แบบ จ.2
บัญชีโครงการแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2558
จังหวัด บุรีรัมย์
วิสยั ทัศน์ : วิสยั ทัศน์ : ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข ........
เรียงลาดับความสาคัญของโครงการ

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

กลยุทธ์ (9)

ผล
ผลิต
(10)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

งบประมาณ
(บาท) (13)

หน่วยดาเนินการ (14)

1.โครงการของจังหวัด (5)*
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยว
อารยธรรมขอม "เขาพนมรุ้ง"
1.1 ปรับปรุง/ซ่อมสร้าง ถนนเส้นทางท่องเที่ยว
เชื่อมโยงอารยธรรมขอม

1.2 กิจกรรมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

ด้านเศรษฐกิจ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยว

พัฒนาสินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยว

1

1

ด้านเศรษฐกิจ

55,000,000
- ปรับปรุง/ซ่อมสร้าง ถนนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงอารยธรรมขอม
ดังนี้

50,000,000 สานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดบุรีรัมย์

1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย บร 5053 แยก บร. 4013 – บ้าน
กรวด อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

10,000,000

2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย บร. 5054 แยก บร.219-บ้านโคก
เมือง อาเภอประโคนชัย,อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

10,000,000

3. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย บร. 2044 แยกทางหลวงหมายเลข
24-อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอประโคนชัย

10,000,000

4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย บร. 4013 แยกทางหลวงหมายเลข
2117-บ้านละหานทราย อาเภอเฉลิมพระเกียรติ

10,000,000

5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย บร. 5007 แยกบร. 2044 –บ้าน
ตาจรู๊ก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

10,000,000

ด้านเศรษฐกิจ สร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยว “มหัศจรรย์บุรีรัมย์” โดยพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการด้านการท่องเที่ยว จัดทาตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน
การบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด และมีสัญลักษณ์ที่รับรอง
มาตรฐานของจังหวัด

2,000,000 สนง.การท่องเที่ยวจังหวัด
ฯ/สานักงานจังหวัดฯ

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

1.3 กิจกรรมพัฒนาสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ (9)

พัฒนาสินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยว

2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
2.1 กิจกรรม ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ทั้งในและต่างประเทศ

ผล
ผลิต
(10)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1

ด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

- พัฒนาสินค้าโอท็อป (OTOP) เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ โดย
พัฒนาทักษะแนวความคิดให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวและบริการ โดยมีสินค้าด้าน
การท่องเที่ยวและบริการ 3 ประเภท คือ 1.ผ้าและเครื่องแต่งกาย 2.
ของใช้และเครื่องประดับ 3.อาหารและเครื่องดื่ม (2,000,000 บาท)
- พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/เครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
รองรับการท่องเที่ยว โดยสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ (1,000,000 บาท อ.เฉลิมพระเกียรติ)

1
ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ว

1

งบประมาณ
(บาท) (13)

หน่วยดาเนินการ (14)

3,000,000 สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์/อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ

39,150,000
ด้านเศรษฐกิจ ดาเนินกิจกกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 15
กิจกรรม

31,150,000 สานักงานจังหวัด/สนง.การ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ

1. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งในและต่างประเทศ (5,000,000 บาท

สานักงานจังหวัด/สนง.การ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ

2. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “รับอรุณเบิกฟูาวันปีใหม่ ณ พนมรุ้ง”
(500,000 บาท)

อาเภอเฉลิมพระเกียรติ

3. กิจกรรมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง (5,300,000 บาท)

ที่ทาการปกครองจังหวัด

4. กิจกรรมงานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่าตามรอย
อารยธรรมขอม (500,000 บาท)

อาเภอประโคนชัย

5. กิจกรรมงานประเพณี มหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ (นอนดูดาว ชม
ว่าวกลางคืน) (500,000 บาท)

อาเภอห้วยราช

6. งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อาเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ (500,000 บาท)

อาเภอสตึก

7. กิจกรรมการจัดงานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์
บุรีรัมย์” (3,000,000 บาท

สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

2.2 กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

กลยุทธ์ (9)

ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ว

ผล
ผลิต
(10)

1

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

งบประมาณ
(บาท) (13)

หน่วยดาเนินการ (14)

8.กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดบุรีรัมย์
(ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวปากปล่องภูเขาไฟ (เขาอังคาร)/ปรับปรุง
เส้นทางท่องเที่ยวปุาเขาอังคาร/การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ไต้เห็ด
เขาอังคาร) (5,850,000 บาท)

อาเภอเฉลิมพระเกียรติ

9. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จังหวัดบุรีรัมย์มี ดาเนินการ
1) กิจกรรม “ไต้เห็ดเขากระโดง”
2) กิจกรรม “มินิมาราธอนพิชิตภูเขาไฟกระโดง”
3) กิจกรรม “เทศกาลดูนกหนีหนาว”
4) กิจกรรม “ปั่น ปั่น ปันสุข ชมอารยธรรมทวารวดี สารวจแกะรอย
ปล่องภูเขาไฟ ดูการทาฝายชะลอน้าเชิงนิเวศ”
5) กิจกรรม “คืนไม้สู่ปุา คืนปลาสู่สายน้า รวมพลสร้างโปุงเทียม
ณ ละเลิงร้อยรู” (3,000,000 บาท)

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
บุรีรัมย์

10. กิจกรรมจัดงานประเพณีขึ้นเขากระโดง"ท่องแดนลาวา ปุา
วัฒนธรรม" (1,500,000 บาท)

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง

11.กิจกรรมประกวดวาดภาพและราผ้าซิ่นตีนแดง เนื่องในงาน
มหัศจรรย์พนมรุ้ง (500,000 บาท)

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์

12. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬา: การแข่งขันไตรกีฬา (Buriram
Sport Festical 1215) (3,000,000 บาท)

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด/สนง.บร.

13. กิจกรรมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอิสานใต้ (2,000,000 บาท)

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดฯ

ด้านเศรษฐกิจ ดาเนินกิจกรรมเพิ่มช๋องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว ดังนี้
1. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด”มหัศจรรย์บุรีรัมย์”
(Tour Bus Back) (6,000,000 บาท)
2. ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ (Bill Board) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์ (2,000,000 บาท)

8,000,000 สานักงานจังหวัด/สนง.การ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

กลยุทธ์ (9)

3 โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาและพื้นฟูแหล่ง
กิจกรรมสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและ ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
แหล่งท่องเที่ยวใหม่

ผล
ผลิต
(10)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

1

ด้านเศรษฐกิจ

- สร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ดังนี้

1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล ส่วนปุา
เฉลิมพระเกียรติ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตาบลบ้านไทร อาเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็น
แหล่งท่องเที่ยว อาเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์

1

33,000,000 สานักงานการท่องเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์/ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
5,000,000 อาเภอประโคนชัย

10,000,000 สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
2,000,000 วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง

4. กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางการท่องเที่ยวอารย
ธรรมขอม (ปลูกต้นสุพรรณิการ์) ตามแนวถนนทางขึ้นเขาพนมรุ้ง

1,000,000 อาเภอเฉลิมพระเกียรติ

5. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระสยามเทวาธิราช อาเภอโนน
ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

2,000,000 อาเภอโนนดินแดง

6. กิจกรรมบูรณะและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ปราสาทบ้านบุ

3,000,000 อุทยานประวัติศาสตร์ พนม
รุ้ง
3,000,000 อาเภอชานิ

8. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ไหมเพื่อการท่องเที่ยว
และหมู่บ้าน OTOP Village Champion
ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ว

หน่วยดาเนินการ (14)

3. กิจกรรมซ่อมแซม และปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งก่อสร้างทางอารยธรรม
ขอม (ศาลาโคปุระและบันไดนาค) ภูเขาไฟกระโดง

7. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งโบราณสถานปราสาทเทพสถิต
เชื่อมโยงอารยธรรมขอม พร้อมจัดทาระบบไฟฟูา

4 โครงการส่งเสริมกระตุ้นการพัฒนาความร่วมมือทาง
การค้า และการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน

งบประมาณ
(บาท) (13)

ด้านเศรษฐกิจ ดาเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม
1. จัดเจรจาลดอุปสรรคทางการค้า จัดทาข้อตกลงสินค้าเกษตร และ
เจรจาจับคู่ธุรกิจ กระตุ้นการค้าการลงทุน จานวน 2 ครั้ง
(1,800,000 บาท)
2. จัดงานแสดงสินค้าไทย-กัมพูชา สัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน จานวน
3 เดือน/ครั้ง รวม 4 ครั้ง/ ละ 4 วัน (โดยจัดช่องสายตะกู อาเภอบ้าน
กรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และจัดที่อุดรมีชัย จังหวัดกัมพูชา)
(5,200,000 บาท)

7,000,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
บุรีรัมย์
7,000,000 สนง.พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

กลยุทธ์ (9)

ผล
ผลิต
(10)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

5 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

งบประมาณ
(บาท) (13)

หน่วยดาเนินการ (14)

113,600,000

5.1 กิจกรรมพัฒนาแล่งน้าเพื่อส่งเสริมการเกษตร

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การเกษตร

5.2 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ปี 2558

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

5.3 กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

5.4 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้านเศรษฐกิจ

1

1

1. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร 64 แห่ง
(รายละเอียดแนบท้าย)

94,000,000 สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์
เปูาหมายพื้นที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 10,000 ไร่

12,060,000 สนง.เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
สถานีพฒ
ั นาที่ดินบุรีรัมย์

ด้านเศรษฐกิจ

2,440,000

สนง.เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

5,100,000

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

2,000,000

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว จานวน 1,600 รายๆละ
3 ไร่ รวม 4,800 ไร่ ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ ทาให้ต้นทุนการผลิตต่า พื้นที่นามีเชื่อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
ทาให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

ด้านเศรษฐกิจ 1.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด
2.พัฒนาโคเนื้อสายพันธุ์ใหม่ให้เป็นโคเนื้อที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จาก
เกษตรกร
3.เปูาหมายดาเนินการ 690 ราย(เกษตรกรต้องมีแม่โคอย่างน้อย 2
ตัว)ดาเนินการอบรมเกษรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดีถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
4.สนับสนุนปัจจัย เช่น ค่าพันธุ์พชื อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์สาหรับสัตว์ค่า
น้าเชื้อโคเนื้อคุณภาพสูง วัสดุผสมเทียม และเครื่องมือผสมเทียม

5.5 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่ระบบมาตรฐาน
ฟาร์ม GAP เพื่ออาหารปลอดภัย

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้
ปลอดภัย

1

ด้านเศรษฐกิจ 1. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงสุกร มีความรู้และจัดการ
ฟาร์มอย่างถูกต้อง
2. เพื่อพัฒนาให้มีแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
3.เปูาหมายดาเนินการ 150 ราย
4.ดาเนินการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานฟาร์มสุกร
รวมทั้งระบบการดูแล ปูองกันโรค การจัดการภายในฟาร์มอย่างถูกต้อง
5. สนับสนุนอุปกรณ์จัดทารั้วฟาร์ม อุปกรณ์ให้อาหาร อุปกรณ์การฆ่า
เชื้อโรครวมทั้งคู่มือการเลี้ยงและแบบบันทึกข้อมูลฟาร์ม

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

5.6 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แบบอิสระปลอด
ความเครียดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ (9)

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้
ปลอดภัย

ผล
ผลิต
(10)
1

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

ด้านเศรษฐกิจ 1. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงสุกร มีความรู้และจัดการ
ฟาร์มอย่างถูกต้อง

งบประมาณ
(บาท) (13)

หน่วยดาเนินการ (14)

2,000,000

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

2. เพื่อพัฒนาให้มีแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
3.เปูาหมายดาเนินการ 25 กลุ่ม ๆ ละ 10 ราย จานวน 250 ราย
4.ดาเนินการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงไก่ไข่รวมทั้ง
ระบบการดูแล ปูองกันโรค การจัดการภายในฟาร์มอย่างถูกต้อง
5. สนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่สาว อาหาร อุปกรณ์ให้น้า ให้อาหาร วิตามิน
ละลายน้า
5.7 กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงปลาน้าจืด

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ให้ปลอดภัย

1

ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15
เปูาหมายเกษตรกร 1,200 ราย

2,500,000

สนง.ประมงจังหวัดบุรีรัมย์

5.8 กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในโครงการแปลงผัก
ปลอดภัย พลังงานแสงอาทิตย์

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ให้ปลอดภัย

1

ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15
เปูาหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 140 ราย

500,000

สนง.ประมงจังหวัดบุรีรัมย์

5.9 กิจกรรมผลิตพืชอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้
ปลอดภัย

1

ด้านเศรษฐกิจ - เกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารปลอดภัย จานวน 920 ราย มีการผลิตที่
ถูกต้องได้มาตรฐาน

4,000,000

สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์/

- ผู้บริโภคได้วัตถุดิบที่ปลอดภัย
ด้านเศรษฐกิจ - พัฒนาแหล่งน้าในเขตพื้นที่ชลประทาน จานวน 20 แห่ง
- ราษฎรได้รับประโยชน์ จานวน 2,560 ครังเรือน เพื่อใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค (รายละเอียดแนบท้าย)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรบุรีรัมย์

6 โครงการพัฒนาแหล่งน้าในเขตพื้นที่ชลประทาน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การเกษตร

1

63,777,000 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

7 โครงการยกระดับคุณภาพและบริการสาธารณสุข
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการปูองกัน
และควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงจังหวัด
บุรีรัมย์

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
บุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง

2

ด้านสังคม

พัฒนาศักยภาพแกนนาภาคีเครือข่าย ในระดับจังหวัดและอาเภอ
พัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพเชิงรุกในการลดปัญปัจจัยเสียงที่มีผล
ต่อสุขภาพที่นาไปสู่การเก็บปุวยเรื่อรังในภาคีเครือข่าย เปูาหมาย 300
ราย

500,000 สนง.สาธารณสุขจังหวัด
บุรีรัมย์

8 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับฝีมือแรงงานให้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
เป็นไปตามมาตรฐาน
บุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง

2

ด้านสังคม

แรงงานในสถานประกอบการ/แรงงานนอกระบบ/ผู้ประกอบการ SMEs
จานวน 1,030 ราย มีทักษะการประกอบอาชีพตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน

ั นาฝีมือแรงงาน
3,000,000 ศูนย์พฒ

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

กลยุทธ์ (9)

ผล
ผลิต
(10)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

งบประมาณ
(บาท) (13)

หน่วยดาเนินการ (14)

9 โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนบุรีรัมย์

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
บุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง

2

ด้านสังคม

1. กิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับอาเภอ ระดับจังหวัด เป้าหมาย
เด็ก/เยาวชน/ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 50,000 คน ออก
กาลังกาย/เล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึง (3,000,000
บาท
2. กิจกรรมค้ายกีฬาเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อปลูกจิตสานึกเด็กให้
รักกีฬา สร้างความสามัคคีภายในชุมชน เป้าหมาย ดาเนินการทุก
อาเภอ 23 ค้ายๆ ละ 100 คน รวม 2,300 คน (4,600,000
บาท)

7,600,000 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดบุรีรัมย์

10 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
บุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง

2

ด้านสังคม

- ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดร้อยละ 39.50

5,000,000 สพป. เขต 1-4 /สพม.เขต
32

- ครูมีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
- ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในระดับดีมาก
11 โครงการปฏิบัติธรรมน้อมนาชีวิตผู้นาชุมชนในพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
บุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง

2

ด้านสังคม

ผู้นาชุมชน จานวน 250 คน มีคุณธรรมในการปฏิบัติงานและเป็น
แบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตให้กับชุมชน

1,000,000 ที่ทาการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์

12 โครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กิจกรรม
รณรงค์ปูองกันและแก่ไขปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
บุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง

2

ด้านสังคม

- ร้อยละ 98 ของเด็ก/เยาวชนอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก TO BE
NUMBER ONE

944,900 สนง.สาธารณสุขจังหวัด
บุรีรัมย์.

- สถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจฯ และเรือนจา มี
การจัดตั้งชุมชน TO BE NUMBER ONE จานวน 3,349 ชมรม
- ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีการดาเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO
BE NUMBER ONE จานวน 457 ชมรม
- มีการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ

13 โครงการยกระดับคุณภาพและบริการสาธารณสุข
กิจกรรมส่วนสุขภาพและลานกีฬาต้านยาเสพติด

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
บุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง

2

ด้านสังคม

สร้างลานกีฬาให้กาลังพลออกกาลังกาย ประชาชนทั่วไปได้ออกกาลัง
กาย และจัดการแข่งขันกีฬา

1,950,000 จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

กลยุทธ์ (9)

ผล
ผลิต
(10)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

14 โครงการอนุรักษณ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
(บาท) (13)

หน่วยดาเนินการ (14)

25,000,000

14.1 กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน

3

ด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

ฟื้นฟูสภาพปุาให้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สร้างขบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ปุา ผลลัพธ์ สัตว์
ปุามสามารถดารงชีพในธรรมชาติ ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
โดยรอบพื้นที่

1,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด/
อาเภอ

14.2 กิจกรรมบุรีรัมย์ปุายั่งยืน

การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน

3

ด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

5,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
บุรีรัมย์

14.3 กิจกรรมไม้ยางนาจากปุาสู่ชุมชน

การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน

3

ด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

พื้นที่ปุา ที่สาธารณะที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูปลูกเสริมให้สมบูรณ์
จานวน 2,500 ไร่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
ประชาชนมีจิตสานึกในการปกปูองดูแลทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น
มีไม้ยางนาซึ่งเป็นไม้อนุรักษ์ ไม้ท้องถิ่นหายากเพิ่มขึ้น 485,000 ต้น
พื้นที่ปุาไม้ยางนาเพิ่มขึ้น 2,400 ไร่

14.4 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ การอนุรักษ์ฟื้นฟู
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน

ด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

ดาเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (5,000,000 บาท
- มีกล้าไม้ประเภทไม้อนุรักษ์ ไม้หายาก ไม้มงคล ไม้ในวรรณคดี ไม้
ประดับยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนให้ปลูกในโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ จานวน 485,000 ต้น
- ส่งเสริมให้ปลูกในสถานที่ราชการ ที่ทาการปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านพัก ส่วนย่อม ที่สาธารณประโยชน์ และสถานศึกษา เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวไม่น้อยกว่า 1,300 ไร่
2. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (5,000,000 บาท)
- ส่งเสริมให้ประชาชน และองค์กรต่างๆ ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
ได้แก่ ไม้สัก พยุง ประดู่ปุา มะค่าโมง จานวน 485,000 ต้น ในพื้นที่
ไม้น้อยกว่า 1,300 ไร่

5,000,000 สถานีเพาะชากล้าไม้
ละหานทราย
10,000,000 สถานีเพาะชากล้าไม้
ละหานทราย

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

กลยุทธ์ (9)

ผล
ผลิต
(10)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

งบประมาณ
(บาท) (13)

หน่วยดาเนินการ (14)

14.5 กิจกรรมลาดตระเวนร่วมปกครอง ตารวจ
ทหาร เพื่อปูองกันรักษาปุาตามแนวชายแดน

การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน

3

ด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

สนธิกาลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ
เจ้าหน้าที่กรมปุาไม้ และเจ้าหน้าที่ปกครอง เฝูาระวังลาดตระเวนตรวจ
ปราบปรามการทาลายทรัพยากรปุาไม้พื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุก
จัดตั้งจุดสกัดในจุดที่หล่อแหลมต่อการเข้าไปลักลอบตัดไม้พะยูง

2,000,000 เขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาดงใหญ๋

14.6 กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน

3

ด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกลไกและระบบข้อมูลในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
จานวน 1 ระบบ และร้อยละ 50 ของชุมชนสามารถจัดกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

2,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ส่งเสริมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

3

ด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อปท.เปูาหมายผ่านการอบรมสร้างองค์ความรู้
ร้อยละ 70 ขยะมูลฝอยถูกนากลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 30 ชุมชน/
โรงเรียนจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล 62 แห่ง อปท. เปูาหมายมีแผนการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบต่อเนื่อง 62 แห่ง

5,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

15 โครงการควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
แปลงขยะเป็นทองคา

16 โครงการพลังมวลชน พลังแผ่นดิน ต่อสู้ยาเสพติด
16.1 กิจกรรมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่จิตอาสา
พัฒนาบุรีรัมย์

2,800,000
สร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
พลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด

4

ด้านการรักษา เยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา จานวน 300 คน ได้รับการฝีก
ความมั่นคงและ อบรมปรับเปลี่ยนความคิด เสริมสร้างระเบียบวินัย สร้างความตระหนัก
ความสงบ ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
จัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนอาสาพลังแผ่นดิน เพื่อสามารถปฏิบัติงานบริการ
ชุมชน และพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง รวมถึงการส่งเสริมด้านการศึกษา
นอกระบบ และการฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการอบรม

1,000,000 สนง.พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด
บุรีรัมย์

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

กลยุทธ์ (9)

ผล
ผลิต
(10)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

งบประมาณ
(บาท) (13)

หน่วยดาเนินการ (14)

16.2 กิจกรรมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่จิตอาสาพัฒนา สร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
(แก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กในสถานศึกษาและเด็กนอก พลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
ระบบ)

4

ด้านการรักษา เยาวชนในสถานศึกษา จานวน 300 คน และเยาวชนนอกสถานศึกษา
ความมั่นคงและ จานวน 200 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น
ความสงบ
ทาเป็น แก้ไขปัญหาเป็น โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด และมีจิตอาสาใน
การช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
และปัญหาความมั่นคงอื่นๆ ในพื้นที่

1,000,000 ที่ทาการปกครองจังหวัด/
อาเภอหนองหงส์

16.3 กิจกรรมนายอาเภออาสานาพาเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด (ลูกนายอาเภอ)

สร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
พลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด

4

ด้านการรักษา เด็ก/เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาตั้งแต่ชั้น ป.4-ป.6 จานวน 400
ความมั่นคงและ คน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโทษพิษภัยยาเสพติดและมีคุณภาพชีวิต
ความสงบ ที่ดีขึ้น

800,000 ที่ทาการปกครองจังหวัด/
อาเภอหนองหงส์

17 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

สร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
พลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด

4 ด้านการรักษา ดาเนินการ 5 กิจกรรม ดังนี้
ความมั่นคงและ
1. กิจกรรมพัฒนาแกนนาผู้นาชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติด เปูาหมาย
ความสงบ
ผู้นา/แกนนา หมู่บ้าน/ชุมชน จานวน 2,584 คน มีความรู้สามารถนา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้ ทาให้เกิดความเข้มแข็งในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (1,000,000 บาท)
2. กิจกรรมสนับสนุนการจาแนกคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่
กระบวนการบาบัด เปูาหมาย สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์
จาแนกคัดกรองฯ จานวน 23 ศูนย์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามกรอบแนวทางที่กาหนด (2,000,000 บาท)
3. กิจกรรมการส่งเสริมทักษะชีวิตเยาวชน เปูาหมายเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 2,000 คน มีภมู ิคุ้มกันยาเสพติด
สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้อง (1,000,000 บาท)
4. กิจกรรมการจัดตั้งเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
เปูาหมาย ให้ความรู้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา จานวน 400
คน และจัดตั้งเป็นเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อ
เป็นแนวร่วมกับภาครัฐในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(1,000,000 บาท)

5,200,000 ศพส.จ.บร.

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

กลยุทธ์ (9)

ผล
ผลิต
(10)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

งบประมาณ
(บาท) (13)

หน่วยดาเนินการ (14)

5. กิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดและทาลายเครือข่ายในเรือนจา
เปูาหมาย ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในเรือนจา จานวน 1
แห่ง
(200,000 บาท
18 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน เพื่อ สร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาความมั่นคง พลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด

4

ด้านการรักษา อบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ความมั่นคงและ ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ 23 อาเภอ 10 รุ่นๆ ละ 200 คน รวม
ความสงบ 2,000 คน

1,000,000 ที่ทาการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์

19 โครงการจัดระเบียบสังคมควบคุมพื้นที/่ ปัจจัยเสี่ยง
เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัด
บุรีรัมย์

สร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
พลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด

4

ด้านการรักษา ออกตรวจติดตามเพื่อจัดระเบียบสังคมควบคุมพื้นที่เสี่ยง สถานบริการ
ความมั่นคงและ สถานประกอบการฯ ในพื้นที่ เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ความสงบ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 3,822 ครั้ง 1,911 แห่ง

1,000,000 ที่ทาการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์

20 โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนว
ชายแดน

4

ด้านการรักษา อบรมเยาวชนในพื้นที่ 12 ครั้ง /เยาวชนในพื้นที่ชายแดนมีความหวง
ความมั่นคงและ แหนต่อแผ่นดินเกิด
ความสงบ

1,200,000 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2

21 1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
จังหวัดด้วยระบบ CM-Model

ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและ
ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

ด้านการบริหาร ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ
จัดการ
ผ่านกระบวนการ CM-Model (ตัวแบบระบบการบริหารจัดการราย
กรณี) เปูาหมายดาเนินการทุกอาเภอ 23 อาเภอ

12,500,000 สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์

22 โครงการสานความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้านด้าน
การค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว
(Twin City)

ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ว

23 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ให้มีคุณภาพสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว

1 ด้านเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

- ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่า
การจาหน่าย และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

5,000,000 สานักงานจังหวัด/สนง.การ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ดังนี้

7,500,000 สนง.การท่องเที่ยวจังหวัดฯ/

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ : เปิดมุมมองด้านการท่องเที่ยวรองรับ AEC
(1,000,000 บาท)
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า
เอกลักษณ์อีสาณใต้เพื่อการบริการที่ประทับใจสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในยุค AEC (3,000,000 บาท)

สนง.บร./ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

กลยุทธ์ (9)

ผล
ผลิต
(10)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

งบประมาณ
(บาท) (13)

หน่วยดาเนินการ (14)

3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
และรักษาความปลอดภัย (2,500,000 บาท)

ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
โดยพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ
การบรรยายนาชมสถานที่ท่องเที่ยวด้านภาษาอังกฤษ (500,000 บาท

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรพนักงานรักษาความปลอดภัย
ภายในแหล่งท่องเที่ยว (500,000 บาท)

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

24 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ว

1

ด้านเศรษฐกิจ จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันอันดีในพื้นที่ช่องสายตะกู
จังหวัดบุรีรัมย์ และการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างผู้นาในระดับ
ท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ

1,200,000 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2

25 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ว

1

ด้านเศรษฐกิจ สารวจ/จัดทาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงอารยธรรมขอมสู่ AEC

2,000,000 สานักงานจังหวัด/สนง.การ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

26 โครงการพัฒนาระบบริหารจัดการการท่องเที่ยว อย่าง พัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ยังยืน
ท่องเที่ยว

27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
จังหวัดบุรีรัมย์
27.1 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานแปลงเล็ก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ในพื้นที่นาไม่เหมาะสม

27.2 กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มันสาปะหลัง

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้านเศรษฐกิจ

ดาเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม
1. กิจกรรมปรับปรุงศูนย์ข้อมูลและการบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
(800,000 บาท)

3,800,000 สานักงานจังหวัด/สนง.การ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

2. กิจกรรมจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวศูนย์กลาง
อารยธรรมขอมบุรีรัมย์ (2,000,000 บาท)

สนง.สถิติจังหวัดฯ

3. กิจกรรมสารวจความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวศูนย์กลางอารยธรรม
ขอมจังหวัดบุรีรัมย์ (1,000,000 บาท)

สนง.สถิติจังหวัดฯ
46,910,000

1

ด้านเศรษฐกิจ ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสมมาปลูกอ้อย
โรงงาน เปูาหมาย 2,520 ไร่
ผลลัพธ์ เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชชนิด
ใหม่ ที่มีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม

1

ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมโครงการสามารถปลี่ยนพฤติกรรมการ
ผลิตมันสาปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพโดยลดต้นทุนการผลิต
เปูาหมายดาเนินการ เกษตรกร 2,000 รายๆ ละ 2 ไร่ รวม 4,000 ไร่

13,000,000 สนง.เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สถานีพฒ
ั นาที่ดินบุรีรัมย์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรบุรีรัมย์
28,910,000 สนง.เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรบุรีรัมย์

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

27.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา

กลยุทธ์ (9)

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ผล
ผลิต
(10)

1

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรร้อยละ 80 สามารถ กรีดยางได้อย่างถูกต้องและมี
การผลิตยางแผ่นคุณภาพดีได้มาตรฐาน
เปูาหมายอบรมเกษตรกร 1,400 ราย

งบประมาณ
(บาท) (13)

5,000,000

หน่วยดาเนินการ (14)

สนง.เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดฯ
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการ
เกษตรบุรีรัมย์
ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์

28 โครงการก้อสร้างประปาหมู่บ้าน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การเกษตร

1

29 โครงการพัฒนาระบบโลจีสติกส์เพื่อขนถ่ายสินค้า
ด้านการเกษตร

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การเกษตร

1

ด้านเศรษฐกิจ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านเพื่อแกปัญหาความเดือดร้อนประชาชน
จานวน 3 แห่ง
1. ก่อสร้าประปาหมู่บ้าน บ้านสาโรง หมู่ที่ 3 ตาบลท่าม่วง อาเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ (3,000,000 บาท)
2. ก่อสร้าประปาหมู่บ้าน บ้านหนองนกเกรียน หมู่ที่ 4 ตาบลเมืองแก
อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (3,000,000 บาท)
3. ก่อสร้าประปาหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ 1 ตาบลสนามชัย
อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (4,000,000 บาท)
ด้านเศรษฐกิจ ซ่อมสร้างถนนเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รับความ
สะดวกมากขึ้น ดังนี้

10,000,000 สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

123,800,000 สนง.ทางหลวงชนบท
จังหวัดบุรีรัมย์

- ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concerte สายบ้านสงแดง หมู่ที่ 5 ต.
ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

3,000,000

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแวง หมู่ที่ 1 - บ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 10 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

7,000,000

- ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concerte สายบ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านตูมหวาน หมู่ที่ 2 ต.บุโพธิ์ อ.ลาปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

5,000,000

- ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร AC โดยวิธี Pavcment In Place
Recyling สายบ้านตะลุมพุก-บ้านสายตรี 16 ต.หนองไม้งาม
อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

10,000,000

- ยกระดับทางและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร AC โดยวิธี
Pavcment In Place Recyling สายบ้านละลมพนู-บ้านไพศาล
ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

10,000,000

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

กลยุทธ์ (9)

ผล
ผลิต
(10)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

งบประมาณ
(บาท) (13)

- ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร AC โดยวิธี Pavcment In
Place Recyling สายอาเภอประโคนชัย - บ้านบาตร ต.ตะโกตาพิ
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

4,500,000

- ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปรุ หมู่ที่ 14 ต.บ้านบัว อ.เมืองฯ จ.
บุรีรัมย์

1,000,000

- บูรณะผิวแอสฟัลท์วงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ กม2+000-กม2+475
ต.อิสาณ อ.เมืองฯ จ.บุรีรัมย์

10,000,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านยางน้าใส - บ้านทุ่งวัง อาเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์

10,000,000

- ปรับปรุงถนนเส้นทาง บร. 2014 แยกทางหลวงหมายเลข 24 บ้านระนามพลวง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

10,000,000

- ปรับปรุงถนนเส้นทาง บร. 4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 เทศบาลตาบลห้วยราช อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

10,000,000

- ปรับปรุงถนนเส้นทาง บร.3001 แยกบร 224 - บ้านถนนหัก
อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

10,000,000

- ปรับปรุงถนนเส้นทาง บร.3056 แยกทางหลวงหมายเลข 219 บ้านโคกกระชาย อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

10,000,000

- ปรับปรุงถนนเส้นทาง บร.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 219 บ้านโคกตะโก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

9,500,000

- บูรณะถนนลาดยาง แยกบ้านแสลงพัน-บ้านสาโรง ม.3 ตาบลหนอง
ตาด อาเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.5 กม.

8,000,000

- ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concerte สายบ้านสระขี้ตุ่น หมู่ที่
15 ตาบลชุมเห็ด อาเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์

5,800,000

หน่วยดาเนินการ (14)

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

30 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือเนื้อนมตามแนว
พระราชดาริ

กลยุทธ์ (9)

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ผล
ผลิต
(10)
2

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

ด้านเศรษฐกิจ 1. เพื่อสร้างทางเลือกอาชีพการเลี้ยงกระบือเนื้อ นมให้เกษตรกร ให้ได้
ผลผลิตน้านมจาหน่ายและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อเพิ่มมูลค่าเช่น
Mozzarella cheese และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ต้องนาเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูง และส่งเสริมอาชีพการขุนกระบือเนื้อเพศผู้
จาหน่าย ทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีความต้องการ
นาเข้าโค-กระบือ จากประเทศไทย รองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)

งบประมาณ
(บาท) (13)

หน่วยดาเนินการ (14)

2,520,000

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

๒. เพื่อตอบสนองต่อกระแสการตื่นตัวในด้านการรักษาสุขภาพ ของผู้ที่
แพ้นมโค และผู้ที่ต้องควบคุมคลอเรสเตอรอล และเพิ่มสารต้านอนุมูล
อิสระที่ช่วยปูองกันโรคมะเร็ง หันมาบริโภคนมกระบือ และผลิตภัณฑ์
นมกระบือมากขึ้น เปูาหมายดาเนินการเกษตรกร 20 ราย

31 โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริและเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับอาเภอ สู่เกษตรปลอดภัยจังหวัดบุรีรัมย์

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้านเศรษฐกิจ

32 โครงการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายคลัส พัฒนาองค์กรการเกษตรให้มี
เตอร์แปรรูปข้าวหอมมะลิจังหวัดบุรีรัมย์
ความเข้มแข็ง

1

ด้านเศรษฐกิจ ผู้แปรรูปข้าวหอมมะลิได้มีการรวมกลุ่มและมีเครือข่ายเชื่อมโยงกัน

1,000,000

สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์

33 โครงการศูนย์เรียนรู้อาชีพเกษตร แบบโรงเรียนแก้จน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

1

ด้านเศรษฐกิจ 1. เกษตรกรรายย่อยในจ.บุรีรัมย์ได้รับการส่งเสริมและการพัฒนา
อาชีพด้านการเกษตร
2. ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรจ.บุรีรัมย์ มีกิจกรรมด้านการเกษตรอย่าง
ต่อเนื่อง 10 กิจกรรม

3,000,000

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัด
บุรีรัมย์ (พันธุ์พชื เพาะเลี้ยง)

34 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้านมดิบของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

1

ด้านเศรษฐกิจ 1.เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการตรวจซ่อมบารุง
เครื่องรีดนมโค

2,000,000

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

1. มีการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในพื้นที่
2. ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริอาเภอ 23 ศูนย์
มีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และขยายผล ดาเนินการเพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

13,500,000 ที่ทาการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์

1

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้านมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
3.เปูาหมายดาเนินการ104 ราย(เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม)
4.ดาเนินการอบรมเกษรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจซ่อมบารุงรักษาเครื่องรีดนมโค
5.สนับสนุนปัจจัย เช่น ค่าพันธุ์พชื อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์สาหรับสัตว์

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

กลยุทธ์ (9)

ผล
ผลิต
(10)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

ด้านเศรษฐกิจ 1. สมาชิกสหกร์ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
2. สร้าง Brand เพื่อเพิ่มมูลค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว และยอดจาหน่ายเพิ่มขึ้น

งบประมาณ
(บาท) (13)

หน่วยดาเนินการ (14)

35 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์พชื ใน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สถาบันเกษตรกร

1

36 โครงการส่งเสริมการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหม ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และผลิตภัณฑ์จากไหม

1 ด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย 1) ฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไหมบุรีรัมย์
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมที่ปลอดภัยไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม 2)
ฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผ้าไหม
จังหวัดบุรีรัมย์ในด้านเทคนิคการทอ การฟอกย้อม การแปรรูป การ
พัฒนาสีธรรมชาติ 3) กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไหมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาผ้าไหมปลอดภัยเพิ่มขึ้น ผลสัมฤทธิ์
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพื้นบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ มีความปลอดภัยและมี
ศักยภาพในการพัฒนาสู่สากล

6,000,000 สนง.พช./ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง

37 โครงการสนับสนุนการยกระดับผู้ประกอบการไหมสู่
SMES

ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
และผลิตภัณฑ์จากไหม

1 ด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
OTOP ในการพัฒนาและยกระดับให้เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม SMEs ผลสัมฤทธิ์ ผู้ร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาและสามารถ
ยกระดับให้เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

5,000,000 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
บุรีรัมย์/ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

38 โครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไหม

ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
และผลิตภัณฑ์จากไหม

1 ด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย 1)ชุมชนดาเนินการจัดเวทีประชาคมในการสร้างการเรียนรู้
จัดทาทะเบียนภูมิปัญญา เผยแพร่ภมู ิปัญญาการผลิตผลิตภัณฑ์ไหม
จานวน 23 แห่ง 2) มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาผลิตผลิตภัณฑ์ไหม
จานวน 23 แห่ง ผลสัมฤทธิ์ ชุมชนมีความภาคภูมิใจและหวงแหน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเผยแพร่
ในสืบต่อไป

5,000,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด/
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

39 โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล

ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
และผลิตภัณฑ์จากไหม

1 ด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้นผลสัมฤทธิ์ 1)
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสามารถขยายตัว ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
พื้นบ้านในจังหวัดสู่ภมู ิภาค และสากล 2) ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเกี่ยวกับผ้าไหมของจังหวัดบุรีรัมย์ให้รู้จักกัน
อย่างแพร่หลาย 3) ผู้ผลิต/ผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม มีรายได้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลโดยรวมกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดบุรีรัมย์

10,000,000 สนง.พาณิชย์จังหวัด/สนง.
พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ

2,000,000

สานักงานสหกรณ์จังหวัด
บุรีรัมย์

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

กลยุทธ์ (9)

ผล
ผลิต
(10)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

งบประมาณ
(บาท) (13)

หน่วยดาเนินการ (14)

40 โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาดของ
หมู่บ้านผลิตไหม

ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
และผลิตภัณฑ์จากไหม

1

เป้าหมาย 1) ฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไหมบุรีรัมย์
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมในพื้นที่หมู่บ้านผลิตไหม 2) ฝึกอบรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผ้าไหมจังหวัด
บุรีรัมย์ในด้านเทคนิคการทอ การฟอกย้อม การแปรรูป การพัฒนาสี
ธรรมชาติ ใในพื้นที่หมู่บ้านผลิตไหม ผลสัมฤทธิ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
พื้นบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ในพื้นที่หมู่บ้านผลิตไหมมีความปลอดภัยและมี
ศักยภาพในการพัฒนาไหมพื้นบ้านสู่สากล

4,000,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ

41 โครงการจับคู่ธุรกิจและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ไหม

เพิ่มช่องทางการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล

1 ด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย 1) จัดมหกรรมการจับคู่ธุรกิจและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ไหม
2) จัดกิจกรรมแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกับประเทศเพื่อนบ้าน
ผลสัมฤทธิ์ ผลิตภัณฑ์ไหมจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการยอมรับและเพิ่มช่อง
ทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมสู่ตลาดสากล

4,000,000 สนง.พาณิชย์จังหวัดฯ

42 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม Cluster
และเครือข่ายผู้ผลิตไหมจังหวัดบุรีรัมย์

ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
และผลิตภัณฑ์จากไหม

1 ด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย 1) มีการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการไหมจังหวัด
บุรีรัมย์ ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า ทั้งในระดับอาเภอและจังหวัด จานวน
24 เครือข่าย 2) เครือข่ายผ้าไหมบุรีรัมย์ทุกระดับได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการส่งเสริมการผลิตไหมที่มีคุณภาพปลอดภัยเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและไปจาหน่ายยังตลาดสากล ผลสัมฤทธิ์ ผลิตภัณฑ์ไหม
จังหวัดบุรีรัมย์มีการเพิ่มมูลค่าการจาหน่ายมากขึ้น

8,000,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ

43 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและผู้ด้อยโอกาส
แบบบูรณาการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
บุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง

2

ด้านสังคม

8,000,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
บุรีรัมย์

44 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในสถานประกอบกิจการ
บุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง

2

ด้านสังคม

- สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) และ
ศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาชนบทตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอ (ศจพ.อ.) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ครัวเรือนยากจน ให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม
ดาเนินชีวิตแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึงพาตนเอง
และชุมชนได้อย่างยังยืน ผลลัพธ์ ครัวเรือนเปูาหมายมีอาชีพเสริม
รายได้เพิ่ม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปูาหมายครัวเรือนยากจนที่มี
รายได้ต่ากว่าเกณฑ์ ก.ป.ฐ.
นายจ้าง/ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ จานวน
650 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

1,000,000 สนง.สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

กลยุทธ์ (9)

45 โครงการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศคุณภาพชีวิตของ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ประชาชน
บุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง

ผล
ผลิต
(10)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

2

ด้านสังคม

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

- มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาและ
การบริหาร

งบประมาณ
(บาท) (13)

หน่วยดาเนินการ (14)

2,000,000 สนง.สถิติจังหวัดบุรีรัมย์

- การเข้าใช้ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
46 โครงการประกันสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
จังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง

2

ด้านสังคม

กลุ่มแรงงานนอกระบบ/ประชาชนอาชีพอิสระทั่วไป จานวน 17,695
ราย อยู่ในระบบประกันสังคมตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533

3,000,000 สนง.ประกันสังคมจังหวัด
บุรีรัมย์

47 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านแรงงานสู่ชุมชน เพื่อ
การมีงานทาและสร้างอาชีพเสริม

ส่งเสริมการออมและพัฒนา
เครือข่ายชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็ง

2

ด้านสังคม

ประชาชน จานวน 600 คน มีความรู้ด้านแรงงาน มีทักษะอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้เสริมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2,000,000 สนง.แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

48 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอบอุ่น

ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้

2

ด้านสังคม

ดาเนินการ 2 กิจกรรม

1,500,000 สนง.พระพุทธศาสนา
จังหวัดบุรีรัมย์

มีความอบอุ่น

3. กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เปูาหมายร้อยละของ
ครอบครัวที่ผ่านกิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยคุณธรรม
(500,000 บาท)
4. กิจกรรมทาบุญสัญจรเสริมสร้างความสมานฉันท์ เปูาหมายจัด
กิจกรรมทาบุญฟังเทศน์สัญจร 23 อาเภอ เพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ (1,000,000 บาท)

49 โครงการสร้างฝายแม้วเพื่อชะลอความชุ่มชื่น
(Check dam)

การบริหารจัดการน้าอย่างเป็น
ระบบ

3

ด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

สร้างแหล่งน้าและสร้างฝายชะลอความชุมชื่น (Chack dam) ให้กับ
สัตว์ปุา ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาดงใหญ่ จานวน 10 แห่ง

1,200,000 เขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาดงใหญ๋

50 โครงการพื้นที่ชุ่มน้ายั่งยืน

การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน

3

ด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

พื้นที่ชุ่มน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาอ่างเก็บน้าห้วยตลาด เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานสากลสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
และมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

3,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด/เขต
ห้ามล่าสัตว์ปุาอ่างเก็บน้า
ห้วยตลาด

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

กลยุทธ์ (9)

ผล
ผลิต
(10)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

งบประมาณ
(บาท) (13)

หน่วยดาเนินการ (14)

51 โครงการศึกษาออกแบบบริหารจัดการลุ่มน้ามูล

พัฒนาการบริหารจัดการน้า
อย่างเป็นระบบ

3

ด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

ประชาชน/ชุมชนได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง/น้าท่วมลดลง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเข้าถึงทรัพยากรน้า และมีน้าบริโภค
เพียงพอกับความต้องการ และมีน้าอุปโภคตามโซนนิ่งการเกษตร

2,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
บุรีรัมย์

52 โครงการบูรณาการเครือข่ายน้าชุมชน

พัฒนาการบริหารจัดการน้า
อย่างเป็นระบบ

3

ด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

การบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ

2,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
บุรีรัมย์

53 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
การจราจร(สุภาพบุรุษจราจร)

การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณและการลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

4

ด้านการรักษา เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรทุกสถานีตารวจในสังกัดตารวจภรจังหวัดบุรีรัมย์
ความมั่นคงและ ได้รับการอบรมปลูกฝังจิตสานึกที่ดีในการบริการประชาชน
ความสงบ

54 โครงการเครือข่ายภาคีปูองกันและแก้ไขอุบัติเหตุทาง
ถนน ท้องถิ่น ชุมชน ปลอดภัย

การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณและการลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

4

ด้านการรักษา สถานีตารวจทุกแห่ง และ อปท.ทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการ
ความมั่นคงและ พัฒนาศักยภาพเพื่อวิเคราะห์วางแผนการปูองกันอุบัติเหตุทางถนน
ความสงบ

1,000,000 ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

55 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตารวจมี พัฒนาระบบความมั่นคงและ
วินัยและปูองกันมิให้ข้าราชการตารวจ กระทาผิดวินัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ
สิน

4

ด้านการรักษา ข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 2,621
ความมั่นคงและ นาย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ รวม
ความสงบ ไปถึงมีจิตสานึกสาธารณะในการบริการประชาชน ทาให้ประชาชนพึง
พอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ และเชื่อมั่นต่อองค์กร
ตารวจ

1,500,000 ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

56 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

พัฒนาระบบความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิต

4

ด้านการรักษา สมาชิกอาสารักษาดินแดน ทั้ง 23 อาเภอ รวมจานวน 240 นาย ที่
ความมั่นคงและ เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นที่ยอมรับของประชาชน
ความสงบ

500,000 ที่ทาการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์

57 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษา
ความสงบในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

พัฒนาระบบเครือข่ายภาค
ประชาชน

4

ด้านการรักษา ผู้ช่วยฝุายรักษาความสงบ จานวน 495 คน มีความรู้ความสามารถใน
ความมั่นคงและ การปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานปกครองในการรักษาความสงบ
ความสงบ ในพืน้ ที่

200,000 ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

2,000,000 ที่ทาการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

กลยุทธ์ (9)

ผล
ผลิต
(10)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

งบประมาณ
(บาท) (13)

หน่วยดาเนินการ (14)

58 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCธV) สกัด สร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
กั้นยาเสพติดข้ามชาติ (ติดตั้งกล้อง CCTV) บริเวณจุด พลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
ตรวจเพื่อสกัดกั้นการลาเลียงยาเสพติด

4

ด้านการรักษา - ตั้งจุดตรวจค้นยาเสพติดและติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อสกัดกั้นการ
ความมั่นคงและ ลาเลียงยาเสพติด จานวน 14 จุด กล้อง 28 ตัว
ความสงบ
- นักท่องเที่ยวและประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
- นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8,000,000 ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

59 โครงการก่อตั้งแหล่งข่าวประชาชนในพื้นที่ชายแดน

พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนว
ชายแดน

4

ด้านการรักษา มีแหล่งข่าวประชาชนในพื้นที่ จานวน 12 ชุด ทาให้ทราบข่าวสารความ
ความมั่นคงและ เคลื่อนไหวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ความสงบ พื้นที่ชายแดน

1,800,000 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2

60 โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้นาชุมชนชายแดน

พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนว
ชายแดน

4

ด้านการรักษา ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เรื่องบุคคลท่าเบื้องต้นให้มีระเบียบวินัย เพื่อ
ความมั่นคงและ พัฒนาขีดความสามารถผู้นาในระดับท้องถิ่น
ความสงบ

1,000,000 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2

61 โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดบริเวณชายแดน

พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนว
ชายแดน

4

ด้านการรักษา จัดกาลังพลทาการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นและปูองกันการลักลอบ
ความมั่นคงและ กระทาผิดเงื่อนไขสายแดนตามเส้นทางหลักในพื้นที่อาเภอชายแดน
ความสงบ จังหวัดบุรีรัมย์

1,000,000 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2

62 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริการ

พัฒนาบุคลากรด้านประสาน
การพัฒนาจังหวัด

5

ด้านการบริหาร - พัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ จานวน
จัดการ
100 คน
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรภาครัฐในการให้บริการประชาชนที่ดี
จานวน 100 คน
- สร้างนวัตกรรมใหม่ในการทางาน
- สร้างแรงบันดาลใจเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จ

63 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ "บาบัดทุกข์ บารุงสุข" ให้กับประชาชน

พัฒนาบุคลากรด้านประสาน
การพัฒนาจังหวัด

5

ด้านการบริหาร อบรมเพิ่มพูนศักยภาพข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในการ
จัดการ
ปฏิบัติหน้าที่ "บาบัดทุกข์ บารุงสุข" ให้ประชาชน จานวน 280 คน

600,000 สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์

2,500,000

ที่ทาการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

กลยุทธ์ (9)

ผล
ผลิต
(10)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

งบประมาณ
(บาท) (13)

หน่วยดาเนินการ (14)

64 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านใน
การบริหารงานหมู่บ้าน

พัฒนาบุคลากรด้านประสาน
การพัฒนาจังหวัด

5

ด้านการบริหาร อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานหมู่บ้าน
จัดการ
จานวน 2,284 หมู่บ้าน

1,000,000 ที่ทาการปกครองจังหวัดฯ

65 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชน
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

พัฒนาบุคลากรด้านประสาน
การพัฒนาจังหวัด

5

ด้านการบริหาร อบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการ ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท
จัดการ
ห้องพัก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัด จานวน 200 คน

1,000,000

66 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนด้วย
หลักธรรมาภิบาล

พัฒนาบุคลากรด้านประสาน
การพัฒนาจังหวัด

5

ด้านการบริหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการและ
จัดการ
สมาชิกกองทุนชุมชน เช่น กทบ. กข.คจ. กลุ่มออมทรัพย์ฯ จานวน
5,188 กองทุน ในด้านการบริหารจัดการกองทุนชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการ
บริหารจัดการเงินทุนชุมชนด้วยหลักธรรมาภิบาล

2,000,000 สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์

67 โครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานสอบสวนฝุาย
ปกครองในการอานวยความเป็นธรรม

พัฒนาบุคลากรด้านประสาน
การพัฒนาจังหวัด

5

ด้านการบริหาร อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสอบสวนฝุายปกครองในการอานวย
จัดการ
ความเป็นธรรม จานวน 160 คน

1,000,000 ที่ทาการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์

68 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบติดตาม
ประเมินผล โดยใช้ระบบ ICT

พัฒนาระบบประเมิน ผลและ
รายงานผล

5

ด้านการบริหาร จังหวัดบุรีรัมย์มีระบบบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
จัดการ
จังหวัดและสามารถจัดทาระบบติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ
และการเบิกจ่ายงบผประมาณที่มีประสิทธิภาพ

3,000,000 สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์

69 โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายเพื่อเตรียม พัฒนาบุคลากรด้านประสาน
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การพัฒนาจังหวัด

5 ด้านการบริหาร - บุคลากรภาครัฐ จานวน 200 คน ได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่การ
จัดการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจและบริการ
- เจ้าหน้าที่พฒ
ั นาชุมชนและเครือข่ายองค์การพัฒนาชุมชนได้รับการ
พัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน : จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับเจ้าหน้าที่พฒ
ั นา
ชุมชนและเครือข่ายองค์กรพัฒนาชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

ที่ทาการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์

500,000 สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์/
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์

10,000,000 สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์

ลา
ดับ
ที่

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

รวมทั้งสิ้น 69 โครงการ

กลยุทธ์ (9)

ผล
ผลิต
(10)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ(12)

งบประมาณ
(บาท) (13)
715,751,900

หน่วยดาเนินการ (14)

