟ�าใต.ดิน  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย บ�อพัก196 บ�อ ปรับปรุงวางสายไฟฟ�า แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

ถนนจิระ ในการสัญจรไปมาของประชาชน ใต.ดินถนนจิระทั้งสองข.างถนน  -ได.ทางเท.าที่มั่นคงแข็งแรง

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -เพื่อความเปKนระเบียบเรียบร.อย ความยาว 3,350เมตร ประหยัดค�าซ�อมดูแลรักษา

ประชุมประชาคมเมือง) สวยงามแก�ท.องถิ่น

15 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างถนน คสล.หนา0.15 เมตร  - 426,000  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

พร.อมท�อระบายน้ําและบ�อพัก มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง และมี กว.าง 3.80 -5.00 เมตร ยาวประมาณ (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ค.ส.ล. ถนนสันติประชา ประสิทธิภาพ 86.50 เมตร หรือคิดเปKนพื้นที่ไม�น.อย ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

ข.างบ.านเลขที่ 224/14  ไปทาง  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย กว�า 370 ตารางเมตร ท�อระบายน้ํา แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

ทิศตะวันออก (ชุมชนหลังศาล) ในการสัญจรไปมาของประชาชน  Ø 0.60 เมตร ความยาว 75 เมตร  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -เพื่อความเปKนระเบียบเรียบร.อย บ�อพัก 12 บ�อ ค�าซ�อมดูแลรักษา

ประชุมประชาคมเมือง) สวยงามแก�ท.องถิ่น (วางท�อระบายน้ํากลางถนน)

16 โครงการก�อสร.างปรับปรุง  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างปรับปรุงผิวแอสฟ8ลท�ติก - 1,478,000  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

ผิวแอสฟ8ลท�ติกคอนกรีต  มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ คอนกรีตกว.างเฉลี่ย 11.40 เมตร ยาว (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ถนนนิวาศ (จากถนนสุนเทพ ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ประมาณ 300 เมตร พื้นที่ 3,420 ตร.ม. ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

ถึงถนนหลักเมือง)  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ทาสีตีเส.นจราจรด.วยสีเทอร�โม แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน พลาสติกพื้นที่ไม�น.อยกว�า 27 ตร.ม  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

17 โครงการก�อสร.างปรับปรุง  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างปรับปรุงผิวแอสฟ8ลท�ติก - 2,875,000  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

ผิวแอสฟ8ลท�ติกคอนกรีต มาตรฐาน  มั่นคง  แข็งแรงพร.อมระบบ คอนกรีตกว.างเฉลี่ย 9.29 เมตร ยาว (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ถนนสันติประชา(จากถนน ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ประมาณ 720 เมตร พื้นที่ 6,690 ตร.ม. ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

ปลัดเมืองถึงถนนอินจันทร�ณรงค�)  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ทาสีตีเส.นจราจรด.วยสีเทอร�โม แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน พลาสติกพื้นที่ไม�น.อยกว�า 47 ตร.ม  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการก�อสร.างปรับปรุงผิวแอส  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างปรับปรุงผิวแอสฟ8ลท�ติก  - 1,642,000 -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

ฟ8ลท�ติกคอนกรีตถนนศรีเพชร 1 มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ คอนกรีตกว.างเฉลี่ย 16.10 เมตร ยาว (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

(จากถนนพิทักษ�ถึงถนนสุนเทพ) ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ประมาณ 235 เมตร พื้นที่ 3,800 ตร.ม. ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

 -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ทาสีตีเส.นจราจรด.วยสีเทอร�โม แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน พลาสติกพื้นที่ไม�น.อยกว�า 28 ตร.ม  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

19 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  - 780,700  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

พร.อมท�อระบายน้ําและบ�อพัก มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ค.ส.ล.ถนนข.างบ.านเลขที่ ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ประมาณ 172 เมตร หรือคิดเปKนพื้นที่ ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

178/11(ชุมชนหน.าสถานีรถไฟ)  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย ไม�น.อยกว�า 832  ตารางเมตร แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายน้ํา Ø 0.60  เมตร  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

 -เพื่อความเปKนระเบียบเรียบร.อย ความยาวท�อระบายน้ํา 148 เมตร ค�าซ�อมดูแลรักษา

สวยงามแก�ท.องถิ่น บ�อพัก 23 บ�อ  

(วางท�อระบายน้ํากลางถนน) 

20 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร   - 200,000  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

พร.อมท�อระบายน้ําและบ�อพัก มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลี่ย 5.00 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ค.ส.ล.ซอยแยกในซอย 4  ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 36.00 เมตรหรือคิดเปKน ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

ทิศตะวันตกข.างบ.านเลขที่  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ไม�น.อยกว�า 175  ตารางเมตร แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

485/10(ชุมชนบุลําดวนใต.) ในการสัญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร ความยาว  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -เพื่อความเปKนระเบียบเรียบร.อย ท�อระบายน้ํา 31 ม. พร.อมบ�อพัก 5 บ�อ ค�าซ�อมดูแลรักษา

ประชุมประชาคมเมือง) สวยงามแก�ท.องถิ่น (วางท�อระบายน้ํากลางถนน)

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  - 150,000  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

พร.อมท�อระบายน้ําและบ�อพัก มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวประมาณ (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ค.ส.ล.ถนนข.างบ.านเลขที่ ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 36.00  เมตร หรือคิดเปKนพื้นที่ ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

437/80-89(ชุมชนราชภัฏ)  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย ไม�น.อยกว�า 139  ตารางเมตร แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

(ป-ญหาความต�องการจากการ ในการสัญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายน้ํา Ø 0.60  เมตร  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

ประชุมประชาคมเมือง)  -เพื่อความเปKนระเบียบเรียบร.อย ความยาวท�อระบายน้ํา 31 เมตร ค�าซ�อมดูแลรักษา

สวยงามแก�ท.องถิ่น บ�อพัก 5 บ�อ(วางท�อระบายน้ํากลางถนน)

22 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  - 150,000  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

พร.อมท�อระบายน้ําและบ�อพัก มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลี่ย  4.00 เมตร   (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ค.ส.ล.ถนนข.างบ.านเลขที่ ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 36  เมตร  หรือคิดเปKน ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

437/110-119 (ชุมชนราชภัฏ)  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ไม�น.อยกว�า 139  ตารางเมตร แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

(ป-ญหาความต�องการจากการ ในการสัญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายน้ํา  Ø 0.60 เมตร  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

ประชุมประชาคมเมือง)  -เพื่อความเปKนระเบียบเรียบร.อย ความยาวท�อระบายน้ํา 31 เมตร ค�าซ�อมดูแลรักษา

สวยงามแก�ท.องถิ่น บ�อพัก 5 บ�อ(วางท�อระบายน้ํากลางถนน)

23 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  500,000  -  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

พร.อมท�อระบายน้ําและบ�อพัก มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลี่ย 4.80 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ค.ส.ล.ถนนข.างบ.านเลขที่ ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 124.00 เมตรหรือคิดเปKน ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

528/22(ชุมชนบุลําดวนเหนือ)  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ไม�น.อยกว�า 578  ตารางเมตร แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

(ป-ญหาความต�องการจากการ ในการสัญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร ความยาว  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

ประชุมประชาคมเมือง)  -เพื่อความเปKนระเบียบเรียบร.อย ท�อระบายน้ํา 108 เมตรบ�อพัก 16 บ�อ ค�าซ�อมดูแลรักษา

สวยงามแก�ท.องถิ่น  (วางท�อระบายน้ํากลางถนน)

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20เมตร 234,000   -  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

ถนนหน.าโรงเรียนเทศบาล 2 มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ กว.าง 13.00 เมตร  ยาว 26.30 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

(ชุมชนวัดอิสาณ) ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ หรือคิดเปKนพื้นที่ไม�น.อยกว�า 341 ตร.ม. ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

 -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

ในการสัญจรไปมาของประชาชน -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรง

 -เพื่อความเปKนระเบียบเรียบร.อย ประหยัดค�าซ�อมดูแลรักษา

สวยงามแก�ท.องถิ่น

25 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างถนนค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 65,000 -  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

ถนนหลักเมือง มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ กว.าง 15.50 เมตร ยาว 6.20 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

(ชุมชนหลังสถานีรถไฟ) ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ หรือคิดเปKนพื้นที่ไม�น.อยกว�า 96 ตร.ม. ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย แก�บ.านเมือง และท.องถิ่น

ประชุมประชาคมเมือง) ในการสัญจรไปมาของประชาชน  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

26 โครงการขยายผิวจราจรถนนจิระ  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างทางเท.าคอนกรีตบล็อค 2,695,000 -  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

หน.าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย�(เก�า) มาตรฐาน  มั่นคง  แข็งแรงพร.อมระบบ จํานวน 590 ตร.ม. ก�อสร.างคันหิน (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

(ชุมชนหลังศาล) ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รางตื้น คสล. และก�อสร.างถนน คสล. ร.อยละ 90 สะดวกขึ้น

 -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.15ม. พื้นที่ คสล.ไม�น.อยกว�า  -เสริมสร.างความเจริญ

ในการสัญจรไปมาของประชาชน  2,783 ตร.ม. แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

27 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  219,000  -  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

พร.อมท�อระบายน้ําและบ�อพัก มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลี่ย 4.00 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ค.ส.ล. ซอยข.างบ.านเลขที่398/33 ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 66.00 เมตรหรือคิดเปKน ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

ทิศตะวันตกถนนหาญชนะ  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ไม�น.อยกว�า 255  ตารางเมตร แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

(ชุมชนบุลําดวนเหนือ) ในการสัญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร ความยาว  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -เพื่อความเปKนระเบียบเรียบร.อย ท�อระบายน้ํา 57 เมตรบ�อพัก 9 บ�อ ค�าซ�อมดูแลรักษา

ประชุมประชาคมเมือง) สวยงามแก�ท.องถิ่น (วางท�อระบายน้ํากลางถนน)

งบประมาณและที่ผ�านมา



29

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  285,000  -  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

พร.อมท�อระบายน้ําและบ�อพัก มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลี่ย 0.90-2.00 เมตร (ด.านซ.าย) (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ค.ส.ล. ซอยแสงทิพย�  ข.างบ.าน ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ กว.างเฉลี่ย 1.00 เมตร (ด.านขวา) ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

เลขที่ 288/8 (ชุมชนประปาเก�า)  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย ยาวประมาณ 106.00 เมตรหรือคิดเปKน แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

(ป-ญหาความต�องการจากการ ในการสัญจรไปมาของประชาชน พื้นที่ไม�น.อยกว�า 244  ตารางเมตร  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

ประชุมประชาคมเมือง)  -เพื่อความเปKนระเบียบเรียบร.อย ท�อระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร ความยาว ค�าซ�อมดูแลรักษา

สวยงามแก�ท.องถิ่น ท�อระบายน้ํา 92 เมตรบ�อพัก 14 บ�อ 

(วางระบายน้ํากลางถนนที่ขยายผิวจราจร)

29 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  106,000  -  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

พร.อมท�อระบายน้ําและบ�อพัก มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลี่ย 2.00-2.30 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ค.ส.ล. ซอยข.างบ.านเลขที่ 19/2 ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 44.00 เมตรหรือคิดเปKน ร.อยละ 90  - เสริมสร.างความเจริญ

ทิศตะวันตกถนนบุลําดวน  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ไม�น.อยกว�า 65  ตารางเมตร แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

(ชุมชนหนองปรือ) ในการสัญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร ความยาว  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

 -เพื่อความเปKนระเบียบเรียบร.อย ท�อระบายน้ํา 38 เมตรบ�อพัก 6 บ�อ ค�าซ�อมดูแลรักษา

สวยงามแก�ท.องถิ่น (วางท�อระบายน้ํากลางถนน)

30 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  108,000  -  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

พร.อมท�อระบายน้ําและบ�อพัก มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลี่ย 1.20-1.50 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ค.ส.ล. ซอยข.างบ.านเลขที่ 19/10 ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 54.00 เมตรหรือคิดเปKน ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

ทิศตะวันตกถนนบุลําดวน  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ไม�น.อยกว�า 65  ตารางเมตร แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

(ชุมชนหนองปรือ) ในการสัญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร ความยาว  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

 -เพื่อความเปKนระเบียบเรียบร.อย ท�อระบายน้ํา 47 เมตรบ�อพัก 7 บ�อ ค�าซ�อมดูแลรักษา

สวยงามแก�ท.องถิ่น (วางท�อระบายน้ํากลางถนน)

งบประมาณและที่ผ�านมา



30

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  151,000  -  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

พร.อมท�อระบายน้ําและบ�อพัก มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลี่ย 5.00 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ค.ส.ล. ถนนธานีซอย 3  ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 40.00 เมตรหรือคิดเปKน ร.อยละ 90  -เสริมสร.างความเจริญ

ซอยข.างบ.านเลขที่ 3/25  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ไม�น.อยกว�า 195 ตารางเมตร แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

(ชุมชนหนองปรือ) ในการสัญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร ความยาว  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

 -เพื่อความเปKนระเบียบเรียบร.อย ท�อระบายน้ํา 35 เมตรบ�อพัก 5 บ�อ ค�าซ�อมดูแลรักษา

สวยงามแก�ท.องถิ่น (วางท�อระบายน้ํากลางถนน)

32 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให.ได.  -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  137,000  -  -  -พื้นที่ถนนได.รับการ  -การคมนาคมและการสัญจรไปมา กองช�าง

พร.อมท�อระบายน้ําและบ�อพัก มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลี่ย 4.30 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรับปรุง ของประชาชนมีความสะดวกขึ้น

ค.ส.ล. ถนนธานีซอย 3  ระบายน้ําอย�างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ยาวประมาณ 40.00 เมตรหรือคิดเปKน ร.อยละ 90  - เสริมสร.างความเจริญ

ซอยข.างบ.านเลขที่ 5/12  -เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ไม�น.อยกว�า 167  ตารางเมตร แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

(ชุมชนหนองปรือ) ในการสัญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร ความยาว  -ได.ถนนที่มั่นคงแข็งแรงประหยัด

 -เพื่อความเปKนระเบียบเรียบร.อย ท�อระบายน้ํา 35 เมตรบ�อพัก 5 บ�อ ค�าซ�อมดูแลรักษา

สวยงามแก�ท.องถิ่น (วางท�อระบายน้ํากลางถนน)

33 โครงการซ�อมแซมปรับปรุงระบบ  -เพื่อซ�อมแซมปรับปรุงฝาบ�อพัก  -จัดทําฝาบ�อพักท�อระบายน้ํา 1,500,000 1,500,000 1,500,000  -จํานวนข.อร.องเรียน  -ท�อระบายน้ําไม�อุดตันระบาย กองช�าง

ท�อระบายน้ําในเขตเทศบาล ท�อระบายน้ําและระบบท�อระบายน้ํา ทดแทนฝาที่ชํารุดรวมทั้งซ�อมแซม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จากประชาชนเกี่ยวกับ น้ําเสียได.อย�างมีประสิทธิภาพ สุขาภิบาล

เมืองบุรีรัมย� ให.อยู�ในสภาพดี สามารถรองรับน้ําทิ้ง ปรับปรุงระบบท�อระบายน้ําให. ท�อระบายน้ําอุดตันและ  -ระบบท�อระบายน้ํามีความ

(ป-ญหาความต�องการจากการ หรือน้ําฝนและระบายน้ําได.อย�างมี สมบูรณ�และครอบคลุมมากขึ้น ป8ญหาฝาท�อระบายน้ํา สามารถรองรับน้ําทิ้งได.ครอบคลุม

ประชุมประชาคมเมือง) ประสิทธิภาพ ชํารุดมีจํานวนลดลง พื้นที่มากขึ้น

ร.อยละ 70  -ประชาชนปลอดภัยจาก

การสัญจรไปมาบนทางเท.า

งบประมาณและที่ผ�านมา



31

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการก�อสร.างท�อเหลี่ยม  -เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ํา  -ก�อสร.างท�อเหลี่ยมระบายน้ํา ค.ส.ล. 13,000,000 - -  -ระบบระบายน้ํามี  -ระบบระบายน้ํามีประสิทธิ กองช�าง

ค.ส.ล.ระบายน้ํา พร.อมบ�อพัก ให.มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ขนาด 1.50x1.50 เมตร ความยาว (งบเทศบาล) ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ภาพทําให.การระบายน้ําไหลได. สุขาภิบาล

ถนนแสนสุข แข็งแรงและได.มาตรฐาน 578 เมตร พร.อมบ�อพักขนาด ร.อยละ 100 สะดวกยิ่งขึ้น

(ป-ญหาความต�องการจากการ 1.50x1.50 เมตร ลึก 2.50 เมตร  -ได.ระบบระบายน้ําที่มีความ

ประชุมประชาคมเมือง) จํานวน 34 ชุด มั่นคงแข็งแรง ได.มาตรฐาน

 -คืนผิวจราจร คสล.หนา 0.20 เมตร

กว.าง 3.00 เมตร ยาว 578 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม�น.อยกว�า 1,655 ตรม.

35 โครงการก�อสร.างท�อเหลี่ยม  -เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ํา  -ก�อสร.างท�อเหลี่ยมระบายน้ํา ค.ส.ล. 3,000,000 - -  -ระบบระบายน้ํามี  -ระบบระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองช�าง

ค.ส.ล.ระบายน้ําพร.อมบ�อพัก ให.มีประสิทธิภาพ  มีความมั่นคง ขนาด 1.50x1.50 เมตร ความยาว (งบเทศบาล) ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทําให.การระบายน้ําไหลได. สุขาภิบาล

ถนนจิระ แข็งแรงและได.มาตรฐาน 131 เมตร พร.อมบ�อพักขนาด 1.50 ร.อยละ 100 สะดวกยิ่งขึ้น

(ป-ญหาความต�องการจากการ x1.50 เมตร ลึก 2.50 เมตร  -ได.ระบบระบายน้ําที่มีความ

ประชุมประชาคมเมือง) จํานวน 7 ชุด มั่นคงแข็งแรง ได.มาตรฐาน

 -คืนผิวจราจร คสล.หนา 0.20 เมตร

กว.าง 3.00 เมตร ยาว 131 เมตร "

หรือมีพื้นที่ไม.น.อยกว�า 377 ตรม.

36 โครงการก�อสร.างระบบป�องกัน  -เพื่อดําเนินการจ.างเหมาก�อสร.างระบบ  -ก�อสร.างระบบระบายน้ําและระบบ 414,000,000 - -  -ก�อสร.างระบบระบาย  -ไม�เกิดภาวะน้ําท�วมขังในเขต กองช�าง

น้ําท�วมในเขตเทศบาลเมือง ระบายน้ําและขยายเขตท�อรวบรวม รวบรวมน้ําเสีย จํานวน 1 ระบบ (งบอุดหนุน) น้ําและระบบรวบรวม เทศบาลเมืองบุรีรัมย�และ สุขาภิบาล

บุรีรัมย�และชุมชนต�อเนื่อง น้ําเสีย (ตามแบบแปลน) น้ําเสียจํานวน 1 ระบบ ชุมชนต�อเนื่อง

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -เพื่อระบายน้ําฝนลงสู�คูคลองได.  -รวบรวมน้ําเสียที่เกิดขึ้นในเขต

ประชุมประชาคมเมือง) อย�างมีประสิทธิภาพ เพื่อป8องกัน เทศบาลเมืองบุรีรัมย�เพื่อนําเข.าสู� 

ภาวะน้ําท�วม ระบบบําบัดได.ทั้งหมด

 -เพื่อรวบรวมน้ําเสียให.ได.ครอบคลุม

พื้นที่ทั้งเขตเทศบาล

(จะดําเนินการได�ก็ต$อเมื่อได�รับ

การสนับสนุนงบประมาณ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกิจ

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท$องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตและติดตั้ง  -เพื่อจัดให.มีไฟฟ�าสาธารณะ  -ทําการขยายเขตระบบจําหน�ายไฟฟ�า 200,000 200,000 200,000  -เขตเทศบาลมีไฟฟ�า  -ประชาชนได.รับการบริการไฟฟ�า กองช�าง

หรือปรับปรุงไฟฟ�าสาธารณะ ใช.อย�างทั่วถึง ตามถนน  ตรอก  ซอยที่ยังไม�มีระบบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส�องสว�างเพิ่มขึ้น ส�องสว�างอย�างทั่วถึง

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน)  -เพื่อปรับปรุงอุปกรณ�และระบบ ไฟฟ�าเข.าไปถึง  โดยทําการขยายเขต 18 ชุมชน  -เสริมสร.างความปลอดภัยแก�

(ป-ญหาความต�องการจากการ จําหน�ายไฟฟ�าสาธารณะให.มีสภาพดี ติดตั้งโคมไฟฟ�าสาธารณะ ประชาชนและความเปKนระเบียบ

ประชุมประชาคมเมือง) และเหมาะสมสร.างเสริมความปลอดภัย  -การไฟฟ�าเปKนผู.สํารวจประมาณการ เรียบร.อย

ค�าใช.จ�ายและดําเนินการขยายเขตระบบ

จําหน�ายไฟฟ�า   เทศบาลเปKนผู.ชําระค�า

ไฟฟ�าตามระเบียบ

2 โครงการประดับไฟฟ�า  -เพื่อประดับไฟฟ�างานพิธีต�างๆ  -ประดับไฟฟ�าถนนจิระ,ถนนธานี 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -ถนนสายหลักมีการ  -สร.างความเปKนระเบียบเรียบร.อย กองช�าง

ตามถนนสายต�างๆ 1) งานวันชาติ ถนนบุลําดวน,ถนนรมย�บุรี,ถนนปลัดเมือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประดับไฟฟ�าในงาน สวยงาม

(ป-ญหาความต�องการจากการ 2) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ถนนสุนทรเทพและถนนสายต�างๆ พิธีต�างๆ อย�างทั่วถึง

ประชุมประชาคมเมือง) พระบาทสมเด็จพระเจ.าอยู�หัว ร.อยละ100

3) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ.าพระบรมราชินีนารถ

แนวทางที่  2   ติดตั้ง ปรับปรุง และขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะ

งบประมาณและที่ผ�านมา

ยุทธศาสตร
ที่  1  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกิจ

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท$องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดระบบสัญญาณ  -เพื่อปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร  -ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรปU 2560 4,000,000  - -  -ระบบจราจรได.รับ  -ประชาชนจะได.รับความสะดวก กองช�าง

ไฟจราจร หรือระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร จํานวน 2 จุด (งบเทศบาล) การพัฒนา ร.อยละ 90 และปลอดภัยในการใช.รถใช.ถนน

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรปU 2561  - 30,000,000  - ในการสัญจรไปมา

ประชุมประชาคมเมือง) จํานวน 15 จุด (งบเทศบาล)  -สร.างความเปKนระเบียบเรียบร.อย

แก�ท.องถิ่น

2 โครงการปรับปรุงเครื่องหมาย  -เพื่อทาสีตีเส.นแบ�งถนน  -เพื่อปรับปรุงโคมไฟและเสาไฟสัญญาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -เพื่อความปลอดภัย  -ประชาชนจะได.รับความสะดวก กองช�าง

และสัญญาณไฟจราจร  -เพื่อปรับปรุงสัญลักษณ�จราจรของทาง จราจร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของประชาชน เพิ่มขึ้น และปลอดภัยในการใช.รถใช.ถนน

(ป-ญหาความต�องการจากการ และถนน  -จัดซื้อแผงวงจรระบบควบคุมไฟ 300,000 300,000 300,000 ร.อยละ 90 ในการสัญจรไปมา

ประชุมประชาคมเมือง)  -เพื่อปรับปรุงป�ายเครื่องหมายจราจร สัญญาณจราจร  2 ชุด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  -สร.างความเปKนระเบียบเรียบร.อย

 -ทาสีตีเส.นแบ�งถนน (ด.วยสีเทอร�โม 500,000  - 500,000 แก�ท.องถิ่น

พลาสติก) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  -สร.างความเจริญให.แก�บ.านเมือง

 -ทาสีปรับปรุงเครื่องหมายจราจร 50,000  - -

ขอบทางเท.า (งบเทศบาล)

3 โครงการจัดหาอุปกรณ�  -เพื่อซื้ออุปกรณ�สนับสนุนการปฏิบัติ  -จัดซื้อแผงกั้นถนน จํานวน 50 แผง 200,000 200,000 200,000  -เพื่อความปลอดภัย  -ประชาชนจะได.รับความสะดวก กองช�าง

ใช.ในกิจการจราจร งานของตํารวจจราจร  -ซื้อวัสดุอุปกรณ�อื่นๆ ตามความจําเปKน 50,000 (งบเทศบาล) 50,000 ของประชาชน เพิ่มขึ้น ในการใช.ถนนสัญจรไปมา

(ป-ญหาความต�องการจากการ (งบเทศบาล) ร.อยละ 90

ประชุมประชาคมเมือง)  -ติดตั้งป�ายบอกทาง  -  - 300,000

 -ติดตั้งป�ายชื่อซอย  -  - 220,000

 -ซื้อวัสดุอุปกรณ�อื่น ๆ ตามความจําเปKน  -  - 20,000

(งบเทศบาล)

ยุทธศาสตร
ที่  1  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน

แนวทางที่ 3   พัฒนาระบบจราจร

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการติดตั้งป�ายแนะนําการ  -เพื่อแนะนําสถานที่และเส.นทาง  -ติดตั้งป�ายแนะนําการจราจร 100,000 100,000 100,000  -เพื่อความปลอดภัย  -ประชาชนจะได.รับความสะดวก กองช�าง

จราจรขนาดเล็ก ให.แก�ประชาชน ขนาดเล็ก จํานวน 30 จุด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของประชาชน เพิ่มขึ้น ในการใช.ถนนสัญจรไปมา

(ป-ญหาความต�องการจากการ ร.อยละ 80  -สร.างความเปKนระเบียบเรียบร.อย

ประชุมประชาคมเมือง) แก�ท.องถิ่น

5 โครงการติดตั้งป�ายแนะนําการ  -เพื่อแนะนําสถานที่และเส.นทาง  -ติดตั้งป�ายแนะนําการจราจร  - 2,000,000  -  -เพื่อความปลอดภัย  -ประชาชนจะได.รับความสะดวก กองช�าง

จราจรขนาดใหญ� ให.แก�ประชาชน ขนาดใหญ� จํานวน 10 จุด (งบเทศบาล) ของประชาชน เพิ่มขึ้น ในการใช.ถนนสัญจรไปมา

(ป-ญหาความต�องการจากการ ร.อยละ 80  -สร.างความเปKนระเบียบเรียบร.อย

ประชุมประชาคมเมือง) แก�ท.องถิ่น

6 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณไฟ  -เพื่อปรับปรุงสัญลักษณ�จราจร  -ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบ 200,000 200,000 200,000  -เพื่อความปลอดภัย  -ประชาชนจะได.รับความสะดวก กองช�าง

กระพริบพลังงานแสงอาทิตย� ของทางและถนน พลังงานแสงอาทิตย� เสาขนาดเส.น (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของประชาชน เพิ่มขึ้น ในการใช.ถนนสัญจรไปมา

(ป-ญหาความต�องการจากการ ผ�าศูนย�กลาง 3" สูง 3 เมตร โคมไฟขนาด ร.อยละ 80  -สร.างความเปKนระเบียบเรียบร.อย

ประชุมประชาคมเมือง) 300 มม. พร.อมแผงโซล�าเซลล� แก�ท.องถิ่น

จํานวน 5 ชุด

7 โครงการติดตั้งป�ายชื่อถนน  -เพื่อแนะนําสถานที่และเส.นทาง  -ติดตั้งป�ายแนะนําการจราจร - 780,000 -   -ให.ประชาชนได.รู.จัก  -ประชาชนจะได.รับความสะดวก กองช�าง

(ป-ญหาความต�องการจากการ ให.แก�ประชาชน ขนาดใหญ�  จํานวน 60 จุด (งบเทศบาล) ชื่อถนนต�าง ๆ เพิ่มขึ้น ในการใช.ถนนสัญจรไปมา

ประชุมประชาคมเมือง) ร.อยละ 80  -สร.างความเปKนระเบียบเรียบร.อย

แก�ท.องถิ่น

8 โครงการซ�อมแซมป�ายบอกสถานที่  -เพื่อแนะนําสถานที่และเส.นทาง  -ซ�อมแซมป�ายแนะนําสถานที่ 350,000 - -  -ให.ประชาชนได.รู.จัก  -ประชาชนจะได.รับความสะดวก กองช�าง

ขนาดใหญ� ให.แก�ประชาชน ในการอุปโภค ขนาดใหญ� จํานวน 5 จุด 8  ป�าย (งบเทศบาล) สถานที่ต�างๆ เพิ่มขึ้น ในการใช.ถนนสัญจรไปมา

(ป-ญหาความต�องการจากการ บริโภคอย�างทั่วถึง ร.อยละ 80  -สร.างความเปKนระเบียบเรียบร.อย

ประชุมประชาคมเมือง) ทั่วถึง

 -สร.างความเจริญให.แก�ท.องถิ่น

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการติดตั้งกล.องวงจรปWด(cctv)  -เพื่อเพิ่มมาตรการในการสอดส�อง  -ติดตั้งกล.องวงจรปWด(cctv) 9,800,000  -  -  -ในเขตเทศบาล  -เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ กองช�าง

ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย� เขตชุมชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล จํานวน 38 จุด  (งบเทศบาล) ได.รับการติดตั้งกล.อง ทรัพย�สินของประชาชนในเขต

(ป-ญหาความต�องการจากการ   -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ตามทางแยกหรือชุมชนที่เทศบาลกําหนด วงจรปWด จํานวน 38 จุด เทศบาลเมืองบุรีรัมย�

ประชุมประชาคมเมือง) ทรัพย�สินของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองบุรีรัมย�

 -เพื่อให.มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการ

ติดตามผู.กระทําความผิดกฎหมายทั้ง

ด.านการจราจรและอาชญากรรม

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกิจ

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท$องเที่ยว

ยุทธศาสตร
ที่  1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน

แนวทางที่  4  ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุงและขยายบริการของการประปาภูมิภาค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตระบบประปา  -เพื่อจัดให.ประชาชนมีน้ําประปา  -ทําการขยายเขตระบบประปา 100,000 100,000 100,000  -ประชาชนในเขต  -ประชาชนมีน้ําประปาใช.อย�าง กองช�าง

(ป-ญหาความต�องการจากการ ใช.ในการอุปโภค บริโภคอย�างทั่วถึง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลมีระบบประปา ทั่วถึง 

ประชุมประชาคมเมือง) ใช.อย�างทั่วถึง  -สร.างความเจริญให.แก�ท.องถิ่น

ร.อยละ 100

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  3  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่  2  การพัฒนาสิ่งแวดล�อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่  1  สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค�รักษาความสะอาด  -เพื่อให.เกิดการมีส�วนร�วมจาก  -จัดกิจกรรมรณรงค�พัฒนารักษา 50,000 50,000 50,000  -มีการจัดกิจกรรม  -บ.านเมืองสะอาดมีสภาพ กอง

และพัฒนาสภาพแวดล.อมในวัน ทุกภาคส�วนในการรักษาความสะอาด สิ่งแวดล.อมในเขตเทศบาลปUละ 3 ครั้ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รณรงค�พัฒนา แวดล.อมดีด.วยความร�วมมือ สาธารณสุขฯ

สําคัญและโอกาสต�าง ๆ และพัฒนาสภาพแวดล.อม เนื่องในโอกาสหรือวันสําคัญต�าง ๆ เช�น  สิ่งแวดล.อม จากทุกภาคส�วน

วันลอยกระทง  วันสิ่งแวดล.อมโลก  ปUละ 3  ครั้ง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  เปKนต.น

2  โครงการอาสาสมัครพิทักษ�  -เพื่อให.มีกลุ�มอาสาสมัครในการ  -จัดอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค�ด.าน 20,000  - 20,000  -มีอาสาสมัครพิทักษ�  -สร.างเครือข�ายในการปฏิบัติงาน กอง

สิ่งแวดล.อม (ซาเล.งสะอาดเมือง) ดูแลและรักษาสิ่งแวดล.อม สิ่งแวดล.อมแก�กลุ�มต�างๆ อย�างน.อยปUละ  (งบเทศบาล)  (งบเทศบาล) สิ่งแวดล.อมอย�างน.อย ด.านสิ่งแวดล.อมในชุมชน สาธารณสุขฯ

 -เพื่อสร.างเครือข�ายในการปฏิบัติงาน 1  ครั้ง ประมาณ50 คน เช�น กลุ�มซาเล.ง  50  คน  -คุณภาพสิ่งแวดล.อมในเขต

ด.านสิ่งแวดล.อม กลุ�มอาสาสมัครสิ่งแวดล.อมในโรงเรียน เทศบาลดีขึ้น

3 โครงการถนนสะอาด  -เพื่อให.ถนนสะอาดสวยงาม  -จัดทําประชาคมประชาชนที่อาศัยอยู�บน 40,000 40,000 40,000  -มีถนนปลอดถังขยะ  -เมืองบุรีรัมย�น�าอยู� อย�างยั่งยืน กอง

ปลอดถังขยะ ปราศจากถังขยะ ถนนปลอดถังขยะเพื่อรับฟ8งความคิดเห็น  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อย�างน.อย 2  สายต�อปU สะอาด  สวยงาม สาธารณสุขฯ

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -เพื่อลดแหล�งการเปKนแหล�ง ปUละ 1  ครั้ง และขอความร�วมมือในการ  -มีชุมชนปลอดถังขยะ  -ลดป8ญหาแหล�งเพาะพันธุ�

ประชุมประชาคมเมือง) เพาะพันธ�ของสัตว�พาหะนําโรค จัดทําโครงการ อย�างน.อย 2 ชุมชนต�อปU สัตว�พาหะนําโรค

 -เพื่อลดป8ญหามลพิษสิ่งแวดล.อม  -จัดทําเอกสารเส.นทางถนนปลอดถังขยะ  -ลดป8ญหามลพิษสิ่งแวดล.อม

อันเนื่องมาจากขยะและถังรองรับ เพื่อเผยแพร�ประชาสัมพันธ� อันเนื่องมาจากถังขยะ

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับภูมิทัศน�สิ่งแวดล.อม  -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน�ที่อยู�อาศัย  -ปรับภูมิทัศน�ที่อยู�อาศัยผู.ด.อยโอกาส 50,000 50,000 50,000  -ปรับภูมิทัศน�ที่อยู�  -ที่อยู�อาศัยของผู.ด.อยโอกาส กอง

ที่อยู�อาศัยผู.ด.อยโอกาสชุมชนเมือง ให.เหมาะสมต�อการดํารงชีวิตและ ในชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อาศัยผู.ด.อยโอกาส มีความเหมาะสม  ถูกหลัก สาธารณสุขฯ

(ป-ญหาความต�องการจากการ ถูกหลักสุขาภิบาลและอนามัย 18 ชุมชน จํานวน 3 ครอบครัว/ปU สุขาภิบาลและอนามัย

ประชุมประชาคมเมือง) สิ่งแวดล.อมแก�ผู.ด.อยโอกาสในชุมชน สิ่งแวดล.อม

เมือง  -ผู.ด.อยโอกาสในชุมชนมี

 -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู.ด.อย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โอกาสในสังคม  -ลดป8ญหาเหตุรําคาญและ

 -เพื่อลดป8จจัยเสี่ยงด.านมลภาวะ มลภาวะด.านสิ่งแวดล.อมใน

สิ่งแวดล.อมแก�ชุมชน  อันเกิดจาก ชุมชน อันเนื่องจากสุขลักษณะ

ที่พักอาศัยที่ไม�ถูกสุขลักษณะของ ที่ไม�เหมาะสมของที่อยู�อาศัย

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาตร
ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล�อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 2 เฝ?าระวังและป?องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเฝ�าระวังและควบคุม  -เพื่อตรวจสอบและเฝ�าระวัง  -เก็บตัวอย�างน้ําจากบ�อบําบัดน้ําเสีย 80,000 80,000 80,000  -ตรวจวิเคราะห�น้ํา  -ทําให.ทราบคุณภาพน้ําจากแหล�ง กองช�าง

คุณภาพน้ําจากแหล�งต�างๆ คุณภาพน้ําจากแหล�งต�าง ๆ เช�น และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยรวมทั้ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) 4 ครั้ง/ปU ต�างๆ ว�าอยู�ในเกณฑ�มาตรฐาน สุขาภิบาล

ที่เทศบาลรับผิดชอบ จากระบบบําบัดน้ําเสีย และ จากแหล�งน้ําธรรมชาติต�างๆตรวจ ที่กําหนดหรือไม� เปKนการเฝ�าระวัง

(ป-ญหาความต�องการจากการ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ วิเคราะห�คุณภาพน้ํา ได.แก� ค�า BOD ผลกระทบสิ่งแวดล.อม

ประชุมประชาคมเมือง) เทศบาลฯ  และจากแหล�งน้ํา COD DO SS ฯลฯโดยการจ.างเหมา

ธรรมชาติอื่น ๆ ตรวจปUละ 4 ครั้ง

2 โครงการก�อสร.างเทคโนโลยี  -เพื่อรองรับปริมาณขยะที่มี   -สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ 500,000,000 40,000,000 30,000,000  -ระบบกําจัดขยะ  -สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย กองช�าง

ระบบกําจัดขยะแบบครบวงจร แนวโน.มสูงขึ้นในอนาคต เทศบาลเมืองบุรีรัมย�มีเทคโนโลยี (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มูลฝอยเทศบาลเมือง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย� มี สุขาภิบาล

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -เพื่อรองรับปริมาณขยะจาก กําจัดขยะมูลฝอยอย�างครบวงจร บุรีรัมย�มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีระบบกําจัดขยะ

ประชุมประชาคมเมือง) อปท.อื่น ที่ไม�มีสถานทีกําจัด และถูกต.องตามหลักวิชาการ การรองรับขยะเพิ่มขึ้น อย�างครบวงจร และถูกต.อง

ขยะมูลฝอยที่ถูกต.องตามหลัก ร.อยละ 100 ตามหลักวิชาการ 

สุขาภิบาล  -ลดการใช.พื้นที่ในการฝ8งกลบ

ขยะมูลฝอยบริเวณสถานที่

กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล

3 โครงการจ.างเหมากําจัดขยะ  -เพื่อให.ขยะอันตรายที่คัดแยกได.รับ  -จ.างเหมาบริษัทเอกชนกําจัดขยะ 100,000 100,000 100,000  -เทศบาลเมืองบุรีรัมย�  -ประชาชนมีการคัดแยกขยะ กองช�าง

อันตรายอย�างถูกหลักวิชาการ การกําจัดอย�างถูกวิธีลดการปนเปcdอน อันตรายให.ถูกต.องตามหลักวิชาการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีการกําจัดขยะอันตราย อันตรายออกจากขยะทั่วไป สุขาภิบาล

(ป-ญหาความต�องการจากการ สู�สิ่งแวดล.อมและสุขภาพอนามัย ร.อยละ 100 ของขยะ  -ขยะอันตรายได.รับการกําจัด

ประชุมประชาคมเมือง) ของประชาชน อันตรายที่เก็บได. อย�างถูกหลักวิชาการ

(จะดําเนินการได�ก็ต$อเมื่อได�รับ

การสนับสนุนงบประมาณ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการเยาวชนร�วมใจ  -เพื่อให.เยาวชนมีความรู.ความ  -จัดอบรมให.ความรู.ด.านสิ่งแวดล.อม 20,000 20,000 20,000  -มีกลุ�มแกนนําดําเนิน  -สร.างกลุ�มเยาวชนแกนนํา กองช�าง

พิทักษ�สิ่งแวดล.อม เข.าใจป8ญหาขยะมูลฝอยและน้ําเสีย แก�กลุ�มเป�าหมาย ได.แก� กลุ�มอาสา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กิจกรรม/ประสานงาน ในการขับเคลื่อนกิจกรรม สุขาภิบาล

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -เพื่อเกิดกระบวนการมีส�วน สมัครรักษ�สิ่งแวดล.อมในสถานศึกษา ด.านสิ่งแวดล.อม ด.านสิ่งแวดล.อม

ประชุมประชาคมเมือง) ร�วมของเยาวชนในการร�วมกันจัด จํานวน 100 คน ในสถานศึกษา

กิจกรรมที่ส�งเสริมการลดปริมาณ (ม.ราชภัฎ, เทคนิคบุรีรัมย�, บ.พ.) อย�างน.อย 2 แห�ง

ขยะและการอนุรักษ�แหล�งน้ํา

5 โครงการอบรมและบันทึกข.อตกลง  -เพื่อกระตุ.นและสร.างจิตสํานึก  -จัดอบรมหน�วยงาน/อปท. ที่นําขยะ 20,000 2,000 20,000  -จัดอบรมเจ.าหน.าที่  -หน�วยงาน/อปท. มีการบริหาร กองช�าง

ความร�วมมือการบริหารจัดการ ให.กับหน�วยงาน/อปท. ที่นําขยะ มาร�วมกําจัดกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จากหน�วยงาน/อปท. จัดการขยะมูลฝอยที่ต.นทาง สุขาภิบาล

ขยะมูลฝอย มาร�วมกําจัดกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย� จํานวน 16 แห�ง ที่นําขยะมาร�วมกําจัด ระหว�างทาง และสามารถลดภาระ

(ป-ญหาความต�องการจากการ ให.มีการบริหารจัดการขยะที่ต.นทาง  -หน�วยงาน/อปท. ที่นําขยะมาร�วม ขยะกับเทศบาลเมือง การกําจัดได.

ประชุมประชาคมเมือง) ระหว�าง เพื่อลดภาระการกําจัดขยะ กําจัดขยะมูลฝอย มีการจัดทําโครงการ บุรีรัมย�อย�างน.อย  -เกิดบันทึกข.อตกลงร�วมกัน

ที่ปลายทาง ลด คัดแยกขยะที่ต.นทาง ระหว�างทาง 100 คน(16 แห�ง) ในการบริหารจัดการขยะ

 -จัดให.มีการบันทึกช.อตกลง  -จัดทําบันทึกข.อตกลงความร�วมมือ มูลฝอย

ความร�วมมือในการบริหารจัดการ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย

6 โครงการศูนย�เรียนรู.เศรษฐกิจ  -เพื่อให.พนักงานประจําสถานที่กําจัด   -จัดให.มีการศึกษาดูงานปราชญ� 30,000 15,000 15,000  -เกิดศูนย�การเรียนรู.  -พนักงานมีความรู.ความเข.าใจ กองช�าง

พอเพียง ณ สถานที่กําจัด กําจัดขยะมูลฝอย มีความรู.เรื่อง ชาวบ.านเพื่อเปKนแนวทางในการดําเนิน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เศรษฐกิจพอเพียง ในการดําเนินงานตามแนว สุขาภิบาล

ขยะมูลฝอยของเทศบาล เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถาน ณ สถานที่กําจัด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมืองบุรีรัมย� พระราชดําหริ ที่กําจัดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย และสามารถนําความรู.ที่ได.มา

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -เพื่อนําความรู.ที่ได.มาประยุกต�ใช.  -สร.างศูนย�เรียนรู.เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 แห�ง ประยุกต�ใช.จนสามารถ

ประชุมประชาคมเมือง) ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และ ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย สร.างศูนย�เรียนรู.เศรษฐกิจพอเพียง

จัดทําศูนย�เรียนรู.เศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยได.

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก�อสร.างอาคารเก็บ  -เพื่อสร.างอาคารเก็บรวบรวมขยะ  -สร.างอาคารเก็บรวบรวมขยะอันตราย 200,000 50,000 50,000  -มีอาคารสําหรับเก็บ  -เทศบาลเมืองบุรีรัมย� กองช�าง

รวบรวมขยะอันตราย อันตรายที่รวบรวมจากแต�ละชุมชน ที่เก็บจากแต�ละชุมชนในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รวบรวมขยะอันตราย มีอาคารสําหรับเก็บรวบรวม สุขาภิบาล

(ป-ญหาความต�องการจากการ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย� เมืองบุรีรัมย�ก�อนส�งไปกําจัดอย�าง อย�างน.อย 1 อาคาร ขยะอันตราย

ประชุมประชาคมเมือง)  -เพื่อให.เทศบาลเมืองบุรีรัมย�มีจุด ถูกหลักวิชาการต�อไป  -ขยะอันตรายที่รวบรวมได.

พักขยะอันตราย ก�อนส�งไปกําจัด จากชุมชน มีจุดพักก�อนจะ

อย�างถูกหลักวิชาการ ส�งกําจัดอย�างถูกหลักวิชาการ

8 โครงการสํานักงานสีเขียว  -เพื่ออบรมให.ความรู.กับพนักงาน  -สํานักงานเทศบาลฯ ดําเนินการ 20,000 20,000 20,000  -พนักงานเข.าอบรม  -สํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย� กองช�าง

(Green Office) และลูกจ.างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย� ได.ตามเกณฑ�สํานักงานสีเขียว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อย�างน.อยร.อยละ 80 มีการบริหารจัดการทรัพยากร สุขาภิบาล

เรื่องสํานักงานสีเขียว (Green Office)  -เทศบาลเมืองบุรีรัมย� พลังงาน และสิ่งแวดล.อม

 -เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร สามารถบริหาร ในสํานักงานได.อย�างมีคุณภาพ

พลังงานและสิ่งแวดล.อมในสํานัก ทรัพยากรพลังงาน  -ใช.ทรัพยากรได.อย�างคุ.มค�า

งานตามเกณฑ�สํานักงานสีเขียว และสิ่งแวดล.อม และเกิดประโยชน�

(Green Office) ได.อย�างมีประสิทธิภาพ

โดยสามารถลดค�าใช.จ�าย

อย�างน.อยร.อยละ 20

ของค�าใช.จ�ายเดิม

9 โครงการซ�อมบํารุงเครื่องจักรกล  -เพื่อซ�อมบํารุงเครื่องจักรกลตามแผน  -ดําเนินการซ�อมบํารุงรักษา 400,000  -  -  -เครื่องจักรกลอยู�  -ซ�อมบํารุงเครื่องจักรกลให.อยู� กองช�าง

รถแทรกเตอร� (ทะเบียน ตค233) การซ�อมบํารุง เครื่องจักรกล (งบเทศบาล) ในสภาพที่พร.อมในการ ในสภาพที่พร.อมต�อการปฏิบัติงาน สุขาภิบาล

 -เพื่อให.เกิดประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน สามารถ ฝ8งกลบขยะฯ

ปฏิบัติงานฝ8งกลบขยะมูลฝอย ปฏิบัติงานได.อย�าง  -เกิดประสิทธิภาพในการ

มีประสิทธิภาพ ปฏิลัติงานฝ8งกลบขยะมูลฝอย

จํานวน 1 คัน

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการซ�อมบํารุงเครื่องจักรกล  -เพื่อซ�อมบํารุงเครื่องจักรกลตามแผน  -ดําเนินการซ�อมบํารุงรักษาเครื่อง 400,000  -  -  -เครื่องจักรกลอยู�ใน  -ซ�อมบํารุงเครื่องจักรกลให.อยู� กองช�าง

รถแทรกเตอร� (ทะเบียน ตค2140) การซ�อมบํารุง จักรกล (งบเทศบาล) สภาพที่พร.อมในการ ในสภาพที่พร.อมต�อการปฏิบัติงาน สุขาภิบาล

 -เพื่อให.เกิดประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน สามารถ ฝ8งกลบขยะฯ

ปฏิบัติงานฝ8งกลบขยะมูลฝอย ปฏิบัติงานได.อย�างมี  -เกิดประสิทธิภาพในการ

ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานฝ8งกลบขยะมูลฝอย

จํานวน 1 คัน

11 โครงการซ�อมบํารุงเครื่องจักรกล  -เพื่อซ�อมบํารุงเครื่องจักรกล  -ดําเนินการซ�อมบํารุงรักษาเครื่อง 400,000 400,000 400,000  -ลดการซ�อมแซ�มเครื่อง  -สามารถดําเนินการซ�อม กองช�าง

ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย จักรกลประจําสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จักรกล อย�างน.อย บํารุงรักษาเครื่องจักรกล สุขาภิบาล

ตามแผนการซ�อมบํารุง เพื่อลดการซ�อมแซ�มที่เปKนป8ญหาใหญ� ร.อยละ 10 ของค�า ตามแผนการซ�อมบํารุง

 -เพื่อลดค�าใช.จ�ายในการซ�อมแซม ซ�อมแซมในปUที่ผ�านมา  -ลดค�าใช.จ�ายในการซ�อมแซม

เครื่องจักรกลที่เปKนป8ญหาใหญ�  -การดําเนินงาน เครื่องจักรกลที่เปKนป8ญหาใหญ�

 -เพื่อให.เกิดประสิทธิภาพในการ ฝ8งกลบขยะมูลฝอย  - เกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานฝ8งกลบขยะมูลฝอย มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานฝ8งกลบขยะมูลฝอย

ไม�เกิดข.อร.องเรียน

12 โครงการขยะแลกของกินของใช.  -เพื่อสร.างสํานึกให.กับประชาชน  -จัดโครงการขยะแลกของกินของใช. 20,000 20,000 20,000  -ชุมชนในเขตเทศบาล  -ประชาชนในเขตเทศบาล กองช�าง

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย� ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เมืองบุรีรัมย� มีส�วนร�วม มีจิตสํานึกเรื่องการคัดแยก สุขาภิบาล

ในการคัดแยกขยะและรู.คุณค�า ในการดําเนินกิจกรรม ขยะอย�างเปKนรูปธรรม

ของขยะ ไม�น.อยกว�าร.อยละ 80

ของชุมชน

ในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการแปลงพวงหรีด  -เพื่อนําขยะประเภทพวงหรีด  -พระภิกษุสงฆ�รวมถึงบุคลากรในวัด 20,000 20,000 20,000  -วัดทั้ง 4 แห�ง  - ปริมาณขยะประเภทพวงหรีด กองช�าง

เปKนปุlยหมัก ไปใช.ให.เกิดประโยชน�สูงสุด นําพวงหรีด มาผลิตปุlยและน้ําหมัก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สามารถผลิตปุlยหมัก ที่จะนําไปฝ8งกลบลดลง สุขาภิบาล

 -สร.างมูลค�าให.กับขยะประเภท ชีวภาพใช.ดูแลต.นไม.บริเวณวัด และน้ําหมักชีวภาพ  -สามารถแปลงขยะประเภท

พวงหรีด โดยการนําไปผลิต จากพวงหรีดได. พวงหรีด ให.สามารถใช.

เปKนปุlยหมักชีวภาพ ประโยชน�ได.

 -เพื่อให.เกิดกระบวนการมีส�วน

ร�วมระหว�างวัดกับ อปท.ในการ

คัดแยกและนําขยะกลับมาใช.

ประโยชน�

14 โครงการซ�อมแซมอาคาร  -เพื่อซ�อมแซมอาคารโรงสูบน้ําเสีย  -ซ�อมแซมอาคารโรงสูบน้ําเสีย P1 100,000 100,000 100,000  -อาคารโรงสูบน้ําเสีย P1  -อาคารโรงสูบน้ําเสีย P1 กองช�าง

โรงสูบน้ําเสีย P1 P1 เพื่อให.สามารถใช.งานได.อย�าง (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบุรีรัมย�) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.รับการปรับปรุง ซ�อมแซม มีความมั่นคงแข็งแรงได. สุขาภิบาล

มีประสิทธิภาพ จํานวน 1 อาคาร มาตรฐานมีความสวยงาม

15 โครงการซ�อมแซมอาคาร  -เพื่อซ�อมแซมอาคารโรงสูบน้ํา  -ซ�อมแซมอาคารโรงสูบน้ําเสีย P2 100,000 100,000 100,000  -อาคารโรงสูบน้ําเสียP2  -อาคารโรงสูบน้ําเสีย P2 กองช�าง

โรงสูบน้ําเสีย P2 เสีย P2 เพื่อให.สามารถใช.งานได. (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบุรีรัมย�) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.รับการปรับปรุง ซ�อมแซม มีความมั่นคงแข็งแรงได. สุขาภิบาล

อย�างมีประสิทธิภาพ จํานวน 1 อาคาร มาตรฐานมีความสวยงาม

16 โครงการซ�อมแซมอาคาร  -เพื่อซ�อมแซมอาคารโรงจอดรถ  -ซ�อมแซมอาคารโรงจอดรถสถานที่ 200,000  -  -  -อาคารโรงจอดรถงาน  -อาคารโรงจอดรถงานกําจัดขยะ กองช�าง

โรงจอดรถงานสถานที่กําจัดขยะ สถานที่กําจัดขยะเพื่อให.ใช.งาน กําจัดขยะมูลฝอย (งบเทศบาล) กําจัดขยะมูลฝอยได.รับ มูลฝอยมีความมั่นคงแข็งแรง สุขาภิบาล

มูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ได.อย�างมีประสิทธิภาพ (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบุรีรัมย�) การปรับปรุงซ�อมแซม ได.มาตรฐานมีความสวยงาม

จํานวน 1 อาคาร

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการซ�อมแซมอาคารเครื่อง  -เพื่อซ�อมแซมอาคารเครื่องชั่ง  -ซ�อมแซมอาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก 200,000  -  -  -อาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก  -อาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก กองช�าง

ชั่งน้ําหนัก สถานที่กําจัดขยะ น้ําหนัก สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย (งบเทศบาล) สถานที่กําจัดขยะได.รับ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมี สุขาภิบาล

มูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อให.ใช.งานได.อย�างเต็มที่ (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบุรีรัมย�) การซ�อมแซม ความมั่นคงแข็งแรงได.

จํานวน 1 อาคาร มาตรฐานมีความสวยงาม

18 โครงการซ�อมแซมเครื่องจักรกล  -เพื่อซ�อมเครื่องจักรกลต�างๆใน  -ซ�อมแซมเครื่องสูบน้ําเสีย 600,000 300,000 300,000  -เครื่องสูบน้ําเสียได.รับ  -ระบบบําบัดน้ําเสียสามารถ กองช�าง

ในระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย เช�น เครื่องสูบ จํานวน 6 เครื่อง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การซ�อมแซมจํานวน ใช.งานได.ตามปกติ มีประสิทธิ สุขาภิบาล

(ป-ญหาความต�องการจากการ น้ําเสีย เครื่องเติมอากาศ ตะแกรง  -ซ�อมแซมเครื่องเติมอากาศ 450,000 200,000 200,000 6 เครื่อง ภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น

ประชุมประชาคมเมือง) ดักขยะ ฯลฯ ในสถานีสูบน้ําเสียและ จํานวน 9 เครื่อง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  -เครื่องเติมอากาศได.รับ

บ�อบําบัดน้ําเสีย ให.สามารถใช.งาน  -ซ�อมแซมท�อสูบน้ําเสีย 100,000 100,000 100,000 การซ�อมแซม 

ได.อย�างมีประสิทธิภาพและมีความ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จํานวน 9 เครื่อง

พร.อมในการบําบัดน้ําเสีย  -ซ�อมแซมระบบบําบัดน้ําเสียอื่นๆ 300,000 300,000 300,000  -ระบบท�อสูบน้ําเสียได.

ฯลฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รับซ�อมแซมจํานวน 

1 ระบบ

19 โครงการจ.างเหมากรม  -เพื่อให.ท�อระบายน้ําสามารถ  -ลอกท�อระบายน้ําและท�อรวบรวม 300,000 300,000 300,000  -จํานวนท�อระบายน้ํา  -ท�อระบายน้ําและท�อรวบรวม กองช�าง

ราชทัณฑ�ลอกท�อระบายน้ํา ระบายน้ําได.ดี  ป�องกันและแก.ไข น้ําเสียในเขตเทศบาล ความยาว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ตามถนนที่ได.รับการ น้ําเสียไม�อุดตันสามารถ สุขาภิบาล

และระบบท�อรวบรวมน้ําเสีย ป8ญหาท�อระบายน้ําอุดตันลดป8ญหา ประมาณ 16,000 เมตร ลอกท�อปUละ 16,000 ช�วยระบายน้ําได.ดี

ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย� น้ําท�วมขังในฤดูฝน เมตร

(ป-ญหาความต�องการจากการ

ประชุมประชาคมเมือง)

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการบริหารจัดการระบบ  -เพื่อให.องค�การจัดการน้ําเสีย  -เทศบาลเมืองบุรีรัมย�ส�งมอบระบบ 4,000,000 4,000,000 4,000,000  -ผลการตรวจวิเคราะห�  -ทําให.น้ําเสียภายในเขตเทศบาล กองช�าง

บําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลเมือง เข.าดําเนินการบริหารจัดการระบบ บําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลเมืองบุรีรัมย� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) คุณภาพน้ําที่ได.รับการ ได.รับการบําบัดน้ําเสียให.ได.คุณภาพ สุขาภิบาล

บุรีรัมย� โดยองค�การจัดการน้ําเสีย บําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลเมือง ให.องค�การจัดการน้ําเสีย เข.าดําเนิน บําบัดน้ําเสีย ผ�านเกณฑ� น้ําผ�านเกณฑ�มาตรฐานตามที่

(ป-ญหาความต�องการจากการ บุรีรัมย� การบริหารและจัดการตลอดจนซ�อม มาตรฐานตามข.อกําหนด หน�วยงานทางราชการกําหนด

ประชุมประชาคมเมือง) ปรับปรุงบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย ทางราชการ ร.อยละ100

รวมเทศบาลเมืองบุรีรัมย�ให.สามารถ

บําบัดน้ําเสียได.ตามมาตรฐานที่ทาง

ราชการกําหนด

 -ในปU พ.ศ.2559 จัดทําบันทึกข.อ

ตกลงการให.บริการรับบริหารจัดการ

ระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลเมือง

เมืองบุรีรัมย�

 -ระยะเวลาดําเนินการบริหาร  

การจัดการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย

รวมเทศบาลเมืองบุรีรัมย�

พ.ศ.2560 - 2574 (รวมระยะเวลา 15 ปU)

21 โครงการศึกษาความเหมาะสม  -เพื่อศึกษาความเหมาะสมของ  -เทศบาลเมืองบุรีรัมย�สามารถนํา 3,000,000 - -  -เทศบาลเมืองบุรีรัมย�  -เทศบาลเมืองบุรีรัมย�มี กองช�าง

และออกแบบก�อสร.างเทคโนโลยี เทคโนโลยีกําจัดขยะ เทคโนโลยีระบบกําจัดขยะ ที่ได.จาก (งบเทศบาล) มีความพร.อมด.าน แนวทางในการก�อสร.างระบบ สุขาภิบาล

ระบบกําจัดขยะ  -เพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียด การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ ข.อมูลในการก�อสร.าง กําจัดขยะมูลฝอย เพื่อลดป8ญหา

ของเทคโนโลยีระบบกําจัดขยะ รายละเอียดมาประยุกต�ใช.ในการกําจัด ระบบกําจัดขยะแบบ การจัดหาที่ดินในการฝ8งกลบ

ขยะได.อย�างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร ร.อยละ 100 ขยะมูลฝอยในอนาคต

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  3  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  3  ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ.างเหมาทําความสะอาด  -เพื่อให.ประชาชนมีส�วนร�วมใน  -จ.างเหมาชุมชนทําความสะอาดและ 1,444,800 1,444,800 1,444,800  -ร.อยละ 100  ของถนน  -ชุมชน ส.วมสาธารณะ ตลาด  กอง

ถนนสายหลัก ถนนและสิ่งแวดล.อม การรักษาความสะอาดของบ.านเมือง พัฒนาสิ่งแวดล.อมในชุมชน  14  ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ที่สาธารณะ  สถาน และ คลองละลม  ถนนทุกสาย สาธารณสุขฯ

ในชุมชน  ตลาดค.าส�ง  ค.าปลีก  -เพื่อเปKนการสร.างอาชีพและ  -จ.างเหมาทําความสะอาดตลาด 1,776,000 1,776,000 1,776,000 สาธารณะในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลสะอาดเกิดสิ่ง

ตลาดไนท�บาซาร� ตลาดอาหาร รายได.ให.คนในชุมชน ค.าส�ง  ค.าปลีก  และตลาดไนท�บาซาร� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.รับการดูแลรักษาความ แวดล.อมที่ดี

และเครื่องดื่ม ตลาดผลไม.  และ  -ถนน  ที่สาธารณะ  สถาน  -จ.างเหมากวาดทําความสะอาด 5,928,000 5,928,000 5,928,000 สะอาดและเปKนระเบียบ

ห.องน้ําสาธารณะ  และสวน สาธารณะ  มีความสะอาดและเปKน ถนนสายหลัก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เรียบร.อย  

สาธารณะ ระเบียบเรียบร.อย  -จ.างเหมากวาดทําความสะอาดถนน 820,800 820,800 820,800  

(ป-ญหาความต�องการจากการ สายหลักตอนเย็น  10  สาย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

ประชุมประชาคมเมือง)  -จ.างเหมาทําความสะอาดตลาดอาหาร 259,200 259,200 259,200

และเครื่องดื่ม/ตลาดผลไม. (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

 -จ.างเหมาทําความสะอาดห.องน้ํา 252,000 252,000 252,000

สาธารณะ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

 -จ.างเหมาทําความสะอาดคลองละลม 1,680,000 1,680,000 1,680,000

ลูกที่ 2 - 4 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

 -จ.างเหมาทําความสะอาดที่สาธารณะ 228,000 228,000 228,000

ในเขตเทศบาล  เช�น  ริมรั้ว  รพ.บุรีรัมย� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

และที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตเทศบาล

ยุทธศาสตร
ที่  2  การพัฒนาสิ่งแวดล�อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณและที่ผ�านมา



47

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการปรับปรุงสถานที่จอด  -เพื่อปรับสภาพพื้นที่จอดรถเก็บขน  -ปรับยกระดับพื้นที่บริเวณโดยรอบ 300,000 300,000 300,000  -บริเวณที่จอดรถขยะ  -พื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย กอง

รถเก็บขนมูลฝอย มูลฝอยให.เหมาะสมต�อการสัญจร ที่จอดรถขยะมูลฝอย  และเทคอนกรีต (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มูลฝอยได.รับการปรับปรุง มีสภาพเหมาะสม ไม�เปKนหลุม สาธารณสุขฯ

และการเก็บรักษา สําหรับจอดรถขยะมูลฝอย  1  แห�ง และเทคอนกรีต 1  แห�ง เปKนบ�อ

 -เพื่อลดป8ญหาการเสื่อมสภาพของ  -ลดภาระค�าซ�อมแซม

ยานพาหนะ  อันเนื่องจากสภาพ การเสื่อมสภาพช�วงล�างของ

พื้นที่ชํารุด รถเก็บขนมูลฝอย

 -เพื่อยืดอายุการใช.งานของรถ  -รถเก็บขนมูลฝอยมีอายุ

เก็บขนมูลฝอย การใช.งานนานขึ้น

3 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ�การ  -เพื่อให.การรักษาความสะอาด   -รถยนต�บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท.าย 800,000  -  -  -มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย  -มีวัสดุครุภัณฑ�ในการเก็บ กอง

รักษาความสะอาด การเก็บขนขยะ การเก็บขนขยะมูลฝอยเกิด ชนิด  6  ล.อ  เครื่องยนต�ดีเซล  มีกําลัง (งบเทศบาล) อย�างเพียงพอและเก็บขน รวบรวมมูลฝอยและการรักษา สาธารณสุขฯ

มูลฝอย ประสิทธิภาพ แรงม.าสูงสุดไม�น.อยกว�า  130  แรงม.า ขยะได.อย�างมี ความสะอาดเพียงพอในการ

(ป-ญหาความต�องการจากการ ขนาดความจุไม�น.อยกว�า  5  ลบ.เมตร ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน

ประชุมประชาคมเมือง) จํานวน  1  คัน ไม�มีขยะตกค.าง

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
ที่  3   ด�านทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่  2 การพัฒนาสิ่งแวดล�อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่  4  ปรับปรุงสภาพแวดล�อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และพัฒนาภูมิทัศน
ของบ�านเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนนเสด็จนิวัติ  -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน� ถนนเสด็จนิวัติ  -จัดสวนเกาะกลางถนน พร.อมติดตั้ง - 6,000,000 -  -ภูมิทัศน�เมืองมีความ  -สภาพภูมิทัศน�ของบ.านเมืองเปKน กองช�าง

ให.เกิดความร�มรื่น สวยงาม และเปKน เสาไฟ ประติมากรรมช.าง  พร.อม (งบเทศบาล) สวยงาม ประชาชน ระเบียบเรียบร.อย และสวยงาม

ระเบียบ เรียบร.อย โคมไฟ LED สูง 8 เมตร (กิ่งเดี่ยว,กิ่งคู�) มึความปลอดภัยมากขึ้น  -ประชาชนที่สัญจรไปมา ได.รับ

ความสะดวก สบาย และ

มีความปลอดภัย

 -เสริมสร.างความเจริญ

บ.านเมืองและท.องถิ่น

2 โครงการจ.างเหมาแรงงานดูแล  -เพื่อให.สวนสาธารณะสวยงาม  -จ.างเหมาแรงงานดูแลสวนสาธารณะ 3,600,000 3,600,000 3,600,000  -ภูมิทัศน�เมืองมีความ  -เพื่อความร�มรื่นสวยงามและ กองช�าง

รักษาสวนสาธารณะ เปKนระเบียบ และ เกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สวยงาม ประชาชน ความเปKนระเบียบเรียบร.อย

 -ลดป8ญหาเรื่องคนงานดูแลบํารุงรักษา มึความปลอดภัยมากขึ้น

สวนสาธารณะ

3 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ   -เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะข.าง  -ปรับปรุงระบบไฟฟ�าแสงสว�าง - 3,000,000  -  -ภูมิทัศน�สวยงามเพิ่ม  -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว กองช�าง

ข.างห.องสมุดประชาชน ห.องสมุดประชาชนเพื่อการพักผ�อน  -จัดภูมิทัศน�ปลูกต.นไม. ดอกไม.,ปูหญ.า (งบเทศบาล) พื้นที่สีเขียว และเปKน ในเขตเทศบาล

หย�อนใจและพัฒนาภูมิทัศน�ของเมือง  -ติดตั้งระบบรดน้ําต.นไม.พร.อมหัวจ�าย ระเบียบเรียบร.อย  -ใช.เปKนสถานที่ทํากิจกรรมของ

 -ก�อสร.างศาลา เพิ่มขึ้น ร.อยละ 80 ประชาชน เช�น พักผ�อนหย�อนใจ

ออกกําลังกาย เปKนต.น

 - เพื่อความร�มรื่นสวยงามและ

ความเปKนระเบียบเรียบร.อย

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการติดตั้งกระถางต.นไม.และ  -เพื่อให.สวนสาธารณะสวยงาม  -ติดตั้งกระถางต.นไม.และพรรณไม. 450,000 - -  -ภูมิทัศน�สวยงามเพิ่ม  -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล กองช�าง

พรรณไม. ประจําจังหวัดบุรีรัมย� สะอาดตาและเปKนระเบียบเรียบร.อย ประจําจังหวัดตามถนนสายต�างๆ (งบเทศบาล) พื้นที่สีเขียว และเปKน  -ใช.เปKนสถานที่ทํากิจกรรมของ

(ต.นแปะ) ระเบียบเรียบร.อย ประชาชน เช�น พักผ�อนหย�อนใจ

มากขึ้น ออกกําลังกาย เปKนต.น

 -เพื่อความร�มรื่นสวยงาม

5 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ  -เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะหน.าสถานี  -ก�อสร.างศาลาที่พักและลาน - 2,500,000  -  -ภูมิทัศน�สวยงามเพิ่ม  -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล กองช�าง

หน.าสถานีรถไฟ รถไฟเพื่อการพักผ�อนหย�อนใจ อเนกประสงค� พร.อมคันหินสําเร็จรูป (งบเทศบาล) พื้นที่สีเขียว และเปKน  -ใช.เปKนสถานที่ทํากิจกรรมของ

และพัฒนาภูมิทัศน�ของเมือง  -ติดตั้งระบบรดน้ําต.นไม. ระเบียบเรียบร.อย ประชาชน เช�น พักผ�อนหย�อนใจ

 -ปลูกไม.ดอกไม.ประดับ เพิ่มขึ้น ร.อยละ 80 ออกกําลังกาย เปKนต.น

 -ก�อสร.างป�ายชื่อสวน  -เพื่อความร�มรื่นสวยงาม

1. คลองละลมลูกที่ 1

2. สวนหน.าสถานีรถไฟ

6 โครงการปรับปรุงเกาะกลาง  -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน�เกาะกลาง -ติดตั้งเสาไฟฟ�าโคมคู�แทนของเดิม 6,000,000  - -  -ภูมิทัศน�สวยงามเพิ่ม  -เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให.มีความเปKน กองช�าง

ถนนนิวาศ ถนนนิวาศ  - ปลูกไม.ดอก ,ไม.ประดับ,ปูหญ.า (งบเทศบาล) พื้นที่สีเขียว และเปKน ระเบียบเรียบร.อยสวยงาม

 - ติดตั้งประติมากรรมรูปพญานาคพ�นน้ํา ระเบียบเรียบร.อย  -เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพในการ

 - ก�อสร.างเกาะกลางถนนใหม�บางจุด เพิ่มขึ้น ร.อยละ 80 สัญจรให.ปลอดภัย

 -เพื่อความเจริญแก�ท.องถิ่น

7 โครงการเจาะบ�อบาดาล  -เพื่อใช.ดูแลบํารุงรักษาต.นไม.  -เจาะบ�อบาดาลขนาดเส.นผ�าศูนย�กลาง - 300,000 -  -เพื่อให.มีน้ําไว.ใช.ใน  -เพื่อความร�มรื่นสวยงามและ กองช�าง

เกาะกลางถนนจิระ ไม�น.อยกว�า 5 นิ้ว พร.อมติดตั้งป8pมขนาด (งบเทศบาล) ฤดูแล.งอย�างเพียงพอ ความเปKนระเบียบเรียบร.อย

2 แรงม.า จํานวน 6 บ�อ เพิ่มขึ้น ร.อยละ 90

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจด.าน - เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจด.าน 400,000  -  -  -ทําให.คุณภาพชีวิต  -สนับสนุนการดําเนินภารกิจ กองช�าง

ภารกิจด.านผังเมือง ผังเมือง เกิดการวางแผนการใช.ที่ดินให. ผังเมือง เกิดการวางแผนการใช.ที่ดินให. (งบเทศบาล) ประชาชนในเขตเมือง ด.านผังเมืองเกิดการวางแผนการใช.

เปKนประโยชน�อย�างเหมาะสมตาม เปKนประโยชน�อย�างเหมาะสมตาม ดีขึ้นและเศริฐกิจ ที่ดินให.เปKนประโยชน�อย�างเหมาะ

ศักยภาพของท.องถิ่น ศักยภาพของท.องถิ่น เจริญเติบโตเพิ่มขึ้น สมตามศักยภาพของท.องถิ่น

 -เปKนการป�องกันและแก.ไขป8ญหาด.าน ร.อยละ 90  -เปKนการป�องกันและแก.ไขป8ญหา

สิ่งแวดล.อม ป8ญหามลพิษ สร.างสภาพ ด.านสิ่งแวดล.อม ป8ญหามลพิษ  

แวดล.อมที่ดี มีการพัฒนาไปในทิศทาง  สร.างสภาพแวดล.อมที่ดี มีการ

ที่ถูกต.องยั่งยืน พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต.องยั่งยืน

9 โครงการติดตั้งน้ําพุ  -เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน�  -ติดตั้งน้ําพุขนาดความสูงไม�ต่ํากว�า - 3,000,000 -  -สร.างความสวยงาม  -สร.างความเจริญให.แก�ท.องถิ่น กองช�าง

สวนหนองปรือ ของบ.านเมือง 15  เมตร (งบเทศบาล) ให.ท.องถิ่นและปรับ  -มีความสวยงาม

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -เพื่อติดตั้งน้ําพุในสวนหนองปรือ สภาพน้ําให.ดีขึ้น  -ประชาชนใช.เปKนสถานที่พักผ�อน

ประชุมประชาคมเมือง)  -เพื่อป�องกันแหล�งน้ําเน�าเสีย ร.อยละ 90 หย�อนใจ

 -แก.ป8ญหาระบบน้ําเน�าเสีย

10 โครงการก�อสร.างปรับปรุงภูมิทัศน�  -เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน�  -งานจัดสวน ระบบรดน้ําต.นไม. - 8,000,000 -  -ภูมิทัศน�สวยงามเพิ่ม  -สภาพภูมิทัศน�ของเมืองเปKน กองช�าง

ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย� ของบ.านเมือง จํานวน 5 แห�ง ดังนี้ (งบเทศบาล) พื้นที่สีเขียว และเปKน ระเบียบเรียบร.อยและสวยงาม

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในเขต 1.สวนหย�อมบริเวณข.างบ.านพักนาย ระเบียบเรียบร.อย  -ประชาชนที่สัญจรไปมาได.รับ

ประชุมประชาคมเมือง) เทศบาล อําเภอเมือง เพิ่มขึ้น ร.อยละ 80 ความสะดวก สบายและปลอดภัย

2.สวนหย�อมบริเวณสามเหลี่ยมหน.าวัด  -เสริมสร.างความเจริญ

อิสาน แก�บ.านเมืองและท.องถิ่น

3.สวนหย�อมบริเวณสามแยกต.นสัก

4.สวนสาธารณะสวนรมย�บุรี 200 ปU

5.งานภูมิทัศน�พื้นที่ว�าง,ปลูกต.นไม.

ทางเข.าเมืองบุรีรัมย�

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

 -งานก�อสร.างศาลาที่พักผู.โดยสาร - 1,100,000 กองช�าง

จํานวน 4 แห�ง (งบเทศบาล)

 -งานปรับปรุงสภาพพื้นที่เพื่อพัฒนา - 7,032,000

ภูมิทัศน�ของเมืองบริเวณแยกถนนจิระ (งบเทศบาล)

ตัดกับถนนคูเมือง

 -งานปรับปรุงภูมิทัศน�ถนนสายต�างๆดังนี้ - - 5,000,000

1.ถนนนิวาศ (งบเทศบาล)

2.ถนนธานี

3.ถนนบุลําดวน

4.ถนนสุนทรเทพ

5.ถนนรมย�บุรี

6.ถนนปลัดเมือง

7.ถนนอินจันทร�ณรงค�

8.ถนนหลักเมือง

9.ถนนคูเมือง

10.ถนนอิสาณ

11.ถนนนคร

12.ถนนพิทักษ�

13.ถนนศรีเพชร 1,2

14.ถนนสมรรถการ

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการติดตั้งป8dมน้ําพุ  -เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน�  -ติดตั้งป8dมน้ําพุขนาดความสูงไม�ต่ํากว�า - 18,000,000 -  -สร.างความสวยงาม  -มีความสวยงาม และประชาชน กองช�าง

คลองละลมลูกที่ 1 - 6 ของบ.านเมือง 8 เมตร จํานวน 6 ตัว (งบเทศบาล) ให.ท.องถิ่นและปรับ ใช.เปKนสถานที่ในการพักผ�อน

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -เพื่อติดตั้งป8dมน้ําพุใน สภาพน้ําให.ดีขึ้น หย�อนใจ

ประชุมประชาคมเมือง) คลองละลมลูกที่ 1 - 6  -น้ําในคลองละลมมีค�า  -แก.ป8ญหาระบบน้ําเน�าเสีย

แทนของเดิมที่ชํารุด BOD ไม�เกิน 20 มิลลิกรัม

 -เพื่อป�องกันแหล�งน้ําเน�าเสีย ต�อลิตร ร.อยละ 100

12 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ  -เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะ  -ปรับปรุงระบบไฟฟ�าแสงสว�าง  - 1,000,000  -  -ภูมิทัศน�สวยงามเพิ่ม  -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต กองช�าง

หนองปรือ หนองปรือ เพื่อการพักผ�อนหย�อนใจ  -ติดตั้งระบบรดน้ําต.นไม. พร.อมหัวจ�าย (งบเทศบาล) พื้นที่สีเขียว และเปKน เทศบาล

(ป-ญหาความต�องการจากการ และพัฒนาภูมิทัศน�ของเมือง  -ปลูกต.นไม.ยืนต.น ระเบียบเรียบร.อย  -ใช.เปKนสถานที่ทํากิจกรรมของ

ประชุมประชาคมเมือง) เพิ่มขึ้น ร.อยละ 80 ชุมชน

 -ใช.เปKนสถานที่ออกกําลังกาย

ของประชาชน

 -ใช.เปKนสถานที่พักผ�อนหย�อนใจ

ของประชาชน

 -เพื่อความร�มรื่นสวยงามและ

ความเปKนระเบียบเรียบร.อย

13 โครงการปรับปรุง  -เพื่อความร�มรื่นสวยงามและความเปKน  -ปรับปรุงภูมิทัศน� ประกอบด.วย 23,000,000  - -  -ภูมิทัศน�สวยงามเพิ่ม  -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต กองช�าง

เกาะกลางถนนจิระ ระเบียบเรียบร.อย   1.ปรับภูมิทัศน�เพื่อปลูกต.นไม. (งบเทศบาล) พื้นที่สีเขียว และเปKน  เทศบาล

 -เพื่อพื้นที่สีเขียวกลางใจเมือง   2.ติดตั้งระบบรดน้ําต.นไม. ระเบียบเรียบร.อย  -เพื่อความร�มรื่นสวยงามและ

ในเขตเทศบาล   3.ติดตั้งเสานางเรียงผิวหินทราย ความเปKนระเบียบเรียบร.อย

  4.เศียรพญานาคแบบพนมรุ.ง

ทําด.วยหิน

  5.ติดตั้งระบบไฟฟ�าแสงสว�าง

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ  -เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะให.สวยงาม  -ปรับปรุงสวนสาธารณะ ประกอบด.วย - 6,000,000  -  -ความเปKนระเบียบ  -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล กองช�าง

ถนนคูเมืองเรียบคลองละลมลูกที่ 2  เพื่อการพักผ�อนหย�อนใจและ    1.ปรับปรุงระบบไฟฟ�าแสงสว�าง (งบเทศบาล) เรียบร.อยเพิ่มขึ้น  -ใช.เปKนสถานที่ทํากิจกรรมของ

ด.านหลังสํานักงานสาธารณะสุข พัฒนาภูมิทัศน�ของเมือง    2.ติดตั้งระบบรดน้ําต.นไม. พร.อมหัวจ�าย ร.อยละ 80 ชุมชน

จังหวัด (ชุมชนสะพานยาว)  -เพื่อพื้นที่สีเขียวกลางใจเมือง ในเขต    3.ปลูกต.นไม.ยืนต.น  -ภูมิทัศน�สวยงามเพิ่ม  -ใช.เปKนสถานที่ออกกําลังกาย

เทศบาล    4.สถานที่จอดรถยนต� พื้นที่สีเขียว และเปKน ของประชาชน

   5.ก�อสร.างห.องน้ําสาธารณะ ระเบียบเรียบร.อย  -ใช.เปKนสถานที่พักผ�อนหย�อนใจ

เพิ่มขึ้น ร.อยละ 80

15 โครงการจ.างเหมาแรงงานดูแล  -รักษาทรัพย�สินของทางเทศบาล  -จ.างเหมาแรงงานดูความปลอดภัยและ 216,000 216,000 216,000  -มีแรงงานสําหรับดูแล  -ทรัพย�สินของทางราชการ กองช�าง

ความเรียบร.อยบ�อกําจัดขยะ ให.มีสภาพดีตลอดไป ความเรียบร.อยของบ�อกําจัดขยะมูลฝอย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความเรียบร.อยบ�อกําจัด ไม�เสียหายและเปKนระเบียบ สุขาภิบาล

มูลฝอย(ยาม) ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย� (ยาม) ขยะมูลฝอย จํานวน เรียบร.อย

2 คน

16 โครงการจ.างเหมาแรงงานดูแล  -เพื่อดูแลบํารุงรักษาระบบ  -จ.างเหมาแรงงานดูความปลอดภัย 108,000 108,000 108,000  -มีแรงงานสําหรับดูแล  -ระบบบําบัดน้ําเสียสามารถ กองช�าง

บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย บําบัดน้ําเสีย และความเรียบร.อยของบ�อบําบัด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) บํารุงรักษาระบบบําบัด เดินระบบได.อย�างมีประสิทธิภาพ สุขาภิบาล

น้ําเสีย อ.เมือง จ.บุรีรัมย�(ยาม) น้ําเสีย จํานวน 1 คน

17 โครงการจ.างเหมาแรงงานดูแล  -เพื่อดูแลความสะอาดโรงบําบัด  -จ.างเหมาแรงงานดูแลความสะอาด 108,000 108,000 108,000  -มีแรงงานสําหรับดูแล  -เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให.มีความ กองช�าง

ความสะอาดโรงบําบัดน้ําเสีย น้ําเสีย และความเรียบร.อยของบ�อบําบัด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความสะอาดระบบบําบัด เปKนระเบียบเรียบร.อยสวยงาม สุขาภิบาล

น้ําเสีย อ.เมือง จ.บุรีรัมย� น้ําเสีย จํานวน 1 คน

18 โครงการจัดทําอาคารอเนกประสงค� -เพื่อให.สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย  -สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย มีอาคาร 350,000 - -  -สถานที่กําจัดขยะฯ  - สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย กองช�าง

และปรับภูมิทัศน� ณ สถานที่กําจัด มีสถานที่สําหรับการทํากิจกรรม อเนกประสงค� ที่สามารถต.อนรับผู.มา (งบเทศบาล) มีอาคารอเนกประสงค� มีอาคารอเนกประสงค�เพื่อให. สุขาภิบาล

ขยะมูลฝอย ต�างๆ ต.อนรับผู.มาเยี่ยมชม เยี่ยมชมได. และมีภูมิทัศน�ที่สวยงาม ในการดําเนินกิจกรรมและต.อนรับ  

 -เพื่อเปKนการปรับภูมิทัศน�ให.สถานที่  -จัดสวนหย�อมบริเวณสถานที่ จํานวน 1 อาคาร ผู.มาเยี่ยมชม

กําจัดขยะมูลฝอย เปKนสถานที่ที่น�าอยู� กําจัดขยะมูลฝอยให.น�าอยู� และ  -สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

เปKนสถานที่พักผ�อนหย�อนใจ มีภูมิทัศน�ที่สวยงามน�าอยู�

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกิจ

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท$องเที่ยว

ยุทธศาสตร
ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 1  พัฒนา ส$งเสริมอาชีพ และกระจายรายได�ให�แก$ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝqกอบรมและส�งเสริม  -เพื่อส�งเสริมสนับสนุนให.ประชาชนได.  -จัดฝqกอบรมส�งเสริมอาชีพให.กับ 50,000 50,000 50,000  -ผู.ว�างงานมีอาชีพ   -ประชาชนในเขตเทศบาลมี กอง

อาชีพให.กับประชาชนในชุมชน ประกอบอาชีพหรือกิจการซึ่งมีผลให.เกิด ประชาชนที่ว�างงานในชุมชนในเขต (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สร.างรายได.ให.แก� อาชีพเปKนหลักแหล�งที่มั่นคง สวัสดิการฯ

(ป-ญหาความต�องการจากการ การผลิต การบริการ  การสร.างงาน เทศบาลทั้ง  18  ชุมชน  ตนเองและครอบครัว แน�นอน

ประชุมประชาคมเมือง) เพิ่มขึ้นในเมือง  ทําให.ผู.ว�างงานและผู.มี อย�างน.อยเดือนละ  -กลุ�มอาชีพได.มีเงินทุนประกอบ

รายได.น.อย  มีฐานะความเปKนอยู�ทาง 3,000  บาท / คน อาชีพจนเข.มแข็งและยั่งยืน

เศรษฐกิจดีขึ้น  -เพิ่มพูนความรู.และทักษะในการ

ประกอบอาชีพ

 -กลุ�มออมทรัพย�ของชุมชน

มีความเข.มแข็ง มั่นคงขึ้น

 -ประชาชนผู.ยากจนหรือด.อย

โอกาสเข.าถึงแหล�งเงินทุน

เสริมสร.างคุณภาพชีวิตได.มากขึ้น

2 โครงการถนนคนเดินเซราะกราว  -เพื่อส�งเสริมอาชีพและกระจาย  -จัดสถานที่และอํานวยความสะดวก 520,000 520,000 520,000  -มีถนนคนเดินสําหรับ  -ประชาชนมีอาชีพและรายได. กอง

(Sroew  Ground  Walking   รายได.แก�ประชาชน ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมตามโครงการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปKนสถานที่จําหน�ายสินค.า เพิ่มขึ้น สาธารณสุขฯ

Street)  -เพื่อส�งเสริมวิถีชีวิตคนท.องถิ่น ถนนคนเดินเซราะกราว Walking  Street และเปKนสถานที่ท�องเที่ยว  -ประชาชน/เยาวชนมีที่ และ 

(ป-ญหาความต�องการจากการ และการพัฒนาคน ทุกวันเสาร�และอาทิตย� จํานวน  1  สาย แสดงออกทางพฤติกรรม ทุกหน�วยงาน 

ประชุมประชาคมเมือง)  -เพื่อสนับสนุนการท�องเที่ยว ที่เหมาะสม

 -เปKนแหล�งรองรับนักท�องเที่ยว  

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 1 ด�านเศรษฐกิจ

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท$องเที่ยว

แนวทางที่  2  พัฒนาและส$งเสริมการท$องเที่ยวโดยการมีส$วนร$วมของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงแหล�งท�องเที่ยว  -เพื่อปรับปรุงดูแลรักษาแหล�งท�องเที่ยว  -บํารุงรักษาโบราณสถานที่ได.รับการ  - 1,000,000  -  -แหล�งท�องเที่ยว  -นักท�องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น กองช�าง

ในเขตเทศบาล ที่มีศักยภาพสูงในเขตเทศบาลให.มี ปรับปรุงแล.ว เช�น คลองละลมคูเมือง (งบเทศบาล) โบราณสถาน  -ประชาชนมีรายได.เพิ่มขึ้น

สภาพเหมาะสม โบราณ ศาลหลักเมือง ได.รับการดูแลรักษา

 -เพื่อเพิ่มแหล�งท�องเที่ยวในเขต  -ก�อสร.างหอคอยชมทิวทัศน�ของเมือง  -  - 2,000,000 ร.อยละ 100

เทศบาล 1 แห�ง (งบเทศบาล)  -มีแหล�งท�องเที่ยว

เพิ่มขึ้น 1 แห�ง

2 โครงการจัดทําแผ�นพับ  -เพื่อเผยแพร�ส�งเสริมการท�องเที่ยว  -จัดทําแผ�นพับประชาสัมพันธ�แหล�ง 50,000 50,000 50,000  -มีช�องทางอํานวย  -นักท�องเที่ยวได.รับความสะดวก สํานักปลัด

ประชาสัมพันธ�แหล�งท�องเที่ยว ในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย� ท�องเที่ยวเส.นทางท�องเที่ยว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความสะดวดแก�นัก และมาท�องเที่ยวมากขึ้น งานท�องเที่ยว

และสถานบริการในเขตจังหวัด  -ดึงดูดประชาชนนักท�องเที่ยว และสถานบริการในเขตจังหวัด ท�องเที่ยวเพื่มขึ้น  -ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ

และเทศบาล ให.มาเที่ยวชมแหล�งท�องเที่ยว และเขตเทศบาล 3,000 แผ�น อีก 1 ช�องทาง และมีรายได.เพิ่มขึ้น

และใช.บริการในเขตเทศบาลมากยิ่งขึ้น

3 โครงการสนับสนุนงบประมาณ  -เพื่อส�งเสริมเอกลักษณ�และวัฒนธรรม  -สนับสนุนงบประมาณให.สมาคม 50,000 50,000 50,000  -เทศบาลมีส�วนร�วมใน  -เทศบาลมีส�วนร�วมในการส�งเสริม  -สํานักปลัด

การจัดงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกิน ท.องถิ่นด.านการการกินลูกชิ้นยืนกินให. ท�องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย�ในการจัดงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การส�งเสริมเอกลักษณ� เอกลักษณ�และวัฒนธรรมท.องถิ่น งานท�องเที่ยว

บันลือโลก คงอยู�และถูกหลักอนามัย เปKนที่ยอมรับ เทศกาลยืนกินลูกชิ้นบันลือโลก และวัฒนธรรมท.องถิ่น  -ประชาชนนักท�องเที่ยวมีความ  -สมาคม

ของคนทั่วโลก เพิ่มขึ้น1 กิจกรรม ประทับใจในการมาเยือน ท�องเที่ยว

 -เพื่อให.ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย� และมีนักท�องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จ.บุรีรัมย�

และท.องถิ่นได.มีส�วนร�วมในการร�วม  -ทําให.งานเทศกาลกินลูกชิ้น  

ต.อนรับนักท�องเที่ยวจากต�างถิ่น เปKนงานประจําปUของจังหวัดบุรีรัมย�

ให.มากขึ้น มีความยิ่งใหญ�กว�าเดิม

และจัดอย�างต�อเนื่องทุกปU

ยุทธศาสตร
ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  1  เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนและส$งเสริมการมีส$วนร$วมของประชาชนในการพัฒนาท�องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมและทัศนศึกษา  -เพื่อพัฒนาองค�กรชุมชนให.เปKนองค�กร  -จัดอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขต 600,000 600,000 600,000 -คณะกรรมการชุมชน - ชุมชนมีแกนนําที่มีคุณภาพ กอง

ดูงานของคณะกรรมการชุมชน ที่เข.มแข็ง สามารถแก.ไขป8ญหาท.องถิ่นได. เทศบาล จํานวน 18 ชุมชน  198 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.รับความรู.มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถ สวัสดิการฯ

 -เพื่อเสริมสร.างสัมพันธภาพที่ดีระหว�าง  -คณะกรรมการชุมชน จํานวน 172 คน ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนให.เจริญก.าวหน.า

เทศบาลกับประชาชนในชุมชน ศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดอื่นที่มีผลงาน จํานวน 172 คน

 -เพื่อสร.างขวัญ กําลังใจ ความสามัคคี ดีเด�น

และการมีส�วนร�วมในการพัฒนาท.องถิ่น

2 โครงการโรงเรียนผู.สูงอายุ  -เพื่อให.ผู.สูงอายุได.รับการเรียนรู.  -จัดทําหลักสูตรโรงเรียนผู.สูงอายุและ 120,000 120,000 120,000  -มีหลักสูตรและ  -ผู.สูงอายุมีการเรียนรู.ตาม กอง

ในด.านต�างๆ ดําเนินการตามหลักสูตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) โรงเรียนผู.สูงอายุสําหรับ หลักสูตร สวัสดิการฯ

 -เพื่อให.ผู.สูงอายุได.พบปะแลกเปลี่ยน จัดให.ความรู.ในด.านต�างๆ  -มีสถานที่สําหรับผู.สูงอายุเพื่อ

ความรู.ซึ่งกันและกัน พบปะและแลกเปลี่ยนความรู.

3 โครงการเพื่อนเตือนเพื่อนต.าน -เพื่อให.เยาวชนได.รู.ถึงพิษภัยของ -จัดอบรมให.ความรู.แก�เยาวชนในชุมชน 30,000 30,000 30,000 -จํานวนเยาวชนได.รับ  -เยาวชนมีความรู.ความเข.าใจ กอง

ยาเสพติด ยาเสพติด ในเขตเทศบาล จํานวน 18 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การอบรมสามารถ และรู.ถึงพิษภัยยาเสพติด สวัสดิการฯ

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -เพื่อรณรงค�สร.างกระแสปลุกจิตสํานึก ถ�ายทอดความรู.ให. -เยาวชนมีส�วนร�วมในการ

ประชุมประชาคมเมือง) ในการป�องกันและแก.ไขป8ญหา ผู.อื่นได.และไม�ยุ�งเกี่ยว แก.ไขป8ญหา

ยาเสพติดยาเสพติด ยาเสพติดได.  -เยาวชนในเขตเทศบาล

จํานวน 100 คน ไม�ยุ�งเกี่ยวยาเสพติด

งบประมาณและที่ผ�านมา

ยุทธศาสตร
ที่  4  การพัฒนาด�านสังคม และสร�างความเข�มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส$วนร$วม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการประกวดชุมชนดีเด�น -เพื่อเปKนเกียรติ ขวัญและกําลังใจแก�  -จัดประกวดชุมชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 -ผู.นําชุมชนและ -องค�กรชุมชนและประชาชน กอง

(ป-ญหาความต�องการจากการ องค�กรชุมชนและประชาชนที่เข.ามามี ในด.านต�าง ๆ เช�นด.านองค�กรชุมชนดีเด�น (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนมีจิตสํานึก มีขวัญกําลังใจในการดําเนิน สวัสดิการฯ

ประชุมประชาคมเมือง) ส�วนร�วมโครงการประกวดชุมชนดีเด�น สิ่งแวดล.อมล.อมในชุมชนดีเด�นฯลฯ ในการร�วมกันพัฒนา งานพัฒนาชุมชน

-เพื่อส�งเสริมให.เกิดความสามัคคีภายใน ชุมชนของตนเองทั้ง -องค�กรและประชาชนเข.ามามี

ชุมชนในเขตเทศบาล 18  ชุมชน ส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชน

5 โครงการจัดเวที "สภาเมือง"  -เพื่อจัดเวที "สภาเมือง"เพื่อส�งเสริมให.  -จัดเวที "สภาเมือง"  เพื่อส�งเสริมให. 100,000 100,000 100,000  -ประชาชนในเขต  -ประชาชนในเขตเทศบาล กองวิชาการฯ

เพื่อส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ เกิดการมีส�วนร�วมของประชาชนในด.าน ประชาชนเข.ามามีส�วนร�วมด.านการเมือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลมีส�วนร�วม ตระหนักถึงความสําคัญในการมี

ประชาชนในด.านการเมืองและ การเมืองและบริหารงานของเทศบาล และการบริหารงานของเทศบาล ในด.านการเมือง ส�วนร�วมในการร�วมพัฒนาท.องถิ่น

การบริหารงานของเทศบาล และการบริหารงานของ  -ชุมชนมีแกนนําที่มีคุณภาพ 

เทศบาลทั้ง 18 ชุมชน และมีประสิทธิภาพ สามารถ

พัฒนาชุมชนให.เจริญก.าวหน.า

6 โครงการจัดทําแผนชุมชน -เพื่อให.ชุมชนในเขตเทศบาลมีความรู.ใน -จัดประชุมชี้แจงแนวทางขั้นตอนในการ 50,000 50,000 50,000 -ประชาชนทราบป8ญหา  -องค�กรชุมชนในเขตเทศบาล กอง

การจัดทําแผนชุมชน สามารถกําหนด จัดทําแผนชุมชนและรวบรวมแผนชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความต.องการ มีความรู.ความเข.าใจแผนของ สวัสดิการฯ

แผนงาน/โครงการเพื่อการแก.ไขป8ญหา เสนอต�อหน�วยงานที่เกี่ยวข.อง ของชุมชนได.ทั้ง ชุมชนสอดคล.องกับวิสัยทัศน� 

และการพัฒนาชุมชนในอนาคต 18 ชุมชน พันธกิจและจุดมุ�งหมายเพื่อ

การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร�

รวมทั้งสอดคล.องกับป8ญหา กอง

ความต.องการของชุมชน สวัสดิการฯ

7 โครงการสนับสนุนกองทุน -เพื่อส�งเสริมการออมทรัพย�ให.แก� -สนับสนุนให.แก�กองทุนสนับสนุนกองทุน 10,000 10,000 10,000 -ประชาชนรวมตัวกัน  -การสนับสนุนให.มีจิตสํานึก

สวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) ประชาชน สวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ออมวันละบาทเพื่อ การออม กอง

ช�วยเหลือเกื้อกูล สวัสดิการฯ

วิถีชีวิตตั้งแต�เกิด 

แก�เจ็บตายและอื่น ๆ

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการกิจกรรมด.านการพัฒนา -เพื่อให.ความรู.แก�สตรี/ครอบครัวและ  -จัดอบรมให.ความรู.แก�สตรี/เยาวชน/ 30,000 30,000 30,000  -สตรีในชุมชนได.รับ -ประชาชนมีส�วนร�วมในการ กอง

สตรีและครอบครัว บุคคลในครอบครัว ครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การอบรมให.ความรู. แก.ไขป8ญหาอย�างยั่งยืน สวัสดิการฯ

จํานวน 18 ชุมชน ทั้ง 18 ชุมชน

9 โครงการจัดประชุมผู.นําชุมชน -เพื่อให.ผู.นําชุมชนได.มีโอกาสแลกเปลี่ยน -จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนในเขต 30,000 30,000     30,000  -คณะกรรมการชุมชน  -คณะกรรมการชุมชนได.แลก กอง

ในเขตเทศบาล ความรู.ประสบการณ� ในการพัฒนาชุมชน เทศบาล  2 เดือน 1 ครั้ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.รับทราบความรู.และ เปลี่ยนเรียนรู.ประสบการณ� สวัสดิการฯ

และรับทราบข�าวสารข.อมูลต�างๆ ที่เปKน ประมาณ 172 คน เปKนเงิน 30,000 บาท มีความตั้งใจ ในการพัฒนาชุมชนซึ่งกันและกัน

ประโยชน�ต�อการพัฒนาชุมชน สามารถพัฒนาชุมชน

ตนเองได.ทั้ง 18 ชุมชน

10 โครงการสนับสนุนงบประมาณ  -สนับสนุนงบประมาณให.แก�  -อุดหนุนงบประมาณแก�คณะกรรมการ 20,000 20,000 20,000  -เทศบาลเมืองบุรีรัมย�   -องค�กรสตรีได.รวมพลังจัด กอง

แก�คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล พัฒนาสตรีตําบล อําเภอเมืองบุรีรัมย� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.มีส�วนร�วมในการ กิจกรรมถวายเปKนราชสักการะ สวัสดิการฯ

อําเภอเมืองบุรีรัมย� อําเภอเมืองบุรีรัมย� เพื่อจัดกิจกรรม ปUละ 1 ครั้ง สนับสนุนกิจกรรม แด�สมเด็จพระนางเจ.าพระบรม

รวมพลังสตรีจัดกิจกรรมถวายเปKน เกี่ยวกับการพัฒนา ราชชินีนาถ

ราชสักการะ แด�สมเด็จพระนางเจ.า สตรี 1 กิจกรรม  -มีกองทุนพัฒนาสตรีอําเภอ/

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส ตําบลเพิ่มขึ้น

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

 -เพื่ออนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณี

และประเพณีอันดีงามของอําเภอ

เมืองบุรีรัมย�ให.มีสืบต�อไป

11 โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ�  -เพื่อสร.างความสามัคคีด.านกีฬาเชื่อม  -จัดการแข�งขันกีฬา 18 ชุมชน 50,000 50,000 50,000  -ชุมชนในเขตเทศบาล  -คณะกรรมการชุมชน กอง

ความสัมพันธ�ระหว�างชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.เข.าร�วมกิจกรรม มีความสามัคคี สวัสดิการฯ

 -เพื่อส�งเสริมกิจกรรมการออกกําลังกาย แข�งขันกีฬา 18  ชุมชน  -คณะกรรมการชุมชน

ภายในชุมชน มีสุขภาพแข็งแรง

งบประมาณและที่ผ�านมา



59

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ -เพื่อให.เยาวชนรู.พิษภัยยาเสพติด  -สนับสนุนศูนย�ยาเสพติดอําเภอ 30,000 30,000 30,000  -เยาวชนในเขตเทศบาล  -ประชาชน เยาวชนรู.พิษภัย กอง

ป8ญหายาเสพติด เมืองบุรีรัมย�(อุดหนุนอําเภอ) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รู.พิษภัยยาเสพติด ของยาเสพติด สวัสดิการฯ

(ป-ญหาความต�องการจากการ เพิ่มขึ้น ร.อยละ 60  -ประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาล

ประชุมประชาคมเมือง) ไม�ยุ�งเกี่ยวกับยาเสพติด

13 โครงการวันผู.สูงอายุแห�งชาติ  -เพื่อแสดงความกตัญ|ูต�อผู.สูงอายุ  -จัดงานโดยเชิญผู.สูงอายุและครอบครัว 30,000 30,000 30,000  -ผู.สูงอายุและครอบครัว  -ได.แสดงความกตัญ|ูกตเวที กอง

ซึ่งเปรียบเสมือนหลักชัยของครอบครัว ของผู.สูงอายุทํากิจกรรมร�วมกัน เช�น (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนทั่วไปและ ต�อผู.สูงอายุ สวัสดิการฯ

 -เพื่อสะท.อนความสําคัญและศักยภาพ ทําบุญตักบัตร รดน้ําขอพร ร�วมกิจกรรม ประชาชนในเขตเทศบาล  -ผู.สูงอายุได.ร�วมกิจกรรมสร.าง

ของผู.สูงอายุ การละเล�นต�างๆ ของผู.สูงอายุ,การตรวจ จํานวน 18 ชุมชน ได.เข.า ความสามัคคิในครอบครัว

 -เพื่อแสดงความเอื้ออาทรของสังคม สุขภาพ เปKนต.น ร�วมโครงการ และชุมชน

 ต�อผู.สูงอายุรําลึกคุณงามความดีและคุณ

ประโยชน�ที่ท�านได.ปฏิบัติต�อครอบครัว

และสังคม

14 โครงการป�องกันและแก.ไขป8ญหา  -เพื่อแก.ไขป8ญหายาเสพติดในชุมชน  -ให.การบําบัดฟcdนฟูผู.ติดยาเสพติด 70,000 70,000 70,000  -ผู.ติดยาได.รับการ  -ผู.ติดยาเสพติดในชุมชนมีจํานวน กอง

ยาเสพติด กิจกรรมบําบัดฟcdนฟู  -เพื่อให.ผู.ติดยาเสพติดได.รับการบําบัด จํานวน 20 คนๆละ 3,500 บาทต�อคน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ช�วยเหลือครบ 18 ชุมชน ลดลง สวัสดิการฯ

(ป-ญหาความต�องการจากการ และเลิกยาเสพติด รวม 20 คน  -ผู.ติดยาเสพติดได.รับการช�วยเหลือ

ประชุมประชาคมเมือง) ครบทุกชุมชน

15 โครงการป�องกันและแก.ไขป8ญหา  -เพื่อแก.ไขป8ญหายาเสพติดในชุมชน  -ฝqกอบรมอาชีพผู.ผ�านการบําบัดฟcdนฟู 50,000 50,000 50,000  -ผู.ติดยาได.รับการ  -ผู.ติดยาเสพติดในชุมชนมีจํานวน กอง

ยาเสพติด กิจกรรมฝqกอบรมอาชีพ  -เพื่อให.ความรู.และฝqกอาชีพให.ผู.ผ�าน ยาเสพติด จํานวน 20 คนๆละ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ช�วยเหลือครบ 18 ชุมชน ลดลง สวัสดิการฯ

ให.ผู.ผ�านการบําบัดฟcdนฟู การบําบัดฟcdนฟู 2,500  บาท  -ผู.ผ�านการบําบัดฟcdนฟูมีอาชีพ

(ป-ญหาความต�องการจากการ สร.างรายได.ให.ครอบครัว

ประชุมประชาคมเมือง)  -ผู.ผ�านการบําบัดฟcdนฟูสามารถดํารง

ชีวิตอยู�ในสังคมอย�างมีสุข

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  2  เสริมสร�างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห
ผู�ด�อยโอกาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะห�เบี้ยยังชีพ  -เพื่อแก.ไขและบรรเทาป8ญหาความ  -ให.เงินสงเคราะห�เปKนเบี้ยยังชีพแก� 126,000 126,000 126,000  -ผู.ปOวยเอดส�ได.รับ  -ผู.ปOวยเอดส�ในชุมชนได.รับการ       กอง 

ผู.ปOวยเอดส�ในชุมชน เดือดร.อนเฉพาะหน.าของผู.ปOวยเอดส� ผู.ปOวยเอดส�ในชุมชน จํานวน 21 คนๆละ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) การช�วยเหลือครบ ช�วยเหลือในเบื้องต.น สวัสดิการฯ

สามารถพึ่งพาตนเองได. และมีส�วนร�วม 500 บาทต�อเดือน 18 ชุมชน

ในกิจกรรมสังคม สามารถใช.ชีวิตอยู�ใน

สังคมได.โดยสะดวกและเท�าเทียมกัน

2 โครงการสงเคราะห�ผู.ประสบ  -เพื่อแบ�งเบาความเดือดร.อนของ  -ให.การสงเคราะห�ช�วยเหลือครอบครัว 50,000 50,000 50,000  -ผู.ด.อยโอกาสได.รับการ  -ผู.ด.อยโอกาสได.รับการช�วยเหลือ กอง

สาธารณภัย ผู.ยากไร. และ ครอบครัวที่ประสบสาธารณภัยต�างๆ เบื้องต.นแก�ประชาชนผู.ที่มีรายได.น.อยใน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ดูแลให.การช�วยเหลือ ในเบื้องต.น สวัสดิการฯ

ผู.ด.อยโอกาสในเขตเมือง ลงได.เบื้องต.นในระดับหนึ่ง เขตเทศบาล ได.แก� ผู.ประสบสาธารณภัย ครบ 18 ชุมชน  -ผู.ด.อยโอกาสเกิดขวัญและ

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -เพื่อเปKนการสงเคราะห�ช�วยเหลือผู.ด.อย ผู.ด.อยโอกาส  เปKนต.น กําลังใจในการดําเนินชีวิต

ประชุมประชาคมเมือง) โอกาสต�างๆ เช�นกลุ�มคนยากจน เร�ร�อน  

ขอทานไร.ที่พึ่ง เปKนต.น

3 โครงการสงเคราะห�เบี้ยความ  -เพื่อแก.ไขและบรรเทาป8ญหาความ  -ให.เงินสงเคราะห�เปKนเบี้ยความพิการ 4,416,000 4,416,000 4,416,000  -คนพิการได.รับการ - คนพิการในชุมชนได.รับการ กอง

พิการในชุมชน เดือดร.อนเฉพาะหน.าของคนพิการให.  จํานวน 460 คน ๆ ละ 800 บาท (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ช�วยเหลือทั้ง 18 ชุมชน ช�วยเหลือในเบื้องต.น สวัสดิการฯ

สามารถพึ่งพาตนเองได. และมีส�วนร�วม ต�อเดือน

ในกิจกรรมสังคม สามารถใช.ชีวิตอยู�ใน

สังคมได.เท�าเทียมกับคนอื่น

งบประมาณและที่ผ�านมา

ยุทธศาสตร
ที่  4  การพัฒนาสังคม และสร�างความเข�มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส$วนร$วม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสงเคราะห�เบี้ยยังชีพ  -เพื่อแก.ไขและบรรเทาป8ญหาความ - ให.เงินสงเคราะห�เปKนเบี้ยยังชีพ 18,091,200 18,091,200 18,091,200  -ผู.สูงอายุได.รับการ - ผู.สูงอายุในชุมชนได.รับการ กอง

ผู.สูงอายุในชุมชน เดือดร.อนเฉพาะหน.าของผู.สูงอายุให. แบบขั้นบันไดให.แก�ผู.สูงอายุในชุมชน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ช�วยเหลือทั้ง 18 ชุมชน ช�วยเหลือในเบื้องต.น สวัสดิการฯ

สามารถพึ่งพาตนเองได. และมีส�วนร�วม จํานวน 2,268 คนๆละ 600 ,700,

ในกิจกรรมสังคม สามารถใช.ชีวิตอยู�ใน 800,1,000 บาทต�อเดือน

สังคมได.เท�าเทียมกับคนอื่น

5 โครงการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ�  -เพื่อเสริมสร.างพัฒนาการทางร�างกาย  -จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ�ประกอบ 1,000,000  -  -  -สวนรมย�บุรีมีชุด  -เพิ่มพื้นที่ใช.สอยนันทนาการ กองช�าง

ชุดสนามเด็กเล�น จิตใจ และสติป8ญญาในเด็ก สําเร็จรูปประจําสนามเด็กเล�น (งบเทศบาล) สนามเด็กเล�น ในเขตเมือง

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -เพื่อส�งเสริมนันทนาการความสัมพันธ� จํานวน 1 ชุดประกอบด.วยชุดเสริมสร.าง เพิ่มขึ้น 1 จุด  -เกิดกิจกรรมสร.างความผูกพัน

ประชุมประชาคมเมือง) ทางครอบครัว ชุมชนและสังคม พัฒนาการด.านต�าง ๆ เช�น ชิงช.า ม.าหมุน ทางสังคมระหว�างคนในครอบครัว

 -เปWดโอกาสให.ผู.ด.อยโอกาสได.มีส�วนใน กระดานลื่น กระดานหก ม.าลื่น เปKนต.น และระหว�างครอบครัว

การเข.าถึงนันทนาการเกิดการสาน โดยติดตั้งที่บริเวณสวนรมย�บุรี 200 ปU ในชุมชนเมือง

ความสัมพันธ�ขึ้นในชุมชนเมือง

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2 ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  3  การเชิดชูคุณธรรม  จริยธรรมบุคคลในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเชิดชูคุณธรรมพ�อตัวอย�าง  -เพื่อเทิดทูนพระคุณพ�อและยกย�อง   -ดําเนินการคัดเลือกพ�อตัวอย�างจาก 10,000 10,000 10,000 -พ�อเปKนบุคคลที่เปKน - เปKนการส�งเสริมวัฒนธรรมขนบ กอง

ประจําชุมชน บทบาทของพ�อที่มีต�อครอบครัว ชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 18 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แบบอย�างที่ดีของ ธรรมเนียมประเพณีนิยมตาม สวัสดิการฯ

และสังคม ชุมชนละ 1 คน รวมทั้งหมด  18  คน ชุมชนทั้ง 18 ชุมชน ตัวอย�างลักษณะของคนไทย

 -เพื่อให.ลูกได.แสดงความกตัญ|ูกตเวที จํานวน 18 คน และดํารงไว.ซึ่งเอกลักษณ�อันดี

ต�อพ�อ งามของชาติและต.องการให.

 -เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมทางด.านจิตใจ ประชาชนของชาติเปKนคนดีเพื่อ

ของพลเมือง ความเจริญก.าวหน.าของประเทศ 

2 โครงการเชิดชูคุณธรรมแม�ตัวอย�าง  -เพื่อเทิดทูนพระคุณแม�และยกย�อง  -ดําเนินการคัดเลือกแม�ตัวอย�างจาก 10,000 10,000 10,000 -แม�เปKนบุคคลที่เปKน - เปKนการส�งเสริมวัฒนธรรมขนบ กอง

ประจําชุมชน บทบาทของแม�ที่มีต�อครอบครัว ชุมชนในแขตเทศบาล จํานวน 18 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แบบอย�างที่ดี ของชุมชน ธรรมเนียมประเพณีนิยมตาม สวัสดิการฯ

และสังคม ชุมชนละ 1  คน  รวมทั้งหมด  18  คน ทั้ง 18 ชุมชน ตัวอย�างลักษณะของคนไทยและ

 -เพื่อให.ลูกได.แสดงความกตัญ|ูกตเวที จํานวน 18 คน ดํารงไว.ซึ่งเอกลักษณ�อันดีงาม

ต�อแม� ของชาติและต.องการให.ประชาชน

 -เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมทางด.านจิตใจ ของชาติเปKนคนดีเพื่อความเจริญ

ของพลเมือง  ก.าวหน.าของประเทศ 

งบประมาณและที่ผ�านมา

ยุทธศาสตร
ที่  4  การพัฒนาสังคม และสร�างความเข�มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส$วนร$วม
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  2  ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  2   ส$งเสริมและให�บริการแพทย
แผนไทยและแพทย
ทางเลือก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมนวดแผนไทยและ  -เพื่อสร.างบุคลากรนวดแผนไทย  -จัดอบรมผู.สนใจนวดแผนไทย  150 ชม.  - 100,000  -  -ร.อยละ 60 ของผู.  -บุคลากรที่ผ�านการอบรมมี กอง

นวดเท.าเพื่อสุขภาพ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ�มาตรฐาน จํานวน 60 คน  และนวดฝOาเท.า 60 ชม.  (งบเทศบาล)  ผ�านการอบรมนวด ความรู.และให.บริการแพทย� สาธารณสุขฯ

(ป-ญหาความต�องการจากการ การบริการและสามารถประกอบ จํานวน  60  คน แผนไทย สามารถใช. แผนไทยได.อย�างถูกต.อง

ประชุมประชาคมเมือง) อาชีพได.อย�างถูกต.องตามกฎหมาย  -มีจิตอาสาบริการเพิ่มขึ้นอย�างน.อย ความ รู.ในการประกอบ

 -สนับสนุนการบริการของกลุ�ม 3 - 5 คนต�อปU เพื่อบริการในชุมชนและ อาชีพด.านนวดแผนไทย

นวดแผนไทยชุมชนเมืองฯ  ให.มี บริเวณลานไทร

สมาชิกเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร
ที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  2  ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  3   ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ.างเหมาทําความสะอาด  -เพื่อให.ศูนย�บริการสาธารณสุข  -จ.างเหมาทําความสะอาดศูนย�บริการ 88,800 88,800 88,800  -มีคนทําความสะอาด  -ศูนย�บริการสาธารณสุขสะอาด กอง

ศูนย�บริการสาธารณสุขและบริเวณ สะอาดถูกหลักอนามัย สาธารณสุข  จํานวน  1  คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศูนย�บริการสาธารณสุข เรียบร.อยถูกสุขลักษณะ สาธารณสุขฯ

โดยรอบ จํานวน  1  คน

2 โครงการจ.างเหมายามรักษาความ  -เพื่อให.ศูนย�บริการสาธารณสุข  -จ.างเหมายามดูแลศูนย�บริการ 80,400 80,400 80,400  -มียามดูแลศูนย�บริการ  -ศูนย�บริการสาธารณสุข กอง

ปลอดภัยศูนย�บริการสาธารณสุข ปลอดภัยทั้งทรัพย�สินและอัคคีภัย สาธารณสุข จํานวน 1  คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สาธารณสุข 1  คน ตลอดทั้งทรัพย�สินปลอดภัย สาธารณสุขฯ

และภัยต�าง ๆ

3 โครงการจ.างเหมาพนักงาน  -เพื่อให.มีพนักงานขับรถและดูแลรักษา  -จ.างเหมาพนักงานขับรถยนต�  108,000 108,000 108,000  -มีพนักงานขับรถยนต�  -การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว กอง

ขับรถยนต�ศูนย�บริการสาธารณสุข รถยนต�ของศูนย�บริการสาธารณสุข จํานวน 1  คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประจํา  1  คน มีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ

4 โครงการก�อสร.างศูนย�ดูแล  -เพื่อให.มีศูนย�ดูแลผู.สูงอายุและ  -สร.างศูนย�ดูแลผู.สูงอายุและคนพิการ 20,000,000  -  -  -มีศูนย�ดูแลผู.สูงอายุ  -มีสถานที่สําหรับให.ผู.อายุ กอง

ผู.สูงอายุและคนพิการ คนพิการที่มีประสิทธิภาพ จํานวน 1 ศูนย� (งบเทศบาล) และคนพิการ 1 แห�ง และคนพิการ 1 แห�ง สาธารณสุขฯ

  -เพื่อให.ผู.สูงอายุได.มีสถานที่แลกเปลี่ยน

เรียนรู.

 -เพื่อให.คนพิการได.รับการดูแลที่ดี

ยุทธศาสตร
ที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  2  ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  4   ส$งเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาระบบบริการ  -เพื่อให. อสม.ได.รับการฟcdนฟูความรู.  -ดําเนินกิจกรรมการอบรมฟcdนฟูความรู. 600,000 600,000 600,000  -อสม.ได.รับการฟcdนฟู  -อสม. มีความรู.ใหม� ๆ ในการ กอง

สาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนา  ฝqกทักษะในการปฏิบัติงาน เสริมวิทยาการใหม�ๆแก�  อสม. (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความรู./วิทยาการใหม�ๆ ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน สาธารณสุขฯ

สุขภาพภาคประชาชน  -เพื่อให. อสม.  ได.มีโอกาสแลก ในเขตเทศบาล สามารถนําความรู.ไป  -อสม. เกิดขวัญและกําลังใจ

เปลี่ยนเรียนรู.การทํางานด.าน  -นําคณะ อสม./คณะผู.บริหาร/จนท. ประยุกต�ใช.ในการปฏิบัติ ในการปฏิบัติงาน

สาธารณสุขกับท.องถิ่นอื่น ที่เกี่ยวข.องไปศึกษาดูงานสาธารณสุข งานได.อย�างเหมาะสม 

มูลฐาน ปUละ  4  ครั้ง

 -ดําเนินการคัดเลือก  อสม.ดีเด�น  ของ  -อสม. ได.รับการแลก

เทศบาลเมืองบุรีรัมย�  เพื่อเปKนตัวแทน เปลี่ยนเรียนรู.กับท.องถิ่น

คัดเลือกระดับจังหวัดและระดับประเทศ อื่นปUละ  1  ครั้ง

มีการคัดเลือก อสม.

ดีเด�นปUละ  1  ครั้ง

2 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข  -เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด.าน  -อสม.  จัดทําแผนงานและโครงการเพื่อ 135,000 135,000 135,000  -ร.อยละ 100 ของ อสม.  -องค�กร อสม.ได.รับการพัฒนา กอง

มูลฐานในชุมชน สาธารณสุขของคนในชุมชน ขอรับเงินอุดหนุนจาก  อปท. ชุมชนละ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) 18 ชุมชน ได.จัดทําแผน ศักยภาพมีความเข.มแข็งสามารถ สาธารณสุข

 -เพื่อแก.ไขป8ญหาสาธารณสุขของชุมชน 7,500  บาท  และดําเนินการตามแผน งานและโครงการเพื่อขอ ปฏิบัติงานในพื้นที่ได.อย�างถูกต.อง 

 -เพื่อจัดบริการสุขภาพเบื้องต.นใน อย�างมีประสิทธิภาพ รับเงินอุดหนุนจาก อปท. เหมาะสมและร�วมกันแก.ไข 

ศูนย�สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  และดําเนินการตามแผน ป8ญหาสาธารณสุขในชุมชนได. 

(ศสมช.) อย�างมีประสิทธิภาพ อย�างมีประสิทธิภาพตลอดจน 

สามารถจัดบริการสุขภาพเบื้อง

ต.นใน  ศสมช.  ได.อย�างต�อเนื่อง

ยุทธศาสตร
ที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  2  ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  6  ป?องกัน ควบคุมโรคติดต$อ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค�ป�องกันโรคพิษ  -เพื่อเฝ�าระวัง  ป�องกันโรคพิษ  -ให.บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวจรจัด 80,000 80,000 80,000  -สุนัขและแมวจรจัดได.รับ  -สุนัขและแมวจรจัดได.รับวัคซีน กอง

สุนัขบ.า สุนัขบ.าในคนและสัตว�เลี้ยงลูกด.วยนม ในวัด  โรงเรียน และชุมชน  18  ชุมชน   (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วัคซีนป�องกันโรคพิษ ป�องกันโรคพิษสุนัขบ.า สาธารณสุข

(ป-ญหาความต�องการจากการ  -เพื่อควบคุมจํานวนประชากรสุนัข จํานวน  500  ตัว สุนัขบ.าครอบคลุม  -ประชาชนและสัตว�เลี้ยงลูก ปศุสัตว�  จว.

ประชุมประชาคมเมือง) และแมว  -ให.บริการฉีดยาคุมในสุนัขและแมวจรจัด ร.อยละ  90 ด.วยนมไม�เจ็บปOวยด.วยโรค

เพศเมีย  จํานวน  200  ตัว  -ไม�มีโรคพิษสุนัขบ.าเกิด พิษสุนัขบ.า

 -ให.บริการทําหมันในสุนัขเพศผู.  จํานวน ขึ้นในเขตเทศบาลเมือง

200  ตัว  -ในกรณีประกาศเปKน

 -สํารวจประชากรสุนัขและแมวในวัด เขตปลอดโรคพิษสุนัขบ.า

โรงเรียน  และชุมชน  18  ชุมชน สุนัขและแมวได.รับการ

 -ให.บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในเขต ฉีดวัคซีน ร.อยละ  90 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย�  ในกรณีสํานักงาน  

ปศุสัตว�จังหวัดบุรีรัมย�ประกาศเปKนเขต

ปลอดโรคพิษสุนัขบ.า

ยุทธศาสตร
ที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  2  ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  8  ส$งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะให�ได�มาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค�พัฒนายกระดับ  -เพื่อให.ผู.ประกอบการอาหารมี  -จัดอบรมผู.ประกอบการร.านอาหาร 200,000 200,000 200,000  -ผู.ประกอบการร.าน  -สถานประกอบการร.านอาหาร กอง

มาตรฐานอาหารปลอดภัย ความรู.ด.านอาหารปลอดภัยและได. หลักสูตรผู.สัมผัสอาหาร  ปUละ  1  ครั้ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อาหาร แผงลอย หาบเร� แผงลอยและโรงอาหารในสถาน สาธารณสุขฯ

(Food  Safety)  สู�ถนนอาหาร มาตรฐานอาหารสะอาด  รสชาติ ประมาณ  100  คน และผู.ประกอบการอาหาร ศึกษาได.มาตรฐานอาหารสะอาด

ปลอดภัยไร.โฟม อร�อย (Clean  Food  Good  -จัดอบรมผู.ประกอบการร.านค.าแผงลอย ในโรงเรียนได.รับ รสชาติอร�อย

Taste) หลักสูตรผู.สัมผัสอาหาร  ปUละ  1  ครั้ง การอบรมปUละ 1  ครั้ง  -ร.านอาหารลด  ละ  เลิก

 -ประชาชนได.บริโภคอาหารที่ ประมาณ  100  คน  -มีถนนอาหารปลอดภัย การใช.โฟมบรรจุอาหาร

สะอาดปลอดภัย  -จัดอบรมผู.ประกอบการหาบเร�  ปUละ ไร.โฟม  1  แห�ง

 -เพื่อให.ผู.ประกอบการอาหารลด 1  ครั้ง  ประมาณ  80  คน

ละ เลิก การใช.โฟม  -จัดอบรมผู.ประกอบการอาหารในโรงเรียน

หลักสูตรผู.สัมผัสอาหารปUละ 1 ครั้ง 80 คน

 -ตรวจแนะนําแผงลอยปUละ  2  ครั้ง

 -รณรงค�การลด  ละ  เลิกการใช.โฟม

ปUละ  2  ครั้ง

 -จัดมหกรรมอาหารสะอาด  รสชาติ

อร�อย  ปลอดภัยไร.โฟม  ปUละ  1  ครั้ง

2 โครงการพัฒนายกระดับสถาน  -เพื่อให.สถานประกอบกิจการค.า  -ตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการค.าที่ 150,000 150,000 150,000  -สถานประกอบกิจการ  - สถานประกอบกิจการค.าที่ กอง

ประกอบการตาม พ.ร.บ. ที่เปKนอันตรายต�อสุขภาพตาม เปKนอันตรายต�อสุขภาพ ปUละ 1 - 2 ครั้ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ค.าที่เปKนอันตรายต�อ เปKนอันตรายต�อสุขภาพได.รับการ สาธารณสุขฯ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535  พ.ร.บ.การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535   -จัดอบรมและศึกษาดูงานผู.ประกอบ สุขภาพมีมาตรฐานและ พัฒนาสู�มาตรฐานและดําเนิน

ให.ได.มาตรฐาน ได.มาตรฐาน  และดําเนินการอย�าง กิจการค.าที่เปKนอันตรายต�อสุขภาพ  เช�น ดําเนินการอย�างถูกต.อง การอย�างถูกต.อง

ถูกต.องตามเทศบัญญัติเทศบาล ร.านแต�งผม - เสริมสวย  ผู.ประกอบการ ไม�น.อยกว�า  ร.อยละ  80

เมืองบุรีรัมย� ตู.น้ําหยอดเหรียญ และอื่น ๆ  ปUละ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร
ที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการพัฒนายกระดับตลาดสด  -เพื่อให.ตลาดในเขตเทศบาลเมือง  -จัดอบรมและศึกษาดูงานผู.ประกอบค.า 200,000 200,000 200,000  -ผู.ประกอบการค.าใน  -ตลาดในเขตเทศบาลเมือง กอง

สู�ตลาดดี  มีมาตรฐานและตลาดสด บุรีรัมย�ได.รับการพัฒนาสู�มาตรฐาน ในตลาดจํานวนประมาณ 100  คน ปUละ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ตลาดได.รับการอบรม บุรีรัมย�ได.มาตรฐานตลาดดี สาธารณสุขฯ

น�าซื้อ ตลาดดีมีมาตรฐาน  และตลาดสดน�าซื้อ 1  ครั้ง ร.อยละ 70 มีมาตรฐาน และตลาดสดน�าซื้อ

 -เพื่อให.ผู.ประกอบการในตลาดได.  -จัดประชุมคณะกรรมการชมรมตลาด

มีความรู.ในการจําหน�ายอาหาร ปUละ 2 - 3 ครั้ง

ปลอดภัยและปฏิบัติตามเทศบัญญัติ  -ตรวจแนะนําผู.ประกอบการตลาด

เทศบาลอย�างถูกต.อง เอกชนเพื่อให.ได.มาตรฐานตลาดน�าซื้อ

ปUละ 1 - 2 ครั้ง

4 โครงการจัดทําป�ายชื่อตลาดสด  -เพื่อเปKนการประชาสัมพันธ�  -จัดทําป�ายชื่อตลาดสดเทศบาล 1 300,000  -  -  -มีป�ายตลาดสดเทศบาล  -ประชาชนเห็นป�ายตลาดสด กอง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย� ตลาดสดเทศบาล 1 จํานวน 2  ป�าย บริเวณด.านหน.าตลาด (งบเทศบาล)  1  ที่ประชาชนสามารถ เทศบาล  1  ชัดเจน สาธารณสุขฯ

 -เพื่อให.เห็นป�ายตลาดสดเทศบาล 1 ถนนสุนทรเทพ  และบริเวณด.านข.าง มองเห็นได.ชัดเจน  

ชัดเจน ถนนอิสาณ (อนุวรรตน�) จํานวน  2  ป�าย

5 โครงการก�อสร.างหลังคา  -เพื่อให.ตลาดค.าส�งมีหลังคา  -ก�อสร.างหลังคาตลาดค.าส�ง  1 แห�ง  3,000,000  -  -  -ตลาดค.าส�งมีหลังคา  -ผู.ประกอบการค.าในตลาด กอง

ตลาดค.าส�ง สําหรับป�องกันแดดฝน (ตามแบบแปลนของเทศบาล) (งบเทศบาล)  ป�องกันแดดฝน ค.าส�ง มีสถานที่จําหน�ายสินค.า สาธารณสุขฯ

ที่สะดวกไม�ตากแดดตากฝน

6 โครงการก�อสร.างหลังคาตลาด  -เพื่อให.ตลาดค.าปลีก  มีหลังคา  -ก�อสร.างหลังคาตลาดค.าปลีก  1 แห�ง 10,000,000  -  -  -ตลาดค.าปลีกมีหลังคา  -ผู.ประกอบการค.าในตลาด กอง

ค.าปลีก สําหรับป�องกันแดดฝน (ตามแบบแปลนของเทศบาล) (งบเทศบาล)  ป�องกันแดดฝน ค.าปลีก มีสถานที่จําหน�ายสินค.า สาธารณสุขฯ

ที่สะดวกไม�ตากแดดตากฝน

7 โครงการจ.างเหมายามรักษาความ  -เพื่อป�องกันไม�ให.ทรัพย�สินของ  -จ.างเหมายามรักษาความปลอดภัยใน 321,600 321,600 321,600  -มียามรักษาความ  -ทรัพย�สินของเทศบาลและ กอง

ปลอดภัยดูแลตลาดสดเทศบาล เทศบาลและผู.ประกอบการค.าใน ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย�  2  คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปลอดภัยในตลาดทั้ง ผู.ประกอบการค.าในตลาด สาธารณสุขฯ

เมืองบุรีรัมย� ตลาดสุญหาย ตลาดค.าส�ง - ค.าปลีก  2  คน 2  แห�ง ปลอดภัย  ไม�สูญหาย

8 โครงการจัดซื้อโต�ะและเก.าอี้  -เพื่อให.ผู.เข.าไปรับประทานอาหาร  -จัดซื้อโต�ะและเก.าอี้สําหรับเปKนที่นั่ง 200,000 200,000 200,000  - มีโต�ะและเก.าอี้สําหรับ  -ผู.รับประทานอาหารในตลาด กอง

สําหรับนั่งรับประทานอาหาร ในตลาดไนท�บาซาร�ได.รับความ รับประทานอาหารจํานวน  50  ชุด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) นั่งรับประทานอาหารใน ไนท�บาซาร�ได.รับความสะดวก สาธารณสุขฯ

ในตลาดไนท�บาซาร�  เทศบาล สะดวก  ที่นั่งรับประทานอาหาร (โต�ะ  1  ตัว  เก.าอี้  4  ตัว) ตลาดไนท�บาซาร� สถานที่สะอาดเปKนระเบียบ

เมืองบุรีรัมย� สะอาด  เปKนระเบียบเรียบร.อย เรียบร.อย

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  2  ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  9  ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆ$าสัตว
และควบคุมการเลี้ยงสัตว


ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก�อสร.างโรงฆ�าสัตว�ใหม�  -เพื่อให.โรงฆ�าสัตว�ถูกต.องตาม  -ก�อสร.างโรงฆ�าสัตว�ใหม� ประกอบด.วย  - 26,000,000  -  -มีโรงฆ�าสัตว�ใหม�ที่  -ประชาชนได.บริโภคเนื้อสัตว� กอง

สุขลักษณะ  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 1) คอกพักสัตว�  (งบเทศบาล) ทันสมัย  ได.มาตรฐาน ที่สะอาด  ปลอดภัย  ไม�มีสาร สาธารณสุขฯ

สามารถตอบสนองความต.องการ 2) รางระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย กรมปศุสัตว�  1  แห�ง ตกค.าง  ไม�มีการปนเปcdอน

ของประชาชนได.ทั้งในป8จจุบันและ 3) บ.านพักเจ.าหน.าที่ ของเชื้อโรค

ในอนาคต 4) โรงฆ�าสัตว�โค - กระบือ

 -เพื่อส�งเสริมให.ประชาชนได. 5) โรงฆ�าสุกร

บริโภคเนื้อสัตว�ที่สะอาด ปลอดภัย (ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล)

งบประมาณและที่ผ�านมา

ยุทธศาสตร
ที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2   ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่  6  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป/ญญาท�องถิ่น

แนวทางที่  1  พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมสัมมนา  -เพื่อเสริมสร.างความรู.ความเข.าใจ  -จัดอบรมสัมมนาและศึกษาแหล�งเรียนรู. 400,000 400,000 400,000  -พนักงานครูและ  -พนักงานครูและบุคลากรทางการ กองการศึกษา

และศึกษาแหล�งเรียนรู. และพัฒนาศักยภาพการจัดการ ด.านนวัตกรรมทางการศึกษาให.แก� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) บุคลากรทางการศึกษา ศึกษามีความรู.ความสามารถ

ด.านนวัตกรรมทางการศึกษา เรียนรู.โดยใช.สื่อนวัตกรรมทางการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ�านการศึกษา ในการใช.นวัตกรรมทางการศึกษา

สําหรับพนักงานครู ศึกษาที่ทันสมัยของพนักงานครูและ สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย� นวัตกรรมทางการ ที่ทันสมัยเพื่อจัดการเรียนรู.

และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาล จํานวน 166 คน ศึกษา ร.อยละ 100 ที่ทันสมัย

เมืองบุรีรัมย�  

2 โครงการประชุมสัมมนา  -เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ  -จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ 100,000 100,000 100,000  -คณะกรรมการการ  -คณะกรรมการการศึกษาท.องถิ่น กองการศึกษา

คณะกรรมการประสานงาน ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประสานงานวิชาการ  การศึกษาท.องถิ่น (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศึกษาท.องถิ่นมีความรู. มีความรู.ความเข.าใจในบทบาท

วิชาการการศึกษาท.องถิ่น ประสานงานวิชาการปฏิบัติงาน ระดับสถานศึกษาและระดับองค�กร ความเข.าใจในบทบาท หน.าที่และปฏิบัติงานได.อย�างมี

สังกัดเทศบาลเทศบาล การจัดการศึกษาท.องถิ่น ปกครองส�วนท.องถิ่นในสังกัดเทศบาล หน.าที่ และปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อน

เมืองบุรีรัมย�  -เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวน เมืองบุรีรัมย� จํานวน 166 คน ได.อย�างมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาท.องถิ่น  

การเรียนการสอนให.เปBนไปตาม ร.อยละ 100 ให.เปBนไปตาม พ.ร.บ. 2542

พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2542 และนโยบายกรมส�งเสริม

และนโยบายกรมส�งเสริม การปกครองท.องถิ่น

การปกครองท.องถิ่น  

3 โครงการพัฒนาครูอาสา  -เพื่อพัฒนาครูอาสาให.มีความรู.  -ส�งครูอาสาเข.ารับการอบรม 6,000 6,000 6,000  -ครูอาสาได.รับการ  -ครูอาสาได.รับการพัฒนาให.มี กองการศึกษา

สอนเด็กด.อยโอกาส ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและ กับหน�วยงานของรัฐไม�น.อยกว�า (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อบรมกับหน�วยงาน ความรู.ทักษะเชิงปฏิบัติการตาม

ของรัฐ 20 ชั่วโมงต�อคนต�อปG ของรัฐไม�น.อยกว�า นโยบายของต.นสังกัด

 -ครูอาสาได.รับการพัฒนา 20 ชม.ต�อคนต�อปG

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการพัฒนาครูผู.ดูแลเด็ก  -เพื่อส�งเสริมพัฒนาครูผู.ดูแลเด็ก  -ส�งครูผู.ดูแลเด็ก/ผู.ดูแลเด็กเข.ารับ 21,000 21,000 21,000  -ครูผู.ดูแลเด็ก  -ครูผู.ดูแลเด็ก/ผู.ดูแลเด็ก ได.รับ กองการศึกษา

/ผู.ดูแลเด็ก ให.มีความรู.ความสามารถ การอบรมกับหน�วยงานของรัฐไม�น.อยกว�า (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) /ผู.ดูแลเด็ก การพัฒนาให.เปBนผู.ที่มีความรู.ความ ศูนย�เด็กเล็กฯ

มีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะ 20 ชั่วโมงต�อคนต�อปG พนักงานจ.างได.รับ สามารถและคุณธรรมที่เหมาะสม

กระบวนการในการจัดประสบการณ�  -ครูผู.ดูแลเด็ก/ผู.ดูแลเด็กได.รับการพัฒนา การเสริมสร.างความรู. ตามมาตรฐานของครูผู.ดูแลเด็ก/

การเรียนรู.ที่เน.นผู.เรียนเปBนสําคัญ จํานวน  7  คน ความสามารถและ ผู.ดูแลเด็ก นําความรู.ที่ได.จากการ

นําไปใช.ในการจัด อบรมไปใช.ในการพัฒนาศักยภาพ

การเรียนการสอน ของเด็กได.อย�างเต็มที่

ได.อย�างมีคุณภาพ

ร.อยละ 100

5 โครงการศึกษาดูงานบุคลากร  -เพื่อให.บุคลากรของศูนย�พัฒนา  -จัดอบรมสัมมนาบุคลากรศูนย�พัฒนา 50,000 50,000 50,000  -ครูผู.ดูแลเด็ก  -ครูศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กองการศึกษา

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย� เด็กเล็กเกี่ยวกับงานส�งเสริมวิชาการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ผู.ดูแลเด็ก เมืองบุรีรัมย�ทุกคน มีโอกาสศึกษา ศูนย�เด็กเล็กฯ

เมืองบุรีรัมย� ทุกคนมีโอกาสศึกษาดูงาน หรือวิธีและเทคนิคการจัดการเรียน  พนักงานจ.างได.รับ ดูงานเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อส�งผล

เพื่อนํามาพัฒนาตนเองในการ การสอน การวัดและประเมินผล ฯลฯ การเสริมสร.างความ ให.เกิดพัฒนาการศึกษาดูงานของ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระยะเวลา 3-5 วันพร.อมการศึกษางาน รู.ความสามารถและ บุคลากรศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก

นอกสถานที่ในส�วนที่จําเปBนเพื่อนํามาใช. นําไปใช.ในการจัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย�

ในการปรับปรุงการและพัฒนา การเรียนการสอน เปBนไปอย�างมีประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน ได.อย�างมีคุณภาพ

ร.อยละ 100

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดจ.างอัตรากําลังครู  -เพื่อจัดจ.างครูผู.สอนในสาขา  -จ.างบุคลากรวิชาชีพครูทดแทนอัตรา 2,700,000 2,700,000 2,700,000  -โรงเรียนจัดจ.าง  -มีอัตรากําลังครูในสาขาวิชาเอก กองการศึกษา

ที่ขาดแคลน ที่ขาดแคลนจํานวน15 อัตราเปBนเวลา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ครูผู.สอนครบทุกวิชา ที่ขาดแคลนครบตามจํานวนที่ สถานศึกษา

 -เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน 12 เดือน แก�โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพิ่มขึ้นจํานวน โรงเรียนต.องการ ในสังกัด

การสอนให.มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้ง 3 โรง 15 อัตรา  -การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 -เพื่อแก.ไขปLญหาการขาดแคลน  เปBนไปอย�างมีคุณภาพและ

อัตรากําลังครูปฏิบัติการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของโรงเรียน

เพิ่มสูงขึ้น

 -สามารถลดปLญหาการขาดแคลน

อัตรากําลังครู

7 โครงการประกาศเกียรติคุณ  -เพื่อสร.างขวัญและกําลังใจให.  -พิจารณาคัดเลือกพนักงานครูโรงเรียน 5,000 5,000 5,000  -พนักงานครูและ  -พนักงานครูและบุคลากร กองการศึกษา

บุคลากรที่ไม�มีวันลาในรอบปG พนักงานครูและบุคลากรทางการ เทศบาล 3 ที่ไม�มีวันลา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) บุคลากรทางศึกษา ทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจ รร.เทศบาล 3

ศึกษาที่ไม�มีวันลาในรอบปG  -จัดทําเกียรติบัตร/โล�บุคลากรในวาระ ได.รับขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

 -เพื่อส�งเสริมให.พนักงานครูและ มอบให.บุคลากรในวาระอันควร อย�างน.อย

บุคลากรทางการศึกษามีความ ปGละ 1 ครั้ง ร.อยละ 90 ต�อปG  -พนักงานครูและบุคลากร

วิริยะอุตสาหะและเสียสละ ทางการศึกษามีความวิริยะอุตสาหะ

ในการปฏิบัติงาน และเสียสละในการปฏิบัติงาน

 -เพื่อให.ผลการปฏิบัติงานของ ได.รับประสิทธิภาพของงาน

พนักงานครูและบุคลากรทาง เพิ่มมากขึ้น

การศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการศึกษาต�อหลักสูตร  -เพื่อส�งเสริมให.ผู.ดูแลเด็กได.ศึกษา   -จัดส�งผู.ดูแลเด็กที่ยังไม�จบปริญญาตรี 40,000 40,000 40,000  -บุคลากรครูศูนย�  -ผู.ดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษา กองการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิตสาขาการ ต�อระดับปริญญาตรีสาขาปฐมวัย เข.าศึกษาต�อสาขาการศึกษาปฐมวัย(ค.บ.)  (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) พัฒนาเด็กเล็กฯ ปริญญาตรีสาขาการศึกษา ศูนย�เด็กเล็กฯ

ศึกษาปฐมวัยสําหรับผู.ดูแล ที่ตนรับผิดชอบ ตามโครงการปGละ 1 คน ได.รับการศึกษาจบ ปฐมวัยทุกคน

เด็กตามโครงการความร�วมมือ  -เพื่อนําความรู.จากการศึกษามา  ปริญญาตรีอย�างน.อย  -ผู.ดูแลเด็กสามรถนําความรู.และ

ในการพัฒนาบุคลากรทาง ปรับปรุงการเรียนการสอนให.มี ปGละ 1 คน ประสบการณ�จากการศึกษามา

การศึกษาขององค�กร คุณภาพยิ่งขึ้น ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู.ของเด็ก

ปกครองส�วนท.องถิ่นกับ ให.มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

9 โครงการพัฒนาพนักงานครู  -เพื่อพัฒนาพนักงานครูให.มีความรู.  -ส�งพนักงานครูเข.ารับการอบรม 498,000 498,000 498,000  -ครูได.รับการอบรม  -พนักงานครูได.รับการพัฒนา กองการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัด อปท. ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ กับหน�วยงานของรัฐไม�น.อยกว�า (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) กับหน�วยงานของรัฐ ให.มีความรู.ทักษะเชิงปฏิบัติการ สถานศึกษา

และนโยบายของรัฐ 20 ชั่วโมง ต�อคนต�อปG ไม�น.อยกว�า 20 ชม. ตามนโยบายของต.นสังกัด ในสังกัด

 -เพื่อสร.างเสริมความเปBนครู  -พนักงานครูได.รับการพัฒนา ต�อคนต�อปG  -พนักงานครูสามารถนําความรู.และ

มืออาชีพและจรรยาบรรณ จํานวน 166  คน ประสบการณ�มาใช.ในการพัฒนาตน

ในวิชาชีพ    พัฒนางานได.

10 โครงการห.องเรียนสองภาษา  -เพื่อจัดหาครูชาวต�างชาติสอน  -จ.างครูชาวต�างชาติ จํานวน 8 อัตรา 5,000,000 5,000,000 5,000,000  -ผลสัมฤทธิ์ทางภาษา  -การจัดการเรียนการสอนห.องเรียน กองการศึกษา

ภาษาอังกฤษ จํานวน 8 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) อังกฤษของนักเรียน สองภาษามีมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา

 -เพื่อยกระดับมาตรฐานห.องเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล  -โรงเรียนมีห.องเรียนสองภาษา ในสังกัด

สองภาษาในระดับปฐมวัยถึง เพิ่มขึ้นอย�างน.อย เปBนทางเลือกแก�ผู.ปกครอง

ประถมศึกษาปGที่ 6 ร.อยละ 50  -ลดภาระค�าใช.จ�ายของผู.ปกครอง

 -เพื่อบรรเทาภาระค�าใช.จ�าย  -โรงเรียนได.รับการพัฒนาจนเปBน

ของผู.ปกครอง ที่ยอมรับและศรัทธาแก�ผู.ปกครอง

และชุมชน

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการจ.างเหมาแรงงาน  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  -จ.างเหมาแรงงานบุคคลหรือจ.างเหมา 240,000 240,000 240,000  -การปฏิบัติงานศูนย�  -การปฏิบัติงานของศูนย�พัฒนา กองการศึกษา

หรือจ.างเหมาบริการ ภายในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล บริการจากเอกชน 2 ประเภท คือ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พัฒนาเด็กเล็กฯ มี เด็กเล็กฯมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ศูนย�เด็กเล็กฯ

ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เมืองบุรีรัมย� 1.งานรักษาความปลอดภัยบริเวณ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  -เด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได.รับ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย�  -เพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย� ร.อยละ 80 การดูแลใกล.ชิด

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  จํานวน 1 คน  -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ มีความ

เมืองบุรีรัมย� 2.ดูแลเด็กเล็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัยเปBนระเบียบเรียบร.อย

 -เพื่อการดูแลรักษาความสะอาด เทศบาลเมืองบุรีรัมย� จํานวน 1 คน เพิ่มขึ้น

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาล

เมืองบุรีรัมย�

 -เพื่อดูแลเด็กเล็กในศูนย�พัฒนา

เด็กเล็ก  เทศบาลเมืองบุรีรัมย�

12 โครงการครูมือถึงธรรม  -เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบ  -จัดทําระบบข.อมูลสารสนเทศ 15,000 18,000 20,000  -โรงเรียนมีจัดกิจกรรม  -ครูมีความรู.ทักษะในการพัฒนา กองการศึกษา

และการจัดการเรียนรู.ที่สอดคล.อง แผนพัฒนาครูสู�ครูมืออาชีพ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แลกเปลี่ยนเรียนรู.ครู กิจกรรมการเรียนการสอนและ รร.เทศบาล 1

กับพัฒนาการและธรรมชาติวิชา  -จัดทําไอดีแพลนสําหรับครู มืออาชีพทุกเดือน ๆ สร.างบทเรียนที่เหมาะสมแก�ผู.เรียน

ที่เน.นผู.เรียนเปBนสําคัญ และผู.บริหารเปBนรายบุคคล ละ 1 ครั้ง  -โรงเรียนได.รับการยอมรับจาก

 -เพื่อสร.างครูมืออาชีพ  -ส�งครู ผู.บริหารเข.ารับการอบรมเสริม  -โรงเรียนมีระบบ ผู.ปกครองและชุมชนในการเปBน

 -เพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน สร.างประสบการณ�ตามวิชาเอก ข.อมูลสารสนเทศ สถานศึกษาที่มีมาตรฐาน

ให.ได.มาตรฐานและเกิดการยอมรับ  -จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู.ครู แผนพัฒนาครูสู�ครู

ในวงวิชาชีพ มืออาชีพทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง มืออาชีพ

 -ครูและผู.บริหารมี

ไอเดียแพลนเปBนราย

บุคคล

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการจัดหาพนักงานจ.าง  -เพื่อจัดหาครูผู.สอนให.เพียงพอ เชิงปริมาณ 1,620,000 1,620,000 1,620,000  -โรงเรียนมีครู  -นักเรียนได.รับการจัดการเรียนรู. กองการศึกษา

ตามภารกิจสนับสนุนการสอน ต�อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 1.จัดหาครูอัตราจ.างสนับสนุนการสอน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อัตราจ.างสนับสนุน อย�างมีประสิทธิภาพ  

 -เพื่อจัดการเรียนการสอนให.มี ประกอบด.วยวิชาเอกสังคมศึกษา เพียงพอต�อการ  -นักเรียนได.เรียนรู.อย�างมีคุณภาพ

ประสิทธิภาพแก�นักเรียน พลศึกษา ภาษาอังกฤษ เคมี ภาษาไทย จัดการเรียนการสอน  -นักเรียนได.เรียนรู.จากครูผู.สอน

จํานวน 9 อัตรา ที่มีความรู.ตรงตามเอกวิชาที่สอน

เชิงคุณภาพ  

1.มีบุคลากรเพียงพอต�อการจัดการ  

เรียนการสอน

14 โครงการจัดหาครูต�างชาติ  -เพื่อจัดหาครูต�างชาติเจ.าของภาษา เชิงปริมาณ 1,840,000 1,840,000 1,840,000  -รร.เทศบาล 1  - นักเรียนได.รับการจัดการ กองการศึกษา

สอนภาษา สอนภาษาต�างประเทศ 1. จัดหาครูต�างชาติเจ.าของภาษา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และรร.เทศบาล 2 เรียนรู.อย�างมีคุณภาพ รร.เทศบาล1

 -เพื่อจัดการเรียนการสอนตาม สอนภาษาต�างประเทศ จํานวน 8 อัตรา มีครูต�างชาติเจ.าของ  -นักเรียนได.เรียนรู.และฝTกทักษะ รร.เทศบาล2

นโยบายโรงเรียนสองภาษาให.มี ระยะเวลา 12  เดือน ภาษาสอนภาษา ทางภาษาจากเจ.าของภาษาโดยตรง

ประสิทธิภาพ     -รร.เทศบาล 1 จํานวน 4 อัตรา ต�างประเทศ  

 -เพื่อส�งเสริมการเรียนรู.ภาษาเตรียม     -รร.เทศบาล 2 จํานวน 4 อัตรา จํานวน 8 อัตรา

 ความพร.อมเพื่อข.าสู�ประชาคม เชิงคุณภาพ  

อาเซียน 1. นักเรียนได.เรียนรู.ทักษะทางภาษา

จากเจ.าของภาษา

  

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2   ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่  6  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิป/ญญาท�องถิ่น

แนวทางที่  2  ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการร�วมประกวดแข�งขัน  -เพื่อกระตุ.นและส�งเสริมให.พนักงานครู  -สนับสนุนส�งเสริม จัดประกวดแข�งขัน 300,000 300,000 300,000  -ครูและนักเรียน  -ครูและนักเรียนเทศบาลมี กองการศึกษา

ทักษะทางวิชาการ ในงาน และนักเรียนมีการพัฒนาและแสดงออก และคัดเลือกผลงานของพนักงานครูและ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในโรงเรียนสังกัด ความตื่นตัวและการพัฒนาความรู.

มหกรรมการจัดการศึกษา ด.านศักยภาพทางวิชาการและพัฒนา นักเรียนในสังกัดเทศบาล พร.อมประกาศ เทศบาลเมืองบุรีรัมย� ความสามารถและปรับปรุง

ท.องถิ่นระดับภาคตะวันออก การเรียนการสอนให.มีคุณภาพยิ่งขึ้น เกียรติคุณหรือรับรางวัล ปGละ 1 ครั้ง เข.าร�วมการประกวด การเรียนการสอนให.ดีขึ้น

เฉียงเหนือ หรือเปBนเจ.าภาพ  -เพื่อแสวงหาแนวความคิดและรูปแบบ  -ส�งผลงานของพนักงานครูและนักเรียน บุรีรัมย� เข.าร�วมการ เปBนที่ยอมรับและเชื่อถือศรัทธา

การพัฒนาการศึกษาใหม�ๆที่ได.จากการ เข.าร�วมประกวดแข�งขันและจัดแสดง ประกวดแข�งขันทักษะ ของประชาชน

เข.าร�วมการประกวดแข�งขันและนํามา นิทรรศการการศึกษาท.องถิ่นเทศบาล ทางวิชาการและ  -พนักงานครูและนักเรียนได.รับ

ประยกต�ใช.ในการเรียนการสอนของ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดนิทรรศการ ประสบการณ�ตรงและหลากหลาย

 -เพื่อเปBนการประชาสัมพันธ�เผยแพร� ณ  เทศบาลเจ.าภาพ ทางการศึกษาระดับ สามารถนํามาปรับปรุง/พัฒนาการ

ผลงานด.านการศึกษา ของเทศบาล ภาคตะวันออก จัดการศึกษาให.ดียิ่งขึ้น

เมืองบุรีรัมย� เฉียงเหนือ

2 โครงการร�วมประกวดแข�งขัน  -เพื่อส�งเสริมสนับสนุนให.ครู  -นําผลงานครูและนักเรียนร�วมประกวด 300,000 300,000 300,000  -ครูและนักเรียน  -ครู นักเรียน และบุคลากรทางการ กองการศึกษา

ทักษะทางวิชาการ ในงาน และนักเรียนพัฒนาคุณภาพ แข�งขัน และจัดนิทรรศการการศึกษา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในโรงเรียนสังกัด มีศักยภาพและความพร.อมในการ

มหกรรมการจัดการศึกษา งานวิชาการเข.าร�วมการประกวด เผยแพร�ผลงาน ในงานมหกรรมการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย� เข.าร�วมประกวดแข�งขันทักษะ

ท.องถิ่น ระดับประเทศ แข�งขันในระดับประเทศ จัดการศึกษาท.องถิ่นระดับระดับประเทศ/ เข.าร�วมการประกวด ทางวิชาการในงานมหกรรม

 -เพื่อเผยแพร�ผลงานวิชาการของ ปGละ 1 ครั้ง แข�งขันทักษะทาง การจัดการศึกษาท.องถิ่นระดับ

ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด วิชาการและจัด ประเทศ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย� ในระดับประเทศ นิทรรศการทางการ

ศึกษาระดับประเทศ

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสนับสนุนแหล�ง  -เพื่อส�งเสริมและกระตุ.นให.ชุมชน  -โรงเรียนดําเนินการสรรหาติดต�อ 150,000 150,000 150,000  -แหล�งเรียนรู.  -นักเรียนมีความรู. กองการศึกษา

เรียนรู.ในชุมชนและ ร�วมพัฒนาปรับปรุงการศึกษาของ ประสานงานแหล�งเรียนรู.ในชุมชน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น และประสบการณ�ที่สามารถนํา สถานศึกษา

ภูมิปLญญาท.องถิ่น โรงเรียน ภูมิปLญญาท.องถิ่นที่ต.องการให.นักเรียนได. อย�างน.อย ไปประยุกต�ใช.ในชีวิตประจําวัน ในสังกัด

 -นักเรียนได.รับความรู. เรียนรู. ขออนุมัติค�าตอบแทนแหล�งเรียนรู. จํานวน 1 แห�ง และประกอบอาชีพได.

และประสบการณ�หลากหลาย ในชุมชนภูมิปLญญาท.องถิ่นที่เชิญมาเปBน  -ชุมชนให.ความร�วมมือและ

สามารถนําไปประยุกต�ใช.ในชีวิต วิทยากร สนับสนุนการจัดการศึกษาของ

ประจําวันหรืออาชีพได.  -ติดตามประเมินผลการนําความรู.ไปใช. โรงเรียนมากขึ้น

 -เพื่อเปBนการรักษาและส�งเสริม ประโยชน�  -นักเรียนมีความรักและหวงแหน

แหล�งเรียนรู.ชุมชนภูมิปLญญาในชุมชน ท.องถิ่นของตนเองมากขึ้น

 -ความสัมพันธ�ระหว�างโรงเรียนกับ  -นักเรียนสามารถนําความรู.และ

ชุมชนแน�นแฟ�นยิ่งขึ้น ประสบการณ�ไปประกอบอาชีพได.

4 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง  -เพื่อให.โรงเรียนมีหนังสือและสื่อ  -จัดหาหนังสืออ�าน และสื่อให.โรงเรียน 300,000 300,000 300,000  -สถานศึกษาในสังกัด  -ครูและนักเรียนมีหนังสือ และสื่อ กองการศึกษา

ห.องสมุดโรงเรียน สําหรับครูและนักเรียนได.ค.นคว.า ในสังกัดเทศบาล ปGละ 1 ครั้ง (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เทศบาลมีหนังสือและ ที่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน สถานศึกษา

หาความรู.อย�างเพียงพอ  สื่อประจําห.องสมุด  -ห.องสมุดเปBนแหล�งเรียนรู. ในสังกัด

เพียงพอสําหรับการจัด ที่ได.มาตรฐาน

การเรียนการสอน

อย�างน.อย ร.อยละ 80

5 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน  -เพื่อให.ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  -จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ปGละ 2 ครั้ง 287,300 287,300 287,300  -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ  -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง   กองการศึกษา

การสอน เทศบาลเมืองบุรีรัมย�  มีวัสดุ/อุปกรณ� ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย� (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มีสื่อการเรียนการสอน บุรีรัมย�จัดการเรียนการสอน         ศูนย�เด็กเล็กฯ

ใช.ในการเรียนการสอน เพียงพออย�างน.อย ได.อย�างมีประสิทธิภาพ

 -เพื่อให.การปฏิบัติงานมีความ ร.อยละ 80

สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดซื้อเครื่องเล�น  -เพื่อให.เด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  -จัดซื้อเครื่องเล�นสนามเด็กเล�น 200,000 200,000 200,000  -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ  -เด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กองการศึกษา

สนามเด็กเล�น เทศบาลเมืองบุรีรัมย�มีเครื่องเล�น  ประกอบด.วย (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มีเครื่องเล�นได. เมืองบุรีรัมย�มีเครื่องเล�นสนาม ศูนย�เด็กเล็กฯ

สนามเด็กเล�น   1. ชิงช.า มาตรฐานปลอดภัย เด็กเล�นเพื่อให.เด็กมีพัฒนาการ

 -เพื่อให.เด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ   2. กระดานลื่น เพิ่มขึ้น 1 แห�ง ที่สมวัย

มีพัฒนาการที่สมวัย   3. อุโมงค�สไลเดอร� ฯลฯ

7 โครงการจัดหาสื่อสร.างสรรค�  -เพื่อให.ครูจัดหาและใช.สื่อในการ  -ครูศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ ได.ผลิต 10,000 10,000 10,000  -ครูผู.ดูแลเด็กมีสื่อ  -ครูศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง  กองการศึกษา

มัลติมิเดีย จัดการเรียนการสอนทุกครั้ง สื่อมัลติมิเดีย เพื่อใช.ในการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มัลติมิเดียอย�างมี บุรีรัมย�ทุกคน มีโอกาสศึกษาค.นคว.า ศูนย�เด็กเล็กฯ

 -เพื่อให.ครูจัดหาสื่อผลงานทาง จัดประสบการณ�การเรียนรู.แก�เด็กปฐมวัย คุณภาพอย�างน.อย ทางเทคโนโลยี เพื่อศึกษาพัฒนาตน

มัลติมีเดียผ�านเทคโนโลยี ร.อยละ 80 ในด.านการผลิตสื่อผลงานอย�างมี

เพื่อให.ครูได.ศึกษาค.นคว.าทาง ประสิทธิภาพและคุณภาพ

เทคโนโลยีที่กว.างไกล

8 โครงการพัฒนาแหล�งเรียนรู.  -เพื่อให.เด็กนักเรียนได.เรียนรู.  -จัดทําแหล�งเรียนรู.และพัฒนาแหล�ง 20,000 20,000 20,000  -รร.เทศบาล 3 /  -โรงเรียน ท.3/ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู.ที่มีอยู�แล.วภายในโรงเรียน  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ มีแหล�งเรียนรู.ตามหลัก รร.เทศบาล 3

ในสถานศึกษา ในบริเวณสถานศึกษา เช�น บ�อปลา สวนปXา สวนเกษตร   มีแหล�งเรียนรู. เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย�เด็กเล็กฯ

สวนสมุนไพร สวนไม.ดอกไม.ประดับ ตามหลักเศรษฐกิจ

 -โรงเรียนเทศบาล 3 พอเพียง เพิ่มขึ้น

 -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ อย�างน.อย 1 แห�ง

9 โครงการคัดเลือกตัวแทน  -เพื่อส�งเสริมสนับสนุนและกระตุ.น  -แต�งตั้งคณะกรรมการออกข.อสอบ/จัดทํา 100,000 100,000 100,000  -นักเรียนโรงเรียน  -การจัดการศึกษาของเทศบาล กองการศึกษา

เข.าร�วมแข�งขันคนเก�ง ให.ครูปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน แบบทดสอบนักเรียนระดับ ป.5 และ ม.2 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในสังกัดฯระดับชั้น มีคุณภาพมากขึ้น

โรงเรียนท.องถิ่น การสอนให.มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  -จัดส�งนักเรียนตัวแทนเทศบาล ระดับชั้นป.5 และม.2  -ได.นักเรียนตัวแทนเทศบาล

เมืองบุรีรัมย�เข.าร�วมโครงการสอบแข�งขัน เข.าร�วมสอบแข�งขัน เข.าร�วมแข�งขันระดับประเทศ

คนเก�งโรงเรียนท.องถิ่นระดับประเทศ ตามโครงการคนเก�ง เพื่อสร.างชื่อเสียงให.กับต.นสังกัด

ปGละ 1 ครั้ง โรงเรียนท.องถิ่น

ระดับประเทศ

งบประมาณและที่ผ�านมา



79

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการเตรียมความพร.อม - เพื่อให.บุคลากรทางการศึกษาและ  -จัดอบรมพนักงานครูและบุคลากร 100,000 100,000 100,000  -บุคลากรทางการ - บุคลากรทางการศึกษาและ กองการศึกษา

เข.าสู�การเปBนประชาคม นักเรียนเตรียมความพร.อมด.านการ ที่เกี่ยวข.อง จํานวน 166 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศึกษาและนักเรียน นักเรียนมีความพร.อมด.านการใช. สถานศึกษา

อาเซียน ใช.ภาษาเพื่อสื่อสารพร.อม  -จัดทําสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ได.ใช.ภาษาเพื่อเตรียม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพร.อม ในสังกัด

(ASEAN COMMUNITY) รับประชาคมอาเซียน ความพร.อมด.านการใช. รับประชาคมอาเซียนอาเซียน ศูนย�เด็กเล็กฯ

ภาษาเพื่อสื่อสาร

เตรียมรับประชาคม

อาเซียน ร.อยละ 100

11 โครงการพัฒนาการจัดการ  -เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัด  -โรงเรียนเครือข�ายต.นแบบสําหรับ 3,000,000 3,000,000 3,000,000  -สถานศึกษาในสังกัด - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีการ กองการศึกษา

ศึกษาโดยใช.สถานศึกษา ให.มีคุณภาพทุกด.านสามารถเปBน โรงเรียนที่จัดการศึกษา โดยใช.โรงเรียน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เทศบาลมีการ บริหารงานโรงเรียนอย�างมี สถานศึกษา

เปBนฐานในการพัฒนาท.องถิ่น โรงเรียนต.นแบบได.ทุกโรงเรียน เปBนฐานและโรงเรียน SBMLD ดีเด�น บริหารงานโรงเรียน ประสิทธิภาพ ในสังกัด

(SBMLD) ทั้ง 3 โรงเรียน อย�างมีประสิทธิภาพ   -โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีวัสดุ

ร.อยละ 90 และครุภัณฑ�และห.องสนันสนุน

การสอนอย�างเพียงพอและ

มีประสิทธิภาพ

 - ผลผลิตทางการศึกษา

 -ประชาชนศรัทธาการจัดการศึกษา

12 โครงการเข.าค�ายทางวิชาการ  -เพื่อให.การจัดการเรียนการสอน  -จัดเข.าค�ายทางวิชาการสําหรับนักเรียน 100,000 100,000 100,000  -ผลสัมฤทธิ์ทางการ  -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ�มสาระ กองการศึกษา

นักเรียนระดับประถมศึกษา ในกลุ�มสาระ 8 สาระ มีประสิทธิภาพ ชั้นประถมศึกษา ของสถานศึกษา  (งบเทศบาล)  (งบเทศบาล)  (งบเทศบาล) เรียนของนักเรียนที่ ต�างๆ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ผู.เรียนมีความรู.ความเข.าใจเกี่ยวกับ ในสังกัดเทศบาล  ปGละ 1  ครั้ง เข.าร�วมโครงการ สูงขึ้น

กระบวนการเรียนรู.  และมีโอกาส เพิ่มขึ้นร.อยละ 80  -ประชาชนศรัทธาการจัดการ  

ค.นคว.า  และเรียนรู.จากธรรมชาติ ศึกษาของโรงเรียนเทศบาลมากขึ้น

รู.จักคิด  มีความคิดสร.างสรรค�  

งบประมาณและที่ผ�านมา
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(บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการการบริหาร  -เพื่อให.มีสื่อการเรียนการสอนที่  -จัดหาวัสดุอุปกรณ�เพื่อใช.และผลิตสื่อ 300,000 300,000 300,000  -ร.อยละของเด็ก  -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อการเรียน กองการศึกษา

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เหมาะสมกับพัฒนาการของผู.เรียน การเรียนการสอนในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในศูนย�พัฒนาเด็ก การสอน ศูนย�เด็กเล็กฯ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย�  -จัดหาวัสดุอุปกรณ�เพื่อใช.และ  -จัดอบรมสัมมนาหรือประชุมเชิง เล็กฯ มีพัฒนาการ  -เด็กเล็กได.รับพัฒนาการที่สมวัย

ผลิตสื่อการเรียนการสอนให.กับ ศพด. ปฏิบัติการในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ครบทั้ง 4 ด.าน ส�งผลต�อการเจริญเติบโตของเด็ก

 -เพื่อให.เด็กในชุมชนและเด็กในศูนย� ของเทศบาล  -จํานวนผู.ดูแลเด็ก ตามพัฒนาการ

มีพัฒนาการที่สมวัย สุขภาพแข็งแรง  -คณะกรรมการบริหารศูนย�ฯ ที่ได.รับการฝTกอบรม  -บุคลากรและผู.ที่มีส�วนเกี่ยวข.อง

 -เพื่อให.บุคลากร ผู.ที่มีส�วนเกี่ยวข.อง ครูผู.ดูแลเด็กและผู.ที่มีส�วนเกี่ยวข.อง และศึกษาดูงานตาม ใน ศพด. ได.รับการพัฒนา ความรู.

ใน ศพด. ได.รับการพัฒนาความรู. เข.าร�วมการอบรมสัมมนา โครงการร.อยละ 80 ความเข.าใจ (การวิจัยในชั้นเรียน)

ความเข.าใจ การจัดประสบการณ� และศึกษาดูงาน  -การจัดประสบการณ�การเรียนรู.ที่

การเรียนรู.เน.นกระบวนการ  -การอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ เน.นกระบวนการคิดวิเคราะห� 

คิดวิเคราะห�สังเคราะห� ตามนโยบายการจัดการศึกษาทุกระดับ การทําและการผลิตสื่อการเรียนรู.

และผลิตสื่อการเรียนรู.สําหรับเด็ก สําหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น

 -เพื่อเชื่อมต�ออินเตอร�เน็ต  -ผู.บริหารผู.ดูแลเด็กได.มีแนวทางใน

ความเร็วสูง การพัฒนาศพด.จากการศึกษาดูงาน

14 โครงการเชื่อมต�ออินเตอร�  -เพื่อเชื่อมต�ออินเตอร�เน็ต  -ดําเนินการเชื่อมต�ออินเตอร�เน็ต  -ครูและนักเรียน  -โรงเรียนสังกัดเทศบาลมี กองการศึกษา

เน็ตความเร็วสูง และขยาย ความเร็วสูงให.กับโรงเรียน ความเร็วสูง ขยายระบบ LAN INTERNET ใช.บริการอินเตอร�เน็ต อินเตอร�เน็ตความเร็วสูงสําหรับ สถานศึกษา

ระบบ LAN  INTERNET สังกัดเทศบาล ให.กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 3 โรง    อย�างเต็ม ศึกษาค.นคว.าข.อมูลที่เปBน ในสังกัด

 -เพื่อใช.เปBนแหล�งศึกษาค.นคว.าด.าน และศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ประสิทธิภาพ ประโยชน�ต�อการเรียนการสอน

ข.อมูลที่เปBนประโยชน�ทางการศึกษา  -โรงเรียนเทศบาล 1-3 72,000 72,000 72,000 ร.อยละ 100  -การจัดการศึกษามีความทันสมัย

 -ขยายแนวเชื่อมต�อ LAN  (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มากขึ้น

ในเครื่องคอมพิวเตอร� และเพิ่ม  -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย� 27,000 27,000 27,000  

PORT USB 24 PORTติดตั้งHUB (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

ขยายสัญญาณ อินเตอร�เน็ต

งบประมาณและที่ผ�านมา
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15 โครงการปรับปรุงหลักสูตร  -เพื่อให.สถานศึกษาในสังกัดได.พัฒนา   -จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 60,000 60,000 60,000  -โรงเรียนมีหลักสูตร  -สถานศึกษาในสังกัดฯมีหลักสูตร กองการศึกษา

สถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา เทศบาลเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) สถานศึกษาที่สมบูรณ� สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สมบูรณ� สถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานให.เหมาะสมกับยุคสมัย สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และได.มาตรฐาน และมีมาตรฐานยิ่งขึ้น ในสังกัด

 -เพื่อให.ผู.เรียนได.รับประโยชน�ใน ปGละ 1 ครั้ง ร.อยละ 90   -ผู.เรียนได.รับประโยชน�จากการ

การจัดการเรียนการสอนมากที่สุด  -เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา เรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

  -เพื่อให.ประชาชนศรัทธาการจัด ที่ปรับปรุงแล.วเปBนรูปเล�มสมบูรณ�  -ประชาชนศรัทธาการจัด

การศึกษาของเทศบาลมากยิ่งขึ้น ทั้ง 3 โรงเรียน การศึกษาของเทศบาลมากยิ่งขึ้น

16 โครงการจัดสอบประเมิน  -เพื่อให.นักเรียนได.เข.ารับการ  -นักเรียนชั้น ป. 3, ป. 6,ม.3 และ ม.6 60,000 60,000 60,000  -นักเรียนมีการ  -นักเรียนมีสมรรถนะ 5 ด.าน กองการศึกษา

สมรรถนะของผู.เรียน ทดสอบสมรรถนะ 5 ด.าน ได.ทดสอบสมรรถนะที่สําคัญ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประเมินสมรรถนะ สูงขึ้น

ชั้นประถมศึกษา  -เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ของผู.เรียน 5 ด.าน สูงขึ้น ร.อยละ 80

และชั้นมัธยมศึกษา ทางการศึกษา  -สรุปผลการประเมิน 5 ด.าน รายงาน  

จังหวัดและกรมส�งเสริมการปกครองท.องถิ่น

ปGละ 1 ครั้ง

17 โครงการจัดสอบเตรียม  -เพื่อส�งเสริมและกระตุ.นให.ครูและ  -จัดทําแบบทดสอบเพื่อวัดความรู.ของ 60,000 60,000 60,000  -นักเรียนชั้น ป.6  -ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

ความพร.อมนักเรียนเข.า นักเรียนตื่นตัวในการจัดการเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปGที่ 6 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.เข.ารับการทดสอบ มีการพัฒนาด.านวิชาการ

ศึกษาต�อชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 1 การสอน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย� เพื่อเตรียมความพร.อม อย�างมีคุณภาพ

(Pre ม.1)  -เพื่อเตรียมความพร.อมด.านความรู. ก�อนสอบเข.าศึกษาต�อระดับชั้น ม.1 ก�อนเข.ารับการสอบ  -นักเรียนระดับชั้น ป.6 มีความรู.

ให.แก�นักเรียนระดับชั้น ป.6 ปGละ 1 ครั้ง คัดเลือกเพื่อศึกษา และความพร.อมในการสอบ

เข.าศึกษาต�อระดับชั้น ม.1 ต�อชั้น ม.1 ร.อยละ100 เข.าศึกษาต�อระดับชั้น ม.1

18 โครงการหนูน.อย   -เพื่อให.เด็กทุกคนได.เข.าค�ายวิชาการ  -จัดเข.าค�ายทางวิชาการภาษาอังกฤษ 10,000 10,000 10,000  -เด็กนักเรียนทุกคน  -เด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กองการศึกษา

Engilsh camp ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ครั้ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในศูนย�ฯ มีผลสัมฤทธิ์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย� ทุกคนได.เข.าใจ ศูนย�เด็กเล็กฯ

 -จัดทําสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษา ทางวิชาภาษาอังกฤษ ตระหนักถึงการใช.ภาษาอังกฤษ

อังกฤษ เพิ่มขึ้นร.อยละ 30

งบประมาณและที่ผ�านมา
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19 โครงการประชุมสัมมนาเชิง  -เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ  -ประชุมสัมมนาครูสังกัดเทศบาลเมือง 200,000 200,000 200,000  -ครูในสังกัดเทศบาล  -ครูจัดการเรียนรู.ได.อย�างมี กองการศึกษา

ปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับ เรียนรู.ของครู บุรีรัมย� เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีแนวทางในการจัด ประสิทธิภาพ สถานศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  -เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนรู.เพื่อพัฒนา  -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ ในสังกัด

นักเรียนเทศบาลเมืองบุรีรัมย� ของนักเรียนสังกัดเทศบาล ของนักเรียนเทศบาลเมืองบุรีรัมย�ปGละ1ครั้ง ผลสัมฤทธิ์ของผู.เรียน เรียนสูงขึ้น

20 โครงการประเมินคุณภาพ  -เพื่อส�งเสริมสนับสนุนการประเมิน  -แต�งตั้งคณะกรรมการประเมิน 20,000 20,000 20,000  -สถานศึกษามีระบบ  -การจัดการศึกษาได.รับการพัฒนา กองการศึกษา

ภายในสถานศึกษาสังกัด คุณภาพภายในสถานศึกษาให.เปBนไป สถานศึกษาภายใน ประชุมทําความ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การประเมินคุณภาพ จนสามารถผ�านการประเมิน

เทศบาลเมืองบุรีรัมย� ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห�งชาติ เข.าใจจัดทําแบบประเมินและดําเนินการ ภายในสถานศึกษา  -ผู.บริหารการศึกษา บุคลากรทาง

พ.ศ. 2542 ประเมิน ปGละ 1 ครั้ง ที่มีคุณภาพ การศึกษาและพนักงานครู มีความ

 -เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  -สรุปผลการประเมินรายงานผู.บังคับบัญชา ร.อยละ 100 กระตือรือร.นในการพัฒนาการจัด

ให.เปBนไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  -นําสรุปผลการประเมินประชุมผู.บริหาร การศึกษาอย�างจริงจังและเปBน

และมาตรฐานการศึกษาองค�กร สถานศึกษาและครูเพื่อปรับปรุงแก.ไข รูปธรรม

ปกครองส�วนท.องถิ่น จุดที่มีปLญหา  -ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น

 -จัดทํารายงานการประเมินภายใน  -ประชาชนให.ความศรัทธาเลื่อมใส

(รายงานการประเมินตนเอง SAR) การจัดการศึกษาของเทศบาลมากขึ้น

21 โครงการเตรียมความพร.อม  -เพื่อให.สถานศึกษาในสังกัดมี  -แต�งตั้งคณะกรรมการระดับ 25,000 25,000 25,000  -สถานศึกษาผ�านการ  -การจัดการศึกษาได.รับการพัฒนา กองการศึกษา

เพื่อรองรับการประเมินภายนอก มาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นและผ�าน เทศบาลประชุมทําความเข.าใจในการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประกันคุณภาพ จนสามารถผ�านการประเมิน

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล เกณฑ�การประเมินภายนอก ประเมินภายนอกและประเมินสถานศึกษา ภายนอกสถานศึกษา  -ผู.บริหารการศึกษา บุคลากรทาง

เมืองบุรีรัมย�  -เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ นําผลประเมินมาวิเคราะห� ที่มีคุณภาพ การศึกษาและพนักงานครู มีความ

โรงเรียนเทศบาลให.ดีขึ้น  -จัดประชุมผู.บริหารสถานศึกษา เพื่อร�วม ร.อยละ 100 กระตือรือร.นในการพัฒนาการจัดการ

 -ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น กันพัฒนา ปรับปรุง แก.ไข การจัด ศึกษาอย�างจริงจังและเปBนรูปธรรม

การศึกษารายปG ปGละ 1 ครั้ง  -ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น

 -ประชาชนให.ความศรัทธาเลื่อมใส

การจัดการศึกษาของเทศบาลมากขึ้น

งบประมาณและที่ผ�านมา
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22 โครงการเข.าค�ายทางวิชาการ  -เพื่อให.การจัดการเรียนการสอน  -จัดเข.าค�ายทางวิชาการให.แก�นักเรียน 100,000 100,000 100,000  -นักเรียนในโรงเรียน  -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ�มสาระ กองการศึกษา

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในกลุ�มสาระ 8 สาระ มีประสิทธิภาพ ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนในสังกัด  (งบเทศบาล)  (งบเทศบาล)  (งบเทศบาล) สังกัดเทศบาล ต�างๆ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ผู.เรียนมีความรู.ความเข.าใจเกี่ยวกับ เทศบาลเมืองบุรีรัมย� ชั้น ม.5 ปGละ1ครั้ง เมืองบุรีรัมย�ระดับชั้น สูงขึ้น

เมืองบุรีรัมย� กระบวนการเรียนรู.  และมีโอกาส  มัธยมศึกษาได.เข.าค�าย  -ประชาชนศรัทธาการจัดการ  

ค.นคว.า  และเรียนรู.จากธรรมชาติ ทางวิชาการ ศึกษาของโรงเรียนเทศบาลมากขึ้น

รู.จักคิด  มีความคิดสร.างสรรค�  -นักเรียนที่เข.าค�ายได.รับความรู.

 -เพื่อให.นักเรียนได.เรียนรู.กระบวน และได.รับการพัฒนาทักษะทางวิชา

การแสวงหาความรู.และทักษะ การในกลุ�มสาระการเรียนรู.

ทางวิชาการเพิ่มขึ้นสามารถนําไปใช. คณิตศาสตร� ศิลปะ และภาษา

ในการพัฒนาตนเองให.เต็มศักยภาพ อังกฤษ

และสอดคล.องกับความต.องการ  -นักเรียนสามารถนําทักษะ

ของตนเอง ทางวิชาการไปประยุกต�ใช.ใน

 -นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล ชีวิตประจําวันได.

เมืองบุรีรัมย�ได.รับการพัฒนา

เพิ่มศักยภาพและสามารถนําความรู.

และทักษะที่ได.ไปใช.ในการศึกษา

ทั้งปLจจุบันและอนาคต ตลอดจน

ทําตนให.เปBนประโยชน�ต�อสังคม

23 โครงการพัฒนาแหล�งเรียนรู.  -เพื่อปรับปรุงพัฒนาแหล�งเรียนรู.  -ปรับปรุงพัฒนาแหล�งเรียนรู.ด.านสภาพ 150,000 150,000 150,000  -โรงเรียนสังกัด  -โรงเรียนสังกัดเทศบาลมีแหล�ง กองการศึกษา

ในโรงเรียน ให.มีความเหมาะสมกับหลักสูตร แวดล.อมในโรงเรียนให.เอื้อต�อการเรียนรู. (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลมีแหล�งเรียนรู. เรียนรู.ที่เหมาะสมเอื้อต�อการเรียนรู. สถานศึกษา

และกิจกรรมการเรียนการสอน  -จัดกิจกรรมส�งเสริมการใช.แหล�งเรียนรู. เหมาะสมกับหลักสูตร ของนักเรียน ในสังกัด

 -เพื่อลดค�าใช.จ�ายในการนํานักเรียน ในกิจกรรมการเรียนการสอนแก�ครู และกิจกรรมการเรียน  -ครูนักเรียนใช.แหล�งเรียนรู.ใน

ไปศึกษาเรียนรู.นอกโรงเรียน นักเรียนทุกระดับ การสอนเพิ่มขึ้น โรงเรียนในกิจกรรมการเรียน

อย�างน.อย1 แห�ง การสอน

งบประมาณและที่ผ�านมา
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24 โครงการสนับสนุนค�าใช.จ�าย  -เพื่อสนับสนุนนักเรียนได.รับโอกาส 1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม�เสีย  -นักเรียน ร.ร. สังกัด  -นักเรียน ร.ร.สังกัดเทศบาลได.รับ กองการศึกษา

ในการจัดการศึกษาตั้งแต� โดยเท�าเทียมกัน ค�าใช.จ�าย เรียนฟรี 15 ปG ประกอบด.วย (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เทศบาลได.รับโอกาส โอกาสทางการศึกษาโดยเท�าเทียมกัน สถานศึกษา

ระดับอนุบาลจนจบ  -เพื่อมีวัสดุอุปกรณ�ที่เพียงพอ  -ค�าจัดการเรียนการสอน 11,720,800 11,720,800 11,720,800 ทางการศึกษาโดย  -โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ�ที่เพียงพอ ในสังกัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการเรียนการสอน  -ค�าเครื่องแบบนักเรียน 3,732,100 3,732,100 3,732,100 เท�าเทียมกัน ในการจัดการเรียนการสอน

 -เพื่อลดค�าใช.จ�ายของผู.ปกครอง  -ค�าหนังสือเรียน 3,415,100 3,415,100 3,415,100 ร.อยละ 100  -ผู.ปกครองได.ลดค�าใช.จ�ายใน

ในการจัดการเรียนการสอน  -ค�าอุปกรณ�การเรียน 1,823,000 1,823,000 1,823,000 การเรียนของนักเรียน

ของนักเรียน  -ค�ากิจกรรมพัฒนาผู.เรียน 2,952,100 2,952,100 2,952,100  

25 โครงการส�งเสริมศักยภาพ  -เพื่อสนับสนุนนักเรียนได.รับโอกาส  -ค�าปLจจัยพื้นฐานของนักเรียนยากจน 2,080,000 2,080,000 2,080,000  -นักเรียน ร.ร. สังกัด  -นักเรียน ร.ร.สังกัดเทศบาลได.รับ กองการศึกษา

การจัดการศึกษาของท.องถิ่น โดยเท�าเทียมกัน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เทศบาลได.รับโอกาส โอกาสทางการศึกษาโดยเท�าเทียมกัน สถานศึกษา

(ค�าปLจจัยพื้นฐานนักเรียน  -เพื่อมีวัสดุอุปกรณ�ที่เพียงพอ ทางการศึกษาโดย  -โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ�ที่เพียงพอ ในสังกัด

ยากจน) ในการจัดการเรียนการสอน เท�าเทียมกัน ในการจัดการเรียนการสอน

 -เพื่อลดค�าใช.จ�ายของผู.ปกครอง ร.อยละ 100  -ผู.ปกครองได.ลดค�าใช.จ�าย

นักเรียนในการจัดการเรียนการสอน ในการเรียนของนักเรียน

26 โครงการส�งเสริมกิจกรรม  -เพื่อให.โรงเรียนปลูกฝLงและกระตุ.น  -นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 50,000 50,000 50,000  -นักเรียนสามารถ  -นักเรียนนําประสบการณ�จากการ กองการศึกษา

รักการอ�านในสถานศึกษา ให.นักเรียนเกิดความสนใจและมีนิสัย ชั้นประถมศึกษาปGที่ 4-5 ได.พัฒนา (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) อ�านหนังสือออก อ�านและการเขียนไปใช.ในชีวิต สถานศึกษา

องค�กรปกครองส�วนท.องถิ่น รักการอ�าน ศักยภาพ ให.เปBนผู.มีนิสัยรักการอ�าน ร.อยละ 100 ประจําวันสื่อสารกับผู.อื่นได.ดีขึ้น ในสังกัด

 -เพื่อฝTกทักษะการอ�านและการนํา  -นักเรียนสามารถอ�านได.เขียนได.มีผล

ความรู.ด.านการใช.ภาษาไทยไปใช. สัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาไทยสูงขึ้น

อย�างถูกต.อง

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการจัดทําศูนย�การเรียนรู.  -เพื่อให.ครูมีการจัดกระบวนการ  -ครูปฐมวัยมีทักษะความรู.ความสามารถ 50,000 50,000 50,000  -ครูมีการจัดกระบวน  -ครูปฐมวัยมีทักษะความรู. กองการศึกษา

สําหรับเด็กปฐมวัย เรียนรู.อย�างเปBนระบบและหลากหลาย ในการถ�ายทอดความรู.อย�างเปBนระบบ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) การเรียนรู.อย�างเปBน ความสามารถในการถ�ายทอด สถานศึกษา

ในสถานศึกษา  -เพื่อให.ครูสามารถผลิตสื่อ และหลากหลาย ระบบและหลากหลาย ความรู.อย�างเปBนระบบ ในสังกัด

และนวัตกรรมการเรียนรู.เพื่อ ร.อยละ 80 และหลากหลาย

ใช.ประกอบการจัดการเรียนรู.ได.  -ครูสามารถผลิตสื่อ

 -เพื่อให.ครูปรับเปลี่ยนวิธี และนวัตกรรมการ

การจัดการเรียนรู. เรียนรู.เพื่อใช.ประกอบ

การจัดการเรียนรู.ได.

ร.อยละ 80

28 โครงการประกวดการจัดทํา  -เพื่อส�งเสริมการจัดทําแผนพัฒนา  -ส�งประกวดแผนพัฒนาการศึกษาของ 200,000 200,000 200,000  -สถานศึกษาในสังกัด  -สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล กองการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเด�น การศึกษาดีเด�นในสถานศึกษา สถานศึกษาและศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เทศบาลเมืองบุรีรัมย� และศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีแผนพัฒนา สถานศึกษา

ของสถานศึกษาและศูนย�พัฒนา และศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ปGละ 1 ครั้ง และศูนย�พัฒนา การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในสังกัด

เด็กเล็ก ระดับโรงเรียน เด็กเล็กฯ ใช.แผน ศูนย�เด็กเล็กฯ

พัฒนาการศึกษา

ร.อยละ 100

29 โครงการประกวดการจัดทําแผน  -เพื่อพัฒนาการจัดทําแผนพัฒนา  -ส�งแผนพัฒนาการศึกษาดีเด�นเข.า 50,000 50,000 50,000  -สามารถจัดทําแผน  -มีแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. กองการศึกษา

พัฒนาการศึกษาดีเด�น ระดับ การศึกษาของ อปท. ให.สอดคล.อง ประกวดของ อปท. ปGละ1 ครั้ง (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) พัฒนาการศึกษา ที่สอดคล.องต�อการจัดการศึกษา สถานศึกษา

อปท. ต�อการจัดการศึกษา ให.สอดคล.องกับการ และเปBนปLจจุบัน ในสังกัด

จัดการศึกษา ศูนย�เด็กเล็กฯ

ร.อยละ 100

 

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการส�งเสริมกิจกรรมการ  -เพื่อให.เด็กรู.จักเก็บและออมเงิน  -จัดกิจกรรมเพื่อส�งเสริมนักเรียน ดังนี้ 10,000 10,000 10,000  -เด็กศูนย�พัฒนา  -เด็กนักเรียน รู.จักเก็บและออมเงิน กองการศึกษา

เรียนรู.เพื่อพัฒนาคุณภาพ  -เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียม    1.หนูน.อยนักออม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เด็กเล็กเทศบาลเมือง  -เด็กนักเรียน รู.จักขนบธรรมเนียม ศูนย�เด็กเล็กฯ

ชีวิตเด็ก ประเพณีในท.องถิ่น    2.ผู.เฒ�าเล�าขาน บุรีรัมย�มีคุณภาพชีวิต ประเพณีในท.องถิ่น

 -เพื่อปลูกฝLงอุปนิสัยที่ดี ให.กับเด็ก    3.หนูน.อยตาวิเศษ ที่ดีเพิ่มขึ้น ร.อยละ60 -เด็กรู.จักการอนุรักษ�สิ่งแวดล.อม

ในการอนุรักษ�สิ่งแวดล.อม    4.หนูน.อยภูมิปLญญาท.องถิ่น  -เด็กนักเรียนกล.าแสดงออก  

 -เพื่อให.เด็กทุกคนได.ส�งเสริมการ    5.ทัศนศึกษาแหล�งเรียนรู.นอกสถานที่ มีความมั่นใจในชุมชน

เรียนรู.ของเด็กผ�านสื่อของจริง โดยมี    6.ประชุมผู.ปกครอง  -เด็กทุกคนได.ส�งเสริมการเรียนรู.

ปราชญ�ชาวบ.านให.ความรู. ของเด็กผ�านสื่อของจริงโดยมีปราชญ�

 -เพื่อให.เด็กได.ศึกษาเรียนรู. ชาวบ.านให.ความรู.

จากแหล�งเรียนรู.จริง  -เด็กได.ศึกษาเรียนรู.จากแหล�งเรียน

 -เพื่อให.คําปรึกษาแก�ผู.ปกครอง เรียนรู.จริง

ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  -เพื่อให.คําปรึกษาแก�ผู.ปกครอง

ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

31 โครงการส�งเสริมคุณธรรม   -เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  -จัดกิจกรรมนําเด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 1,000 1,000 1,000  -เด็กศูนย�พัฒนา  -เด็กศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล กองการศึกษา

จริยธรรมเด็ก(หนูน.อยธรรมะ) ให.เด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย�เข.าวัด ฟLงธรรม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เด็กเล็กฯ มีคุณธรรม เมืองบุรีรัมย� มีคุณธรรม จริยธรรม ศูนย�เด็กเล็กฯ

เมืองบุรีรัมย� ในวันสําคัญปGละ 1 ครั้ง จริยธรรมเพิ่มขึ้น  

ร.อยละ 60

32 โครงการจัดกิจกรรมส�งเสริม  -เพื่อให.เด็กศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ  -จัดกิจกรรมสําหรับเด็กและผลิตสื่อ 1,000 1,000 1,000  -เด็กศูนย�พัฒนา  -เด็กศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล กองการศึกษา

ทางด.านสติปLญญาจินตนาการ ทุกคน สามารถบูรณาการด.าน เพื่อให.เด็กได.ค.นคว.าทดลองวิทยาศาสตร� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เด็กเล็กฯมีสติปLญญา เมืองบุรีรัมย�ทุกคน สามารถบูรณา ศูนย�เด็กเล็กฯ

และความคิดสร.างสรรค� การคิดวิเคราะห� สังเคราะห�หาคําตอบ ปGละ 2 ครั้ง  จินตนาการและ การด.านการคิดวิเคราะห�หาคําตอบ

(หนูน.อยนักวิทยาศาสตร�) ด.วยขั้นตอนทางวิทยาศาสตร�  ความคิดสร.างสรรค� ด.วยขั้นตอนทางวิทยาศาสตร�

 -เพื่อให.เด็กศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เพิ่มขึ้นร.อยละ 60

เทศบาลเมืองบุรีรัมย�ทุกคน ได.มีการ

ค.นคว.า และทดลอง

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2   ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่  6  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป/ญญาท�องถิ่น

แนวทางที่  3  ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการศึกษา  -จัดบริการการศึกษานอกระบบ  -จัดการเรียนรู.ตามกลุ�มสนใจ 300,000 300,000 300,000  -ประชาชนในท.องถิ่น  -ประชาชนได.รับการศึกษาตาม กองการศึกษา

ภาคประชาชน หรือภาคประชาชนสนองความ ของประชาชนในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.รับการบริการ อัธยาศัยหรือตลอดชีวิต สถานศึกษา

(ป/ญหาความต�องการจากการ ต.องการของประชาชนในท.องถิ่น เพิ่มขึ้นร.อยละ 60 ในสังกัด

 ประชุมประชาคมเมือง)

 

 

งบประมาณและที่ผ�านมา



88

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2   ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่  6  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป/ญญาท�องถิ่น

แนวทางที่  4   สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนอาหาร  -เพื่อสนับสนุนให.เด็กนักเรียนที่  -จัดซื้ออาหารเสิรม (นม) แจกจ�ายให.กับ 10,964,700 10,964,700 10,964,700  -นักเรียนได.รับอาหาร  -นักเรียนมีสุขภาพ ร�างกายที่ กองการศึกษา

เสริม(นม) แจกเด็กนักเรียน ขาดแคลนได.มีสุขภาพร�างกายที่ เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนแยกตามระดับชั้น (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เสริมนมในระดับก�อน สมบูรณ�แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย สถานศึกษา

สมบูรณ�แข็งแรงและเจริญเติบโต ระดับก�อนประถมศึกษา และระดับ ประถมศึกษา ระดับ ร�างกายมีพัฒนาการอย�าง ในสังกัด

ประถมศึกษา ประถมศึกษา ร.อยละ เท�าเทียมกันกับผู.อื่นในสังคม และ รร.

 100 เด็กนักเรียนได.รับประทานอาหาร ในสังกัด สพฐ.

   กลางวันที่ถูกสุขลักษณะและ

สะอาดปลอดภัย

2 โครงการสนับสนุนอาหาร  -เพื่อเปBนทุนสนับสนุนโครงการ  -เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 23,106,400 23,106,400 23,106,400  -เด็กนักเรียนในสังกัด  -เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน อาหารกลางวันให.แก�เด็กนักเรียน เทศบาลเมืองบุรีรัมย� (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เทศบาลได.รับประทาน เทศบาลได.รับประทานอาหาร สถานศึกษา

ได.รับประทานอาหารเพิ่มมากขึ้น  อาหารกลางวันครบ กลางวันฟรีเพิ่มขึ้น ในสังกัด

ร.อยละ 100 และ รร.

ในสังกัด สพฐ.

3 โครงการเด็กดีบุรีราษฎร�  -เพื่อส�งเสริมความเท�าเทียม เชิงปริมาณ 100,000 100,000 100,000  -โรงเรียนเทศบาล 1  -เด็กด.อยโอกาสได.รับการส�งเสริม กองการศึกษา

ทางด.านการศึกษาแก�เด็กด.อยโอกาส 1.จัดตั้งกองทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีกองทุนการศึกษา ความเท�าเทียมทางด.านการศึกษา รร.เทศบาล1

 -เพื่อตอบสนองการประชาคมของ เรียนดีแต�ขาดแคลน จํานวน 1 กองทุน สําหรับดูแลช�วยเหลือ  -ร�วมแก.ไขปLญหาด.านการศึกษา

เทศบาลและร�วมแก.ไขปLญหาสังคม เชิงคุณภาพ นักเรียนที่ด.อยโอกาส ตอบสนองการประชาคม 

ด.านการศึกษา 1.นักเรียนที่เรียนดีแต�ขาดแคลน ได.รับ ของเทศบาล

การดูแลช�วยเหลือ

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการส�งเสริมสุขภาพ  -เพื่อเฝ�าระวังและแก.ปLญหาสุขภาพ  -เด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง 5,000 5,000 5,000  -เด็กในศูนย�พัฒนา  -เด็กทุกคนได.รับการเฝ�าระวัง กองการศึกษา

ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เด็กๆ บุรีรัมย�ทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  (งบเทศบาล)  (งบเทศบาล)  (งบเทศบาล) เด็กเล็กเทศบาล ภาวะสุขภาพ โดยการตรวจสุขภาพ ศูนย�เด็กเล็กฯ

เมืองบุรีรัมย�  -เพื่อส�งเสริมการออกกําลังกาย เมืองบุรีรัมย�  -เด็กทุกคนได.ออกกําลังกายใน

เพื่อสุขภาพแก�เด็ก ได.ออกกําลังกายทุกคน ตอนเช.าทุกวัน

งบประมาณและที่ผ�านมา



90

ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2   ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่  6  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป/ญญาท�องถิ่น

แนวทางที่ 5  ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ
การเรียนการสอน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงซ�อมแซม  -เพื่อป�องกันและบํารุงรักษาอาคาร  -ซ�อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ 600,000 600,000 600,000  -รร.สังกัดเทศบาล  -อาคารเรียนมีความปลอดภัย กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคาร เรียนให.อยู�ในสภาพปลอดภัยพร.อม ให.มีสภาพสมบูรณ� ปลอดภัย พร.อมใช.งาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีห.องเรียนและอาคาร อยู�ในสภาพพร.อมใช.งาน รร.เทศบาล 1

ประกอบ ใช.งาน ได.ตลอดปG ประกอบที่มีคุณภาพ  -ประหยัดงบประมาณในการ รร.เทศบาล 2

 -เพื่อยืดอายุการใช.งาน พร.อมใช.งานคิดเปBน ก�อสร.างและบํารุงรักษา รร.เทศบาล 3

ของอาคารเรียนให.ยาวนาน ร.อยละ100

 -อาคารเรียนอยู�ในสภาพใช.งานได.ดี

และปลอดภัย

  

2 โครงการจัดหาเครื่องเล�นสนาม  -เพื่อส�งเสริมพัฒนาการด.านร�างกาย  -จัดหาเครื่องเล�นสนามจํานวน 4 รายการ 200,000  -  -  -โรงเรียนเทศบาล 1  -ส�งเสริมพัฒนการด.านร�างกาย กองการศึกษา

ของนักเรียนให.แข็งแรงสมบูรณ�   1.เครื่องเล�นลอดอุโมงค� 1 ชุด (งบเทศบาล) มีเครื่องเล�นสนาม ของนักเรียน รร.เทศบาล 1

 -เพื่อนักเรียนมีเครื่องเล�นสนาม   2.ปGนปXายสไลด�(ผนังเดียว)  1 ชุด ที่ทันสมัยและ  -โรงเรียนมีสนามเด็กเล�น

ที่ทันสมัยแข็งแรงและปลอดภัย   3.สิงโตทะเลสปริง  1 ชุด ต�อสุขภาพคิดเปBน ที่ทันสมัยและปลอดภัยต�อสุขภาพ

 -โรงเรียนมีแหล�งเรียนรู.เพียงพอ   4.ม.ากระดก 4 ที่นั่ง  1 ชุด ร.อยละ100 พลานามัย แข็งแรง สมบูรณ�ยิ่งขึ้น

ต�อการเรียนรู.

 

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดหาเครื่องถ�าย  -เพื่อจัดหาเครื่องถ�ายเอกสาร เชิงปริมาณ 250,000  -  -  -โรงเรียนเทศบาล 1  -ครูมีอุปกรณ�สร.างสื่อการเรียนรู. กองการศึกษา

เอกสาร ทําแบบทดสอบ แบบฝTกสําหรับนักเรียน  -เพื่อจัดหาเครื่องถ�ายเอกสารสําหรับทํา (งบเทศบาล) มีเครื่องถ�ายเอกสาร ที่พร.อมใช.งาน รร.เทศบาล1

 -เพื่อส�งเสริมการเรียนรู.อย�างมี แบบทดสอบ แบบฝTก จํานวน 5 เครื่อง สําหรับจัด ทําสื่อ  - มีการส�งเสริมการเรียนรู.

คุณภาพและประสิทธิภาพ เชิงคุณภาพ แบบฝTกจํานวน อย�างมีคุณภาพ

 -เพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู. แบบฝTก 5 เครื่อง  -นักเรียนมีแบบฝTก เอกสาร

เอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ ประกอบการเรียนที่มีคุณภาพ

4 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ.า  -เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ� เครื่องมือ เชิงปริมาณ 59,000  -  -  -โรงเรียนมีเครื่อง  -โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ� เครื่องมือ กองการศึกษา

จัดตกแต�งรักษาภูมิทัศน�  -จัดหาเครื่องตัดหญ.าแบบสายสะพาย (งบเทศบาล) ตัดหญ.าแบบ ในการจัดตกแต�ง ภูมิทัศน� รร.เทศบาล1

 -เพื่อจัดตกแต�งดูแลรักษาภูมิทัศน� แบบข.ออ�อน จํานวน 3 เครื่อง สายสะพาย  -โรงเรียนมีความสวยงาม

ของโรงเรียนให.มีความสวยงาม   -จัดหาเครื่องตัดหญ.าแบบเข็น แบบข.ออ�อนจํานวน เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม

เหมาะสมกับจัดกิจกรรมการเรียน จํานวน 2 เครื่อง 3 เครื่อง การเรียนการสอน

การสอน เชิงคุณภาพ  -โรงเรียนมีเครื่อง

1.โรงเรียนมีภูมิทัศน�ที่สวยงามร�มรื่น   ตัดหญ.าแบบเข็น

เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียน จํานวน 2 เครื่อง

การสอน

5 โครงการเพิ่มหม.อแปลง  -เพื่อปรับปรุงหม.อแปลงไฟฟ�าให.มี เชิงปริมาณ 760,000  -  -  -โรงเรียนเทศบาล 1  -มีหม.อแปลงไฟฟ�าที่มีกําลัง กองการศึกษา

ไฟฟ�าเปBน 350 kVA กําลังไฟที่เหมาะสมกับการบริหาร  -มีหม.อแปลงไฟฟ�าขนาด 350 kVA (งบเทศบาล) มีหม.อแปลงไฟฟ�า ไฟที่เหมาะสมกับการบริหาร รร.เทศบาล1

จัดการระบบการเรียนการสอน เชิงคุณภาพ ขนาด 350 kVA จัดการ

 -เพื่อแก.ปLญหาระบบกระแสไฟฟ�า  -โรงเรียนมีกระแสไฟฟ�าที่เพียงพอ เพื่อใช.งาน  -ได.รับการแก.ปLญหารเกี่ยวกับ

ไม�เพียงพอ ต�อการบริหารจัดการ ระบบการเรียน ระบบกระแสไฟไม�เพียงพอ

 -เพื่ออํานวยความสะดวกให.ครู การสอน  -ครูและนักเรียนได.รับความ

นักเรียน สะดวกสะบาย

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการซ�อมแซ�ม  -เพื่อพัฒนาระบบประปาให.มี  -ซ�อมแซมระบบการประปาให.ทันสมัย 250,000  -  -  -ระบบน้ําใช.มี  -ระบบน้ําประปามีประสิทธิ กองการศึกษา

ระบบน้ําประปา ประสิทธิภาพ  พร.อมใช.งาน คลอบคุมทุกพื้นที่ภายใน (งบเทศบาล) ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ สถานศึกษา

 -เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ�ประปาใหม� โรงเรียน  -มีน้ําเพียงพอ  -อุปกรณ�ประปามีประสิทธิภาพ ในสังกัด

มาสับเปลี่ยนอุปกรณ�เก�าที่เสื่อมสภาพ ต�อการใช.บริโภค พร.อมใช.งานตลอดเวลา ศูนย�เด็กเล็กฯ

 -เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนอุปกรณ�  -มีน้ําใช.จ�ายอย�างถั่วถึง

ประปาให.มีสภาพพร.อมที่จะใช.งานอยู� และเพียงพอ

ตลอดเวลา

7 โครงการปรับปรุงสนาม  -เพื่อปรับระดับพื้นสนามให.เมาะสม  -ถมดินเพื่อปรับระดับพื้นสนามฟุตบอล 400,000  -  -  -โรงเรียนเทศบาล 1  -นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 กองการศึกษา

ฟุตบอล(ถมดิน) ต�อการใช.งาน ให.เหมาะสมต�อการใช.งาน (งบเทศบาล) มีสนามฟุตบอล มีสนามฟุตบอลที่ได.มาตรฐาน รร.เทศบาล1

โรงเรียนเทศบาล 1  -เพื่อใช.ในการจัดกิจกรรมการเรียน ได.มาตรฐาน เหมาะสมในการเล�นกีฬา

การสอน  -นักเรียนมีแหล�งเรียนรู.ด.านกีฬา

และจัดกิจกรรมของโรงเรียน

 

8 โครงการติดตั้งระบบกล.อง  -เพื่อให.มีระบบตรวจตราความ  -ติดตั้งกล.องวงจรปyดอาคาร 1 416,000  -  -  -อาคารเรียนมีกล.อง  -โรงเรียนเทศบาล 1 มีระบบ กองการศึกษา

วงจรปyด โรงเรียนเทศบาล 1 ปลอดภัยในทรัพย�สินตาม  ตึกอํานวยการ มีระบบกล.องวงจรปyด (งบเทศบาล) วงจรปyดคิดเปBน ความปลอดภัยที่เปBนมาตรฐาน รร.เทศบาล 1

อาคารเรียน  จํานวน 1 ตัว ร.อยละ 90 สามารถตรวจสอบได.

 -เพื่อให.เกิดสวัสดิภาพความ  -ติดตั้งกล.องวงจรปyดอาคาร 2 - 6  -นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

ปลอดภัยกับชีวิตความเปBนอยู�  มีระบบกล.องวงจรปyดจํานวน 7 ตัว มีความของชีวิตและทรัพย�สิน

 ของนักเรียนและบุคลากรใน ในการดํารงชีวิตมากขึ้น

โรงเรียน  

 

งบประมาณและที่ผ�านมา
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9 โครงการก�อสร.างสนาม  -เพื่อจัดหาแหล�งเรียนรู.ในกลุ�มสาระ เชิงปริมาณ 300,000  -  -  -โรงเรียนเทศบาล 1  -ครูและนักเรียนมีแหล�ง กองการศึกษา

 วอลเลย�บอล โรงเรียนเทศบาล 1 การเรียนรู.สุขศึกษาและพลศึกษาให.สูง  -ก�อสร.างสนามวอลเลย�บอลขนาด (งบเทศบาล) มีสนามวอลเลย�บอล การเรียนรู.ในกิจกรรมการเรียน รร.เทศบาล 1

 -เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 18 X 9 เมตรล.อมรอบด.วยเขตสนาม ได.มาตรฐาน การสอนของกลุ�มสาระวิชา  

 มุ�งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กว.างอย�างน.อยที่สุด 3.00 เมตรรอบด.าน สําหรับการแข�งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา   

ของกลุ�มสาระการเรียนรู.สุขศึกษา ที่ว�างสําหรับผู.เล�นคือที่ว�างเหนือพื้นที่ ระดับโลกของ  -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

และพลศึกษาให.สูงขึ้น เล�นลูกซึ่งไม�มีสิ่งใดกีดขวางอย�างน.อยที่ สมาพันธ�วอลเลย�บอล ทางการเรียนของกลุ�มสาระ

สุด 7.00 ม.พร.อมติดตั้งเน็ทวอลเล�ย�ฯ นานาชาติ (FIVB) การเรียนรู.สุขศึกษาและ

เชิงคุณภาพ พลศึกษาให.สูงขึ้น

 -มีแหล�งเรียนรู.สุขศึกษาและพลศึกษา

 -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รู.สุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น

10 โครงการสร.างลานกีฬา  -เพื่อให.นักเรียนได.ใช.ลานกีฬาที่มี เชิงปริมาณ 464,300  -  -  -รร.เทศบาล 1 มีลาน  -นักเรียนมีลานกีฬาที่มีมาตรฐาน กองการศึกษา

อเนกประสงค� มาตรฐาน  1.จัดสร.างลานกีฬาอเนกประสงค� (งบเทศบาล) กีฬาอเนกประสงค� เหมาะกับการจัดกิจกรรมการเรียน รร.เทศบาล 1

โรงเรียนเทศบาล 1  -เพื่อใช.ในการจัดกิจกรรมการเรียน ขนาด กว.าง 33 ม. x ยาว 33 ม. สําหรับจัดกิจกรรม การสอน

การสอน ขนาด 15 ซม. จํานวน 1 สนาม การเรียนการสอน  -นักเรียนมีแหล�งเรียนรู.ด.านกีฬา

เชิงคุณภาพ และออกกําลังกาย และจัดกิจกรรมของโรงเรียน

 1.นักเรียนมีสถานที่ออกกําลังกายเสริม เพื่อสุขภาพ

สร.างสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต  

งบประมาณและที่ผ�านมา
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11 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ�  - เพื่อส�งเสริมสุขภาพที่ดีให.นักเรียน เชิงปริมาณ 99,400  -  -  -นักเรียนร.ร.เทศบาล1 -นักเรียนมีสุขภาพร�างกาย กองการศึกษา

ออกกําลังกาย  - เพื่อให.นักเรียนเห็นความสําคัญ     จัดซื้ออุปกรณ�ออกกําลังกาย (งบเทศบาล) มีเครื่องออกกําลังกาย ที่แข็งแรง รร.เทศบาล 1

โรงเรียนเทศบาล 1 ของการออกกําลังกาย  จํานวน  8  รายการ ใช.ในการส�งเสริม  -นักเรียนเห็นความสําคัญ  

 -เพือส�งเสริมให.นักเรียนใช.เวลาว�าง  -เครื่องออกกําลังกายแขน 1 เครื่อง สุขภาพที่ดี ของการออกกําลังกาย

ให.เปBนประโยชน�  -เครื่องออกกําลังกายแขน ขา  -เพือส�งเสริมให.นักเรียนใช.

  และหน.าท.อง 1 เครื่อง เวลาว�างให.เปBนประโยชน�

 -เครื่องออกกําลังกายขา 1 เครื่อง

 -เครื่องบริหารสะโพก 1 เครื่อง

 -เครื่องแก.ปวดข.อเข�า 1 เครื่อง

 -เครื่องซิทอัพหน.าท.อง  1 เครื่อง

 -เครื่องนวดฝXาเท.า  1 เครื่อง

เชิงคุณภาพ

  1.นักเรียนได.รับการส�งเสริมให.

ออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี

งบประมาณและที่ผ�านมา
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12 โครงการส�งเสริมอัจฉริยภาพ  -เพื่อส�งเสริมอัจฉริยภาพสู�ความ 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู.ด.านดนตรี  -นักเรียนร.ร.เทศบาล1  -นักเรียนได.รับการส�งเสริมให.มี กองการศึกษา

ด.านดนตรีโรงเรียนเทศบาล 1 เปBนเลิศด.านดนตรีแก�นักเรียน การแสดงแก�นักเรียนจํานวน 50 คน 510,000  -  - จํานวน 50 คนได.ร�วม ความสามารถด.านดนตรี รร.เทศบาล 1

ที่มีความถนัดและสนใจ 2.จัดหาเครื่องดนตรีสากล ดังนี้ (งบเทศบาล) กิจกรรมการเรียนรู. และการแสดง

 -เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแสดงออก   - อัลโตแซกโซโฟน  yamaha  2  ตัว ด.านดนตรี  -โรงเรียนมีอุปกรณ�ดนตรีใช.

ที่สร.างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงาม   - เทเนอร� แซกโซโฟนyamaha  2 ตัว  -มีเครื่องดนตรีสากล ในการเรียนการสอน

 แก�นักเรียน   - ทรัมเปBต  yamaha  2  ตัว จํานวน15 ชิ้นเพื่อใช.  -นักเรียนได.ใช.เวลาว�าง

  - ทรัมโบน  yamaha  2  ตัว ในการเรียนรู. ให.เกิดประโยชน�  

  - กีตาร�เบส  yamaha  1  ตัว

  - กีตาร�  yamaha  2  ตัว

  - กลองชุด 1  ชุด

  - ตู.แอมป~กีตาร�เบส    1  ตัว

   - ตู.แอมป~กีตาร�  2  ตัว

13 โครงการปรับปรุงเรือน  -เพื่อปรับปรุงเรือนเพาะชํา  -ปรับปรุงซ�อมแซมเรือนเพาะชํา 60,000  -  -  -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ  -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีเรือนเพาะชํา กองการศึกษา

เพาะชําศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ให.สามารถใช.งานได. ให.ได.มาตรฐาน จํานวน 1 หลัง (งบเทศบาล) มีเรือนเพาะชําที่ได. ที่ได.มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง ศูนย�เด็กเล็กฯ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย�  -เพื่อปรับปรุงเรือนเพาะชํา จํานวน 1 หลัง มาตรฐานมั่นคง

ที่ได.มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง แข็งแรง 1 หลัง

14 โครงการปรับปรุงซ�อมแซม  -เพื่อมีประตูที่แข็งแรงและมั่นคง  -ซ�อมแซมประตูทางเข.าอาคารศูนย�พัฒนา 100,000  -  -  -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง กองการศึกษา

อาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  -เพื่อความปลอดภัยของเด็กในศูนย� เด็กเล็กฯ (งบเทศบาล) มีประตูที่มั่นคงและ บุรีรัมย�มีประตูที่แข็งแรงและมั่นคง ศูนย�เด็กเล็กฯ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย� พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย�  -ซ�อมแซมอ�างล.างมือให.ได.มาตรฐาน แข็งแรงและ และปลอดภัยต�อเด็ก

 -เพื่อมีอ�างล.างมือที่ได.มาตรฐาน เหมาะสําหรับเด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ มีอ�างล.างหน.าเพิ่มขึ้น  -อ�างล.างมือได.มาตรฐาน

เหมาะสําหรับเด็กในศูนย�ฯ อย�างเพียงพอ และเพียงพอต�อเด็ก

และเพียงพอกับจํานวนเด็ก ร.อยละ 100

งบประมาณและที่ผ�านมา
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15 โครงการจัดหาครุภัณฑ�  -เพื่อส�งเสริมให.เกิดการบริหาร เชิงปริมาณ (งบเทศบาล)  -โรงเรียนเทศบาล 1  -การบริหารจัดการสถานศึกษา กองการศึกษา

การศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 จัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  -จัดหาเครื่องกรองน้ําสะอาด พร.อม 280,000  -  - ได.รับครุภัณฑ�ทางการ ที่มีประสิทธิภาพ รร.เทศบาล 1

 -เพื่อให.เกิดคุณภาพ ระบบกรองขนาด 3 ถังกรอง พร.อม ศึกษาดังรายการ  -การดําเนินงานด.านต�าง ๆ  

ของการดําเนินงานต�าง ๆ เครื่องปL�มน้ําและถังสํารองน้ําขนาด ที่กําหนด ทุกรายการ มีคุณภาพ

 -เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ 1,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง  -จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เรียนการสอนให.มีประสิทธิภาพ   -จัดหาเครื่องฉายโปรเจคเตอร� 96,000  -  - ให.มีประสิทธิภาพ

ความสว�าง 3,000 ลูเมนต� พร.อมขาแขวน

และจอภาพขนาด 150 นิ้ว จํานวน

8 เครื่อง

 -จัดหาโต�ะเก.าอี้นักเรียนระดับประถม 340,000  -  -

ศึกษา จํานวน 400 ชุด

 -จัดหาโต�ะครูพร.อมเก.าอี้จํานวน12ชุด 24,000  -  -

 -จัดหาเก.าอี้พลาสติก จํานวน 500 ตัว 90,000  -  -

 -จัดหาเก.าอี้แลค�เซอร� พื้นฟอร�เมก.า 90,000  -  -

 -จัดหากระดานไวท�บอร� ขนาด 1.20 x 24,000  -  -

 2.40 ม. จํานวน 12  แผ�น

 -จัดหาโต�ะหน.าขาว ขาพับได. 10,500  -  -

จํานวน 30 ตัว

 -จัดหาพัดลมโคจรขนาดใบพัด 14 นิ้ว 14,000  -  -

งบประมาณและที่ผ�านมา
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 -จัดหาเครื่องขยายเสียง ขนาด 5,000 วัตต� 86,500  -  -

พร.อมลําโพงเสียงกลางขาตั้ง จํานวน 4 ตู.

มิกเซอร� 1 ตัว ลําโพงเสียงแหลม  2 ตู.

ไมโครโฟน 4 ตัว สายสัญญาณเสียง 2 ม.วน

 -เครื่องปรับอากาศขนาด 32,000 BTU 96,000  -  -

จํานวน 6 เครื่อง

เชิงคุณภาพ

  -สถานศึกษามีคุณภาพ สามารถจัด  

การเรียนรู.อย�างมีประสิทธิภาพได.

16 โครงการก�อสร.าง  -เพื่อก�อสร.างโดมอเนกประสงค�  -ก�อสร.างโดมอเนกประสงค�ขนาด 34 เมตร 7,000,000  -  -  -โรงเรียนมีโดม  -โรงเรียนเทศบาล 2  มีโดม กองการศึกษา

โดมอเนกประสงค� สําหรับให.นักเรียนมีลานสถานที่ ยาว 45 เมตร สูง 9 เมตร (งบเทศบาล) อเนกประสงค�ที่ได. อเนกประสงค�สําหรับให.นักเรียน รร.เทศบาล 2

ทํากิจกรรมการเรียนการสอน มาตรฐาน 1แห�ง มีสถานที่ทํากิจกรรมการเรียน

ตลอดทั้งวัน การสอนได.ตลอดทั้งวันและให.

บริการแก�ชุมชนสําหรับทํา

กิจกรรมต�างๆ

 

17 โครงการก�อสร.างถนน  -เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุกใน  -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล.ภายในโรงเรียน 150,000  -  -  -โรงเรียนมีถนน  -โรงเรียนมีถนนคอนกรีต   กองการศึกษา

คอนกรีตหน.าโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 2 ให.เปBนถนน ขนาดกว.าง 6 เมตร ยาว  60  เมตร (งบเทศบาล) ได.มาตรฐาน 1 สาย เสริมเหล็กที่สวยงาม รร.เทศบาล 2

คอนกรีตเสริมเหล็ก และได.มาตรฐาน

 -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน�ของโรงเรียน

ให.สะดวกในการคมนาคมปราศจาก

 ฝุXนละอองและน้ําท�วมขัง
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18 โครงการเพิ่มกําลังแสงสว�าง  -เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ�าตาม  -เปลี่ยนหม.อแปลงไฟฟ�าจาก 3 เฟส 1,030,000  -  -  -อัตรากําลังของ  -โรงเรียนเทศบาล 2  สามารถ กองการศึกษา

มาตรการของโรงเรียน เปBน 4 เฟส (งบเทศบาล) หม.อแปลงไฟฟ�า ประหยัดพลังงานไฟฟ�า รร.เทศบาล2

 -เพื่อปรับปรุงระบบแสงสว�าง เพียงพอต�อการใช.งาน ตามมาตรการของโรงเรียน

ให.ทันสมัยต�อสากล   

19 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ�  -เพื่อจัดซื้อจัดจ.างครุภัณฑ�ทดแทน  -จัดซื้อครุภัณฑ�สําหรับการปฏิบัติงาน 1,731,600  -  -  -จํานวนร.อยละของ  -มีครุภัณฑ�ที่อยู�ในสภาพมั่นคง กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงานทั่วไป ส�วนที่ชํารุดและล.าสมัย ประกอบด.วย (งบเทศบาล) สถานศึกษามีการ พร.อมใช.งาน รร.เทศบาล2

โรงเรียนเทศบาล 2  -เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน 1. คอมพิวเตอร�ตั้งโต�ะ  850,000  -  - บริหารงานพัสดุ  -ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

การสอนและการบริการ จํานวน  60  ชุด  (งบเทศบาล) สินทรัพย�เปBนไปด.วย ได.อย�างมีประสิทธิภาพ

2. เครื่องปรับอากาศ 400,000 ความรวดเร็วและมี

MS-GJ24VA Czpacity 6.6 kw. (งบเทศบาล) ประสิทธิภาพ  

จํานวน  10  เครื่อง  
3. ชุดโต�ะเก.าอี้ โรงอาหาร 48,000

จํานวน 20  ชุด (งบเทศบาล)
4. ชุดโต�ะพร.อมเก.าอี้ 35,000

ครูระดับ 3 - 7  จํานวน 10  ชุด (งบเทศบาล)

5. เครื่องกรองน้ํา  102,600

 -เครื่องกรองน้ําสแตนเลส 8” (งบเทศบาล)

ขนาดเครื่อง 20 x 120 x 0.15cm  

ท�อน้ํา 6 หุน บรรจุสารกรองคาร�บอน

 -เครื่องกรองน้ําสแตนเลส 

8”  ขนาดเครื่อง 20 x 120 x 0.15 cm

ท�อน้ํา 6 หุน บรรจุสารกรองเรซิ่น 
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 - ถังกรองเซรามิค ขนาด 5 ไส.กรอง

 - เครื่องกรอง UV

 - ไมโครฟyวเตอร� 20”ทึบ จํานวน 2 เครื่อง

6. เก.าอี้แลคเชอร� จํานวน 100  ตัว 95,000

(งบเทศบาล)
7. ชุดโต�ะ เก.าอี้ 150,000

นักเรียนระดับประถมศึกษา (งบเทศบาล)

จํานวน 100  ชุด  

8. ตู.น้ําเย็นขนาด 4  หัวก�อก 46,000

76x46x115  จํานวน  2  ชุด (งบเทศบาล)
9. เครื่องทําลายกระดาษ 5,000

จํานวน  1 เครื่อง (งบเทศบาล)

20 โครงการก�อสร.างอาคาร  -เพื่อใช.เปBนสถานที่จัดกิจกรรมต�างๆ  -ก�อสร.างอาคารอเนกประสงค� 2 ชั้น 8,000,000  -  -  -โรงเรียนเทศบาล 2  -โรงเรียนเทศบาล 2 มี อาคาร กองการศึกษา

อเนกประสงค� 2 ชั้น ภายในโรงเรียน ขนาดกลาง สน.ศท.อ.กลาง ขนาด (งบเทศบาล) มีอาคารอเนกประสงค� อเนกประสงค�สําหรับการทํา รร.เทศบาล2

ขนาดกลาง  -เพื่อให.มีอาคารอเนกประสงค�ที่ 20X45 เมตร จํานวน 1 หลัง ที่ได.มาตรฐาน มั่นคง กิจกรรมต�าง ๆ 

สามารถใช.งานได.อย�างมีประสิทธิภาพ จํานวน 1 แห�ง  -โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค�ที่อยู�

 ในสภาพการใช.งานได.เปBนอย�างดี

21 โครงการก�อสร.างอาคารเรียน  -เพื่อให.โรงเรียนมีอาคารเรียน  -ก�อสร.างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 15,487,000  -  -  -โรงเรียนเทศบาล 2  -โรงเรียนเทศบาล 2 ได.อาคารเรียน กองการศึกษา

คสล. 3 ชั้น 18 ห.องเรียน และห.องเรียนเพียงพอต�อจํานวน 18 ห.องเรียน ขนาด 10.50X64 เมตร (งบอุดหนุน) มีอาคารที่ได.มาตรฐาน ที่ดี ปลอดภัย เหมาะแก�การจัด รร.เทศบาล2

นักเรียนสะดวกเหมาะสม จํานวน 1 หลัง เพิ่มขึ้น 1 แห�ง การเรียนการสอนสอดคล.อง

สู�การพัฒนาเต็มศักยภาพ  กับการปฏิรูปการศึกษาสู�ยุคใหม�
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22 โครงการจัดหาครุภัณฑ�  -เพื่อพัฒนางานธุรการให.เปBนระบบ  -จัดซื้อตู.เก็บเอกสารสําหรับงานธุรการ 17,700  -  -  -เพื่อพัฒนางานธุรการ  -เพื่อพัฒนางานธุรการให.เปBนระบบ กองการศึกษา

สําหรับปฏิบัติงานทั่วไป ระเบียบ ง�ายต�อการสืบค.น จํานวน 4  หลัง (งบเทศบาล) ให.เปBนระบบ ระเบียบ ระเบียบ ง�ายต�อการ สืบค.น รร.เทศบาล3

โรงเรียนเทศบาล 3 ง�ายต�อการสืบค.น 

ร.อยละ 90

23 โครงการจัดซื้อโต�ะ-เก.าอี้  -เพื่อให.มีโต�ะ เก.าอี้ที่เพียงพอ  -จัดซื้อโต�ะ,เก.าอี้ สําหรับนักเรียน 40,000  -  -  -มีโต�ะเก.าอี้ที่เพียงพอ  -โรงเรียนมีโต�ะ เก.าอี้ที่เพียงพอ กองการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ต�อจํานวนนักเรียน จํานวน 100  ชุด (งบเทศบาล) ต�อจํานวนนักเรียน ต�อจํานวนนักเรียน รร.เทศบาล3

ร.อยละ 90

24 โครงการก�อสร.างอาคารเรียน  -เพื่อให.ห.องเรียนเพียงพอต�อการ  -ก�อสร.างอาคารเรียนตามแบบแปลน 8,000,000  -  -  -มีห.องเรียนเพียงพอ  -มีห.องเรียนเพียงพอสําหรับนักเรียน กองการศึกษา

คสล. 4 ชั้น 12 ห.องเรียน จัดการเรียนการสอน สน.ศท.4/12 จํานวน 1 หลัง (งบอุดหนุน) สําหรับนักเรียน  -มีอาคารเรียนที่แข็งแรงและ รร.เทศบาล3

(ใต.ถุนโล�ง) โรงเรียนเทศบาล 3  -เพื่อให.มีอาคารเรียนที่แข็งแรง ร.อยละ 90 ปลอดภัยต�อนักเรียนและบุคลากร  

และปลอดภัยต�อนักเรียนและบุคลากร  ในโรงเรียน

ในโรงเรียน

25 โครงการทําป�ายชื่อ  -เพื่อให.มีป�ายโรงเรียนที่สง�างาม  -จัดทําป�ายโรงเรียน จํานวน 1 ป�าย 30,000  -  -  -มีป�ายโรงเรียน  -มีป�ายโรงเรียนที่สง�างามเพื่อ กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 3 และเปBนการประชาสัมพันธ�โรงเรียน (งบเทศบาล) ที่สง�างามเพื่อเปBนการ เปBนการประชาสัมพันธ�โรงเรียน รร.เทศบาล3

ประชาสัมพันธ�

โรงเรียนร.อยละ 100  

26 โครงการก�อสร.างโรงอาหาร  -เพื่อให.นักเรียนมีที่รับประทาน  -ก�อสร.างอาคารเรียนตามแบบแปลน 1,000,000  -  -  -มีอาคารที่ได.  -มีโรงอาหาร มีโต�ะ- เก.าอี้โพลี กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 3 อาหารที่ถูกสุขลักษณะ สน.ศท. จํานวน 1 หลัง (งบอุดหนุน) มาตรฐาน จํานวน รับประทานอาหารสําหรับนักเรียน รร.เทศบาล3

1 แห�ง

27 โครงการปรับพื้นผิวสนาม  -เพื่อปรับพื้นผิวสนามฟุตบอล  -โรงเรียนมีสนามที่ปลอดภัย 50,000  -  -  -สนามฟุตบอลได.รับ  -โรงเรียนมีสนามที่ปลอดภัย กองการศึกษา

ฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 3 ให.สูงขึ้น ป�องกันน้ําท�วมและความ และสะดวกในการเล�นกีฬาและปลอดภัย (งบเทศบาล) การปรับปรุงเพิ่นขึ้น และสะดวกในการเล�นกีฬา รร.เทศบาล3

ปลอดภัยในการใช.สนาม จํานวน 1 สนาม และปลอดภัย
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28 โครงการติดตั้งไฟกะพริบ  -เพื่อให.เกิดความปลอดภัย  -ติดตั้งไฟกะพริบจราจรหน.าโรงเรียน 60,000  -  -  -นักเรียนผู.ใช.รถ -นักเรียน ผู.ใช.รถ ใช.ถนนมี กองการศึกษา

จราจรหน.าโรงเรียนเทศบาล 3 แก�นักเรียนผู.ปกครองและ เทศบาล 3  บริเวณประตู 2 จํานวน 1 จุด (งบเทศบาล) ใช.ถนนมีความ ความปลอดภัย รร.เทศบาล3

ผู.ใช.รถใช.ถนน ปลอดภัย ร.อยละ90  

29 โครงการก�อสร.างถนน คสล.  -เพื่อให.บริเวณโรงเรียนมีทางเดิน  -สร.างถนนคอนกรีตในบริเวณโรงเรียน 216,900  -  -  -สร.างถนนคอนกรีต  -โรงเรียนมีถนนคอนกรีต กองการศึกษา

ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 ที่ดีและสะดวกต�อการใช. จํานวน 1 สาย (งบเทศบาล) ในบริเวณโรงเรียน ที่สวยงาม รร.เทศบาล3

 -เพื่อให.ถนนภายในโรงเรียน เพิ่มขึ้น จํานวน 1 สาย  

เปBนถนนคอนกรีต

30 โครงการสร.างรั้วโรงเรียน  -เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน  -นักเรียนมีความปลอดภัยในโรงเรียน 500,000  -  -  -นักเรียนมีความ  -นักเรียนมีความปลอดภัยใน กองการศึกษา

เทศบาล 3  -เพื่อความเปBนสัดส�วนของโรงเรียน  -โรงเรียนมีพื้นที่ที่เปBนสัดส�วน (งบเทศบาล) ปลอดภัยในโรงเรียน โรงเรียน รร.เทศบาล3

และสวยงาม  -โรงเรียนมีพื้นที่  -โรงเรียนมีพื้นที่ที่เปBนสัดส�วน

ที่เปBนสัดส�วนและ และสวยงาม

และสวยงาม

31 โครงการก�อสร.างโรงอาหาร  -เพื่อให.นักเรียนมีโรงอาหาร  -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง 1,000,000  -  -  -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ  -เพื่อให.เด็กทุกคนมีโรงอาหาร กองการศึกษา

พร.อม โต�ะ เก.าอี้ ที่ถูกสุขลักษณะ บุรีรัมย�มีโรงอาหาร จํานวน 1 หลัง (งบเทศบาล) มีศูนย�อาหารที่ถูก ที่สะอาดปลอดภัยและมีที่นั่ง ศูนย�เด็กเล็กฯ

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  -จัดซื้อโต�ะ เก.าอี้ จํานวน 30  ชุด สุขลักษณะอย�างน.อย รับประทานอาหารอย�างเพียงพอ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย� 1 แห�ง

32 โครงการจัดหาศาลาที่พัก  -เพื่อมีศาลาที่พักรับรองผู.ปกครอง  -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง 50,000  -  -  -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  -ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง กองการศึกษา

รับรองผู.ปกครองในศูนย�พัฒนา จํานวน 1 หลัง บุรีรัมย�มีศาลาที่พักรับรองผู.ปกครอง (งบเทศบาล) มีศาลาที่พักรับรอง บุรีรัมย� มีศาลาที่พักรับรอง ศูนย�เด็กเล็กฯ

เด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย� ได.มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง ผู.ปกครองได.มาตรฐาน ผู.ปกครองได.มาตรฐาน มั่นคง

มั่นคงแข็งแรง แข็งแรง

จํานวน 1 หลัง

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ�  -เพื่อจัดซื้อจัดจ.างครุภัณฑ�ทดแทน  -จัดซื้อเครื่องครุภัณฑ�เพื่อปฎิบัติงาน  -  -  -การปฏิบัติงานศูนย�  -เด็กศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก        กองการศึกษา

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ส�วนที่ชํารุดและล.าสมัย ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล พัฒนาเด็กเล็กมี เทศบาลเมืองบุรีรัมย� มีครุภัณฑ� ศูนย�เด็กเล็กฯ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย�  -เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน เมืองบุรีรัมย� ดังนี้ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ใช.ในการปฏิบัติงานอย�าง

การสอน และการบริการ 1. เครื่องคอมพิวเตอร�ตั้งโต�ะ  2 เครื่อง 55,000  -  - ร.อยละ 90 มีประสิทธิภาพ

 -เพื่อการปฏิบัติงานเปBนไปด.วย 2. เครื่องโน.ตบุ.ค จํานวน 1 เครื่อง 27,000  -  -

ความเรียบร.อยคล�องตัว 3. เครื่องพิมพ�ชนิด 3 เครื่อง 10,000  -  -  

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4. เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 ตัว 60,000  -  -

มากขึ้น 5.  เครื่องสมาร�ทีวี 1 เครื่อง 40,000  -  -

 -เพื่อความปลอดภัยต�ออาคารสถานที่ 6. ตู.ชั้นวางสัมภาระเด็กจํานวน 14 หลัง 40,000  -  -

 เด็กและบุคลากรภายในศูนย� 7. เครื่องเสียงติดตั้งภายในอาคาร 50,000  -  -

จํานวน 1 ชุด ดัวนี้ (งบเทศบาล)

  -ขยาย AC/DC 150 W HONIC LCD

150 มี USB

  -ตู.ลําโพง 6 นิ้ว 50 W 2 ทาง

  -สายสัญญาณ สายลําโพง

  -ตู.แอมป~ขยายเสียง ไมค�ลอย

  -ขาตั้งตู.ลําโพง

 8.ชุดกล.องวงจรปyด AHD-4CH AP 40,000  -  -

ฮาร�ดดิสก� 1.0 TB 4 ตัวและจอโทรทัศน� (งบเทศบาล)

 -  -

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2   ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่  6  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป/ญญาท�องถิ่น

แนวทางที่  6   เสริมสร�างจริยธรรมและลักษณะนิสัยของนักเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมพิธีมอบ  -เพื่อเสริมสร.างความสัมพันธ�และความ  -จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก�นักเรียน 100,000 100,000 100,000  -นักเรียนที่จบการ  -ผู.ปกครองและนักเรียนที่จบ กองการศึกษา

ประกาศนียบัตรแก�นักเรียน ภาคภูมิใจแก�ผู.ปกครองและนักเรียน ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศึกษาขั้นพื้นฐานและ การสึกษาเกิดความภาคภูมิใจใน

จบการศึกษาภาคบังคับและ ที่สําเร็จการศึกษา ภาคบังคับ ปGการศึกษาละ 1 ครั้ง ภาคบังคับโรงเรียน สถาบันการศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน  -เพื่อส�งเสริมให.นักเรียนและผู.ปกครอง สังกัด เข.าร�วมโครงการ  -นักเรียนและผู.ปกครองตระหนัก

สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย� ตระหนักถึงความสําคัญและจําเปBนของ ร.อยละ 100 ถึงความสําคัญของการศึกษา

การศึกษา

2 โครงการเข.าค�ายพุทธธรรม  -เพื่อให.นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี  -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 6  50,000 50,000 50,000  -นักเรียนในสังกัด  -นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีมีคุณธรรม กองการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย� สุจริต และมัธยมศึกษาปGที่ 1 เข.าค�ายอบรม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลเข.าค�าย จริยธรรม  ซื่อสัตย�  สุจริต  และ สถานศึกษา

เทศบาล และประพฤติตนเปBนคนดี พุทธธรรม จํานวน  315  คน พุทธธรรม จํานวน ประพฤติตนเปBนคนดีดําเนินชีวิตอยู� ในสังกัด

ดําเนินชีวิตอยู�ในสังคม 315 คน ในสังคมอย�างมีความสุข

อย�างมีความสุข   -ประชาชนมีความศรัทธาในการจัด

  การศึกษาของเทศบาลมากขึ้น

3 โครงการอบรมคณะกรรมการ  -เพื่อพัฒนาคณะกรรมการสภา  -ประชุมผู.บริหารแต�งตั้งคณะกรรมการ 15,000 15,000 15,000  -คณะกรรมการ  -คณะกรรมการสภานักเรียน กองการศึกษา

สภานักเรียนโรงเรียน นักเรียนให.มีความพร.อมในการพัฒนา และดําเนินการอบรม ปGละ 1 ครั้ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) นักเรียนได.รับการ ได.ปฎิบัติหน.าที่อย�างเต็มความ สถานศึกษา

ในสังกัดเทศบาล ปรับปรุงโรงเรียน  -สรุปผลการอบรมรายงานผู.บังคับ อบรมสัมมนา สามารถและต�อเนื่อง ในสังกัด

 -เพื่อสรุปปLญหาและแนวทาง บัญชาตามลําดับ ร.อยละ 100  -ผู.บริหารทุกระดับได.ทราบปLญหา

ดําเนินงานของคณะกรรมการ พื้นฐานและแนวทางการแก.ไข

สภานักเรียน  โดยมีนักเรียนเปBนส�วนร�วม

 -ประชาชนมีความศรัทธาในการ

จัดการศึกษาของเทศบาลมากขึ้น

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการนุ�งผ.าไหมใส�บาตรพระ  -เพื่อส�งเสริมให.ครูและนักเรียน  -จัดกิจกรรมนุ�งผ.าไหม ใส�บาตรพระ 30,000 30,000 30,000  -ครูและนักเรียน  -ครูและนักเรียนได.นําหลักธรรม กองการศึกษา

คุยธรรมะยามเช.า ได.ทําบุญตักบาตร และนําธรรมะไป คุยธรรมะยามเช.า ในสถานศึกษาสังกัด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ทุกคนเข.าร�วมกิจกรรม คําสอนไปเปBนแนวทางในการ  

เปBนแนวทางในการดํารงชีวิต เทศบาล ร.อยละ 80 ดํารงชีวิตในสังคมได.อย�าง  

ได.อย�างมีความสุขในสังคม มีความสุขในสังคม

 -เพื่อเปBนการอนุรักษ�วัฒนธรรม  -เปBนการอนุรักษ�วัฒนธรรม

อันดีงามของชาติไทย อันดีงามของชาติไทย

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2   ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่  6  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป/ญญาท�องถิ่น

แนวทางที่ 7   ส=งเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่ออนุรักษ�และส�งเสริมวัฒนธรรม  -จัดงานโดยเชิญประชาชนร�วมทําบุญ 80,000 80,000 80,000  -ประชาชนทั่วไปและ  -ประชาชนมีโอกาสร�วมทําบุญ กองการศึกษา

ทําบุญตักบาตรวันขึ้นปGใหม� ประเพณีอันดีงามของชาติและท.องถิ่น ตักบาตรและนิมนต�พระภิกษุสงฆ�จาก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนในเขต ตักบาตรเพื่อความเปBนสิริมงคล

 -เพื่อให.ประชาชนได.มีโอกาสพัฒนา วัดต�าง ๆ มาบิณฑบาตรพร.อมด.วยการ  เทศบาล จํานวน 18 แก�ชีวิต

จิตใจในการดําเนินชีวิตในรอบปGใหม� อวยพรปGใหม�จากข.าราชการชั้นผู.ใหญ�  ชุมชน ได.เข.าร�วม

โครงการ 

2 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่อส�งเสริมอนุรักษ�และสืบทอด  -จัดงานประเพณีสงกรานต�โดยมี 800,000 800,000 800,000  -ประชาชนทั่วไปและ  -ประชาชนเข.าใจรักและหวงแหน กองการศึกษา

สงกรานต�และสมโภช วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต�ให. กิจกรรมต�าง ๆ เช�น สรงน้ําพระ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนในเขต วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

ศาลพระหลักเมือง ดํารงอยู�ควรคู�แก�ความเปBน รดน้ําดําหัวขอพรจากผู.สูงอายุ เทศบาล จํานวน 18  -มีส�วนช�วยส�งเสริมการท�องเที่ยวใน

ประเพณีอันดีงามของชาติ ทอดผ.าปXา ประกวดก�อเจดีย�ทราย ชุมชน ได.เข.าร�วม ท.องถิ่น

และท.องถิ่นสืบไป พร.อมจัดให.มีมหรสพสมโภชการแสดง โครงการ  -ประชาชนศรัทธาเทศบาลมากขึ้น

การละเล�น ต�าง ๆ

 -จัดพิธีบวงสรวงและงานสมโภช

ศาลพระหลักเมือง 1 วัน

3 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่อส�งเสริมอนุรักษ�และสืบทอด  -จัดงานประเพณีแห�เทียนและถวาย 800,000 800,000 800,000  -ประชาชนทั่วไปและ  -ประชาชนเข.าใจ รักและหวงแหน กองการศึกษา

แห�เทียนพรรษา ประเพณีแห�เทียนพรรษา เทียนพรรษาในวันเข.าพรรษา โดย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนในเขต วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

ให.เจริญงอกงามและดํารงอยู�สืบไป เชิญชวนประชาชนชุมชนต�างๆ หน�วยงาน เทศบาล จํานวน 18  -มีส�วนช�วยส�งเสริมการท�องเที่ยว

และวัดต�าง ๆ เข.าร�วมกิจกรรมและ ชุมชน ได.เข.าร�วม ในท.องถิ่น

การประกวดตามสมควร โครงการ  -มีส�วนส�งเสริมกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนาให.เจริญงอกงาม

งบประมาณและที่ผ�านมา
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4 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่ออนุรักษ�และส�งเสริมวัฒนธรรม  -จัดงานโดยเชิญชวนประชาชนในชุมชน 800,000 800,000 800,000  -ประชาชนทั่วไปและ  -ประชาชนเข.าใจ รักและหวงแหน กองการศึกษา

ลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงให.ดํารงอยู� สถาบันการศึกษาและหน�วยงานต�าง ๆ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนในเขต วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย  

ควรคู�ท.องถิ่นไทย เข.าร�วมกิจกรรมต�างๆ เช�นการประกวด เทศบาล จํานวน 18  -มีส�วนช�วยส�งเสริมการท�องเที่ยวใน  

กระทง ขบวนแห�นางนพมาศ เปBนต.น ชุมชน ได.เข.าร�วม ท.องถิ่น

 โครงการ  -ประชาชนศรัทธาเทศบาลมากขึ้น

5 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�  -เพื่อส�งเสริมให.เกิดการร�วมคิด  -จัดตั้งสภาวัฒนธรรมตําบลในเมือง 30,000 30,000 30,000  -ประชาชนในเขต  -วัฒนธรรมไทยได.รับการฟ��นฟู กองการศึกษา

วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ร�วมอนุรักษ�และร�วมพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย� ประกอบด.วย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลเข.าร�วม อนุรักษ�และสืบทอดให.คงอยู�

จากสภาวัฒนธรรมหมู�บ.าน วัฒนธรรมไทย ตัวแทนจากองค�กรภาครัฐ ภาคเอกชน โครงการจํานวน อย�างมั่นคง

สู�สภาวัฒนธรรมตําบล  -เพื่อเปyดโอกาศและสร.างเวทีให.กับ องค�กรชุมชน องค�กรธุรกิจ องค�กร 18 ชุมชน  -ประชาชนมีจิตสํานึก ค�านิยมและ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย� ประชาชนซึ่งเปBนเจ.าของวัฒนธรรม วิชาการ (เบญจภาคี) เพื่อร�วมดําเนินงาน หวงแหนวัฒนธรรมไทยและภูมิ

ในพื้นที่ได.แสดงความคิดเห็น วัฒนธรรมตําบลในเมือง ปLญญาคนไทยมากขึ้น

ร�วมกันคิด ร�วมกันทําร�วมกันดําเนิน  -จัดตั้งสภาวัฒนธรรมชุมชนเวที  -เกิดชุมชน/สังคมแห�งการเรียนรู.

งานวัฒนธรรมให.เปBนไปตาม ประชาคมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ทางวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่พึง

ความต.องการของตนเอง  -จัดทํายุทธศาสตร�วัฒนธรรมไทย ปรารถนาของท.องถิ่นและ

อย�างแท.จริง สายใยชุมชน ประเทศชาติ

6 โครงการสนับสนุนงบประมาณ  -สนับสนุนงบประมาณให.แก�  -เด็กและเยาวชนในศูนย�เฝ�าระวัง 60,000 60,000 60,000  -เด็กและนักเรียน   -เด็กนักเรียนมีคุณธรรมสามารถ สํานักงาน

การสร.างภูมิคุ.มกันของสังคม วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย�เพื่อ ในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.เข.าร�วมโครงการ ปรับตัวเองให.เข.าสู�การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม

ในมิติวัฒนธรรม บูรณาการความร�วมมือและการ อําเภอละ 120 คน เพิ่มขึ้นร.อยละ 30 ในประเทศอาเซียน จังหวัดบุรีรัมย�

จังหวัดบุรีรัมย� สร.างการมีส�วนร�วมรณรงค�ปลูกจิต  

สํานึกและเผยแพร�ประชาสัมพันธ�

 -เพื่อสร.างภูมิคุ.มกันสังคม

ในมิติวัฒนธรรม

งบประมาณและที่ผ�านมา
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7 โครงการสนับสนุนงบประมาณ  -เพื่อสนับสนุนงบประมาณ  -เพื่อให.นักท�องเที่ยวทั้งชาวไทยและ 20,000 20,000 20,000  -เทศบาลได.สนับสนุน  -เยาวชนและประชาชนมีส�วนร�วม ที่ทําการ

การจัดงานประเพณีขึ้นเขา แก�ปกครองจังหวัดบุรีรัมย�ในการ ชาวต�างชาติรู.จักอุทยานประวัติศาสตร� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กิจกรรมส�งเสริม ในการอนุรักษ�วัฒนธรรม ประเพณี ปกครอง

พนมรุ.ง จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ.ง พนมรุ.งและเส.นทางอารยธรรมขอม ประเพณี เพิ่มขึ้น อันดีงาม จังหวัดบุรีรัมย�

 -เพื่ออนุรักษ�ศิลปะ วัฒนธรรม ในประเทศไทยและมาท�องเที่ยวใน 1 กิจกรรม

ประเพณีโบราณ ภูมิภาคนี้มากขึ้น

8 โครงการสนับสนุนงบประมาณ  -สนับสนุนงบประมาณให.แก�  -มีนักท�องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว 20,000 20,000 20,000  -เทศบาลได.สนับสนุน  -ประเพณีการแข�งเรือยาวของ สํานักงาน

การจัดงานประเพณีแข�งขัน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย� ต�างชาติเข.าร�วมกิจกรรมในงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กิจกรรมส�งเสริม จังหวัดบุรีรัมย�คงอยู�สืบไป วัฒนธรรม

เรือยาว ในการจัดงานประเพณีแข�งขันเรือยาว ประเพณี เพิ่มขึ้น นักท�องเที่ยวทั้งชาวไทยและ จังหวัดบุรีรัมย�

 -เพื่ออนุรักษ�และฟ��นฟูศิลปะ 1 กิจกรรม ชาวต�างชาติได.รู.จักจังหวัดบุรีรัมย�

วัฒนธรรม เปBนเอกลักษณ�และ มากขึ้น

มรดกของชาติ

9 โครงการสนับสนุนงบประมาณ  -เพื่อฟ��นฟู  ส�งเสริม สืบสานและ  -ประชาชนได.เห็นคุณค�า รู.รักษา 10,000 10,000 10,000  -นักท�องเที่ยวทั้งชาว  -เยาวชน ประชาชนรู.จักวัฒนธรรม สํานักงาน

การจัดงานประเพณี อนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีขึ้น หวงแหนสืบทอด  และฟ��นฟู (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไทยและชาวต�างชาติ ประเพณี ขึ้นภูเขาไฟกระโดง วัฒนธรรม

ขึ้นภูเขาไฟกระโดง ภูเขาไฟกระโดง วัฒนธรรม ได.มาเที่ยวชมใน มีความภาคภูมิใจ รู.รักษา หวงแหน จังหวัดบุรีรัมย�

 -เพื่อปลูกฝLงให.เยาวชน ประชาชนได.  -นักท�องเที่ยวทั้งชาวไทยและ จังหวัดบุรีรัมย�เพิ่มขึ้น สืบทอด ไปยังเยาวชนรุ�นหลัง

มีจิตสํานึกในความเปBนเอกลักษณ�ไทย ชาวต�างชาติรู.จักภูเขาไฟกระโดง ร.อยละ 30  -นักท�องเที่ยวรู.จัก จังหวัดบุรีรัมย�

 -เพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยวจังหวัด มากขึ้น

บุรีรัมย�

10 โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา   -เพื่อให.นักเรียนและประชาชน  -จัดกิจกรรมและการประกวดต�างๆ 50,000 50,000 50,000  -เด็กนักเรียนและ  -ประชาชนได.ร�วมกิจกรรมจัดงาน กองการศึกษา

ได.ร�วมกิจกรรมจัดงานวันวิสาขบูชา ในวันวิสาขบูชา 1 วัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนในเขต วันวิสาขบูชา ซึ่งเปBนการทํานุบํารุง  

 และเปBนการทํานุบํารุง  เทศบาลเข.าร�วม ศาสนา  

 พระพุทธศาสนา  โครงการ  -มีส�วนส�งเสริมกิจกรรมทาง

 -เพื่อส�งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธ พระพุทธศาสนาให.เจริญงอกงาม

ศาสนาให.เจริญงอกงาม

งบประมาณและที่ผ�านมา



108

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการจัดงานวันสําคัญ  -เพื่อให.เด็กได.เรียนรู.เข.าใจและเห็น  -ดําเนินการจัดงานวันสําคัญดังนี้ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  -เด็กศูนย�พัฒนา  -ได.เรียนรู.เข.าใจและเห็นความ กองการศึกษา

ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ความสําคัญของวันสําคัญ 1. จัดกิจกรรมวันไหว.ครู 1,000 2,000 2,000 เด็กเล็กทุกคนได.เข.าใจ สําคัญของวันสําคัญและประเพณี ศูนย�เด็กเล็กฯ

เมืองบุรีรัมย� และประเพณีวัฒนธรรมของท.องถิ่น 2. จัดกิจกรรมวันเข.าพรรษา 2,000 2,000 2,500 และได.เรียนรู.และ วัฒนธรรมของท.องถิ่นและประเทศ  

 -เพื่อให.เด็กได.ไหว.ครูได.แสดงออก 3. จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 2,000 2,500 3,000 เห็นความสําคัญ  -เด็กได.ไหว.ครูได.แสดงออก

ถึงความกตัญ�ูรู.คุณครู 4. จัดกิจกรรมวันแม�แห�งชาติ 2,500 3,000 3,500 ของวันต�าง ๆ ถึงความกตัญ�ูรู.คุณครู

 -เพื่อให.เด็กได.ทําบุญแห�เทียนเข.า เพิ่มขึ้นร.อยละ 60  -เด็กได.ทําบุญแห�เทียนเข.าพรรษา

พรรษา ฟLงธรรมะ ร�วมกัน ฟLงธรรมะ ร�วมกัน

 -เด็กได.เรียนรู.จากประสบการณ�จริง   -เด็กได.เรียนรู.จากประสบการณ�  

เพื่อให.เด็กๆ เห็นถึงคุณค�าและความ จริงเพื่อให.เด็กๆ เห็นถึงคุณค�าและ

สําคัญของประเพณีไทย ความสําคัญของประเพณีไทย

 -เพื่อให.เด็กได.ไหว.แม� ได.แสดงออก  - เด็กได.ไหว.แม� ได.แสดงออก 

 ถึงความรักแม�ความกตัญ�ูรู.คุณ ถึงความรักแม�ความกตัญ�ูรู.คุณ 

12 โครงการจัดกิจกรรมทําบุญ  -เพื่อฝTกให.เด็ก ครู ผู.ปกครองได.ทํา  -เด็ก ครู และผู.ปกครอง ได.ทํากิจกรรม 2,000 2,000 2,000  -เด็ก ผู.ปกครองเด็ก  -เด็ก ครู ผู.ปกครองศูนย�พัฒนา กองการศึกษา

ข.าวสารอาหารแห.งในวัน กิจกรรมร�วมกันอย�างมีความสุข ร�วมกันอย�างมีความสุข (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ครู ศูนย�เด็กฯ ทุกคน เด็กเล็กได.ร�วมทําบุญตักบาตรร�วมกัน ศูนย�เด็กเล็กฯ

ขึ้นปGใหม�  -เพื่อให.เด็ก ครูและผู.ปกครองได.  -เด็ก  ครู และผู.ปกครอง ได.ทําบุญ ร�วมทําบุญตักบาตร

ร�วมทําบุญตักตักบาตรร�วมกัน ตักบาตรร�วมกัน

13 โครงการสนับสนุนงบประมาณ  -เพื่อสร.างจิตสํานึกของคนบุรีรัมย�  -สนับสนุนงบประมาณให.สํานักงาน 15,000 15,000 15,000  -เทศบาลได.สนับสนุน  -การส�งเสริมและอนุรักษ�ศิลป สํานักงาน

การจัดงานอนุรักษ�ประเพณี ให.เกิดความจงรักภักดีในสถาบัน จังหวัดบุรีรัมย� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กิจกรรมส�งเสริม วัฒนธรรมประเพณีโบราณให.คงอยู� จังหวัดบุรีรัมย�

วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย� (งานวัน มีความรักชาติ รักแผ�นดิน เกิดความ ประเพณีโบราณ และสืบสานถึงอนุชนรุ�นหลัง

สถาปนาเมืองแปะ) สามัคคีของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย� เพิ่มขึ้น 1 กิจกรรม  -สามารถส�งเสริมการท�องเที่ยวของ

 -เพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยวของจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย�ให.รู.จักเปBนการ

บุรีรัมย�ให.รู.จักเปBนการแพร�หลายยิ่งขึ้น แพร�หลายยิ่งขึ้น ทั้งชาวไทยและชาว

ต�างชาติ

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2   ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่  6  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป/ญญาท�องถิ่น

แนวทางที่ 8  ส=งเสริมกีฬา  นันทนาการและกิจการเยาวชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมเยาวชน  -เพื่อพัฒนาเยาวชนเสริมสร.าง  -จัดอบรม เข.าค�ายหรือจัดกิจกรรม 20,000 20,000 20,000  -จํานวนเยาวชนที่  -มีแกนนําเยาวชนในการประพฤติ กองการศึกษา

สัมพันธ� ลักษณะนิสัยความสัมพันธ�และความ ลักษณะอื่นอันเปBนการเสริมสร.างลักษณะ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) เข.ารับการอบรมหรือ ปฏิบัติตนเปBนคนดี  รู.รักสามัคคี 

สามัคคีให.เยาวชนประพฤติตนเปBน นิสัยความสัมพันธ�และความสามัคคีใน เข.าค�ายเยาวชนสัมพันธ� ช�วยเหลือกันและกันบําเพ็ญ

คนดีและบําเพ็ญประโยชน�ต�อสังคม หมู�เยาวชนและรู.จักการบําเพ็ญประโยชน�  1 รุ�น 60 คน ประโยชน�ต�อสังคม

ต�อสังคม 1 รุ�น จํานวน 60  คน

2 โครงการจัดกิจกรรม  -เพื่อส�งเสริมให.เยาวชนมีการแสดง  -จัดกิจกรรมลักษณะต�างๆ ให.เด็กและ 15,000 15,000 15,000  -เทศบาลมีกิจกรรม  -เด็กและเยาวชนได.รับการพัฒนา กองการศึกษา

นันทนาการเพื่อเยาวชน ออกทางด.านนันทนาการอันเปBนการ เยาวชนได.รับความเพลิดเพลินสนุก (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) นันทนาการ ส�งเสริมลักษณะนิสัยอารมณ�แจ�มใส 

เสริมสร.างลักษณะนิสัยความ สนานและแสดงออกทางด.านนันทนาการ เพื่อเยาวชน รู.จักการใช.เวลาว�างให.เกิดประโยชน�

ประพฤติและใช.เวลาว�าง และการออกกําลังกาย (อาจเปBนกิจกรรม อย�างน.อย 1 กิจกรรม

ให.เกิดประโยชน� เดี่ยวหรือกิจกรรมต�อเนื่อง

ตามควรแก�กรณี)

3 โครงการจัดส�งนักกีฬา  -เพื่อส�งเสริม พัฒนาและยกระดับ  -ทําการเก็บตัว ฝTกซ.อม คัดเลือก และ 400,000 400,000 400,000  -เทศบาลมีส�วนร�วม  -มาตรฐานการกีฬาของนักเรียน กองการศึกษา

เข.าร�วมการแข�งขันกีฬา มาตรฐานการกีฬาในเด็กนักเรียน ส�งนักกีฬานักเรียนเทศบาลไปร�วมแข�งขัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สนับสนุนการแข�งขัน เทศบาลสูงขึ้นเปBนที่ยอมรับ

นักเรียนองค�กรปกครอง ของเทศบาล กีฬานักเรียนเทศบาลภาคตะวันออก กีฬานักเรียนเทศบาล ของคนทั่วไป

ส�วนท.องถิ่นภาคตะวันออก  -เพื่อเปBนการเผยแพร�ให.ประชาชน เฉียงเหนือ หรือส�งแข�งขันระดับประเทศ ภาคตะวันออก  -เด็กนักเรียนได.รับความภาคภูมิ

เฉียงเหนือ ได.รู.จักและยอมรับในมาตรฐาน ต�อไป เฉียงเหนืออย�างน.อย ใจที่ได.เลือกเปBนตัวแทนไปแข�งขัน

การจัดการศึกษาและกีฬา ปGละ 1 ครั้ง เปBนแบบอย�างแก�ผู.อื่น

ของเทศบาล

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการส�งเสริมสนับสนุน  -เพื่อส�งเสริมให.ประชาชน เยาวชน  -จัดให.เยาวชนใช.เกมส�กีฬามาใช.ใน 20,000 20,000 20,000  -ประชาชน เยาวชน  -เทศบาลสามารถพัฒนาการกีฬา กองการศึกษา

กีฬาเยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลมีการฝTกฝนทักษะ ยามว�างเพื่อหนีห�างการเข.าสู�ยาเสพติด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในเขตเทศบาล ของท.องถิ่นเพื่อส�งไปแข�งขันใน

ในท.องถิ่น ทางกีฬาเปBนตัวแทนแต�ละระดับ  -เพื่อให.เยาวชนมีการออกกําลังกาย มีส�วนร�วมในกีฬา ระดับต�างๆ

ต�อไป และการกีฬาอย�างต�อเนื่อง จํานวน 18 ชุมชน  -เยาวชนรู.จักใช.เวลว�างให.เปBน

 -สนับสนุนวัสดุอุปกรณ�กีฬา ประโยชน�ห�างไกลยาเสพติด

 -เยาวชนที่เปBนนักศึกษามีกิจกรรม

ฝTกฝนแข�งขันกีฬาในช�วงปyด

ภาคเรียน

5 โครงการแข�งขันกีฬานักเรียน  -เพื่อสร.างความสัมพันธ�ระหว�าง  -จัดการแข�งขันกีฬานักเรียนชั้นอนุบาล 50,000 50,000 50,000  -นักเรียนในสังกัด  -เทศบาลและโรงเรียนมีความ กองการศึกษา

ปฐมวัยเกมส�สถานศึกษาใน ผู.ปกครองกับโรงเรียนและเทศบาล ปGละ 1 ครั้ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลมีสุขภาพ สัมพันธ�ที่ดีกับผู.ปกครอง สถานศึกษา

สังกัดเทศบาล  -เพื่อส�งเสริมให.นักเรียนชั้นอนุบาล แข็งแรง ร.อยละ 100  -ผู.ปกครองให.ความร�วมมือด.าน ในสังกัด

มีร�างกายสมบูรณ�แข็งแรงและรู.จัก ต�าง ๆ กับโรงเรียนเพิ่มขึ้น ศูนย�เด็กเล็กฯ

ใช.เวลาว�างให.เกิดประโยชน�  -นักเรียนชั้นอนุบาลมีร�างกาย

สมบูรณ�แข็งแรงและรู.จักใช.เวลา

ว�างให.เกิดประโยชน�

  -ประชาชนศรัทธาการจัดการศึกษา

ของเทศบาลมากยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการสนับสนุนการป�องกัน  -เพื่อให.ความรู.เกี่ยวกับโทษและพิษภัย  -จัดอบรมให.ความรู.แก�นักเรียน 157,000 157,000 157,000  -เทศบาลมีกิจกรรม  -นักเรียนมีความรู.ความเข.าใจ กองการศึกษา

และแก.ไขปLญหายาเสพติด ของบุหรี่และยาเสพติดแก�นักเรียน ปGละ 1 ครั้ง (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) รณรงค�เพื่อป�องกัน และรู.ถึงพิษภัยของยาเสพติด สถานศึกษา

ในสถานศึกษา  -เพื่อส�งเสริมให.นักเรียนรู.จักเลือก นักเรียนระดับชั้น ม.1-2 ยาเสพติดอย�างน.อย  -นักเรียนสามารถนําความรู. ในสังกัด

 คบเพื่อนที่ดี ให.คิดและกระทําสิ่งที่ดี นักเรียนระดับชั้น ป.5-6 1 กิจกรรม ไปใช.เผยแพร�ให.เกิดประโยชน�

 มีประโยชน�กล.าพูดปฏิเสธเพื่อนที่ชักจูง ต�อตนเองและสังคม

ไปในทางที่ไม�ดี  -นักเรียนสามารถดํารงชีวิต

 -เพื่อส�งเสริมให.นักเรียนรุ.จัก อยู�ในสังคมอย�างมีสุข

บทบาทหน.าที่ของตนเองด.วยการ

ตั้งใจศึกษาเล�าเรียนเชื่อฟLงคําสั่ง

สอนของพ�อแม�และประพฤติแต�

ในสิ่งที่ดีงาม

7 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ  -เพื่อให.เด็กมีส�วนร�วมในกิจกรรม  -จัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติปGละ 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000  -นักเรียนเข.าร�วม  -เด็กมีส�วนร�วมในกิจกรรมและได. กองการศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาลและ และพัฒนาการทั้งด.านร�างกาย จิตใจ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กิจกรรมทั้ง 4 โรงเรียน พัฒนาด.านร�างกาย จิตใจ อารมณ� สถานศึกษา

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล อารมณ� สังคม และสติปLญญา และสังคม ในสังกัด

เมืองบุรีรัมย�  -เพื่อเปBนการส�งเสริมด.านกิจกรรม  -เด็กมีขวัญกําลังใจและได.รับมอบ  

สร.างขวัญกําลังใจ มอบของขวัญ ของขวัญเนื่องในวันเด็กแห�งชาติ

ให.กับเด็ก ๆเนื่องในวันเด็กแห�งชาติ  -เด็กเยาวชนในชุมชน และส�วน

 -เพื่อเปBนการเชื่อมความสัมพันธ� ราชการต�าง ๆ มีการทํากิจกรรม

อันดีระหว�างเด็ก เยาวชน ชุมชน ร�วมกันเพื่อเกิดความรัก

และส�วนราชการต�าง ๆ ได.มีส�วนร�วม ความสามัคคีในชุมชน

ในกิจกรรมและสร.างความสามัคคี

ในชุมชน

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการจัดงานมหกรรม  -เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชา  -จัดให.มีการประกวด แสดงวงดนตรี 1,800,000 1,800,000 1,800,000  -ประชาชนในเขต  -ประชนชนเข.าใจรักและหวงแหน กองการศึกษา

ดนตรี "เทิดไท.คีตราชัน" สามารถด.านดนตรีของพระบาท ลูกทุ�ง (คอมโบ) พร.อมหางเครื่อง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลมีส�วนร�วม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม

ประกวดวงดนตรีคอมโบ สมเด็จพระเจ.าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช จัดประกวดร.องเพลงพระราชนิพนธ� ในกิจกรรม ทั้ง 18 ของไทย

พร.อมหางเครื่อง มหาราช ปGละ  1  ครั้ง ชุมชน  -เปBนการส�งเสริมการท�องเที่ยว

 -เพื่อให.เด็ก เยาวชน และประชาชน ในท.องถิ่นและส�งเสริมยุทธศาสตร�

ได.พักผ�อนหย�อนใจ และใช.เวลาว�าง ของจังหวัด

ให.เกิดประโยชน� สนใจในดนตรี  -สร.างรายได.ให.กับประชาชนใน

และกล.าแสดงออก ท.องถิ่น

 -เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ�ดนตรี

ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ.าน

9 โครงการสนับสนุนงบประมาณ  -เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  -สนับสนุนงบประมาณให.ที่ทําการปกครอง 200,000 200,000 200,000  -ลูกเสือชาวบ.าน  -ผู.เข.ารับการอบรมได.แสดงออก ที่ทําการ

ฝTกอบรมลูกเสือชาวบ.าน พระเจ.าอยู�หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล จังหวัดบุรีรัมย�ในการจัดอบรมลูกเสือ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.อบรมตามหลักสูตร ถึงความจงรักภักดีต�อสถาบันชาติ ปกครอง

เฉลิมพระเกียรติฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 87พรรษา และ ชาวบ.านเทศบาลเมืองบุรีรัมย� จํานวน 1 รุ�น ของศูนย�ปฏิบัติการ ศาสนา พระมหากษัตริย� จังหวัดบุรีรัมย�

น.อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผู.เข.ารับการฝTกอบรมรุ�นละจํานวน 100  คน ลูกเสือชาวบ.านใน  -ผู.เข.ารับการอบรมได.รับความรู.

ที่ทรงมีต�อกิจการลูกเสือชาวบ.าน  -ระยะเวลาในการฝTกอบรม 5 วัน พระบรมราชานุเคราะห� เพื่อเปBนการเสริมสร.างทักษะ 

 -เพื่อสร.างความศรัทธาและความจงรัก  4 คืน ตามหลักสูตรของศูนย�ปฏิบัติการ จํานวน 100 คน ประสบการณ�ในการร�วมกันพัฒนา

ภักดีต�อสถาบันหลักของชาติ ให.สํานึก ลูกเสือชาวบ.านในพระบรมราชานุเคราะห� ท.องถิ่นและประพฤติตนเปBน

ปกป�อง หวงแหนเห็นความสําคัญว�า พลเมืองดีของชาติ นําไปสู�ปLจจัยแห�ง

สถาบันคือเสาหลักของชาติ ความสําเร็จ 9 ประการตามนโยบาย

 -เพื่อสร.างความรักความสามัคคี ของผู.ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย� 

ของคนในชาติ ลดความแตกแยก 

เพิ่มการให.อภัยเอื้อเฟ��อต�อกัน 

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5  ด�านการบริหารจัดการ

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค
กร

ยุทธศาสตร
ที่ 7  การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

แนวทางที่  1  ส=งเสริมความรู�  ความเข�าใจ  และการมีส=วนร=วมในการปกครองท�องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  -เพื่อเผยแพร�และเสริมสร.างความ  -จัดกิจกรรมต�าง ๆ ในโอกาสวัน 60,000 60,000 60,000  -จํานวนบุคลากร  -บุคคลทั่วไปได.รับรู.และเห็นความ สํานักปลัด

และร�วมกิจกรรมวันท.องถิ่นไทย เข.าใจแก�บุคคลทั่วไปให.ได.ทราบ เทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เข.าร�วมกิจกรรม สําคัญของเทศบาลและพนักงาน งานธุรการ

ข.อมูลและเห็นความสําคัญของการ ของทุกปG เช�น จัดนิทรรศการ ทั้ง 2 กิจกรรม ๆละ มีความภาคภูมิใจและปฏิบัติหน.าที่

ปกครองท.องถิ่นรูปแบบเทศบาล กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมพัฒนา กีฬา 250 คน อย�างเต็มกําลัง

 -เพื่อสร.างขวัญกําลังใจให.แก� นันทนาการ  พบปะสังสรรค�  -เกิดความสามัคคีในองค�กร

พนักงานและลูกจ.างขององค�กร และบริการประชาชน ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาองค�กร

ท.องถิ่น  -ร�วมกิจกรรมวันท.องถืนไทยซึ่งตรงกับ  -ประชาชนได.รับบริการที่ดีขึ้น

วันที่18 มีนาคม ของทุกปG ร�วมกับ 

อปท.อื่นในจังหวัด

2 โครงการร�วมกิจกรรมสันนิบาต  -เพื่อสร.างความสัมพันธ�ความสมัคร  -ร�วมกิจกรรมการแข�งขันกีฬา 150,000 150,000 150,000  -จํานวนบุคลากร  -บุคคลทั่วไปได.รับรู.และเห็น สํานักปลัด

เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย� สมานสามัคคีระหว�างเทศบาลจังหวัด หรือกิจกรรมอื่นตามที่สันนิบาตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เข.าร�วมกิจกรรม ความสําคัญของเทศบาลและ งานบริหารทั่วไป

บุรีรัมย� จังหวัดจัดให.มีขึ้น ณ เทศบาลเจ.าภาพ 300 คน พนักงานมีความภาคภูมิใจและ

 -เพื่อการประสานงานของหน�วยงาน ที่ได.รับมอบหมาย ปฏิบัติหน.าที่เพื่อประชาชนให.

เทศบาลเปBนไปอย�างมีประสิทธิภาพ อยู�อย�างมีความสุข

 -สร.างขวัญกําลังใจให.กับพนักงาน  -เกิดความสามัคคีและความ

ลูกจ.างพนักงานจ.างในองค�กร ร�วมมือระหว�างเทศบาลในจังหวัด

เสริมสร.างประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการส�งเสริมประชาธิปไตย  -เพื่อเสริมสร.างความเข.าใจในการ  -จัดกิจกรรมส�งเสริมประชาธิปไตย 200,000 200,000 200,000  -ประชาชนเข.าใจ  -บุคคลทั่วไปได.รับความรู. สํานักปลัด

การปกครองท.องถิ่นและ ปกครองระบอบประชาธิปไตย และการปกครองท.องถิ่นการมีส�วน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และมีส�วนร�วมทาง เห็นความสําคัญของการปกครอง งานบริหารทั่วไป

สนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง การปกครองท.องถิ่น  และความ ร�วมของประชาชน,การป�องกันการ การเมืองการปกครอง รูปแบบประชาธิปไตย

ระดับต�าง ๆ สําคัญของการเลือกตั้ง ทุจริต เช�น จัดเวทีเสวนา จัดทําเอกสาร มากขึ้น  -การจัดการเลือกตั้งเปBนไปด.วย

 -เพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง เผยแพร� การรณรงค� ปชส.รูปแบบต�าง ๆ  -ประชาชนใช.สิทธิ ความเรียบร.อย บริสุทธิ์ 

ระดับต�าง ๆ ของ กกต.จังหวัด  -ประสานและสนับสนุนการจัดการ เลือกตั้งไม�น.อยกว�า เที่ยงธรรม

เช�น การเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว./ส.อบจ. เลือกตั้งระดับต�าง ๆ ของ กกต.จังหวัด ร.อยละ 60

ให.เปBนไปตามกฏหมาย เช�น การจัดทําเอกสาร การจัดหา

เจ.าหน.าที่ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ�จัด

หน�วยเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ�

เปBนต.น

4 โครงการจัดการเลือกตั้ง   -เพื่อจัดการเลือกตั้งนายก  -จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 2,500,000 -  -  -ประชาชนมีส�วนร�วม  -ท.องถิ่นได.ผู.นําและตัวแทน สํานักปลัด

นายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาลชุดเดิมที่ และสมาชิกสภาเทศบาลแทนชุดเดิมที่ (งบเทศบาล) ทางการเมืองและไป มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน งานบริหารทั่วไป

สมาชิกสภาเทศบาล ครบวาระให.เปBนไปตามกฎหมาย  ครบวาระ ใช.สิทธิเลือกตั้ง เพื่อประชาชนเพื่อพัฒนาท.องถิ่น

(กรณีครบวาระ) บริสุทธิ์ ยุติธรรมและเปBนไปด.วย ไม�น.อยกว�าร.อยละ 60 ให.เจริญรุ�งเรืองตามแนวทาง

ความเรียบร.อย ประชาธิปไตย

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  5  ด�านการบริหารจัดการ

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค
กร

ยุทธศาสตร
ที่  7  การพัฒนาการเมือง การบริหาร  และการบริการประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ�สําหรับ  -เพื่อปรับปรุงและจัดให.มีเครื่องมือ  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับ 25,200  -  -  -การปฏิบัติงาน  -งานประชาสัมพันธ�มีเครืองมือ กองวิชาการฯ

การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ� เครื่องใช.ในการปฏิบัติงานทั่วไป ประมวลผลแบบที่ 1 /เครื่องสํารองไฟ (งบเทศบาล) ประชาสัมพันธ�มี เครื่องใช.รองรับการปฏิบัติงาน

อย�างเหมาะสมเพียงพอ จํานวน 1 ชุด ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย�างเพียงพอ

 -เพื่อให.ปฏิบัติงานเปBนไปด.วยความ  -จัดซื้อเครื่องเสียงภาคสนาม ประกอบด.วย 850,000  -  - ร.อยละ 80

เรียบร.อย   1.มิกเซอร� 32 ช�อง ระบบดิจิตอล (งบเทศบาล)

  2.เพาว�เวอร�แอมป~ ขนาดกําลังขับ

1500X2 วัตต�

  3.เพาเวอร�แอมป~ขนาดกําลังขับ 

500X2 วัตต�

  4.ลําโพงเสียงกลาง,ลําโพงมอนิเตอร�,

ลําโพงเสียวต่ํา พร.อมตู.ลําโพง

  5.สายมัลติคอร�

  6.ไมโครโฟน

2 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย  -เพื่อเปBนการประชาสัมพันธ�กิจกรรม  -จัดซื้อชุดภาครับสัญญาณชนิดไร.สาย 3,300,000  -  -  -ประชาชนได.รับข�าว  -ประชาชนได.รับข�าวสารได.รวดเร็ว กองวิชาการฯ

ของเทศบาลให.ครอบคลุมมากขึ้น พร.อมติดตั้งจํานวน 58 ชุด (งบเทศบาล) จากเทศบาลอย�างทั่วถึง  ทันสมัย  

 -ติดตั้งระบบประกาศชนิดไร.สาย  -ประชาชนได.รับข�าวสารได.อย�าง

ครอบคลุมและทั่วถึงทุกหลังคาเรือน

แนวทางที่  2  ส=งเสริมความรู�และประชาสัมพันธ
กิจการของเทศบาล

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5  ด�านการบริหารจัดการ

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค
กร

ยุทธศาสตร
ที่ 7  การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

แนวทางที่ 3  การส=งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝTกอบรม สัมมนา และ  -เพื่อเพิ่มพูนความรู. ความสามารถ  -ฝTกอบรมพนักงานและลูกจ.าง 600,000 600,000 600,000  -พนักงานได.รับ  -พนักงาน ลูกจ.าง พนักงานจ.าง สํานักปลัด

ศึกษาดูงาน   เพื่อการพัฒนา และศักยภาพ การปฏิบัติงานของ ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การอบรมไม�น.อยกว�า มีความรู.และพัฒนางาน งานการเจ.าหน.าที่

บุคลากร บุคลากร อันจะทําให.ปฏิบัติหน.าที่ (ฝTกอบรมภายใน) ปGละ 1- 2 ครั้ง ร.อยละ 80 ได.อย�างมีคุณภาพ

ราชการในตําแหน�งนั้น ได.อย�างมี  -ฝTกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ประสิทธิภาพ ประกอบการฝTกอบรม 1 ครั้ง

2 โครงการส�งเสริมคุณธรรมและ  -เพื่อส�งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  -จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมสัมมนาเสริมสร.าง 30,000 30,000 30,000  -พนักงานเข.าร�วม  -พนักงานลูกจ.างพนักงาน สํานักปลัด

จริยธรรมของพนักงาน ของพนักงานเทศบาลให.เพิ่มพูน  คุณธรรมจริยธรรมและระดมความเห็น (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กิจกรรมไม�น.อย จ.างตระหนักและปฏิบัติตน งานการเจ.าหน.าที่

และลูกจ.าง มากขึ้น เพื่อปรับปรุงประมวลจริยธรรมของ กว�าร.อยละ 60 อยู�ในกรอบมาตรฐานคุณ

ของพนักงานเทศบาล 1 ครั้ง ธรรมจริยธรรม

3 โครงการคัดเลือกและประกาศ  -เพื่อเสริมสร.างขวัญ กําลังใจ  -คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณบุคลากร 20,000 20,000 20,000  -มีพนักงาน  -พนักงาน ลูกจ.าง พนักงานจ.าง สํานักปลัด

เกียรติคุณพนักงานและลูกจ.าง พนักงานผู.ปฏิบัติงานดีเด�นเปBน ดีเด�นด.านคุณธรรม/จริยธรรม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ตัวอย�างเปBนต.น เกิดขวัญกําลังใจมีกําลังใจในการ งานการเจ.าหน.าที่

ดีเด�น แบบอย�างแก�ผู.อื่น  -คัดเลือกพนักงาน/ลูกจ.าง/พนักงานจ.าง แบบทั้ง 5 ปฏิบัติหน.าที่มีแบบอย�างที่ดี 

ดีเด�นของเทศบาล และมอบรางวัล/ ประเภทๆ ละ ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน

ประกาศเกียรติคุณปGละ  1 ครั้ง 1 คน

4 โครงการเสริมสร.างศักยภาพ  -เพื่อเพิ่มพูนความรู. ความเข.าใจใน  -จัดฝTกอบรม สัมมนา และศึกษาดู 150,000 150,000 150,000  -คณะผู.บริหาร  -สมาชิกสภาเทศบาลเข.าใจ สํานักปลัด

ของสมาชิกสภาเทศบาล การปฏิบัติหน.าที่ของสมาชิกสภา งาน ของสมาชิกสภาเทศบาลร�วมกับ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สท. ได.รับการ บทบาทหน.าที่ มีความสัมพันธ�ที่ดี งานบริหารทั่วไป

เทศบาล ผู.บริหารเทศบาล  และหัวหน.าหน�วยงาน อบรมพัฒนา ต�อกัน ปฏิบัติงานได.อย�างมี

 -เพื่อสร.างความสัมพันธ�และความ ของเทศบาล ศักยภาพ ประสิทธิภาพ

สามัคคีระหว�างสมาชิกสภาเทศบาล ร.อยละ 80

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการฝTกอบรมเสริมสร.างวินัย  -เพื่อปลูกฝLงการมีวินัย มีคุณธรรม  -จัดฝTกอบรมเสริมสร.างวินัย และ/หรือการ 25,000 25,000 25,000  -พนักงานเข.ารับ  -พนักงานเทศบาลมีคุณธรรม สํานักปลัด

และป�องกันการทุจริต ความรับผิดชอบในหน.าที่ต�อตนเอง ป�องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การอบรมร.อยละ 80 จริยธรรม มีระเบียบ งานการเจ.าหน.าที่

ประพฤติมิชอบ และองค�กร พนักงาน ลูกจ.าง พนักงานจ.าง ของ วินัยในการปฏิบัติ เกิดประ

เทศบาล ปGละ 1 ครั้ง สิทธิภาพในองค�กร

6 โครงการจ.างเหมาแรงงานหรือ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ  -จ.างเหมาแรงงานบุคคลหรือจ.างเหมา 1,500,000 1,500,000 1,500,000  -เกิดความสะอาด  -ด.านการรักษาความสะอาด สํานักปลัด

จ.างเหมาบริการของสํานักปลัด  -เพื่อลดรายจ�ายด.านบุคลากร บริการจากเอกชน 2 ประเภท คือ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และความเปBน และการรักษาความปลอดภัย งานธุรการ

เทศบาล ของเทศบาล 1.งานรักษาความปลอดภัยบริเวณ ระเบียบเรียบร.อย สถานที่ของเทศบาลมีประ

สํานักงาน (ยาม) ภายในอาคาร สิทธิภาพมากขึ้น

2.งานดูแลรักษาความสะอาด สถานที่ประชาชน

สํานักงาน(แม�บ.าน) เกิดความพึงพอใจ

ต�อองค�กรไม�น.อย

กว�าร.อยละ80

7 โครงการจ.างนักศึกษาทํางาน  -เพื่อเสริมสร.างรายได.แก�นักเรียน  -คัดเลือกจ.างนักศึกษาทํางานใน 36,000 36,000 36,000  -นักเรียน/นักศึกษา  -เกิดประสิทธิภาพในการ สํานักปลัด

ระหว�างปyดภาคเรียน นักศึกษาที่ยากจนในระหว�างปyด ระหว�างปyดภาคเรียน จํานวน 3 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.รับการจ.างงาน ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น งานธุรการ

ภาคเรียน ระยะเวลา  60  วัน และมีรายได.จุนเจือ  -นักเรียนนักศึกษามีรายได.

 -เพื่อเสริมประสิทธิภาพ ครอบครัว จํานวน เปBนทุนการศึกษา

การปฏิบัติงานเทศบาล 3  ราย

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการอบรมและศึกษา  -เพื่อเพิ่มพูนความรู. ความเข.าใจใน  -จัดอบรมเจ.าหน.าที่ และศึกษาดูงาน 80,000  - 80,000  -เจ.าหน.าที่งาน  -ประชาชนได.รับบริการที่ดีขึ้น สํานักปลัด

ดูงานเพื่อปรับปรุงงาน การปฏิบัติงานบริการประชาชน นอกสถานที่ ที่มีผลการปฏิบัติงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ทะเบียนได.รับการ ด.านงานทะเบียนและบัตร งานทะเบียน

ทะเบียนราษฎร ด.านงานทะเบียนและบัตร และการจัดระบบที่เปBนแบบอย�าง อบรม ร.อยละ 100

 -เพื่อเสริมสร.างประสบการณ�และ ได. 1 - 2 ครั้ง  -ผู.รับบริการเกิด

แบบอย�างในการปรับปรุงงาน ความพึงพอใจ

ไม�น.อยกว�า

ร.อยละ 80

9 โครงการจัดทําเอกสารแนะนํา  -เพื่อประชาชนได.รับรู.ขั้นตอน  -จัดทําเอกสาร แผ�นพับ แนะนํางาน 20,000 20,000 20,000  -ลดระยะเวลา  -ประชาชนได.รับความรู.และ สํานักปลัด

การติดต�องานทะเบียน และการทําเอกสารหลักฐานมา และเปBนคู�มือการติดต�องาน  จํานวน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปฏิบัติแต�ละ ข�าวสารงานทะเบียนอย�างถูกต.อง งานทะเบียน

และบัตร ติดต�องานได.ถูกต.อง 2,000 ฉบับ/ครั้ง กระบวนงานลดลง เพิ่มมากขึ้น

ร.อยละ 10

10 โครงการขยายจุดบริการ  -เพื่อให.ประชาชนได.รับการบริการ  -ตั้งจุดบริการและเชื่อมโยงระบบ  -  - 1,500,000  -ประชาชนได.รับ   -ประชาชนได.รับการบริการที่ สํานักปลัด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ออนไลน�งานทะเบียนราษฎรไปบริการ (งบเทศบาล) ความสะดวกรวด สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา งานทะเบียน

บริการด.านงานทะเบียนฯ เกิดความประทับใจในการ ณ  โรงพยาบาลบุรีรัมย� เร็วมีความพึงพอ ค�าใช.จ�ายน.อย

ด.านบริการต�อองค�กร ใจต�องานบริการ  -ประชาชนมีความประทับใจ

ทะเบียนท.องถิ่น ต�องานบริการของเจ.าหน.าที่

เพิ่มขึ้น ร.อยละ 50 ท.องถิ่น

11 โครงการทัศนศึกษา ดูงานเพื่อ  -เพื่อเพิ่มพูนความรู.ประสบการณ�  -จัดให.มีการทัศนศึกษา ดูงานนอก 100,000 100,000 100,000  -พนักงานเทศบาล  - พนักงานและลูกจ.างกองช�าง กองช�าง

พัฒนาบุคลากรกองช�าง ให.พนักงานและลูกจ.างของกองช�าง สถานที่สําหรับพนักงานและลูกจ.าง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีความรู.เพิ่มมากขึ้น ได.รับความรู. ประสบการณ�เพิ่มขึ้น

ซึ่งทําให.สามารถนํามาพัฒนา กองช�างปGละ 1 ครั้ง ร.อยละ 90 

การปฏิบัติงานราชการ ได.อย�างมี 

ประสิทธิภาพมากขึ้น

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5  ด�านการบริหารจัดการ

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค
กร

ยุทธศาสตร
ที่ 7  การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

แนวทางที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ�ในการ  -เพื่อปรับปรุงและจัดให.มี อุปกรณ�  -จัดซื้อครุภัณฑ�สําหรับปฏิบัติงานทั่วไป (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  -การปฏิบัติงาน  -การปฏิบัติงานของส�วนการงาน กองช�าง

ปฏิบัติงานทั่วไปกองช�าง เครื่องมือ เครื่องใช. ในการปฏิบัติงาน ประกอบด.วย กองช�างมีประสิทธิภาพ ของกองช�างเปBนไปด.วยความ

ทั่วไป อย�างเหมาสมและเพียงพอ 1. เครื่องคอมพิวเตอร� แบบที่ 1 28,500  -  - เพิ่มขึ้น ร.อยละ 80 เรียบร.อยและมีประสิทธิภาพ

 -เพื่อให.การปฏิบัติงานเปBนไป   พร.อมเครื่องปริ้นเตอร�,เครื่องสํารองไฟ  -  -  - มากขึ้น

ด.วยความเรียบร.อยและ จํานวน 1 ชุด

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. เครื่องคอมพิวเตอร�แบบพกพา 21,000  -  -

จํานวน 1 เครื่อง

3.เครื่องโม�ผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กหล�อ 46,000  -  -

จํานวน 1 เครื่อง  -  -  -

4.มอเตอร�ไฟฟ�า ขนาด 3 แรงม.า 17,000  -  -

220 โวล�  -  -  -

6.พัดลมอุตสาหกรรม  10 เครื่อง 50,000  -  -

7. กล.องสํารวจชนิดประมวลผล  - 450,000  -

จํานวน 1 ชุด

8. รถจักรยานยนต�ขนาดเครื่องยนต�  -  - 60,000

ไม�น.อยกว�า 125 CC. 4 จังหวะ  -

จํานวน 1 คัน

9. เครื่องตัดหญ.าแบบล.อเข็น 2 ล.อ   - 20,000  -

จํานวน 2 เครื่อง  

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

10. เครื่องตัดหญ.าแบบสายสะพาย 54,000  -  - กองช�าง

ข.อแข็งขนาด1.5 แรงม.า จํานวน 6 เครื่อง  

11. เครื่องตัดหญ.าแบบสายสะพาย  - 22,000  -

ข.ออ�อน จํานวน 2 เครื่อง

12.เครื่องปL�มน้ําแบบจุ�ม จํานวน 4 ตัว  - 34,000  -

13. เครื่องย�อยกิ่งไม. จํานวน 1 เครื่อง 80,000

14. รถกระบะ 2 ประตู ขนาด  - 600,000  -

 เครื่องยนต� 2,500  ซีซี จํานวน 1 คัน

15. เครื่องหาพิกัดด.วยสัญญาณดาวเทียม 25,000  -  -

แบบพกพา  จํานวน 1 เครื่อง

16. รถอเนกประสงค�เครื่องยนต�ดีเซล  - 900,000  -

ขนาดเครื่องยนต�ไม�น.อยกว�า 2,400 ซีซี

17. รถบรรทุก 6 ล.อ เครื่องยนต�ไม�น.อยกว�า   - 2,000,000  -

200  แรงม.า กระบะขนาดความจุ 5 ลบ.ม. 

แบบกระบะยกท.าย

18. เครื่องตีเส.นจราจรชนิดสีเทอร�โม-  - 600,000  -

พลาสติกพร.อมอุปกรณ�ครบชุด  อย�างละ 

 1 เครื่อง

19. กล.องระดับ(Auto Level) 24,000  -  -

 -กล.องชนิดอัตโนมัติพร.อมขาตั้ง พร.อม

ไม.สต�าฟ มีกําลังขยายไม�น.อยกว�า 24 เท�า

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการจัดหาครุภัณฑ�  -เพื่อปรับปรุงและจัดให.มีอุปกรณ�  -จัดซื้อครุภัณฑ�สําหรับปฏิบัติงานทั่วไป  -การปฏิบัติงาน  -การปฏิบัติงานในส�วนของ กองช�าง

ในการปฏิบัติงานทั่วไป  เครื่องมือเครื่องใช.ในการปฏิบัติงาน ประกอบด.วย (งบเทศบาล) กองช�างสุขาภิบาลมี กองช�างสุขาภิบาลเปBนไปด.วย สุขาภิบาล

กองช�างสุขาภิบาล ทั่วไปอย�างเหมาะสมและเพียงพอ 1.เครื่องปL�มน้ํา จํานวน 2  เครื่อง 24,000 - - ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ความสะดวกรวดเร็วเรียบร.อย

 -เพื่อให.การปฏิบัติงานเปBนไปด.วย 2.ถังเก็บน้ํา ขนาด 2,000 ลิตร 12,000 - - ร.อยละ 80 และมีประสิทธิภาพ

ความเรียบร.อยและมีประสิทธิภาพ จํานวน 1 ถัง

ยิ่งขึ้น 3.เครื่องคอมพิวเตอร� แบบตั้งโต�ะ 28,500 - -

พร.อมเครื่องสํารองไฟจํานวน 1 เครื่อง

4.เรือพลาสติก จํานวน 1 ลํา 7,000 - -

5.เลื่อยวงเดือน ขนาด 7 นิ้ว 5,000 - -

จํานวน 1 ตัว

6.โต�ะบุฟอเมก.า สําหรับวางสิ่งของ 10,000 - -

แบบพับขาได. จํานวน 5 ตัว

7.พัดลมเพดานแบบ 3 ใบพัดขนาด 10,000 - -

48 นิ้ว พร.อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

8.ซัมเมอร�ส ขนาด 1 นิ้ว 14,000 - -

จํานวน 1 เครื่อง

9.เครื่องเสียงพกพาตู.ลําโพงพกพาขนาด 5,000 - -

ไม�น.อยกว�า 30 วัตต� เครื่องเล�น (งบเทศบาล)

บันทึกเทป USB, MP3, ไมค�ลอย, FM 

จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ�านมา



122

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

10.เครื่อง Printer Laser ความ 5,000 - - กองช�าง

ละเอียดการพิมพ� : 600 × 600 dpi (งบเทศบาล) สุขาภิบาล

ความเร็วการพิมพ� ขาวดํา : 18 แผ�น

/นาที (A4), 19 แผ�น/นาที 

จํานวน 1 เครื่อง

11.เครื่อง Printer แบบหัวเข็ม 15,000 - -

จํานวน 1 เครื่อง (งบเทศบาล)  

12.ชุดอุปกรณ�เครื่องมือซ�อมเครื่อง 50,000

จักรกล (งบเทศบาล)

13.เครื่องชาร�จแบตเตอรี่ แบบมีล.อเลื่อน 5,000

ขนาด 60 แอมป~ 60 โวลท� MAKITA (งบเทศบาล)

จํานวน  1 เครื่อง

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ�  -เพื่อจัดซื้อจัดจ.างครุภัณฑ�ทดแทน  -จัดหาครุภัณฑ�เพื่อปฎิบัติงาน  -กองการศึกษา  -กองการศึกษามีครุภัณฑ�ใช.ใน กองการศึกษา

กองการศึกษา ที่ชํารุดและล.าสมัย กองการศึกษา ประกอบด.วย มีครุภัณฑ�ใช.ในการ การปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ

 -เพื่อการปฏิบัติงานเปBนไปด.วย  1.เครื่องคอมพิวเตอร�ตั้งโต�ะ 1 ชุด 28,500  -  - ปฏิบัติงานอย�าง

ความเรียบร.อยคล�องตัวมีประสิทธิภาพ  2.เครื่องโน.ตบุ.ค จํานวน 1 เครื่อง 21,000  -  - มีประสิทธิภาพ

(งบเทศบาล) เพิ่มขึ้น ร.อยละ 80

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดหาครุภัณฑ�สําหรับ  -เพื่อปรับปรุงและจัดให.มีอุปกรณ�  -จัดหาครุภัณฑ�ในกิจการงานสํานักปลัด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  -การปฏิบัติงานองค�กร  -การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

ปฏิบัติงานของสํานักปลัด เครื่องมือเครื่องใช.ในการปฏิบัติงาน 1.เครื่องคอมพิวเตอร�/ปริ้นเตอร�/สํารองไฟ 114,000  -  - มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบงานของเทศบาลได. งานธุรการ

เทศบาล ทั่วไปอย�างเหมาะสมและเพียงพอ ครบชุด 4 ชุด (งานธุรการ/งานบริหาร/ การปฏิบัติงานสูงขึ้น ดีขึ้นเกิดความเปBนระเบียบ

 -เพื่อให.การปฏิบัติงานเปBนไปด.วย งานการเจ.าหน.าที่/ตรวจสอบภายใน) ร.อยละ 80 เรียบร.อย สะดวกคล�องตัวขึ้นใน

ความเรียบร.อยและมีประสิทธิภาพ 2.เครื่องถอดเทปประชุม 1 เครื่อง 200,000  -  - การปฏิบัติงาน

ยิ่งขึ้น (ทั้งระบบห.องประชุมชั้น 4)

3.เครื่องถอดเทปประชุม SD การ�ด 20,000  -  -

ชาร�ทแบต สําหรับประชุมย�อย

4.โต�ะประชุม (ห.องนายกฯ) 1 ตัว 15,000  -  -

5.ตู.บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 3 หลัง 12,000  -  -

6.ตู.บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต 1 หลัง 3,000

7.ตู.บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 3 หลัง 3,000

8.ตู.เหล็ก 4 ลิ้นชัก 4 ตู.  จํานวน 2 ตู. 12,000  -  -

9.ทีวี 2 เครื่อง  - 20,000  -

10.พัดลมอุตสาหกรรม 6 เครื่อง(ห.องประชุม) 30,000  -  -

11.เครื่องคอมพิวเตอร�โน.ตบุ�ค 3 เครื่อง 48,000  -  -

 (ปลัด 1 /รองปลัด 1/หนสป. 1 )

5 โครงการจัดหายานพาหนะ  -เพื่อจัดให.มียานพาหนะเพียงพอ  -จัดหายานพาหนะใช.ในกิจการงานธุรการ  -การติดต�อ  -การปฏิบัติงานเปBนไปด.วยความ สํานักปลัด

เพื่อการปฏิบัติงาน ต�อการปฏิบัติงานของเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล ดังนี้ ประสานงาน เรียบร.อย คล�องตัว มีประสิทธิภาพ งานธุรการ

ของสํานักปลัดเทศบาล 1. รถกระบะ(Cab) จํานวน1 คัน  -  - 660,000 สะดวกคล�องตัว การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

(งบเทศบาล) มากขึ้นร.อยละ80

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดหาอุปกรณ�ปรับปรุง  -เพื่ออํานวยความสะดวกแก�  -จัดหาครุภัณฑ�งานทะเบียน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  -ประชาชนผู.รับ  -การปฏิบัติงานด.านงานทะเบียน สํานักปลัด

งานและอํานวยความสะดวกใน ประชาชนผู.รับบริการงานทะเบียน  1.เคาเตอร�รับบริการงานทะเบียน 50,000  -  - บริการได.รับความ เปBนไปด.วยความเรียบร.อยมี งานทะเบียน

การบริการประชาชน ขนาด 6-8 ช�อง สะดวกและพึงพอใจ ประสิทธิภาพพัฒนาระบบงาน

งานทะเบียน  2.เคาเตอร�บริการงานบัตรประชาชน 30,000  -  - เพิ่มขึ้นจากเดิม ของเทศบาลเพิ่มขึ้น

ขนาด 3-4 ช�อง ร.อยละ 10

 3.เครื่องเรียงบัตรคิว 1 เครื่อง  - 300,000  -

 4.รถจักรยานยนต�จํานวน1คัน 50,000  -  -

7 โครงการเช�าบริการ  -เพื่ออํานวยความสะดวกกับงาน  -ดําเนินการจ.างหรือเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร 80,000 80,000 80,000  -ระยะเวลาและ  -ระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ  สํานักปลัด

เครื่องถ�ายเอกสาร ด.านเอกสารให.มีระบบแต�ละกองงาน เหมาจ�ายรายเดือนสําหรับให.หน�วยงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ค�าใช.จ�ายในการ เพิ่มขึ้น งานธุรการ

ของเทศบาล ต�าง ๆ ของเทศบาลใช.บริการเปBนส�วนรวม จัดการเอกสาร  -เกิดความรวดเร็ว คล�องตัว

 -ลดภาระงานและค�าใช.จ�ายด.านการ 1 เครื่อง ลดลงร.อยละ 10 ต�อการทํางาน

จัดการเอกสารของหน�วยงาน

8 โครงการจัดหาครุภัณฑ�  -เพื่อปรับปรุงและจัดให.มีอุปกรณ�  -จัดซื้อครุภัณฑ�สําหรับปฏิบัติงานทั่วไป  -การปฏิบัติงานกอง  -การปฏิบัติงานทั่วไปของ กองวิชาการฯ

สําหรับปฏิบัติงานทั่วไป เครื่องมือเครื่องใช.ในการปฎิบัติงาน ประกอบด.วย วิชาการและแผนงาน กองวิชาการและแผนงานเปBนไป

กองวิชาการและแผนงาน ทั่วไปอย�างเหมาะสมและเพียงพอ 1. เครื่องคอมพิวเตอร� แบบที่ 1/ 28,500  -  - มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด.วยความรวดเร็วเรียบร.อย  

เครื่องสํารองไฟ/เครื่องปริ๊นเตอร� (งบเทศบาล) ร.อยละ 80 และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จํานวน 1 ชุด  -  -

2. เครื่องทําลายเอกสาร 20,000  -  -

3. ตู.บานเลื่อนกระจก 2 หลัง 10,000  -  -

(งบเทศบาล)

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการจัดหาครุภัณฑ�สําหรับ  -เพื่อปรับปรุงและจัดให.มีอุปกรณ�  -จัดซื้อครุภัณฑ�ปฏิบัติงานดังนี้  -การปฏิบัติงาน  -การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองคลัง

ปฏิบัติงานทั่วไปของกองคลัง เครื่องมือเครื่องใช.ในการปฎิบัติงาน  1. จัดซื้อโต�ะทํางานพร.อมเก.าอี้ 30,000  -  - กองคลังมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบงานของเทศบาลได.

ทั่วไปอย�างเหมาะสมและเพียงพอ จํานวน 3 ชุดๆละ 10,000 บาท (งบเทศบาล) เพิ่มขึ้น ร.อยละ 80 ดีขึ้น   เกิดความเปBนระเบียบ

เรียบร.อย สะดวกคล�องตัวขึ้นใน

การปฏิบัติงาน

10 โครงการจัดหาครุภัณฑ�  -เพื่อจัดให.มีครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  -จัดซื้อครุภัณฑ�สําหรับปฏิบัติงานทั่วไป  -ได.คอมพิวเตอร�  -การปฏิบัติงานเกิดความสะดวก กองคลัง

คอมพิวเตอร� ที่มีประสิทธิภาพสําหรับงานที่มี ประกอบด.วย ที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว  เพียงพอต�อการใช.งานทํา

ปริมาณที่มากขึ้นทุกปG ให.เปBนไป  1.เครื่องคอมพิวเตอร�ตั้งโต�ะ 110,000 ในการประมวลผล การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

อย�างรวดเร็ว ถูกต.อง เปBนปLจจุบัน ขนาดหน.าจอ 18.5 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง (งบเทศบาล)  -  - และงานสํานักงาน มากยิ่งขึ้น 

ราคาเครื่องละ 22,000 บาท

2.เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับประมวลผล 29,000

แบบที่ 2 ขนาดจอไม�น.อยกว�า 18.5 นิ้ว (งบเทศบาล)

จํานวน 1 เครื่อง 

3.เครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ�คสําหรับ 16,000  -  -

งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  (งบเทศบาล)

4.เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA 16,000  -  -

จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ (งบเทศบาล)

3,200 บาท

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5  ด�านการบริหารจัดการ

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค
กร

ยุทธศาสตร
ที่ 7  การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

แนวทางที่ 5  ก=อสร�าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรม 5 ส.  -เพื่อให.เกิดความสะอาดและความ  -จัดกิจกรรม 5 ส. พัฒนาความสะอาด 20,000 20,000 20,000  -พนักงานได.รับ  -เกิดความเรียบร.อยภายในอาคาร สํานักปลัด

สํานักงานเทศบาล เปBนระเบียบเรียบร.อยภายในอาคาร และปรับปรุงสภาพแวดล.อมบริเวณ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การปลูกฝLงลักษณนิสัย สํานักงาน เกิดความสะดวกในการ งานธุรการ

สํานักงานและบริเวณโดยรอบ สํานักงาน ปGละ 1 ครั้ง และเข.าร�วมกิจกรรม ปฏิบัติงาน

แบบพัฒนาสถานที่

ทํางานของตนเอง

ร.อยละ80

2 โครงการปรับปรุงระบบ  -เพื่อให.ระบบสาธารณูปโภคในการ  -ติดตั้งปL�มน้ําเพิ่มขึ้น เพื่อให.ระบบ 100,000 - -  -อาคารสํานักงาน  -ประชาชนได.รับความสะดวก สํานักปลัด

น้ําประปาอาคารสํานักงาน ใช.น้ําประปาอาคารสํานักงานเกิด การไหลของน้ําเพียงพอและปลอดภัย (งบเทศบาล) มีระบบน้ําประปา ปลอดภัยในการใช.น้ําประปา งานธุรการ

เทศบาล ความปลอดภัยมีระบบน้ําประปาที่มี ต�ออาคารสถานที่จํานวน 2 ปL�ม เพียงพอเกิดความ ห.องน้ําห.องส.วมภายในอาคาร

มาตรฐาน ปลอดภัยมากกว�า

ร.อยละ 80

3 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ�า  -เพื่อให.การจ�ายกระแสไฟฟ�าเพียงพอ  -เพิ่มจํานวนเฟสให.มีกระแสไฟฟ�า 100,000 - -  -อาคารสํานักงาน  -ประชาชนได.รับความสะดวก สํานักปลัด

ของอาคารสํานักงาน ภายในอาคารสํานักงานเกิดความ เพียงพอต�อการใช.งานอาคารสํานักงาน (งบเทศบาล) เกิดความปลอดภัย ปลอดภัยในการใช.ไฟฟ�าอาคาร งานธุรการ

ปลอดภัยต�อพนักงานประชาชน การใช.ไฟมากกว�า สถานที่สํานักงานเทศบาล

ผู.ใช.บริการ ร.อยละ 80

4 โครงการติดตั้งกล.องวงจรปyด  -เพื่อให.เกิดความปลอดภัย  -ติดตั้งระบบกล.องวงจรปyดแบบ 16 ช�อง 150,000  -  -  -อาคารสํานักงาน  -ประชาชน พนักงาน มีความ สํานักปลัด

อาคารสํานักงานเทศบาล ในสถานที่ราชการ หรือ 32 ช�อง กล.อง IP ดิจิตอล (งบเทศบาล) ปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน งานธุรการ

 -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ร.อยละ 80

ทรัพย�สินของประชาชนผู.ติดต�องาน

ผู.ติดต�องานตลอดจนพนักงานเทศบาล

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน  -เพื่ออํานวยความสะดวกกับผู.เข.ามา  -ปรับปรุงพื้นที่ถนนและลานจอดรถพร.อม 1,000,000  -  -  -ผู.ใช.บริการได.  -การคมนาคม/การสัญจรไปมา สํานักปลัด

บริเวณสถานีขนส�งผู.โดยสาร ใช.บริการ ระบบระบายน้ําภายในบริเวณสถานีขนส�ง (งบเทศบาล) รับความสะดวก สะดวก งานสถานีขนส�ง

พร.อมระบบท�อระบายน้ํา  -เพื่อการสัญจรเข.า-ออก มีความ ผู.โดยสาร ร.อยละ 100  -มีความมั่นคงแข็งแรง

(ป/ญหาความต�องการจากการ คล�องตัว  -ไม�มีปLญหา  -ท�อระบายน้ําไม�อุดตัน

ประชุมประชาคมเมือง)  -แก.ไขปLญหาน้ําท�วมขัง น้ําท�วมขัง  -ไม�มีน้ําท�วมขัง

6 โครงการก�อสร.างปรับปรุงอาคาร  - เพื่อให.มีบริเวณพื้นที่ใช.งาน  -ปรับปรุงโดยก�อสร.างอาคารสํานักงาน 5,000,000  -  -  -มีอาคารสถานี  -มีสถานที่ที่เหมาะสมและ สํานักปลัด

สํานักงาน พร.อมห.องสุขาสถานี กว.างขวางรองรับกับบุคลากรผู. สถานีใหม�เปBนอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น พร.อม (งบเทศบาล) ขนส�งหลังใหม� เพียงพอสําหรับปฏิบัติงานของ งานสถานีขนส�ง

ขนส�งผู.โดยสารใหม� ประกอบการและผู.โดยสารได.มากขึ้น ห.องสุขาใหม�ตามแบบแปลนของเทศบาล จํานวน 1 หลัง เจ.าหน.าที่

 -มีห.องสุขาที่ได.  -ประชาชนได.รับความสะดวก

มาตรฐาน สะอาด ในการใช.บริการ

จํานวน 1 แห�ง  -ผู.ประกอบการเดินรถได.รับความ

 -ประชาชนพอใจ สะดวกมากขึ้น

เพิ่มขึ้นร.อยละ 100

7 โครงการปรับปรุง/จัดระเบียบ  -เพื่ออํานวยความสะดวกกับ  -กําหนดและปรับปรุงบริเวณจุดจอดรถ 100,000  -  -  -มีความเปBน  -มีความเปBนระเบียบง�ายในการ สํานักปลัด

ที่จอดรถรับจ.าง ผู.เข.ามาใช.บริการสถานีขนส�ง รับจ.าง(รถจักรยานยนต�รับจ.าง,แท็กซี่) (งบเทศบาล) ระเบียบมากขึ้น ควบคุมดูแล งานสถานีขนส�ง

(ป/ญหาความต�องการจากการ  -เพื่อจัดระเบียบการจอดรถรับจ.าง รวม 2 จุด ร.อยละ 90  -สะดวกแก�ผู.มาใช.บริการ

ประชุมประชาคมเมือง)

8 โครงการติดตั้งตาข�ายกันนก  -เพื่อป�องกันนกไม�ให.นกเกาะอาศัย  -ติดตั้งตาข�ายเอ็นใสตามช�องระเบียง 60,000  -  -  -จํานวนนกเกาะนอน   -ไม�มีนกเกาะนอนและถ�ายมูล สํานักปลัด

อาคารสํานักงาน ตามระเบียงอาคารสร.างความสกปรก ด.านนอกอาคารสํานักงานโดยรอบ 4 ชั้น (งบเทศบาล) ลดลง ร.อยละ 80 สกปรกสถานที่ทํางาน งานธุรการ

และอาจเปBนพาหะโรคระบาดได.  -ความพึงพอใจของ  -ลดแหล�งเกิดโรคระบาดจากนก

พนักงานต�อความ

สะอาดสํานักงานดีขึ้น

ร.อยละ 20

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5  ด�านการบริหารจัดการ

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค
กร

ยุทธศาสตร
ที่ 7  การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

แนวทางที่ 6    เสริมสร�างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงระบบการจัด  -เพื่อให.มีที่และระบบการจัดเก็บ  -จัดซื้อและติดตั้งตู.เก็บเอกสารชนิด  - 300,000  -  -ระยะเวลาในการ  -ประชาชนได.รับความสะดวกเพื่อ สํานักปลัด

เก็บเอกสารและพัสดุ เอกสารงานทะเบียนที่เหมาะสม รางเลื่อน ณ ห.องทะเบียน 3 ชุด (งบเทศบาล) สืบค.นหรือค.นหา ขอรับบริการหรือสืบค.น/ตรวจสอบ งานทะเบียน

งานทะเบียน เปBนระเบียบเรียบร.อย  -ติดตั้ง Server พร.อมอุปกรณ�  -  - 150,000 เอกสารลดลง ข.อมูล การดําเนินงานของเทศบาล

(รวมเครื่องสแกน)และติดตั้งโปรแกรม (งบเทศบาล) ร.อยละ 20

สําเร็จรูปสําหรับการจัดเก็บเอกสาร

2 โครงการติดตามผล  -เพื่อจัดให.มีระบบการควบคุม  -จัดประชุมชี้แจงเพื่อติดตามประเมินผล 15,000 15,000 15,000  -มีระบบการควบคุม  -มีระบบการควบคุมภายในที่ดี หน�วยงาน

และปรับปรุงระบบ ภายในที่เหมาะสม ส�งเสริมให.การ  และปรับปรุง/จัดวางระบบการควบคุม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ภายในตามระเบียบ/ ลดความเสี่ยงต�อการทุจริต ตรวจสอบ

การควบคุมภายใน บริหารงานมีประสิทธิภาพและลด ภายในระดับองค�กรและหน�วยงานย�อย กฎหมายครบถ.วน ภายใน

ความเสี่ยงต�อการทุจริต ปGละ1ครั้ง ทุกหน�วยงาน

ร.อยละ 100

3 โครงการสนับสนุนงบประมาณ  -เพื่อสนับสนุนงบประมาณการ  -จัดงบประมาณสนับสนุนเปBน 20,000 20,000 20,000  -บุคลากรของ   -บุคลากรกลุ�มเป�าหมายตาม สํานักปลัด

ให.กับสํานักงานส�งเสริมการ ดําเนินงานตามโครงการเสริมสร.าง ค�าใช.จ�ายตามโครงการเสริมสร.าง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลได.รับการ โครงการเสริมสร.างประสิทธิภาพ งานบริหารทั่วไป

ปกครองส�วนท.องถิ่นจังหวัด ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ พัฒนาตามโครงการ การปฏิบัติงานขององค�กรปกครอง

บุรีรัมย�ตามโครงการเสริมสร.าง องค�กรปกครองส�วนท.องถิ่น องค�กรปกครองส�วนท.องถิ่น 10-12 ครั้ง ส�วนท.องถิ่นได.รับความรู.ความ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  -จัดส�งบุคลกรกลุ�มเป�าหมาย เข.าใจนํามาใช.ประโยชน�ในการ

ขององค�กรปกครองส�วนท.องถิ่น เข.ารับการอบรม/ประชุมชี้แจง ปฏิบัติงาน

เดือนละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสนับสนุนงบประมาณ  -เพื่อสนับสนุนงบประมาณการ  -จัดงบประมาณสนับสนุนให.สํานักงาน 30,000 30,000 30,000  -หน�วยงานเหล�า  -การดําเนินงานของสํานักงาน สํานักปลัด

สําหรับช�วยเหลือประชาชน ดําเนินงานของสํานักงานเหล�ากาชาด เหล�ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย�ตามโครงการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กาชาดจังหวัดได. เหล�ากาชาดบุรีรัมย�ในการช�วย งานบริหารทั่วไป

ให.กับสํานักงานเหล�ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย� ที่ขอรับการสนับสนุนนําไปใช.จ�าย รับงบประมาณ เหลือบรรเทาทุกข�แก�ประชาชน

จังหวัดบุรีรัมย� เพื่อการช�วยเหลือประชาชนผู.เดือดร.อน สนับสนุนการ เปBนไปด.วยความเรียบร.อยทั่วถึง

ปฏิบัติงานจาก

เทศบาลปGละ 1 ครั้ง

5 โครงการประเมินความพึงพอใจ  -เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  -จ.างหรือให.การสนับสนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000  -เทศบาลได.รับ  -หน�วยงานของเทศบาลมีการ สํานักปลัด

ต�อผลการปฏิบัติงานบริการ ประจําปG ให.มีคุณภาพเกิดการพัฒนา แก�สถาบัน หน�วยงาน องค�กรภายนอก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การประเมินคุณภาพ ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ งานการเจ.าหน.าที่

ประชาชนของเทศบาล อย�างเปBนรูปแบบดีขึ้น ทําการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานบริการ คล�องตัว รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น

ประจําปG  -เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ อย�างน.อยปGละ 1 ครั้ง ประชาชนปGละ 1 ครั้ง  -สามารถแก.ไขปLญหาอุปสรรค

ปฏิบัติงานของแต�ละหน�วย ในการปฏิบัติงานดีขึ้น

6 โครงการประเมินประสิทธิภาพ  -เพื่อสร.างขวัญกําลังใจ  -จัดทําโครงการและกําหนดกิจกรรม 1,000,000 1,500,000 2,000,000  -บุคลากรของเทศบาล  -พนักงาน/ลูกจ.าง/พนักงานจ.าง สํานักปลัด

และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานของพนักงาน/ ขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีขวัญกําลังใจ ของเทศบาล มีขวัญกําลังใจ งานการเจ.าหน.าที่

เพื่อกําหนดประโยชน�ตอบแทน ลูกจ.างในหน�วยงาน ประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจําปG ร�วมมือปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

อื่นเปBนกรณีพิเศษ(BONUS)  -ดําเนินการตามตามโครงการ ดีขึ้น ร.อยละ 100  -การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

 -รับประเมิน ประสิทธิผลมากขึ้น

 -กําหนดวงเงินและจ�ายประโยชน�

ตอบแทนแก�พนักงานลูกจ.าง

ตามหลักเกณฑ�

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปรับปรุงศูนย�ข.อมูล -เพื่อจัดให.มีมุมหนังสือสําหรับ -จัดหาครุภัณฑ�ชั้นวางหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ� 16,000  -  - -ศูนย�ข.อมูลข�าวสาร -มีมุมบริการหนังสือ วารสาร กองวิชาการฯ

ข�าวสารของราชการ เทศบาล ผู.มาใช.บริการศูนย�ข.อมูลข�าวสาร จํานวน 2 หลัง (งบเทศบาล) ของราชการเทศบาล สื่อสิ่งพิมพ�ให.ผู.มาติดต�อสะดวก

เมืองบุรีรัมย� ของราชการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย� เมืองบุรีรัมย� ต�อการใช.งาน

-เพื่อให.บริการสื่อสิ่งพิมพ� หนังสือ มีครุภัณฑ�สําหรับ -สามารถอํานวยความสะดวก

วารสาร  หนังสือทั่วไป บริการวางสื่อสิ่งพิมพ� และเปBนการให.บริการพื้นฐานใน

จํานวน 1 จุด การสืบค.นข.อมูลในศูนย�ข.อมูล

ข�าวสารในชุมชนมีความสามัคคี

8 โครงการจัดประชุมประชาคม  -เพื่อรับทราบปLญหา/ความต.องการ  -จัดประชุมประชาคมเมืองเพื่อระดม 80,000 80,000 80,000  -ประชาชนในเขต  -การจัดสรรงบประมาณประจําปG กองวิชาการฯ

เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผน ของประชาชนในเขตเทศบาล ความเห็น รับฟLงปLญหา/ความต.องการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลมีส�วนร�วมใน สอดคล.องกับแผนพัฒนาเทศบาล

พัฒนาเทศบาล  -เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาให. จากประชาชนและหน�วยงานที่เกี่ยวข.อง กิจกรรมทั้ง 18 ชุมชน ประจําปG

สอดคล.องกับปLญหาความต.องการ ในการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา  -การแก.ไขปLญหาเปBนไปอย�าง

ของประชาชน เทศบาล ปGละ 1 ครั้ง ถูกต.องและยั่งยืน

 -ส�งเสริมการมีส�วนของประชาชน

ในการแก.ไขปLญหาและพัฒนา

ท.องถิ่น

9 โครงการจัดเก็บข.อมูลพื้นฐาน  -เพื่อสํารวจและจัดเก็บข.อมูลที่เปBน  -จัดเก็บข.อมูลพื้นฐานทุกครัวเรือนใน 80,000 80,000 80,000  -เทศบาลมีข.อมูล  -นําข.อมูลดังกล�าวใช.เปBนข.อมูล กองวิชาการฯ

เพื่อนําไปใช.ประโยชน�ในการ มาตรฐานสามารถนําไปใช.ประโยชน� เขตเทศบาล ประมาณ 13,000 ครัวเรือน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พื้นฐานสําหรับใช.ใน ในการจัดทําแผนพัฒนาท.องถิ่น

วางแผนพัฒนาท.องถิ่น ในการวางแผนพัฒนาท.องถิ่น และนําไปกรอกข.อมูลในระบบของ การวางแผนพัฒนา และการพัฒนาในด.านต�างๆ

กรมส�งเสริมการปกครองท.องถิ่น ท.องถิ่น ร.อยละ 100 ของเทศบาล

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5  ด�านการบริหารจัดการ

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค
กร

ยุทธศาสตร
ที่ 7 การพัฒนาการเมือง  การบริหาร และการบริการประชาชน

แนวทางที่  7  ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได�ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบันทึกข.อมูลแผนที่  -เพื่อพัฒนาระบบข.อมูลให.ครอบคลุม  -บันทึกข.อมูล และปรับปรุงข.อมูลแผนที่ 130,000 130,000 130,000  -การจัดเก็บภาษี  -ฐานข.อมูลถูกต.องและครบถ.วน กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน และครบถ.วน ภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สะดวกรวดเร็วในการรับชําระภาษี

เข.าสู�ระบบ GIS   -เพื่อให.สามารถใช.ระบบชําระภาษี ร.อยละ 30  -ทําให.ระบบแผนที่ภาษีและ

ของโปรแกรมทะเบียนทรัพย�สิน ทะเบียนทรัพย�สิน (LTAX3000)

ได.เต็มประสิทธิภาพ มีฐานข.อมูลสารสนเทศเพื่อใช.งาน

พัฒนาจัดเก็บรายได.ครบถ.วน

เปBนธรรม

2 โครงการออกสํารวจผู.ที่อยู�  -เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ  -ออกสํารวจผู.ที่อยู�ในข�ายเสียภาษีแต�ยัง 50,000 50,000 50,000  -รายได.จากการจัดเก็บ  -รายได.จากการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้น กองคลัง

ในข�ายเสียภาษี  แต�ยังไม�ได. จัดเก็บรายได.ของเทศบาลให.มี ไม�ได.ยื่นแบบแสดงรายการภาษี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ภาษีที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ร.อยละ 30

3 โครงการมอบใบประกาศ  -เพื่อสร.างแรงจูงใจให.ผู.ที่อยู�ในข�าย  -สร.างขวัญกําลังใจให.กับประชาชน 100,000 100,000 100,000  -ความพอใจของผู.มา  -เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ กองคลัง

เกียรติคุณสําหรับผู.มาชําระ เสียภาษี มาชําระภาษีตามกําหนดเวลา ผู.มาชําระภาษีภายในกําหนด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รับบริการและรายได. รายได.จากการจัดเก็บภาษี

ภาษีประจําปGภายในกําหนด และเทศบาลมีรายได.เพิ่มขึ้น ที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม และประชาชนมีความพึงพอใจ

ร.อยละ 30

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  -จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะ 200,000 200,000 200,000  -พนักงานเกิดทักษะ  -พนักงานกองคลังมีทักษะและ กองคลัง

ในการปฏิบัติด.านการคลัง ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และประสบการณ�ในในการปฏิบัติงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และประสบการณ�ใน ประสบการณ�ในการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

จากเดิม ร.อยละ 20

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่  -เพื่อปรับปรุงและจัดให.มีอุปกรณ�  -จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ�าขนาด 3 KVA 37,000  -  -  -ระดับความปลอดภัย  -ช�วยเพิ่มประสิทธภาพในการ กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน ที่เกี่ยวข.องที่ใช.ในระบบแผนที่ภาษี (งบเทศบาล) ของข.อมูลและอุปกรณ� ปฏิบัติงานและทําให.เกิดความ

และทะเบียนทรัพย�สิน ทางคอมพิวเตอร� เสถียรในระบบการสํารองไฟฟ�า

เพิ่มขึ้นร.อยละ 100 หรือระบบข.อมูล

 -ลดอัตราความเสี่ยงและความ

เสียหายต�อเครื่องคอมพิวเตอร�

แม�ข�าย (Server)หรือที่เกี่ยวข.อง

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4  ด�านรักษาความมั่นคงและความสงบ

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสร�างความมั่นคงและความสงบเรียบร�อย

ยุทธศาสตร
ที่ 7  การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

แนวทางที่ 8   เสริมสร�างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร�อยของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาอุปกรณ�/ครุภัณฑ�  -เพื่อปรับปรุงและจัดให.มีครุภัณฑ�  -จัดหาครุภัณฑ�และอุปกรณ�เครื่องมือ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  -ระดับความพร.อม  -การปฏิบัติงานของเจ.าหน.าที่งาน สํานักปลัด

สําหรับปฏิบัติงานทั่วไป และวัสดุอุปกรณ�ที่เกี่ยวข.องในการ เครื่องใช.ด.านการป�องกัน ของการพึ่งพาตนเอง ป�องกันฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น งานป�องกันฯ

งานป�องกันและบรรเทา- ดับเพลิงอย�างเหมาะสมและเพียงพอ และบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ อย�างมีประสิทธิภาพ  -มีอุปกรณ�ช�วยเหลือทางน้ําที่มี

สาธารณภัย  -เพิ่อให.การปฏิบัติงานเปBนไป 1) ชุดผจญเพลิงมาตรฐาน  6 ชุด  -  - 540,000 ด.านเครื่องมือ ประสิทธิภาพมากขึ้น

ด.วยความเรียบร.อยและมีประสิทธิ 2) เครื่องช�วยหายใจแบบอัดอากาศ 6 ชุด 780,000  - 780,000 ปฏิบัติงานสาธารณภัย  -มีอุปกรณ�สําหรับบันทึกภาพ

ภาพยิ่งขึ้น 3) กล.องถ�ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 25,000  -  - เพิ่มขึ้นร.อยละ50 ขณะเกิดเหตุสาธารณภัยและการ

4) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 570,000  - 570,000 ปฏิบัติหน.าที่ทั้งกลางวัน/กลางคืน

70 แรงม.า ทางดูด 3 นิ้ว ทางส�ง 2.5 นิ้ว ที่มีประสิทธิภาพมีอุปกรณ�

สตาร�ทด.วยแบตเตอรี่ และเชือกกระตุก เครื่องมือเครื่องใช.ในการป�องกัน

1 เครื่อง และบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอ

5)รถบรรทุกน้ําดับเพลิง 10 ล.อ ขนาดบรรจุ 5,500,000  -  - และเหมาะสมกับประชากร

น้ําไม�น.อยกว�า 12,000 ลิตร ถังทรงสี่เหลี่ยม ในพื้นที่

น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (V.G.W.) 

ไม�ต่ํากว�า 25,000 กก. พร.อมเครื่องสูบน้ํา

แบบผสมชนิดแรงไหลหนีศูนย�ทํางานแบบ

ถ�ายถอดกําลังจากเครื่องยนต� เครื่องสูบน้ํา/

ใบพัดทํา ด.วยโลหะปลอดสนิม ระบบท�อ 

แท�นป�นฉีดน้ําชุดหัวฉีด ราคาพร.อมอุปกรณ�

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

6) รถยนต�พยาบาล(รถตู.) เครื่องยนต�ดีเซล  -  - 2,000,000

พร.อมอุปกรณ�ตามมาตรฐานประตูด.านหลัง (งบเทศบาล)

ปyด-เปyด สําหรับยกเตียงผู.ปXวยเข.า - ออก 

มีตู.เก็บท�อบรรจุก�าซไม�น.อยกว�า 2 ท�อ 

พร.อมที่แขวนน้ําเกลือ ห.องพยาบาลมีตู.

ใส�อุปกรณ�และเวชภัณฑ�มีวิทยุคมนาคม 

เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร.อม

เครื่องขยายเสียง  มีอุปกรณ�การแพทย�

ประกอบคุณลักษณะ ตามมาตรฐาน

คุรุภัณฑ� จํานวน  1  คัน

7)รถยนต�ดับเพลิงกู.ภัยแบบกระเช.าบันได  - 45,000,000  -

สําหรับทํางานในที่สูงติดตั้งแท�นป�นฉีดน้ํา (งบเทศบาล)

เพื่อการดับเพลิง พร.อมระบบโฟม สามารถ

ยกปฏิบัติงานได.สูงไม�น.อยกว�า 20 เมตร

เครื่องยนต�ดีเซลไม�น.อยกว�า 240  แรงม.า  

6 ล.อ พร.อมพร.อมเครื่องสูบน้ําแบบผสม   

ชนิดแรงไหลหนีศูนย�ทํางานแบบถ�ายถอด

กําลังจากเครื่องยนต�เครื่องสูบ/ใบพัด

ทําด.วยโลหะปลอดสนิม มีเครื่อง

ศูนย�สูญญากาศ ทํางานและเลิกทํางาน

ได.เองโดยอัตโนมัติ ลูกสูบแห.งระบบท�อ  

ระบบผมโฟมแท�นป�นฉีดน้ํา/โฟมชุดหัวฉีด  

ราคาพร.อมอุปกรณ�

งบประมาณและที่ผ�านมา
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 8)เครื่องสูบน้ําแบบลากจูง ตัวปL�ม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

เปBนเครื่องสูบน้ําหอยโข�งขนาด 6-8 นิ้ว 750,000  -  -

เครื่องยนต�ดีเซลใช.กําลังเครื่องยนต�

ไม�น.อยกว�า  90 แรงม.า ติดตั้งอยู�บน

รถเทรลเลอร�แบบลากจูง ขนาด 2 ล.อยาง

9)ตู.เย็นสําหรับงานธุรการ 7,500  -  -

อาคารป�องกันฯ 1 ตู.

2 โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา  -เพื่อให.มีระบบสูบน้ําจากแหล�งน้ํา  -ติดตั้งระบบสูบน้ําจากคลองละลม 250,000  - 250,000  -มีแหล�งสูบน้ํา  -เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัด

เพื่อการดับเพลิง ธรรมชาติเพื่อการดับเพลิงที่เหมาะสม ลูกที่ 1-7 ปL�มน้ําขนาด 15-20 แรงม.า (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ดับเพลิงเพิ่มขึ้น ปฏิบัติงานของเจ.าหน.าที่ให.มี งานป�องกันฯ

และเพียงพอ ท�อขนาด 4x3 นิ้วพร.อมปรับพื้นที่ 1 จุด ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ติดตั้งปL�มและระบบไฟฟ�า จํานวน  2 จุด  -ระยะเวลาจัดหา

น้ําดับเพลิงไปยัง

จุดเกิดเหตุห�างไกล

ลดลงร.อยละ 40

3 โครงการฝTกอบรมทบทวน/  -เพื่อฝTกอบรมทบทวนและขยาย  -ฝTกอบรมทบทวนและเสริมสร.าง 25,000 25,000 25,000  -บุคลากรของงาน  -เจ.าหน.าที่ป�องกัน/พนักงาน สํานักปลัด

เสริมสร.างทักษะการปฏิบัติงาน ขีดความสามารถการปฏิบัติงาน ความรู.ความสามารถของเจ.าหน.าที่ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ป�องกันได.รับการ ดับเพลิง มีขีดความสามารถ งานป�องกันฯ

เจ.าหน.าที่งานป�องกันฯ/ ของเจ.าหน.าที่ป�องกันฯ พนักงาน ป�องกันฯ/พนักงานดับเพลิงในการ ฝTกอบรมแต�ละปG และความพร.อมในการปฏิบัติงาน

พนักงานดับเพลิง ดับเพลิง ปฏิบัติงานปกติตลอดจนงานอื่นทีควรมี ไม�น.อยกว�า ร.อยละ 90 สูงขึ้น

ความรู.เพิ่มเติม 1 ครั้งต�อปG หรือ30คน

งบประมาณและที่ผ�านมา
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4 โครงการฝTกอบรมทบทวน/  -เพื่อให.สมาชิก อปพร.ได.รับการ  -ฝTกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. 30,000 30,000 30,000  -สมาชิก อปพร.  -สมาชิก อปพร.ได.รับการฝTก สํานักปลัด

เสริมทักษะการปฏิบัติงาน ฝTกอบรมเสริมสร.างศักยภาพ ตามหลักสูตรของทางราชการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.รับการฝTกอบรม เพิ่มเติมทักษะอย�างต�อเนื่องส�งเสริม งานป�องกันฯ

ของสมาชิก อปพร. อย�างต�อเนื่อง 1 ครั้ง/ปG พัฒนาทักษะปGละ ให.การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ

 -เพื่อสนับสนุนกิจการหรือการ 1 ครั้ง 50คน และประชาชนได.รับความปลอดภัย

ดําเนินงานของสมาชิก อปพร. มากขึ้น

ที่เทศบาลฝTกอบรมขึ้นให.มีการ

ดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง

5 โครงการฝTกซ.อมแผนป�องกัน  -เพื่อให.พนักงานมีความรู./คุ.นเคย  -จัดทําแผนและฝTกซ.อมแผนระงับ 30,000  - 30,000  -จํานวนพนักงาน  -เกิดความปลอดภัยต�อประชาชน สํานักปลัด

ระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ และประพฤติได.อย�างถูกต.องเมื่อ อัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีความเข.าใจและ และทรัพย�สินของเทศบาล งานป�องกันฯ

อาคารสํานักงานเทศบาล เมื่อเกิดอัคคีภัย ให.กับพนักงาน ลูกจ.างพนักงานจ.าง ร�วมฝTกซ.อม

ในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย� 1 ครั้ง/ปG 100 คน

6 โครงการประชาสัมพันธ�ส�งเสริม  -เพื่อเปBนการเผยแพร�สื่อสาร  1) รณรงค�/อบรมการป�องกัน 40,000 40,000 40,000  -จัดกิจกรรม  -ประชาชนทั่วไปและในพื้นที่จะได. สํานักปลัด

ความรู.ด.านการป�องกันและ ความรู.ด.านการป�องกันและบรรเทา และลดอุบัติเหตุทางถนนในช�วงเทศกาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รณรงค�ปGละ3ครั้ง รับทราบถึงปLญหาและการป�องกัน งานป�องกันฯ

บรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัยให.กับประชาชนทั่วไป ปGใหม� วันป�องกันอุบัติภัยแห�งชาติ บรรเทาสาธารณภัยได.ถูกต.องต�อ

และในพื้นที่ได.รับทราบ เทศกาลสงกรานต� รวมกับประชาชน เนื่อง ลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับ

และหน�วยงานในพื้นที่ ชีวิตและทรัพย�สินของตนเอง เมื่อ

 2) จัดรถเคลื่อนที่/จัดทําแผ�นพับ/ ประสบเหตุสามารถปฏิบัติตามขั้น

ป�ายประชาสัมพันธ� ความรู.เกี่ยวกับ ตอนได.อย�างถูกต.อง

สาธารณภัยและการป�องกันแก�ประชาชน

งบประมาณและที่ผ�านมา
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7 โครงการฝTกอบรมเสริมสร.าง  -เพื่อให.เด็กและเยาวชนได.เรียนรู.  -จัดฝTกอบรมเด็กและเยาวชน 40,000 40,000 40,000  -จํานวนเด็ก  -เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล สํานักปลัด

ความรู.ด.านการป�องกันและ ถึงการป�องกันและการช�วยเหลือ ของโรงเรียนที่อยู�ในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และเยาวชนได.รับ เมืองบุรีรัมย� มีความรู.และความ งานป�องกันฯ

บรรเทาสาธารณภัยแก�เด็ก ตนเองเมื่อเกิดสาธารณภัย เมืองบุรีรัมย� ปGละ 1 ครั้ง การฝTกอบรม จํานวน สมารถช�วยเหลือตนเองได.เมื่อ

และเยาวชน  -เพื่อเปBนการสร.างเครือข�ายแจ.ง 200 คน ประสบสาธารณภัยด.วยตนเอง

เตือนภัยในเขตเทศบาลเมือง  -เทศบาลเมืองบุรีรัมย�มีเครือข�าย

บุรีรัมย� การแจ.งเตือนภัย ที่อยู�ในระดับ

เยาวขน

8 โครงการฝTกซ.อมแผนปฏิบัติการ  -เพื่อเตรียมความพร.อม ลดความเสี่ยง  - จัดฝTกซ.อมแผนปฏิบัติการป�องกัน 30,000 30,000 30,000  -ร�วมฝTกซ.อมแผน  -เจ.าหน.าที่/ประชาชนในพื้นที่/ สํานักปลัด

ป�องกันและบรรเทาสาธาณภัย และป�องกันการสูญเสียชีวิตและ และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ที่หน�วยงานอื่นจัด หน�วยงานในพื้นที่ มีความรู. งานป�องกันฯ

ทรัพย�สินของประชาชน รับผิดชอบ โดยร�วมกับหน�วยงาน 1ครั้ง ความเข.าใจ ขององค�กรที่มีหน.าที่

 -เพื่อเตรียมของเจ.าหน.าที่ ให.มีความ ในพื้นที่ 1-2 ครั้งต�อปG  -จัดทําแผนและ รับผิดชอบงานด.านสาธารณภัย

ชํานาญในการปฏิบัติงาน และขั้นตอน อํานวยการ  -การปฏิบัติงาน ความพร.อม ความ

ของการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุขึ้น ฝTกซ.อม 1 ครั้ง ร�วมมือ การประสานงาน อัตรา

กําลังจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9 โครงการฝTกอบรมเสริมสร.าง  -เพื่อให.ประชาชนทั่วไปได.เรียนรู.  -จัดฝTกอบรมให.ความรู.ด.านการป�องกัน 30,000 30,000 30,000  -จํานวนประชาชน  -ประชาชนในเขตเทศบาลมี สํานักปลัด

ความรู.ด.านการป�องกันและ ถึงการป�องกันและการช�วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยแก�ประชาชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ที่เข.ารับการอบรม ความรู.และความสามารถช�วยเหลือ งานป�องกันฯ

บรรเทาสาธารณภัยแก�ประชาชน ตนเองเมื่อเกิดสาธารณภัย ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย� ปGละ 1 ครั้ง จํานวน 180 คน ตนเองได.เมื่อประสบเหตุ

ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย�  -เพื่อเปBนการสร.างเครือข�ายแจ.ง สาธารณภัยสามารถเขียนแผน

เตือนภัยในเขตเทศบาลเมือง สาธารณภัยชุมชนได.

บุรีรัมย�และการจัดทําแผนชุมชน  -เทศบาลเมืองบุรีรัมย�มีเครือข�าย

การแจ.งเตือนภัยเพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผ�านมา
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10 โครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิง  -เพื่อเตรียมความพร.อม ลดความเสี่ยง  -จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ 128,000  -  -  -ชุมชนในเขตเทศบาล  -ประชาชนในพื้นที่มีอุปกรณ� สํานักปลัด

ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย� และป�องกันการสูญเสียชีวิตและ พร.อมตู.เก็บติดตั้งตามชุมชนต�างๆ (งบเทศบาล) ได.รับการติดตั้งถังเคมี สําหรับงานป�องกันและระงับ งานป�องกันฯ

ทรัพย�สินของประชาชนจากอัคคีภัย ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย� ดับเพลิงไม�น.อยกว�า อัคคีภัยเบื้องต.นอย�างทันท�วงที

 -เพื่อการป�องกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น ปGละ 1 ครั้ง ๆ ละ  40  ชุด ชุมชนละ 6 ชุด  -ประชาชนมีขวัญและกําลังใจมี 

กับประชาชนในเขตเทศบาล รวม 18 ชุมชน ทันคติที่ดีต�อการป�องกันอัคคีภัย

เมืองบุรีรัมย�

11 โครงการจ.างเหมาจัดความเปBน  -เพื่อให.ภายในเขตเทศบาล  -จ.างเหมาดูแลการจัดความเปBนระเบียบ 648,000 648,000 648,000  -ภายในเขตเทศบาล  -บ.านเมืองมีความเปBนระเบียบ สํานักปลัด

ระเบียบเรียบร.อยของบ.านเมือง/ เมืองบุรีรัมย�มีความเปBนระเบียบ ของบ.านเมืองในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีความเปBนระเบียบ เรียบร.อย สวยงาม งานเทศกิจ

การจัดการจราจรและการดูแล เรียบร.อยสวยงาม จํานวน 6 คน เรียบร.อยประชาชน

รักษาความปลอดภัยในชีวิต  -เพื่อให.บริเวณตลาดไนท� ตลาดค.าส�ง-  -จ.างเหมาจัดการจราจรและจัดระเบียบ 576,000 576,000 576,000 พึงพอใจร.อยละ 80  -การจราจรบริเวณตลาดไนท� สํานักปลัด

และทรัพย�สินในเขตเทศบาล ค�าปลีก มีการจอดยานยนต�ที่เปBน การจอดยานยนต�ในตลาดไนท�บาซาร� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  -มีผู.รับจ.างเหมา ตลาดค.าส�ง-ค.าปลีก มีความสะดวก งานเทศกิจ

เมืองบุรีรัมย� ระเบียบเรียบร.อยการจราจรเกิดความ ตลาดค.าส�ง-ค.าปลีก จํานวน 6 คน จัดความเปBนระเบียบ คล�องตัวและยานยนต�มีการจอด

(ป/ญหาความต�องการจากการ สะดวกรวดเร็ว เรียบร.อยและจัดการ อย�างเปBนระเบียบเรียบร.อย

ประชุมประชาคมเมือง)  -เพื่อให.ตลาดสดเทศบาล ตลาดไนท�  -จ.างเหมาดูแลการจัดความเปBนระเบียบ 288,000 288,000 288,000 จราจรและการดูแล  -ในตลาดสดเทศบาลและบริเวณ สํานักปลัด

ตลาดค.าส�ง-ค.าปลีกมีความ เรียบร.อยในตลาดสดและบริเวณโดยรอบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความปลอดภัยในชีวิต โดยรอบมีการจําหน�ายสินค.า งานเทศกิจ

เปBนระเบียบเรียบร.อย จํานวน 4 คน และทรัพย�สิน อย�างเปBนระเบียบเรียบร.อย

 -เพื่อให.ประชาชนในเขตเทศบาล  -จ.างเหมาดูแลความปลอดภัยในชีวิต 580,000 580,000 580,000 จํานวน 24 คน  -ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัด

เมืองบุรีรัมย�มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย�สินบริเวณที่สาธารณะในเขต (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการใช.ที่สาธารณะเขตเทศบาล งานเทศกิจ

และทรัพย�สินบริเวณที่สาธารณะ เทศบาลเมืองบุรีรัมย� เช�นศาลพระ เมืองบุรีรัมย�

ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย� หลักเมืองคลองละลมจํานวน 6 ลูก 

จํานวน 8 คน

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  2  ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการชีวิตเบาหวานสดใส  -เพื่อให.ผู.เป6นเบาหวานได.รับความรู.  -จัดกิจกรรมกลุ�มเบาหวานในศูนย�บริการ 36,200 36,200 36,200  -ผู.ป:วยเบาหวานที่เข.า  -กลุ�มผู.เป6นเบาหวานได.รับความ กองทุนฯ

ไร.ภาวะแทรกซ.อน ด.านการปฏิบัติตัวที่ถูกต.อง/ลดความ เดือนละ  1  ครั้งในวันจันทร�สัปดาห�ที่  2 (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ร�วมกิจกรรมร.อยละ 80 รู.และการดูแลสุขภาพ เกิดการปรับ ทม.บร.

เสี่ยงต�อการเกิดภาวะแทรกซ.อน ของเดือน  จํานวน  20  คน/ครั้ง ของกลุ�มเป�าหมาย เปลี่ยนพฤติกรรม  ลดการเกิด

ภาวะแทรกซ.อน

 -ผู.เป6นเบาหวานเกิดการ

รวมกลุ�มกัน

2 โครงการ Open  house  -เพื่อให.กลุ�มผู.ออกกําลังกายและ  -จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ/ 50,500 50,500 50,500  -จัดกิจกรรมการตรวจ  -กลุ�มเป�าหมายได.รับการตรวจ กองทุนฯ

เล�าเรื่องสุขภาพ ประชาชนทั่วไปได.รับการตรวจคัด ทดสอบสมรรถภาพกาย  สาธิตการล.าง (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) คัดกรองสุขภาพและ  คัดกรองสุขภาพ/ทดสอบ ทม.บร.

กรองสุขภาพ/ทดสอบสมรรถภาพ ผัก/ผลไม. และจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยว ทดสอบสมรรถภาพ สมรรถภาพทางกายเบื้องต.นอย�าง 

ทางกาย  ได.รับความรู.เรื่องโรคต�าง ๆ กับสุขภาพแก�กลุ�มเป�าหมาย  300 คน ทางกาย ปOละ  1  ครั้ง เหมาะสม  ได.รับความรู.เกี่ยวกับ

และได.รับชมการสาธิตการออกกําลัง- ปOละ  1  ครั้ง  ณ ลานไทรเทศบาลเมือง สุขภาพ  และล.างผักผลไม.ที่ถูกวิธี

กายแบบต�างๆ , ชมการสาธิตการ บุรีรัมย�  ตลอดจนสามารถนไปปรับใช.ใน

ล.างผัก/ผลไม.ที่ถูกวิธี ชีวิตประจําวันได.

3 โครงการเครือข�ายคนพิการ  -เพื่อให.คณะกรรมการชมรมฯ มีการ  -จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ปOละ 5,000 5,000 5,000  -ร.อยละ 80 ของ   -คณะกรรมการชมรมฯ สามารถ กองทุนฯ

เข.มแข็ง ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการ  4  ครั้ง (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) คณะกรรมการชมรมฯ ปฏิบัติงานด.วยความเรียบร.อยและ ทม.บร.

ดําเนินงาน เข.าร�วมประชุมต�อครั้ง มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป- (พ.ศ. 2560 - 2562)

งบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถิ่นหรือพื้นที่ (กปสท.)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  เทศบาลเมืองบุรีรัมย


ยุทธศาสตร
ที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข

แนวทางที่  1  ปรับปรุงและขยายการบริการด�านการรักษาพยาบาล

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการ OPD เคลื่อนที่  -เพื่อให.ประชาชนอายุ  35 ปOขึ้นไป   - จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้อง 139,600 139,600 139,600  - ร.อยละ 60 ประชาชน  - ประชาชนอายุ 35 ปO ขึ้นไป กองทุนฯ

เพื่อคัดกรองกลุ�มเสี่ยง/ ได.รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค ต.นแก�ประชาชน35 ปOขึ้นไป ใน  8 ชุมชน (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) 35 ปOขึ้นไป ได.รับการ ได.รับการตรวจคัดกรองความ ทม.บร.

กลุ�มป:วยโรค NCDs NCDs และสุขภาพจิต 1  ครั้ง  จํานวน  5,000  คน ตรวจสุขภาพกายและจิต เสี่ยงโรค  และมีความรู.ในการ

 -เพื่อให. อสม.ได.รับการฟZ[นฟูความรู.  -จัดการอบรมฟZ[นฟูความรู.ด.านการ เบื้องต.น ป�องกันโรค   NCDs

 ฝ]กทักษะในการคัดกรองสุขภาพ คัดกรองสุขภาพแก� อสม. ปOละ 1ครั้ง  - อสม.มีความรู./ทักษะ

ในการคัดกรองสุขภาพ

5 โครงการตรวจคัดกรองกลุ�มเสี่ยง  -เพื่อให.กลุ�มเสี่ยง/ผู.ป:วยโรคเรื้อรัง  - ดําเนินกิจกรรมการตรวจ  Lab ใหญ� 44,000 44,000 44,000  - ร.อยละ 80 ของผู.ป:วย   - กลุ�มเสี่ยง/ผู.ป:วยโรค NCDs กองทุนฯ

และลดภาวะแทรกซ.อนในผู.ป:วยได.รับการคัดกรองความเสี่ยง/ประเมิน ประจําปO แก�กลุ�มเสี่ยง/ผู.ป:วยโรคเรื้อรัง (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) โรค NCDs  ได.รับการ ได.รับการคัดกรองความเสี่ยง ทม.บร.

กลุ�มโรค NCDs ภาวะแทรกซ.อนโดยการตรวจ Lab ในศูนย�บริการฯ ปOละ 1 ครั้ง ตรวจ Labใหญ�ประจําปO และประเมินภาวะแทรกซ.อนตาม 

 ใหญ�ประจําปOตามเกณฑ�   - ตรวจ Lab ด.วยการเจาะเลือดปลายนิ้ว  - รัอยละ 90 ของกลุ�ม เกณฑ�  และสามารถควบคุมโรค

 - เพื่อให.ผู.ป:วยกลุ�มโรค NCDs ได.รับ ทุกครั้งใน/ทุก  6 เดือน โรค NCDsได.รับการตรวจ เรื้อรังได.

การตรวจ Lab ติดตามผลการรักษา ในผู.ป:วยไขมันในเลือดสูง Lab ติดตามผลการรักษา  

 - เพื่อให.ผู.ป:วยเบาหวาน ได.รับการ  - ตรวจจอประสาทตา และปลายประสาท  - รัอยละ 100 ของผู.ป:วย  

ตรวจจอประสาทตา/ปลายประสาท- เท.าผู.ป:วยเบาหวานในศูนย�บริการฯ  เบาหวานได.รับการตรวจ 

เท.าตามเกณฑ�  ร.อยละ  100 ปOละ 2 ครั้ง จอประสาทตา ปลาย 

ประสาทเท.า

6 โครงการสื่อสร.างสรรค�  -เพื่อให.ศูนย�บริการมีสื่อสุขศึกษา  -จัดทําสื่อไวนิล  ประชาสัมพันธ� 98,000 98,000 98,000  -ศูนย�บริการสาธารณสุข  - ศูนย�บริการมีสื่อสุขศึกษา กองทุนฯ

ประชาสัมพันธ�ก.าวหน.า ประชาสัมพันธ�  สําหรับให.ความรู.แก� จํานวน  20  ชุด (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) มีสื่อสุขศึกษา/เอกสาร สําหรับให.บริการแก�ผู.รับบริการ ทม.บร.

พัฒนาศูนย�บริการ ผู.มารับบริการอย�างเพียงพอ  - จัดทําแผ�นพับ  จํานวน  5  เรื่อง ๆ ละ ด.านสุขภาพไว.บริการ อย�างเพียงพอ

 -เพื่อให.เกิดการเรียนรู./รับความรู. ละ1,000  ชุด ประชาชนอย�างเพียงพอ  - ประชาชนสามารถนําความรู.ที่

จากสื่อได.ด.วยตนเอง  และสามารถ โดยมีการผลิตสื่อปOละ ได.รับไปปรับใช.ในชีวิตประจําวันได.

นําไปปรับใช.ในชีวิตประจําวันได. 1  ครั้ง  

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการรณรงค�ตรวจคัดกรอง -เพื่อให.อาสาสมัครสาธารณสุชหญิง,  -อาสาสมัครสาธารณสุชหญิง  26,000 26,000 26,000  -สตรีวัย 30 - 60 ปO  -สตรีกลุ�มอายุ 30 ปOขึ้นไปมี กองทุนฯ

มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง แกนนําสตรีและหญิงวัยเจริญพันธ� แกนนําสตรีและหญิงวัยเจริญพันธ� (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ได.รับการตรวจคัดกรอง ความรู. ความเข.าใจที่ถูกต.องและ ทม.บร.

เต.านมในหญิงวัยเจริญพันธุ� ในชุมชนเป�าหมาย 8 ชุมชน มีความรู. ในชุมชนเป�าหมาย 8 ชุมชน มะเร็งเต.านมร.อยละ 80 สามารถตรวจเต.านมด.วยตนเอง

ในชุมชน ความเข.าใจ ที่ถูกต.องเกี่ยวกับมะเร็ง สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต.านม  -สตรีวัย 30 - 60 ปO ได.อย�างถูกต.อง

เต.านมและมะเร็งปากมดลูก ตนเองได.อย�างน.อยเดือนละ 1 ครั้ง ได.รับการตรวจคัดกรอง  -สตรีกลุ�มอายุ 30 ปOขึ้นไปได.รับ

 -เพื่อให.สตรีกลุ�มเป�าหมายมีทักษะ และ ได.รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูก การตรวจมะเร็งปากมดลูก  และ

ในการตรวจมะเร็งเต.านมด.วยตนเอง ปากมดลูกอย�างน.อยปOละ 1 ครั้ง ร.อยละ 80 ลดการเจ็บป:วยด.วยโรคมะเร็ง

ทุกเดือนและตะหนักถึงอันตรายและ ปากมดลูก

ให.ความสนใจเข.ารับการตรวจคัดกรอง 

มะเร็งปากมดลูกจากเจ.าหน.าที่สถาน 

บริการสาธารณสุขทุกปO

8 โครงการส�งเสริมอนามัยมารดา -เพื่อให.มารดาขณะตั้งครรภ� มีความรู.  - มารดาหลังคลอด 10,000 10,000 10,000  -มารดาขณะตั้งครรภ�  -มารดาสามารถดูแลตนเองใน กองทุนฯ

และทารกในหญิงตั้งครรภ� ในการดูแลตนเองตลอดการตั้งครรภ�  - ทารกแรกเกิด (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน)  -มารดาหลังคลอด ขณะตั้งครรภ�และสามารถประเมิน ทม.บร.

 -เพื่อป�องกันภาวะแทรกซ.อนระหว�าง ที่มารับบริการที่ศูนย�บริการสาธารณสุข  -ทารกแรกเกิด ความผิดปกติในขณะตั้งครรภ�ได.

ตั้งครรภ� ระยะคลอด และหลังคลอด เทศบาลเมืองบุรีรัมย�ทุกคน ที่มารับบริการ  -มารดาไปฝากครรภ�ครั้งแรก

 -เพื่อให.มารดาเห็นถึงความสําคัญของ  - จัดให.มีคลีนิคฝากครรภ�และตรวจ ที่ศูนย�บริการสาธารณสุข  อายุครรภ�น.อยกว�า  12  สัปดาห�

การฝากครรภ� และการตรวจทางห.อง หลังคลอดที่ศูนย�บริการสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองบุรีรัมย� และรับการตรวจทางห.อง

ปฏิบัติการ ทุกวันพุธ ด.รับการฝากครรภ�/ ปฏิบัติการตามเกณฑ�

 -เพื่อให.มารดาสามารถประเมินความ ตรวจสุขภาพเกณฑ�  -ทารกแรกเกิดไม�มีภาวะ

ผิดปกติของทารกแรกเกิดได. ฝากครรภ�/ตรวจสุขภาพ แทรกซ.อน น้ําหนักตามเกณฑ�

 -เพื่อให.ทารกแรกเกิดไม�มีภาวะ คุณภาพ ร.อยละ 100 ได.รับการ เลี้ยงตามเกณฑ�

แทรกซ.อนและได.รับการดูแล ได.รับการเลี้ยงดูอย�างถูกต.อง

อย�างถูกวิธี และมีพัฒนาการสมวัย

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการปรับปรุงระบบ  -เพื่อปรับปรุงระบบเภสัชกรรม  -มีตู.และชั้นเก็บยา กระเปeาปฐมพยาบาล 50,000 50,000 50,000  -มีระบบการจัดเก็บยา  -ระบบเภสัชกรรม ระดับปฐมภูมิ กองทุนฯ

เภสัชกรรมระดับปฐมภูมิ ห.องจ�ายยาคลังยา ยาในห.องปฐม ที่เป6นมาตรฐานและปลอดภัย (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ที่เป6นมาตรฐานและ ในศูนย�แพทย�ชุมชนสาขา 2  ได. ทม.บร.

ในศูนย�แพทย�ชุมชนสาขา 2 พยาบาลและ ระบบยาฉุกเฉิน  -มีเอกสาร ชี้แจงการใช.ยา ทั้งยา ปลอดภัย มาตรฐานผ�านเกณฑ�การประเมิน

ให.มีมาตรฐานตามเกณฑ� รับประทาน และยาฉีด การแพ.ยา  -มีมาตรฐานการใช.ยา ของโรงพยาบาลบุรีรัมย�

ระดับปฐมภูมิ ผ�านการประเมิน บัตรประจําตัวการแพ.ยา เป6นลายลักษณ�อักษร

ของโรงพยาบาลบุรีรัมย�  -ผู.รับบริการได.รับการประเมินการใช.ยา  -มีเภสัชกรแนะนําการ 

การแพ.ยา จากเภสัขกร ใช.ยาที่ถูกต.องแก�ผู.รับ 

บริการ 

10 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู. -เพื่อให.ผู.ประกอบการค.าภายใน  -ตรวจคัดกรองสุขภาพแม�ค.าในตลาดสด 10,000 10,000 10,000  -ผู.ประกอบการค.าได.รับ  -ผู.ประกอบการค.าภายในตลาด กองทุนฯ

ประกอบการค.าในตลาดและกลุ�ม ตลาดเทศบาลเมืองบุรีรัมย�  ได.รับ เทศบาล  และตลาดค.าปลีกปOละ 1-2 ครั้ง  (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) การตวจคัดกรองสุขภาพ เทศบาลเมืองบุรีรัมย�ได.รับการ ทม.บร.

ผู.ด.อยโอกาสกลุ�มต�าง ๆ ตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพ ประมาณ  300 คน/ปO ปOละ 1 ครั้งประมาณ  ตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพ

300 ราย ทําให.สามารถป�องกันตนเอง

ไม�เจ็บป:วยด.วยโรคเรื้อรัง

11 โครงการตรวจสุขภาพหัวใจของ  -เพื่อให.ผู.ป:วยโรคเรื้อรังและผู.สูงอายุ  -ผู.สูงอายุในชุมชนและผู.ป:วยที่รับบริการ 30,000 30,000 30,000  -ผู.ป:วยโรคเรื้อรังและ  -ผู.ป:วยโรคเรื้อรังและผู.สูงอายุ กองทุนฯ

ผู.ป:วยโรคเรื้อรังและผู.สูงอายุ ในชุมชนได.รับการเฝ�าระวังโรคหัวใจ ที่ศูนย�แพทย�2  ประมาณ 250 คน  ได.รับ (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ผู.สูงอายุในชุมชนที่ ในชุมชน ได.รับการเฝ�าระวัง ทม.บร.

ในชุมชน และหลอดเลือด การตรวจสุขภาพหัวใจ เทศบาลรับผิดชอบ ได. โรคหัวใจและหลอดเลือดอย�าง

 -เพื่อเป6นการประชาสัมพันธ�ศักยภาพ รับการตรวจหัวใจ ปOละ ต�อเนื่อง  และไม�เจ็บป:วยด.วย

ของศูนย�บริการฯ  มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 1 ครั้ง โรคหัวใจ 

12 โครงการถึงใจถึงที่ชลอชีวี  -เพื่อให.สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและ  -จัดให.มีผู.บริบาลดูแลผู.สูงอายุที่มีภาวะ 200,000 200,000 200,000  -ผู.สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  -ผู.สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและ กองทุนฯ

ผู.ป:วยติดบ.าน  ติดเตียง ผู.มีภาวะพึ่งพิง  ในชุมชนได.รับการ พึ่งพิง  และผู.ป:วยที่มีภาวะพึ่งพิงตาม (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) และผู.ที่มีภาวะพึ่งพิง ผู.ที่มีภาวะพึ่งพิงได.รับการดูแล ทม.บร.

เยี่ยมบ.านอย�างต�อเนื่อง เกณฑ�มาตรฐานการดูแลอย�างต�อเนื่อง ได.รับการดูแล ร.อยละ 80จากผู.บริบาลตามเกณฑ�มาตรฐาน

 -เพื่อให.ผู.สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  และ จํานวน  103  คน ของเป�าหมาย ส�งผลให.มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู.มีภาวะพึ่งพิง  ได.รับการดูแลจาก

ผู.บริบาลอย�างถูกต.อง

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  2  ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแพทย�แผนไทยรักจริง -เพื่อให.ผู.ป:วยหรือผู.สูงอายุ  ผู.  -เยี่ยมบ.านและบริการผู.ป:วยที่มีปhญหา 100,000 100,000 100,000  -มีบริการแพทย�  -ผู.ป:วยหรือผู.สงอายุได.รับการ กองทุนฯ

ไม�ทิ้งกัน พิการได.รับการพื้นฟูและส�งเสริม ทางระบบกล.ามเนื้อและโครงสร.างรวม (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) แผนไทยเชิงรุกในชุมชน ดูแลและส�งเสริมสุขภาพด.วย ทม.บร.

สุขภาพด.วยวิธีการแพทย�แผนไทย เนื้อยึดเสริมในชุมชน เช�น ผู.พิการ ผู.ป:วย ที่รับผิดชอบประมาณ วิธีการแพทย�แผนไทย  ทําให.

ผู.สูงอายุ  ผู.มีข.อบ�งชี้ทางการนวด  จํานวน 300  ราย สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได.

จํานวน 300  คน อย�างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร
ที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข

แนวทางที่  2   ส9งเสริมและให�บริการแพทย
แผนไทยและแพทย
ทางเลือก

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  2  ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  4   ส9งเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ  -เพื่อพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มพูนทักษะ  -จัดกิจกรรมการอบรมฟZ[นฟูความรู.แก� 103,700 103,700 103,700  - ร.อยละ  80  ของ  -อสม. ได.รับการพัฒนาความรู. กองทุนฯ

อาสาสมัครสาธารณสุข การส�งเสริมสุขภาพ/ป�องกันโรค  อสม.ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย�  (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) อสม. เข.าร�วมกิจกรรม อย�างต�อเนื่อง  สามารถนําความรู. ทม.บร.

เทศบาลเมืองบุรีรัมย� แก�  อสม  ปOละ  4  ครั้ง ทุก  3  เดือน  การอบรม ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน  

ให.มีสุขภาพอนามัยที่ดี

งบประมาณและที่ผ�านมา

ยุทธศาสตร
ที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  2  ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเตรียมพร.อม  -เพื่อเสริมสร.างความรู. ความเข.าใจแก�  -มีผู.สูงอายุเข.าร�วมโครงการจากเขต 10,000 10,000 10,000  - ผู.สูงอายุมีความรู.   -ผู.สูงอายุมีความรู. ความเข.าใจ กองทุนฯ

เข.าใจ วัยสูงอายุ ผู.สูงอายุเกี่ยวกับสาเหตุและการเปลี่ยน ที่รับผิดชอบ 8 ชุมชน รวมเป6นจํานวน (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ความเข.าใจเกี่ยวกับวัย สาเหตุและการเปลี่ยนแปลง ทม.บร.

แปลงทางร�างกาย อารมณ� จิตใจ 80 คน สูงอายุร.อยละ 80 ของ ทางร�างกาย อารมณ� จิตใจ

 -เพื่อให.ผู.สูงอายุมีความรู. ความเข.า จํานวนผู.สูงอายุที่เข.าร�วม  -ผู.สูงอายุมีความรู. ความเข.าใจ 

ใจเกี่ยวกับปhญหาสําคัญและโรคที่พบ โครงการ เกี่ยวกับปhญหาสําคัญและ

บ�อยในวัยสูงอายุ  - ผู.สูงอายุมีความรู.  โรคที่พบบ�อยในวัยสูงอายุ

 -เพื่อให.ผู.สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพ ความเข.าใจเกี่ยวกับ   -ผู.สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพ

ของตนเองเบื้องต.นได. ปhญหาสําคัญและโรคที่ ของตนเองเบื้องต.นได.

 -เพื่อให.ผู.สูงอายุได.มีการพบปะ พบบ�อยร.อยละ 80 ของ  -ผู.สูงอายุได.มีการพบปะ

และแลกเปลี่ยนประสบการณ� จํานวนผู.สูงอายุที่เข.าร�วม และแลกเปลี่ยนประสบการณ� 

โครงการ เกิดองค�ความรู.ใหม�ๆ

2 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ -เพื่อให.นักเรียนในเขตรับผิดชอบ  - นักเรียนระดับอนุบาลถึง ป.4 20,000 20,000 20,000 - ร.อยละ 80 ของนักเรียน -เด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบ กองทุนฯ

ในเด็กวัยเรียน ได.รับการตรวจสุขภาพเบื้องต.นปOละ  ได.รับการตรวจสุขภาพโดยเจ.าหน.าที่ (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ได.รับการตรวจสุขภาพ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ� ทม.บร.

1  ครั้ง ปOละ 1 ครั้ง ป.5,ป.6 ตรวจสุขภาพ - ร.อยละ 100  ของ มีพัฒนาการดีมีสติปhญญาดี เพื่อ 

 -เพื่อค.นหาความผิดปกติ เพื่อส�ง ด.วยตนเอง นักเรียนที่มีภาวะผิดปกติ การเรียนรู.ที่ดีต�อไป

รักษาต�อได.ตามความเหมาะสมและ  - นักเรียน ป.1-ป.4 ได.รับการตรวจ ได.รับการรักษาเบื้องต.น  -เด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติ 

ทันท�วงที วัดสายตาด.วย E-Chart และตรวจ และส�งต�อหากเกินขอบ ได.รับการส�งต�อเพื่อการรักษา

 -เพื่อส�งเสริมให.เด็กนักเรียนมีสุขภาพ การได.ยินปOละ 1 ครั้ง ป.5,ป.6 เขตการรักษา ที่ถูกต.อง

อนามัยแข็งแรงสมบูรณ� มีพัฒนาการดี ตรวจด.วยตนเอง

มีสติปhญญาดี เพื่อการเรียนรู.ที่ดีต�อไป

ยุทธศาสตร
ที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข

แนวทางที่  5   ส9งเสริมระบบงานสร�างเสริมสุขภาพอนามัย

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

 - นักเรียนที่มีเหาได.รับการกําจัดเหา

ปOละ 1 ครั้ง

 - นักเรียนร.อยละ 10 ได.รับการ

สุ�มตรวจสภาวะเลือดจางโดยการ

เจาะ HCT

 -นักเรียน ป.1-ป.6 ได.รับการตรวจหา

สภาวะการขาดสารไอโอดีนปOละ 1 ครั้ง

3 โครงการส�งเสริมการ  -เพื่อส�งเสริมให.ประชาชนกลุ�มหรือ  -ส�งเสริมให.มีกลุ�มหรือชมรม 500,000 500,000 500,000  -ร.อยละ  50 ของ  -ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  องค�กรภาค

ออกกําลังกายของกลุ�ม ชมรมด.านการออกกําลังกายได.ออก ออกกําลังกายจัดกิจกรรมออกกําลังกาย (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ประชาชนอายุ  15  ปO ทั้งร�างกายและจิตใจ  ประชาชน ประชาชน

หรือชมรมต�าง ๆ ภาคประชาชนกําลังกายอย�างสม่ําเสมอและสร.าง อย�างต�อเนื่อง ประมาณ  11  กลุ�ม ดังนี้ ขึ้นไปมีพฤติกรรม มีการรวมตัวกันดําเนินกิจกรรม  กองทุนฯ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย�าง 1.ชมรมแอโรบิคสวนรมย�บุรี  รุ�งอรุณ การออกกําลังกาย ด.านสุขภาพโดยยึดหลัก  3  อ. ทม.บร.

ถูกต.อง 2.ชมรมแอโรบิคสวนรมย�บุรี  สนธยา อย�างสม่ําเสมอ 2 ส.

3.ชมรมหว.ายตันกง

4.กลุ�มออกกําลังกายชุมชนหลักเมือง

5.กลุ�มออกกําลังกายชุมชนวัดอิสาณ

6.กลุ�มผู.สูงวัยรักสุขภาพชุมชน

บุลําดวนเหนือ

7.กลุ�มแอโรบิค  2001

8.กลุ�มผู.สูงอายุชุมชนชุมเห็ด

9.กลุ�มเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

10.กลุ�มจักรยานเพื่อสุขภาพ

และสิ่งแวดล.อม

11.ชมรมลีลาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย�

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการเฝ�าระวังภาวะ  -เพื่อให.เด็ก 0 - 5 ปO  ได.รับการดูแล  -เด็กแรกเกิด - 5 ปO  11  เดือน  29 วัน 60,000 60,000 60,000  -เด็ก 0 - 5 ปO มีน้ําหนัก  -เด็ก 0 - 5 ปO ได.รับการดูแล กองทุนฯ

โภชนาการเด็ก 0 - 5 ปO อย�างเหมาะสม ใน 8  ชุมชน เขตรับผิดชอบ  คือ (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ตามเกณฑ� ร.อยละ 80  อย�างเหมาะสม  มีการเจริญเติบโต ทม.บร.

ในชุมชน  -เพื่อให.เด็ก 0 - 5 ปO  ได.รับการ    1.ชุมชนบุลําดวนเหนือ  -เด็ก 0 - 5 ปO มีส�วนสูง และพัฒนาการสมวัย  ได.รับวัคซีน

เฝ�าระวังภาวะโภชนาการตามวัย    2.ชุมชนตลาด  บขส. ตามเกณฑ� ร.อยละ 90 ครบตามเกณฑ�  และมีสุขภาพ

 -เพื่อให.เด็ก 0 - 5 ปO  ได.รับวัคซีน    3.ชุมชนหลังศาล  -เด็ก 0 - 5 ปO มีรูปร�าง แข็งแรง

ครบตามเกณฑ�    4.ชุมชนเทศบาล สมส�วน  ร.อยละ85

 -เพื่อให.เด็ก 0 - 5 ปO  ได.รับการ    5.ชุมชนบุลําดวนใต.

ประเมินพัฒนาตามช�วงวัย    6.ชุมชนราชภัฎ

 -เพื่อให.เด็ก 0 - 5 ปO  ที่มีปhญหา    7.ชุมชนต.นสัก

สุขภาพได.รับการแก.ไขอย�างเหมาะสม    8.ชุมชนโคกกลาง

5 โครงการเยี่ยมดูแลสุขภาพมารดา -เพื่อให.มารดาและบุตรได.รับการ  -หญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด 100,000 100,000 100,000  -มารดาและทารกแรก  -มารดาและทารกได.รับการดูแล กองทุนฯ

หลังคลอดและทารกแรกเกิดดูแลสุขภาพอย�างเหมาะสม 18  ชุมชน  ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย� (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) เกิดได.รับการดูแลครบ สุขภาพที่เหมาะสมไม�เกิดภาวะ ทม.บร.

ในชุมชน  -เพื่อให.ทารกได.รับการเลี้ยงด.วยนม ได.รับการเยี่ยมดูแลหลังคลอด 3  ครั้ง ร.อยละ  65 แทรกซ.อนในระยะหลังคลอด

แม�อย�างเดียวนาน  6  เดือน  ได.รับ  -เด็กแรกเกิดได.รับนม

วัคซีนตามเกณฑ�  ได.รับการประเมิน แม�อย�างเดียวนาน  6   -ทารกได.รับการเลี้ยงดูอย�าง

พัฒนาการช�วงวัย เดือน เหมาะสม  มีการเจริญเติบโต

 -เพื่อให.มารดาได.รับการตรวจ  -เด็กแรกเกิดมีน้ําหนัก และมีพัฒนาการสมวัย  ได.รับ

หลังคลอดและได.รับการคุมกําเนิด >   2,500  กรัม วัคซีนตามเกณฑ�

ด.วยวิธีที่เหมาะสม ร.อยละ  80  -มาดาได.รับการคุมกําเนิดด.วย

  -เด็กแรกเกิดได.รับ วิธีที่เหมาะสม

วัคซีนตามเกณฑ�

ร.อยละ  100

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  2  ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  6  ป>องกัน ควบคุมโรคติดต9อ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเฝ�าระวังโรค  -เพื่อให.การดําเนินงานป�องกันและ  -กิจกรรมการเฝ�าระวังโรคโดยรับ/ส�ง 130,000 130,000 130,000  -อัตราป:วยและอัตราตาย -การควบคุมโรคเป6นไป  - กองทุนฯ

ทางระบาดวิทยา ควบคุมโรคติดต�อเป6นไปอย�างมี รายงานโรคต�อเนื่อง  จัดทําสถานการณ� (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ของโรคติดต�อทางระบาด อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทม.บร.

ประสิทธิภาพ  โดยใช.ระบาดวิทยา โรคที่สําคัญและรายงานอย�างต�อเนื่อง วิทยาลดลง ร.อยละ 10  -อัตราป:วยของโรคที่ต.องเฝ�าระวัง ศสช.รพ.บร.

ในการดําเนินงาน ทุกสัปดาห� ทางระบาดวิทยาลดลง (สาขา 1,3)

 -เพื่อเตรียมความพร.อมในด.านวัสดุ  -กิจกรรมการสอบสวนโรคจะดําเนินการ  ตามเป�าหมายของกระทรวง สสอ.เมือง 

อุปกรณ�เวชภัณฑ� เคมีภัณฑ� และน้ํา เฉพาะรายโรคที่เป6นปhญหาและโรคติดต�อ สาธารณสุข สสจ.บร

มันเชื้อเพลิงที่ใช.ในการปฏิบัติงาน ที่ต.องเฝ�าระวังใน  18  ชุมชน  โดย ศสมช.  18 

ป�องกันควบคุมโรค  * รวบรวมข.อมูลผู.ป:วย  ค.นหาขอบเขต ชุมชน

การกระจายโรค

 * เก็บตัวอย�างส�งตรวจวิเคราะห�ทางห.อง

ปฏิบัติการ

 * ดําเนินการป�องกันและควบคุมโรค

 * ประสานงาน  SRRT  และเครือข�ายใน

การเฝ�าระวังและควบคุมโรค

 * เขียนรายงานการสอบสวนโรค

 * ประเมินผลการดําเนินงานเฝ�าระวัง

และควบคุมโรค

งบประมาณและที่ผ�านมา

ยุทธศาสตร
ที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการรณรงค�กําจัดลูกน้ํา  -เพื่อเฝ�าระวัง ป�องกัน ควบคุมการ  -จัดกิจกรรมรณรงค�กําจัดลูกน้ําและแหล�ง 241,000 241,000 241,000 -ผลการสํารวจค�า HI/CI - ประชาชนได.รับความรู.  - กองทุนฯ

ยุงลายป�องกันโรคไข.เลือดออกแพร�ระบาดของโรคไข.เลือดออก เพาะพันธุ�ยุงลายทุกหลังคาเรือนโดยขบวน (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ในชุมชนน.อยกว�า ร.อยละและมีส�วนร�วมในการป�อง ทม.บร.

 -เพื่อให.ความรู.แก�ประชาชนในการ การมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในชุมชน 10 กันตนเองจากโรคไข.เลือด  - ศสช.

 ป�องกันตนเองจากโรคไข.เลือดออก เดือนละ  1  ครั้ง (12 ครั้งต�อปO)  จํานวน -ค�า CI ในวัด โรงเรียน ออก 3 แห�ง

18  ชุมชน และศูนย�เด็ก เท�ากับ - ค�า HI ในชุมชนน.อยกว�า 10

   -ประชาสัมพันธ�ให.ความรู.รายหลังคาเรือน ร.อยละ  0 - ค�า CI ในวัด โรงเรียนและศูนย�

 -จัดหาวัสดุและอุปกรณ�ในการดําเนินงาน -อัตราป:วยโรคไข.เลือด เด็กเท�ากับ 0

รณรงค� ออกลดลงไม�น.อยกว�า - อัตราป:วยของโรคไข.เลือด

 -ค�าตอบแทน  อสม. ในการรณรงค�  ร.อยละ 20 ของค�า ออกลดลงน.อยกว�าร.อยละ 20

สํารวจควบคุมกําจัดลูกน้ําและแห�งเพาะ มัธยฐานย.อนหลัง 5 ปO ของค�ามัธยฐานย.อน หลัง 5 ปO

พันธ�ยุงลายเดือนละ 1  ครั้ง (12 ครั้งต�อปO)  -อัตราตายไม�เกิน 

ในชุมชน จํานวน  6,500  หลังคาเรือน ๆ ร.อยละ 0.13

ละ  2  บาท

 -จัดกิจกรรมรณรงค�ใหญ�ทั่วเขต

เทศบาลเมืองบุรีรัมย�  โดยร�วมกับสถาบัน

การศึกษา  อสม.  และหน�วยงานที่เกี่ยว

ข.อง  ปOละ  1  ครั้ง

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  2  ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ -เพื่อให.  อสม.  มีความรู.ด.าน  -อสม. ทั้ง  18  ชุมชน  ออกตรวจสอบ  - 26,600  -  -อสม. มีความรู.ด.าน  -อสม. มีความรู.ความเข.าใจ กองทุนฯ

ด.านคุ.มครองผู.บริโภคแก� คุ.มครองผู.บริโภค ฉลากผลิตภัณฑ�อาหารและเครื่องสําอางค� (งบกองทุน)  คุ.มครองผู.บริโภคสามารถ ด.านคุ.มครองผู.บริโภคมากขึ้น ทม.บร.

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน -เพื่อให.  อสม.  สามารถดําเนินการ ในร.านของชําและร.านเสริมสวย  แล.ว ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ�สามารถนําไปปฏิบัติได.อย�าง

ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ�อาหาร รายงานให.ทราบทราบเมื่อดําเนินการ อาหาร  สารปนเปZ[อนใน ถูกต.อง

และผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางค� เสร็จสิ้น อาหารและผลิตภัณฑ�  -ประชาชนได.รับความปลอดภัย

ในร.านของชําและร.านเสริมสวยได.  -จัดอบรมให.ความรู.แก�  อสม. 18 ชุมชน เครื่องสําอางค�ได.อย�าง ในการบริโภคอาหารและใช.

 -เพื่อให.ประชาชนได.รับความ จํานวน  100  คน  ระยะเวลา  1  วัน ถูกต.อง  ร.อยละ  100 เครื่องสําอาง

ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร  -ประชาชน ได.รับความ

และใช.เครื่องสําอางค�เพิ่มขึ้น ปลอดภัยในการบริโภค

อาหารและเครื่องสําอางค�

คิดเป6นร.อยละ  90  ของ

ประชาชนในเขตเทศบาล

ยุทธศาสตร
ที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข

แนวทางที่  8  ส9งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะให�ได�มาตรฐาน

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  5  ด�านการบริหารจัดการ

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค
กร

ยุทธศาสตร
ที่  7  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร  และการบริการประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเผยแพร�ประชาสัมพันธ� -เพื่อผลิตสื่อรูปแบบต�าง ๆ เป6น  -จัดทําเอกสารแผ�นพับเผยแพร�การ 35,000 35,000 35,000  -ร.อยละ  90 ของ  -ประชาชนในเขตเทศบาล กองทุนฯ

กองทุน การประชาสัมพันธ�กองทุนให. ดําเนินงานของกองทุนหลักประกัน (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ประชาชนในเขต เมืองบุรีรัมย�ได.รับข.อมูลข�าวสาร ทม.บร.

ประชาชนทราบ สุขภาพเทศบาลเมืองบุรีรัมย� เทศบาลเมืองบุรีรัมย� และการดําเนินงานของกองทุน

รับรู.และเข.าใจสิทธิ์

บทบาทหน.าที่ของ

กองทุน  

งบประมาณและที่ผ�านมา

แนวทางที่  2  ส9งเสริมความรู�และประชาสัมพันธ
กิจการของเทศบาล
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  5  ด�านการบริหารจัดการ

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค
กร

ยุทธศาสตร
ที่  7  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร  และการบริการประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการกองทุน -เพื่อให.การบริหารจัดการกองทุน  -จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 250,500 250,500 250,500  -คณะกรรมการกองทุน  -คณะกรรมการทุกคนมีความ กองทุนฯ

เป6นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ประจําปOและพิจารณารับรองแผน (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) มีการประชุมอย�างน.อย เข.าใจในบทบาทหน.าที่ของ ทม.บร.

ปฏิบัติงานด.านสาธารณสุข 4  ครั้ง ตนเอง

 -จัดประชุมปรับปรุงแผนและปรับเปลี่ยน  -คณะกรรมการสามารถ

โครงการตามความเหมาะสม บริหารจัดการกองทุนได.อย�างมี

 -จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ประสิทธิภาพ  

อย�างน.อยปOละ  4  ครั้ง

 -จัดระดมความคิดเห็นในการจัดทํา

แผนกองทุนปOละ  1  ครั้ง

2 โครงการจ.างเหมาบุคลากร  -เพื่อให.มีบุคลากรช�วยงานด.านการ  -จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตาม 96,000 96,000 96,000  -มีบุคลากรช�วยงาน  - มีบุคลากรช�วยงานด.านการ กองทุนฯ

ช�วยงานบันทึกข.อมูลงานการเงินบันทึกข.อมูลและช�วยงานการเงิน หน.าที่ที่รับผิดชอบ  จํานวน  1  คน (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) กองทุนหลักประกัน บันทึกข.อมูลและช�วยงานการ ทม.บร.

และบัญชี และบัญชี สุขภาพปOละ  1  คน เงินและบัญชี

แนวทางที่  6  เสริมสร�างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  2  ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาหน�วยบริการ  -เพื่อให.ประชาชนได.รับบริการด.าน  -จัดให.บริการด.านการรักษาพยาบาล 600,000 600,000 600,000  -ร.อยละ 100 ของผู.มา  -ประชาชนได.รับบริการด.าน กอง

ปฐมภูมิเทศบาลเมืองบุรีรัมย� การรักษาพยาบาล  ส�งเสริมคุณภาพ ส�งเสริมสุขภาพ  ป�องกันควบคุมโรคและ รับบริการที่ศูนย�บริการ สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย�าง สาธารณสุขฯ

ป�องกันควบคุมโรค  และการฟABนฟู การฟABนฟูสภาพมาตรฐานการให.บริการของ สาธารณสุขได.รับการ ทั่วถึง

สภาพอย�างมีคุณภาพ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ บริการด.านสาธารณสุข  -มียาและเวชภัณฑ�ไว.รักษา 

 -เพื่อให.มีบุคลากรปฏิบัติงานใน ทั้งในและนอกเวลาราชการ  โดยมี ที่มีประสิทธิภาพ ผู.ปGวยอย�างเพียงพอ

หน�วยบริการปฐมภูมิอย�างเพียงพอ ประชาชน มารับบริการปHละ 15,000  ราย  -จัดจ.างบุคคลในการ  -มีบุคลากรปฏิบัติงานในหน�วย

 -เพื่อให.ประชาชนเข.าถึงบริการ  -จัดให.มีเจ.าหน.าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ให.บริการด.าน บริการปฐมภูมิอย�างเพียงพอ

ด.านสาธารณสุขอย�างทั่วถึง  -จัดจ.างบุคลากรในการปฏิบัติงาน สาธารณสุข  2  คน และมีคุณภาพ

 -เพื่อให.มีแพทย�ตรวจรักษา ในหน�วยบริการปฐมภูมิ  เช�นเจ.าหน.าที่  -ผู.ปGวยโรคเรื้อรัง  -ผู.ปGวยได.รับการเยี่ยมบ.านจาก

พยาบาลประจําที่หน�วยบริการ บันทึกข.อมูล  ฯลฯ ผู.สูงอายุ  ผู.พิการได.รับ นักสุขภาพครอบครัวตาม

ปฐมภูมิ  -จัดให.มีการเยี่ยมบ.านเชิงรุกในชุมชน การเยี่ยมบ.าน ปHละ 1 มาตรฐาน

ครั้ง/คน

งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป- (พ.ศ. 2560 - 2562)

งบหลักประกันสุขภาพถ�วนหน�า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย


ยุทธศาสตร
ที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข

แนวทางที่  1  ปรับปรุงและขยายการบริการด�านการรักษาพยาบาล

(งบหลักประกันสุขภาพถ.วนหน.า)



154ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  2  ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  2   ส8งเสริมและให�บริการแพทย
แผนไทยและแพทย
ทางเลือก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ.างเหมาผู.ให.บริการ  -เพื่อให.ประชาชนได.รับบริการแพทย� -เปJดให.บริการการแพทย�แผนไทยที่ 200,000 200,000 200,000  -ร.อยละ 100 ของผู.รับ  -ประชาชนได.รับบริการ กอง

แพทย�แผนไทย แผนไทย แพทย�ทางเลือกในการดูแลศูนย�บริการสาธารณุสข 1 ในวัน เวลา  บริการแพทย�แผนไทย แพทย�แผนไทยอย�างถูกต.องและ สาธารณสุขฯ

สุขภาพอนามัย เช�น การนวด  การอบราชการ และนอกเวลาราชการในวัน ได.รับบริการที่มีคุณภาพพอเพียง

สมุนไพร  การประคบสมุนไพร จันทร� - ศุกร� เวลา 16.30-20.30 น.  -ภูมิปMญญาด.านการนวด

 -เพื่อให.มีผู.ให.บริการแพทย�แผนไทยซึ่งมีผู.มารับบริการปHละประมาณ แผนไทยได.รับการสนับสนุน 

อย�างเพียงพอกับความต.องการของ 1,500  ราย อนุรักษ�เปPนสมบัติของท.องถิ่น

ประชาชน  -จ.างเหมาผู.มีความรู.แพทย�แผนไทย  

 -เพื่อเปPนการส�งเสริมอาชีพประชาชน สําหรับให.บริการอย�างเพียงพอ

และส�งเสริมภูมิปMญญาท.องถิ่น ประมาณ  2 -3  คน 

ยุทธศาสตร
ที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ�านมา

(งบหลักประกันสุขภาพถ.วนหน.า)



155ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  2  ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  3  ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานพยาบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและแลก -เพื่อพัฒนาความรู.บุคลากร  -บุคลากรด.านสาธารณสุขได.รับการ 300,000 300,000 300,000  -บุคลากรสาธารณสุข  -บุคลากรสาธารณสุขได.รับการ กอง

เปลี่ยนเรียนรู.ของบุคลากรด.านสาธารณสุข พัฒนาโดยการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู. ได.รับการอบรมและ พัฒนาศักยภาพให.ทันต�อเทค สาธารณสุขฯ

สาธารณสุข  -เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู. ปHละ 1  ครั้ง  ประมาณ  50  คน แลกเปลี่ยนเรียนรู.  โนโลยีที่ทันสมัย และความรู.ใหม� 

ของบุคลากรสาธารณสุข  -บุคลากรสาธารณสุขได.รับการอบรมและ 200,000 200,000 200,000 ที่หน�วยงานที่เกี่ยวข.อง ในการพัฒนาการงานสาธารณสุข 

พัฒนาความรู.จากหน�วยงานอื่น ๆ ปHละ 4 ครั้ง/ปH/คน

3 - 4 ครั้ง/คน/ปH

2 โครงการปรับปรุงซ�อมแซมอาคาร -เพื่อให.อาคารศูนย�บริการ  -ปรับปรุงซ�อมแซมอาคารศูนย�บริการ   -ศูนย�บริการได.รับการ  -เพื่อให.ศูนย�บริการสาธารณสุข กอง

ศูนย�บริการสาธารณสุข เทศบาลสาธารณสุข สามารถให.บริการ ใหม�  ประกอบด.วย ปรับปรุงต�อเติมพัฒนา ใหม�ทันสมัย สามารถให.บริการ สาธารณสุขฯ

เมืองบุรีรัมย� ด.านสุขภาพได.อย�างครบวงจร  -ปรับปรุงต�อเติมกั้นห.องและมุงหลังคา 100,000  -  - ให.ทันสมัย มีการจัด ได.ครบวงจร ผู.รับบริการได.รับ

 -เพื่อให.อาคารศูนย�บริการ   บริเวณด.านข.างห.องนึ่งอุปกรณ�การแพทย� ระบายอากาศและ ความสะดวกสบาย ปลอดภัย

สาธารณสุขสุข ทันสมัย  เปPนที่ ด.านทิศใต.ปรับระดับพื้นเรียบหรือลาดชัน อุณหภูมิสบายน�ารับ 

ประทับใจของผู.รับบริการ และปูพื้นกระเบื้องพื้นที่ห.องนึ่งอุปกรณ� บริการ

การแพทย�,ห.องนึ่งลูกประคบ,และปู

กระเบื้องพื้นที่ด.านข.างที่ต�อเติมยาวถึง

ด.านหน.าบันไดด.านข.างศูนย�ฯ ทิศใต.

 -ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห.องตรวจ 50,000  -  -

คลื่นหัวใจ/มะเร็ง  ขนาด  9000  บีทียู

จํานวน 1 เครื่อง  

 -ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห.องระเบียง 100,000  -  -

ชั้น 2 อาคารศูนย�บริการฯ ขนาด 

 20,000 บีทียู  3 เครื่อง

 -ติดตั้งม�านหน.าต�าง,ประตูกระจกชั้น 2 100,000  -  -

อาคารศูนย�บริการฯ  และกั้นม�านฉากพับ

ได.ประตูหน.าห.องน้ําชั้น 2 ศูนย�บริการฯ

(งบหลักประกันสุขภาพถ.วนหน.า)

ยุทธศาสตร
ที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ�านมา

(งบหลักประกันสุขภาพถ.วนหน.า)

(งบหลักประกันสุขภาพถ.วนหน.า)

(งบหลักประกันสุขภาพถ.วนหน.า)

(งบหลักประกันสุขภาพถ.วนหน.า)

(งบหลักประกันสุขภาพถ.วนหน.า)
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  5  ด�านการบริหารจัดการ

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค
กร

ยุทธศาสตร
ที่ 7  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร  และการบริการประชาชน

แนวทางที่  4  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ�สําหรับ -เพื่อปรับปรุงและจัดให.มีอุปกรณ�  -จัดซื้อครุภัณฑ�สําหรับปฏิบัติงานทั่วไป   -มีคอมพิวเตอร�ไว.ใช.  -การปฏิบัติงานเกิดความ กอง

ปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช.ในการปฏิบัติงาน ประกอบด.วย งาน จํานวน 1  เครื่อง สะดวกรวดเร็ว  เพียงพอต�อ สาธารณสุขฯ

ทั่วไปอย�างเหมาะสมและเพียงพอ 1.เครื่องคอมพิวเตอร�เพร.อมอุปกรณ� 50,000  -  -  -มีเครื่องปMBมน้ําสําหรับ การใช.งาน  ทําให.การปฏิบัติ 

 - เพื่อให.การปฏิบัติงานเปPนไปด.วย จํานวน  1  ชุด ใช.งาน  จํานวน  1  งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความเรียบร.อยและมีประสิทธิภาพ 2.จัดซื้อเครื่องปMVมน้ําสําหรับใช.ที่ 50,000  -  - เครื่อง  -มีรถไว.ใช.งาน ทําให.การ

ยิ่งขึ้น ศูนย�บริการสาธารณสุขฯ  -รถยนต�ได.รับการทําสี ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

3.ซ�อมรถ ทําสีรถใหม� พร.อมติดตั้ง 100,000  -  - รถใหม� จํานวน 1 คัน

ฟHล�มกรองแสงรอบตัวรถ (งบหลักประกันสุขภาพถ.วนหน.า)

งบประมาณและที่ผ�านมา

(งบหลักประกันสุขภาพถ.วนหน.า)

(งบหลักประกันสุขภาพถ.วนหน.า)
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่  2  ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ�  -เพื่อให.มีวัสดุ ครุภัณฑ�วิทยาศาสตร�  -จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ�วิทยาศาสตร�การ - 500,000 500,000 500,000  -เพื่อให.มีวัสดุ ครุภัณฑ�  -มีวัสดุครุภัณฑ�ที่มีความจําเป<น กอง

วิทยาศาสตร�การแพทย� และวัสดุ การแพทย� วัสดุ/ ครุภัณฑ�ที่ใช.ในการ แพทย�และวัสดุครุภัณฑ�ที่ใช.ในการปฏิบัติ (เงินทุน (เงินทุน (เงินทุน วิทยาศาสตร�หรือการแพทย� ในการปฏิบัติงานอย�างเพียงพอ สาธารณสุขฯ

ครุภัณฑ�สํานักงาน ปฏิบัติงานสําหรับบริการประชาชน งานที่จําเป<นไว.ใช.ในการให.บริการผู.ปCวย  หมุนเวียน) หมุนเวียน) หมุนเวียน) ที่ได.มาตรฐานและวัสดุ 

 เช�น ยา,Forcep,กรรไกร,เครื่องขูดหินปูน ครุภัณฑ�ที่ใช.ในการ

ซองซิลสําหรับนึ่งเครื่องมือ   ลูกประคบ ปฏิบัติงานที่จําเป<นไว.ใช.ใน 

วัสดุ อุปกรณ�คอมพิวเตอร� ใบเสร็จรับเงิน การให.บริการผู.ปCวย 

สติ๊กเกอร�ยา  ซองยา  ฯลฯ

2 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�  -เพื่อให.มียา,เวชภัณฑ�ทางการแพทย�  -จัดซื้อยา/เวชภัณฑ�ทางการแพทย� 100,000 100,000 100,000  -เพื่อให.มียา/เวชภัณฑ�ทาง  -มียา/เวชภัณฑ�ทางการแพทย� กอง

ทางการแพทย� ที่จําเป<นอย�างเพียงพอในการ ที่จําเป<นต�อการปฏิบัติงาน ไว.สําหรับให. (เงินทุน (เงินทุน (เงินทุน การแพทย�ที่จําเป<นอย�าง ที่มีความจําเป<นในการปฏิบัติงาน สาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงานให.บริการแก�ประชาชน บริการแก�ประชาชน/ผู.มารับบริการ หมุนเวียน) หมุนเวียน) หมุนเวียน) เพียงพอในการให.บริการ ให.บริการอย�างเพียงพอ

/ผู.มารับบริการทั้งในและนอก แก�ประชาชน/ผู.มารับ 

สถานที่ บริการ

งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป- (พ.ศ. 2560  -  2562)

งบเงินทุนหมุนเวียนค4ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย


ยุทธศาสตร
ที่  5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข

แนวทางที่ 1  ปรับปรุงและขยายการบริการด�านการรักษาพยาบาล
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5  ด�านบริหารจัดการ

 - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค
กร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ�  -เพื่อปรับปรุงและจัดให.มีอุปกรณ�  -จัดซื้อครุภัณฑ�สําหรับใช.งาน  -การปฎิบัติงาน  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สถาน

สําหรับปฏิบัติงานทั่วไป เครื่องมือเครื่องใช.ในการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย� สถานธนานุบาล การทํางานให.รวดเร็ว ธนานุบาล

ของสถานธนานุบาลเทศบาล ทั่วไปอย�างเหมาะสมและเพียงพอ 1.เครื่องชั่งทองคําแบบดิจิตอล 50,000  -  - มีประสิทธิภาพ ถูกต.องชัดเจน เทศบาล

เมืองบุรีรัมย� จํานวน 1 เครื่อง เปCนเครื่องชั่งไฟฟ�า เพิ่มขึ้น ร.อยละ เมืองบุรีรัมย�

สําหรับชั่งทองคํา แบบชั่งด.านบน 100

สามารถชั่งน้ําหนักทองได. 2,000 กรัม 

ขึ้นไปมีหน.าจอแสดงรายการที่ชั่ง

อ�านน้ําหนักชัดเจน

ยุทธศาสตร
ที่  7  การพัฒนาการเมือง  การบริหารและการบริการประชาชน

แนวทางที่ 9   ปรับปรุงกิจการพาณิชย
ของเทศบาล

งบประมาณและที่ผ�านมา

(งบสถานธนานุบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป0 (พ.ศ. 2560 - 2562)

งบสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย
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แบบ   ผ.02

ป	 2560  ป	  2561  ป	  2562 รวม
1 โครงการซ	อมสรางถนนลาดยางแอสฟ�ลท�ติกคอนกรีต 4,350,000  -  - 4,350,000  -กองช	างเทศบาล

แบบโอเว	อร�เลย�  จากถนนสายสันติสุข เขตเทศบาล เมืองบุรีรัมย�
เมืองบุรีรัมย�ถึงแยกสันติสุข 1 หมู	ที่ 11 บานชุมเห็ด  -องค�การบริหาร
ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย� จังหวัดบุรีรัมย� ส	วนจังหวัดบุรีรัมย�

2 โครงการก	อสรางถนน คสล. พรอมท	อระบายน้ํา 650,000  -  - 650,000  -กองช	างเทศบาล
และบ	อพัก คสล.  ถนนขางบานเลขที่ 164/5 เมืองบุรีรัมย�
ชุมชนชุมเห็ด  สุดเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย�  -องค�การบริหาร
เชื่อมต	อเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย� ส	วนจังหวัดบุรีรัมย�
จังหวัดบุรีรัมย�

5,000,000  -  - 5,000,000

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค!กรปกครองส"วนท$องถิ่น
โดยเทศบาลเมืองบุรีรัมย!  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองบุรีรัมย!  จังหวัดบุรีรัมย!

ตามกรอบการประสานแผนที่ 2  เป5นโครงการที่ประชาชนในเขตองค!กรปกครองส"วนท$องถิ่นตั้งแต" 2  แห"งขึ้นไป 
ได$รับประโยชน!และได$ทําความตกลงกันได$ว"าจะดําเนินการร"วมกันเพื่อแก$ไขป:ญหา

งบประมาณ(บาท)

รวมทั้งสิ้นจํานวน 2 โครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ลําดับ

ที่
หน"วยงานที่รับผิดชอบ
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โครงการลําดับที่ 1 
โครงการซ�อมสร�างถนนลาดยางแอสฟ�ลท�ติกคอนกรีต แบบโอเวอร�เลย� จากถนนสายสันติสุข   

เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย�  ถึงแยกสันตสิุข 1   หมู�ที ่11   บ�านชุมเห็ด   ตําบลชุมเห็ด      
  อําเภอเมืองบุรีรัมย� จังหวัดบุรีรัมย� 

---------------------- 

หลักการและเหตุผล 
 ด�วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย�    เป�นศูนย�กลางความเจริญของจังหวัดบุรีรัมย�       มีหน#วยงานดําเนินกิจการ     
และเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตและการท#องเท่ียวของเมืองและจังหวัดบุรีรัมย�    และเทศบาลได�รับการร�องขอจาก
ประชาชนให�ดําเนินการปรับปรุงถนนและทางเดินหลายแห#งภายในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย�   ท้ังนี้เพ่ือบําบัดความ
เดือดร�อนและอํานวยความสะดวกปลอดภัยให�แก#ประชาชนในการคมนาคมสัญจรไปมา และเพ่ือความเป�นระเบียบ
เรียบร�อยสวยงามแก#ท�องถ่ิน  แต#เนื่องจากข�อจํากัดด�านงบประมาณดําเนินการ  เทศบาลเมืองบุรีรัมย�  จึงได�จัดทํา
โครงการซ#อมสร�างถนนลาดยางแอสฟ6ลท�ติกคอนกรีต แบบโอเว#อร�เลย� จากถนนสายสันติสุข เขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย� ถึงแยกสันติสุข 1 หมู#ท่ี 11 บ�านชุมเห็ด ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย� จังหวัดบุรีรัมย�     เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค�การบริหารส#วนจังหวัดบุรีรัมย� และเพ่ือให�เกิดการประสานแผนโครงการนําบรรจุเข�า
แผนพัฒนาสามป:   (พ.ศ. 2560 – 2562)      ขององค�การบริหารส#วนจังหวัดบุรีรัมย�    เพ่ือรองรับการจัดสรร
งบประมาณดําเนินการในอนาคตต#อไป 

วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให�ได�มาตรฐาน  ม่ันคง  แข็งแรงพร�อมระบบระบายน้ําอย#างท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาระหว#างกันของประชาชนและนักท#องเท่ียว 
 3. เพ่ือความเป�นระเบียบเรียบร�อยสวยงามแก#ท�องถ่ิน 

เป1าหมาย   

- ซ#อมสร�างถนนลาดยางแอสฟ6ลท�ติกคอนกรีต แบบโอเว#อร�เลย� จากถนนสายสันติสุข เขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย�ถึงแยกสันติสุข 1 หมู#ท่ี 11 บ�านชุมเห็ด ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย� จังหวัดบุรีรัมย� 
จํานวน   1   สาย 

วิธีดําเนินการ 

- ซ#อมสร�างถนนลาดยางผิวแอสฟ6ลท�ติกคอนกรีต แบบโอเว#อร�เลย�  
 ช#วงท่ี 1  ขนาดผิวจราจรกว�างเฉลี่ย 4.60  เมตร  ความยาวประมาณ 650 เมตร ความหนา
 เฉลี่ย 0.04 เมตร พ้ืนท่ีไม#น�อยกว#า 4,095 ตารางเมตร 
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  ช#วงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกว�าง 7.00-9.00 เมตร ความยาวประมาณ 688 เมตร ความหนา
     เฉลี่ย 0.04 เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการ 5,504 ตารางเมตร 
  ช#วงท่ี 3 ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พ้ืนท่ี 
   ดําเนินการ 2,400  ตารางเมตร 
  ช#วงท่ี 4 ขนาดผิวจราจรกว�าง 7.00 เมตร ยาว 468 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พ้ืนท่ี 
             ดําเนินการ 3,276  ตารางเมตร 
ระยะเวลาดําเนินการ  

-  ป:งบประมาณ  พ.ศ. 2560 

งบประมาณ 

- งบประมาณ   4,350,000 บาท (สี่ล�านสามแสนห�าหม่ืนบาทถ�วน) 

ผู�รับผิดชอบโครงการ 

-  กองช#าง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย�  
-  องค�การบริหารส#วนจังหวัดบุรีรัมย� 

ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 1. การคมนาคมและการสัญจรไปมาของประชาชนและมีความสะดวกข้ึน 
 2. เสริมสร�างความเจริญแก#บ�านเมืองและท�องถ่ิน 
 3. ได�ถนนท่ีม่ันคงแข็งแรง  ประหยัดค#าซ#อมดูแลรักษา 
    
    ********************************** 
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โครงการลําดับที่ 2 
โครงการก�อสร�างถนน คสล. พร�อมท�อระบายนํ้าและบ�อพัก ค.ส.ล. ถนนข�างบ�านเลขที่ 164/5 

ชุมชนชุมเห็ด สุดเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย,เช่ือมต�อเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด  
อําเภอเมืองบุรีรัมย,  จังหวัดบุรีรัมย, 

---------------------- 

หลักการและเหตุผล 
 ด�วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย�    เป�นศูนย�กลางความเจริญของจังหวัดบุรีรัมย�       มีหน#วยงานดําเนินกิจการ     
และเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตและการท#องเท่ียวของเมืองและจังหวัดบุรีรัมย�    และเทศบาลได�รับการร�องขอจาก
ประชาชนให�ดําเนินการปรับปรุงถนนและทางเดินหลายแห#งภายในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย�   ท้ังนี้เพ่ือบําบัดความ
เดือดร�อนและอํานวยความสะดวกปลอดภัยให�แก#ประชาชนในการคมนาคมสัญจรไปมา และเพ่ือความเป�นระเบียบ
เรียบร�อยสวยงามแก#ท�องถ่ิน  แต#เนื่องจากข�อจํากัดด�านงบประมาณดําเนินการ  เทศบาลเมืองบุรีรัมย�  จึงได�จัดทํา
โครงการก#อสร�างถนน คสล. พร�อมท#อระบายน้ําและบ#อพัก ค.ส.ล. ถนนข�างบ�านเลขท่ี 164/5 ชุมชนชุมเห็ดสุดเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย�เชื่อมต#อเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย�  จังหวัดบุรีรัมย�  เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค�การบริหารส#วนจังหวัดบุรีรัมย� และเพ่ือให�เกิดการประสานแผนโครงการนําบรรจุเข�า
แผนพัฒนาสามป;   (พ.ศ. 2560 – 2562)      ขององค�การบริหารส#วนจังหวัดบุรีรัมย�    เพ่ือรองรับการจัดสรร
งบประมาณดําเนินการในอนาคตต#อไป 

วัตถุประสงค, 
 1. เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให�ได�มาตรฐาน  ม่ันคง  แข็งแรงพร�อมระบบระบายน้ําอย#างท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาระหว#างกันของประชาชนและนักท#องเท่ียว 
 3. เพ่ือความเป�นระเบียบเรียบร�อยสวยงามแก#ท�องถ่ิน 

เป3าหมาย   

- ก#อสร�างถนน คสล. พร�อมท#อระบายน้ําและบ#อพัก ค.ส.ล. ถนนข�างบ�านเลขท่ี 164/5 ชุมชนชุมเห็ด   
สุดเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย�เชื่อมต#อเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด  อําเภอเมืองบุรีรัมย�  จังหวัดบุรีรัมย�  
จํานวน   1   สาย 

วิธีดําเนินการ 

- ก#อสร�างถนน คสล. พร�อมท#อระบายน้ําและบ#อพัก ค.ส.ล. 
 สาย A  ขนาดผิวจราจรกว�างเฉลี่ย 4.30  เมตร  ความยาวประมาณ 118 เมตร                 
     พ้ืนท่ีไม#น�อยกว#า 490 ตารางเมตร บ#อพัก 16 บ#อ ท#อระบายน้ํายาว 102 เมตร 
     (วางท#อระบายน้ํากลางถนน) 
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 สาย B  ขนาดผิวจราจรกว�างเฉลี่ย 4.30  เมตร  ความยาวประมาณ 50 เมตร                 
     พ้ืนท่ีไม#น�อยกว#า 208 ตารางเมตร บ#อพัก 7 บ#อ ท#อระบายน้ํายาว 43 เมตร 
     (วางท#อระบายน้ํากลางถนน) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
-  ป;งบประมาณ  พ.ศ. 2560 

งบประมาณ 
- งบประมาณ   650,000 บาท (หกแสนห�าหม่ืนบาทถ�วน) 

ผู�รับผิดชอบโครงการ 
          -    กองช#าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย� 

-  องค�การบริหารส#วนจังหวัดบุรีรัมย� 

ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 1. การคมนาคมและการสัญจรไปมาของประชาชนและมีความสะดวกข้ึน 
 2. เสริมสร�างความเจริญแก#บ�านเมืองและท�องถ่ิน 
 3. ได�ถนนท่ีม่ันคงแข็งแรง  ประหยัดค#าซ#อมดูแลรักษา 
    
    *************************************** 
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ยุทธศาสตร


จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

1) ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน

    1.1 ก�อสร	าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท	าและระบบระบายน้ํา 15 440,260,000 16 22,373,700 7 21,361,000 38 483,994,700

    1.2 ติดตั้ง ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ*าสาธารณะ 2 1,200,000 2 1,200,000 2 1,200,000 6 3,600,000

    1.3 พัฒนาระบบจราจร 7 16,550,000 7 34,580,000 4 2,890,000 18 54,020,000

    1.4 ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุงและขยายบริการ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

         ของการประปาภูมิภาค

รวม 25 458,110,000 26 58,253,700 14 25,551,000 65 541,914,700

2) ยุทธศาสตร
การพัฒนาสิ่งแวดล�อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

    2.1 สร	างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 4 160,000 3 140,000 4 160,000 11 460,000

          และสิ่งแวดล	อม

    2.2 เฝ*าระวังและป*องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม 21 511,060,000 16 46,127,000 16 36,145,000 53 593,332,000

    2.3 ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและ 3 13,488,800 2 12,688,800 2 12,688,800 7 38,866,400

         การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

    2.4 ปรับปรุงสภาพแวดล	อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และพัฒนาภูมิทัศนAของบ	านเมือง 9 34,232,000 13 51,832,000 5 17,164,000 27 103,228,000

    

รวม 37 558,940,800 34 110,787,800 27 66,157,800 98 735,886,400

3) ยุทธศาสตร
การพัฒนาเศรษฐกิจ

    3.1 พัฒนา  ส�งเสริมอาชีพ  และกระจายรายได	ให	แก�ประชาชนโดยยึดหลัก 2 570,000 2 570,000 2 570,000 6 1,710,000

         เศรษฐกิจพอเพียง

    3.2 พัฒนาและส�งเสริมการท�องเที่ยวโดยการมีส�วนร�วมของประชาชน 2 100,000 3 1,100,000 3 2,100,000 8 3,300,000

รวม 4 670,000 5 1,670,000 5 2,670,000 14 5,010,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8  (พ.ศ. 2560 - 2562)

 เทศบาลเมืองบุรีรัมย
 (ภาพรวมทุกแหล>งงบประมาณ)

ป8 2560 ป8 2561 ป8 2562 รวม  3  ป8

แบบ ผ.03
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ยุทธศาสตร


จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

4) ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม  ความมั่นคงของมนุษย
และความเข�มแข็ง

     ของชุมชนโดยกระบวนการมีส>วนร>วม

    4.1 เสริมสร	างความเข	มแข็งของชุมชนและส�งเสริมการมีส�วนร�วม 15 1,250,000 15 1,250,000 15 1,250,000 45 3,750,000

        ของประชาชนในการพัฒนาท	องถิ่น

    4.2 เสริมสร	างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะหAผู	ด	อยโอกาส 5 23,683,200 4 22,683,200 4 22,683,200 13 69,049,600

    4.3 การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน 2 20,000 2 120,000 2 20,000 6 160,000

รวม 22 24,953,200 21 24,053,200 21 23,953,200 64 72,959,600

5) ยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบสาธารณสุข

    5.1 ปรับปรุงและขยายการบริการด	านการรักษาพยาบาล 14 1,899,300 14 1,899,300 14 1,899,300 42 5,697,900

    5.2 ส�งเสริมและให	บริการแพทยAแผนไทยและแพทยAทางเลือก 2 300,000 3 400,000 2 300,000 7 1,000,000

    5.3 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ 6 21,127,000 4 777,200 4 777,200 14 22,681,400

    5.4 ส�งเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน 3 838,700 3 838,700 3 838,700 9 2,516,100

    5.5 ส�งเสริมระบบงานสร	างเสริมสุขภาพอนามัย 5 690,000 5 690,000 5 690,000 15 2,070,000

    5.6 ป*องกัน ควบคุมโรคติดต�อ 3 451,000 3 451,000 3 451,000 9 1,353,000

    5.7 ป*องกันการติดยาและสารเสพติด  -  -  -  -  -  -  -  -

    5.8 ส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะให	ได	มาตรฐาน 8 14,371,600 6 1,098,200 5 1,071,600 19 16,541,400

    5.9 ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆ�าสัตวAและควบคุมการเลี้ยงสัตวA  -  - 1 26,000,000  -  - 1 26,000,000

รวม 41 39,677,600 39 32,154,400 36 6,027,800 116 77,859,800

ป8 2562 รวม  3  ป8ป8 2560 ป8 2561
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ยุทธศาสตร


จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

6) ยุทธศาสตร
การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปCญญาท�องถิ่น

    6.1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา 14 12,535,000 14 12,538,000 14 12,540,000 42 37,613,000

    6.2 ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 32 32,036,400 32 32,036,400 32 32,036,400 96 96,109,200

    6.3 ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษา 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000

    6.4 สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน 4 34,176,100 4 34,176,100 4 34,176,100 12 102,528,300

    6.5 ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณAการเรียนการสอน 33 52,036,500 1 600,000 1 600,000 34 52,346,500

    6.6 เสริมสร	างจริยธรรมและลักษณะนิสัยของนักเรียน 4 195,000 4 195,000 4 195,000 12 585,000

    6.7 ส�งเสริมและอนุรักษAวัฒนธรรมประเพณีท	องถิ่น 13 2,694,500 13 2,696,500 13 2,698,000 39 8,089,000

    6.8 ส�งเสริมกีฬานันทนาการและกิจการเยาวชน 9 2,712,000 9 2,712,000 9 2,712,000 27 8,136,000

รวม 110 136,685,500 77 84,654,000 77 84,657,500 264 305,997,000

7) ยุทธศาสตร
การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

    7.1 ส�งเสริมความรู	  ความเข	าใจ  และการมีส�วนร�วมในการปกครองท	องถิ่น 4 2,910,000 3 410,000 3 410,000 10 3,730,000

    7.2 ส�งเสริมความรู	และประชาสัมพันธAกิจการของเทศบาล 3 4,210,200 1 35,000 1 35,000 5 4,280,200

    7.3 การส�งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 10 2,561,000 9 2,481,000 11 4,061,000 30 9,103,000

    7.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช	ในการปฏิบัติงาน 10 1,865,560 4 5,026,000 3 880,000 17 7,771,560

    7.5 ก�อสร	าง  ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 8 6,530,000 1 20,000 1 20,000 10 6,570,000

    7.6 เสริมสร	างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล 10 1,607,500 10 2,391,500 10 2,741,500 30 6,740,500

    7.7 ปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได	ของเทศบาล 5 517,000 4 480,000 4 480,000 13 1,477,000

    7.8 เสริมสร	างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร	อยของประชาชน 11 10,327,500      8 47,287,000     10 6,457,000      29 64,071,500

    7.9 ปรับปรุงกิจการพาณิชยAของเทศบาล 1 50,000  -  -  -  -  -  -

รวม 62 30,578,760 39 58,095,500 42 15,049,500 144 103,723,760

รวมทั้งสิ้น 301 1,249,615,860 241 369,668,600 222 224,066,800 765 1,843,351,260

ป8 2560 ป8 2561 ป8 2562 รวม  3  ป8
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ยุทธศาสตร


จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

1) ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน

    1.1 ก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท�าและระบบระบายน้ํา 15 440,260,000 16 22,373,700 7 21,361,000 38 483,994,700

    1.2 ติดตั้ง ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ*าสาธารณะ 2 1,200,000 2 1,200,000 2 1,200,000 6 3,600,000

    1.3 พัฒนาระบบจราจร 7 16,550,000 7 34,580,000 4 2,890,000 18 54,020,000

    1.4 ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุงและขยายบริการ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

         ของการประปาภูมิภาค

รวม 25 458,110,000 26 58,253,700 14 25,551,000 65 541,914,700

2) ยุทธศาสตร
การพัฒนาสิ่งแวดล�อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

    2.1 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 4 160,000 3 140,000 4 160,000 11 460,000

          และสิ่งแวดล�อม

    2.2 เฝ*าระวังและป*องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 21 511,060,000 16 46,127,000 16 36,145,000 53 593,332,000

    2.3 ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและ 3 13,488,800 2 12,688,800 2 12,688,800 7 38,866,400

         การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

    2.4 ปรับปรุงสภาพแวดล�อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และพัฒนาภูมิทัศนAของบ�านเมือง 9 34,232,000 13 51,832,000 5 17,164,000 27 103,228,000

รวม 37 558,940,800 34 110,787,800 27 66,157,800 98 735,886,400

3) ยุทธศาสตร
การพัฒนาเศรษฐกิจ

    3.1 พัฒนา  ส�งเสริมอาชีพ  และกระจายรายได�ให�แก�ประชาชนโดยยึดหลัก 2 570,000 2 570,000 2 570,000 6 1,710,000

         เศรษฐกิจพอเพียง

    3.2 พัฒนาและส�งเสริมการท�องเที่ยวโดยการมีส�วนร�วมของประชาชน 2 100,000 3 1,100,000 3 2,100,000 8 3,300,000

รวม 4 670,000 5 1,670,000 5 2,670,000 14 5,010,000

ป5 2561 ป5 2562

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5  (พ.ศ. 2560 - 2562)

     เทศบาลเมืองบุรีรัมย
  (โครงการ/กิจกรรม เพื่อนําไปจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ>าย ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2560)

ป5 2560 รวม  3  ป5

แบบ ผ.03
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ยุทธศาสตร


จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

4) ยุทธศาสตร
การพัฒนาสังคม  ความมั่นคงของมนุษย
และความเข�มแข็ง

     ของชุมชนโดยกระบวนการมีส>วนร>วม

    4.1 เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนและส�งเสริมการมีส�วนร�วม 15 1,250,000 15 1,250,000 15 1,250,000 45 3,750,000

        ของประชาชนในการพัฒนาท�องถิ่น

    4.2 เสริมสร�างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะหAผู�ด�อยโอกาส 5 23,683,200 4 22,683,200 4 22,683,200 13 69,049,600

    4.3 การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน 2 20,000 2 120,000 2 20,000 6 160,000

รวม 22 24,953,200 21 24,053,200 21 23,953,200 64 72,959,600

5) ยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบสาธารณสุข

    5.1 ปรับปรุงและขยายการบริการด�านการรักษาพยาบาล  -  -  -  -  -  -  -  -

    5.2 ส�งเสริมและให�บริการแพทยAแผนไทยและแพทยAทางเลือก  -  - 1 100,000  -  - 1 100,000

    5.3 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ 4 20,277,000 3 277,200 3 277,200 10 20,831,400

    5.4 ส�งเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน 2 735,000 2 735,000 2 735,000 6 2,205,000

    5.5 ส�งเสริมระบบงานสร�างเสริมสุขภาพอนามัย  -  -  -  -  -  -  -  -

    5.6 ป*องกัน ควบคุมโรคติดต�อ 1 80,000 1 80,000 1 80,000 3 240,000

    5.7 ป*องกันการติดยาและสารเสพติด  -  -  -  -  -  -  -  -

    5.8 ส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะให�ได�มาตรฐาน 8 14,371,600 5 1,071,600 5 1,071,600 18 16,514,800

    5.9 ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆ�าสัตวAและควบคุมการเลี้ยงสัตวA  -  - 1 26,000,000  -  - 1 26,000,000

รวม 15 35,463,600 13 28,263,800 11 2,163,800 39 65,891,200

ป5 2560 ป5 2561 ป5 2562 รวม  3  ป5
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ยุทธศาสตร


จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

6) ยุทธศาสตร
การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปDญญาท�องถิ่น

    6.1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา 14 12,535,000 14 12,538,000 14 12,540,000 42 37,613,000

    6.2 ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 32 32,036,400 32 32,036,400 32 32,036,400 96 96,109,200

    6.3 ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษา 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000

    6.4 สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน 4 34,176,100 4 34,176,100 4 34,176,100 12 102,528,300

    6.5 ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณAการเรียนการสอน 33 52,036,500 1 600,000 1 600,000 34 52,346,500

    6.6 เสริมสร�างจริยธรรมและลักษณะนิสัยของนักเรียน 4 195,000 4 195,000 4 195,000 12 585,000

    6.7 ส�งเสริมและอนุรักษAวัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น 13 2,694,500 13 2,696,500 13 2,698,000 39 8,089,000

    6.8 ส�งเสริมกีฬานันทนาการและกิจการเยาวชน 9 2,712,000 9 2,712,000 9 2,712,000 27 8,136,000

รวม 110 136,685,500 77 84,654,000 77 84,657,500 264 305,997,000

7) ยุทธศาสตร
การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน

    7.1 ส�งเสริมความรู�  ความเข�าใจ  และการมีส�วนร�วมในการปกครองท�องถิ่น 4 2,910,000 3 410,000 3 410,000 10 3,730,000

    7.2 ส�งเสริมความรู�และประชาสัมพันธAกิจการของเทศบาล 2 4,175,200  -  -  -  - 2 4,175,200

    7.3 การส�งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 10 2,561,000 9 2,481,000 11 4,061,000 30 9,103,000

    7.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน 9 1,665,560 4 5,026,000 3 880,000 16 7,571,560

    7.5 ก�อสร�าง  ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 8 6,530,000 1 20,000 1 20,000 10 6,570,000

    7.6 เสริมสร�างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล 8 1,261,000 8 2,045,000 8 2,395,000 24 5,701,000

    7.7 ปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได�ของเทศบาล 5 517,000 4 480,000 4 480,000 13 1,477,000

    7.8 เสริมสร�างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร�อยของประชาชน 11 10,327,500      8 47,287,000        10 6,457,000       29 64,071,500

    7.9 ปรับปรุงกิจการพาณิชยAของเทศบาล  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม 57 29,947,260 37 57,749,000 40 14,703,000 134 102,399,260

รวมทั้งสิ้น 270 1,244,770,360 213 365,431,500 195 219,856,300 678 1,830,058,160

ป5 2560 ป5 2561 ป5 2562 รวม  3  ป5
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ยุทธศาสตร


จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

5) ยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบสาธารณสุข

    5.1 ปรับปรุงและขยายการบริการด�านการรักษาพยาบาล 12 699,300 12 699,300 12 699,300 36 2,097,900

    5.2 ส�งเสริมและให�บริการแพทย%แผนไทยและแพทย%ทางเลือก 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

    5.4 ส�งเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน 1 103,700 1 103,700 1 103,700 3 311,100

    5.5 ส�งเสริมระบบงานสร�างเสริมสุขภาพอนามัย 5 690,000 5 690,000 5 690,000 15 2,070,000

    5.6 ป1องกัน ควบคุมโรคติดต�อ 2 371,000 2 371,000 2 371,000 6 1,113,000

    5.8 ส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะให�ได�มาตรฐาน  -  - 1 26,600  -  - 1 26,600

รวม 21 1,964,000 22 1,990,600 21 1,964,000 64 5,918,600

7) ยุทธศาสตร
การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

    7.2 ส�งเสริมความรู�และประชาสัมพันธ%กิจการของเทศบาล 1 35,000 1 35,000 1 35,000 3 105,000

    7.6 เสริมสร�างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล 2 346,500 2 346,500 2 346,500 6 1,039,500

รวม 3 381,500 3 381,500 3 381,500 9 1,144,500

รวมทั้งสิ้น 24 2,345,500 25 2,372,100 24 2,345,500 73 7,063,100

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป5  (พ.ศ. 2560 - 2562)

งบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท;องถิ่นหรือพื้นที่ (กปสท.)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล;อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย


ป5 2560 ป5 2561 ป5 2562 รวม  3  ป5

แบบ ผ.03
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ยุทธศาสตร


จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

5) ยุทธศาสตร
การพัฒนาการสาธารณสุข

    5.1 ปรับปรุงและขยายการบริการด�านการรักษาพยาบาล 1 600,000 1 600,000 1 600,000 3 1,800,000

รวม 1 600,000 1 600,000 1 600,000 3 1,800,000

รวมทั้งสิ้น 1 600,000 1 600,000 1 600,000 3 1,800,000

รวม  3  ป&

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป&  (พ.ศ. 2560 - 2562)

งบเงินทุนหมุนเวียนค2ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล:อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย


ป& 2560 ป& 2561 ป& 2562

แบบ ผ.03
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ส�วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผลโครงการ 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ตามแนวทางแห�งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548  ข�อ 28 ได�กําหนด
องค�ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ประกอบด�วย 
 (1) สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
 (2) ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
 (3) ผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 (4) หัวหน�าส�วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
 (5) ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
 ให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ี  ดังนี้ 
 1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน   
เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนทราบโดยท่ัวกันอย�างน�อยป>ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป>   ท้ังนี้ให�ติด
ประกาศโดยเป?ดเผยไม�น�อยกว�า 30 วัน 
 4.  แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
    ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้จะทําหน�าท่ีเปรียบเสมือนหน�วยตรวจสอบ ติดตามการใช�จ�ายงบประมาณใน
โครงการพัฒนาต�างๆ ว�าเปCนไปตามวัตถุประสงค�ท่ีได�ต้ังไว�และนําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน�ขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินหรือไม� อีกท้ังให�ข�อเสนอแนะแก�ผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือนําไปแก�ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�สามารถดําเนินการจัดบริการสาธารณะเพ่ือบริการแก�ประชาชนได�อย�างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนไป 

 

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย�  ซ่ึงแต�ง ต้ังตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข�อ 28 ตามคําสั่ง
เทศบาลเมืองบุรีรัมย�ท่ี 424/2558 ได�ร�วมกันกําหนดรูปแบบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองบุรีรัมย�ไว� 2 รูปแบบ  ดังนี้ 
 รูปแบบท่ี 1 ใช�รูปแบบการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาทุกโครงการพัฒนา และทุกแหล�ง
งบประมาณ อย�างน�อยป>ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป> เพ่ือติดตามการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
ต�างๆ ว�าอยู�ในวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและอยู�ภายใต�ระยะเวลาท่ีได�กําหนดไว�หรือไม� ผลการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค�มากน�อยเพียงไร 
 รูปแบบท่ี 2 ใช�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย� พ.ศ. 2558 – 2562 เปCนเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผล โดยดูจากการบรรลุตัวชี้วัดระดับเปGาประสงค�ของแต�ละรายยุทธศาสตร�การพัฒนาว�าบรรลุค�า
เปGาหมายตัวชี้วัดระดับเปGาประสงค�ท่ีได�กําหนดไว�ในแต�ละรายยุทธศาสตร�การพัฒนามากน�อยเพียงไร 
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 4.3  กําหนดเครื่องมือที่ใช(ในการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือที่ใช(ในการติดตามและประเมินผล   ประกอบด(วย             

(ตัวอย�าง) 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย0  ประจําป2งบประมาณ พ.ศ................................... 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน ประจําป2 พ.ศ. ......................................... 

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. ........................................ 

หน�วยงาน........................................................................ 

ยุทธศาสตร0/แนวทางการ
พัฒนา 

จํานวนโครงการที่
ได(รับอนุมัติงบฯ 

พ.ศ.  .................... 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
เบิกจ�าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

การเบิกจ�าย 
คิดเป8น 
ร(อยละ 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แล(วเสร็จ 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�ได(
ดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมแนวทางที่................... 

         

รวมยุทธศาสตร0ที่..............          

แบบ ตป.1 
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แบบ ตป.2 

แบบฟอร0มการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําป2งบประมาณ พ.ศ……………………..  
รอบ……….……….เดือน 

แหล�งงบประมาณ……………………………… ช่ือโครงการพัฒนา………………………………………………………… 

ตอนท่ี 1 : ข(อมูลท่ัวไปของผู(ให(ข(อมูล/ผู(รับผิดชอบ 
1.1 ชื่อ……………………………………………..นามสกุล………………………………………………..   
1.2 ตําแหน�ง……………………………………………………………………………………………………  
1.3 หน�วยงาน………………………………………………………………………………………………….  

ตอนท่ี 2 : ข(อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
          2.1 วัตถุประสงค� (ถ�าตอบ “ไม�” กรุณากรอกเหตุผล) 
 � บรรลุตามวัตถุประสงค�ของโครงการ 
 � ไม�บรรลุตามวัตถุประสงค�ของโครงการ เพราะ………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

         2.2 ผลการดําเนินงาน 
 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 3. ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 4. ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 5. ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 6. ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 7. ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

           2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ (จากแผนพัฒนา 3ป> / โครงการพัฒนา ช�องตัวชี้วัดความสําเร็จ กรอก
เฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณ) 

 

ตัวชี้วัด เปAาหมาย ผลที่ได(รับ เปรียบเทียบเปAาหมาย 
/ผลทีไ่ด(รับ (ร(อยละ) 

1. ……………………………………………  
2. ……………………………………………  
3. ……………………………………………  

 

………. 
………. 
………. 

……………… 
……………….  
………………. 

…………………….  
…………………….  
…………………….  

รวม - - - 
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 2.4 การเบิกจ�ายงบประมาณ (ถ�าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด) 
  งบประมาณอนุมัติ…………………บาท เบิกจ�ายจริง…………………บาท คิดเปCนร�อยละ…………  
          � ไม�มีการเปลี่ยนแปลง/โอนหมวดรายจ�าย 
          � มีการเปลี่ยนแปลง/โอนหมวดรายจ�าย 
    จากหมวด………………..........................…เปCนหมวด……..…..……………………………..    
                     จํานวนเงิน……………………………………………บาท 

          2.5 ปOญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานโครงการพัฒนา (ถ�าตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)  
          � ไม�มี 
          � มี(ระบุ)……………………………………………………………………………………………………  

          2.6 แนวทางแก�ไข (ถ�ามี)  

   1. …………………………………………………………………………………………………………….  
   2. …………………………………………………………………………………………………………….  
   3. …………………………………………………………………………………………………………….  
          2.7 ข�อเสนอแนะ 
   1. …………………………………………………………………………………………………………….  
   2. ……………………………………………………………………………………………………………. 
   3. ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
------------------------------------------- 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

สําหรับแผนพัฒนาสามป2เพ่ือความสอดคล(องของยุทธศาสตร0และโครงการ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 

-------------------------------------------- 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.การสรุปสถานการณ�การพัฒนา 10 
2.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป>ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป>ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร�การพัฒนา 10 
5.โครงการพัฒนาประกอบด�วย 60 
  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
  5.2 กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับโครงการ (5) 
  5.3 จํานวนวัตถุประสงค�มีความเหมาะสมกับโครงการ (3) 
  5.4 เปGาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู�การต้ังงบประมาณได�ถูกต�อง (5) 
  5.5 เปGาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�อง ต�อเนื่องกับระยะเวลาป> (3 ป>) (3) 
  5.6 งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเปGาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (4) 
  5.7 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
  5.8 มีงบประมาณท่ีผ�านมา 3 ป> ย�อนหลัง ตามความเปCนจริง (3) 
  5.9 โครงการแต�ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ป> ทุกโครงการ (5) 
  5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค�และผลท่ีคาดว�าจะได�รับ (5) 
  5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได�ถูกต�องตามหลักของการจัดทําโครงการ (4) 
  5.12 ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกับโครงการ (5) 
  5.13 ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค� (5) 
  5.14 หน�วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล�องกับ แบบ ยท.03 และแบบ ยท.04 (3) 

รวม 100 
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แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร0การพัฒนาของ อปท. 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0703  ลงวันท่ี  2  กุมภาพันธ0  2558 

-------------------------------------------------- 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข�อมูลสภาพท่ัวไปขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 10 
2. การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร�  ประกอบด�วย 65 
    3.1 วิสัยทัศน� (5) 
    3.2 พันธกิจ (5) 
    3.3 ประเด็นยุทธศาสตร� (10) 
    3.4 เปGาประสงค�ของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (5) 
    3.5 ตัวชี้วัดและค�าเปGาหมายของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (15) 
    3.6 กลยุทธ�ของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (15) 
    3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (10) 

รวม 100 
 

 ตามนัยหนังสือดังกล�าว   กระทรวงมหาดไทย  ได�แจ�งแนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  โดยกําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําแผนพัฒนาสามป>ให�แล�ว
เสร็จภายในเดือนมิถุนายน  พร�อมให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินดําเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนพัฒนาสามป>บรรจุไว�ในภาคผนวกตามแนวทางท่ีกําหนด 

***************************************** 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

การประเมินคุณภาพของแผน 
































