สรุปโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จังหวัดบุรีรัมย์
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

1 ประเด็นยยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้นาด้านการผลิตสินค้าเกษตร
2 ปลอดภั
ประเด็นยยุ" ทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์

โครงการของจังหวัด โครงการของกระทรวง/กรม
จานวน งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
จานวน
31
469,837,100 18
990,116,000
49

รวม
งบประมาณ
1,459,953,100

26

69,396,000

26

69,396,000

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
"อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุล
สิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน"

8

12,284,700

8

12,284,700

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการรักษาความมั่นคงและความ
สงบ "ประชาสังคมมีความมัน่ คง และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพสิน"
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ "การบริหาร
จัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล"

25

84,567,200

25

84,567,200

4

23,456,000

4

23,456,000

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560"

6

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิน้

94

10,000,000

10,000,000

669,541,000

112 1,659,657,000

แบบ จ.2
บัญชีโครงการแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จังหวัดบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์: "ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข"
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้นาด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย" (ดีที่ 3)
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์....1........................

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)
1.โครงการของจังหวัด (5)*
1.โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมส่งเสริม
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ (ดี 3)

สรุปสาระส่าคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 8
ส่งเสริมการตลาดและ
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การ
1.กิจกรรมรับอรุณเบิกฟ้า วันปีใหม่ ณ พนมรุ้ง
ท่องเที่ยว
(700,000 บาท)
2.กิจกรรมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง (5,000,000
บาท)
3.งานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่่า
(900,000 บาท)
4.จัดงานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยว "มหัศจรรย์
บุรีรัมย์" (3,000,000 บาท)
5. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แคมเปญส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว "บุรีรัมย์เมืองปราสาทสองยุค"
(1,000,000 บาท)
6.จัดกิจกรรมประกวดวงโยทวาทิตโลก (2,000,000
บาท)
7.จัดกิจกรรมมหกรรมดนตรีเทิดไท้องค์คีตราชัน
(1,000,000 บาท)
8. จัดกิจกรรมมหกรรมแข่งขันจักรยานเพื่อการ
ท่องเที่ยว (1,500,000 บาท)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)
1

9

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ตลอด
ทั้งปี รวม 8 กิจกรรม
เป้าหมาย เพื่อเพิ่มจ่านวน
นักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยว

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

15,100,000 ส่านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
บุรีรัมย์/
ส่านักงานจังหวัด
บุรีรัมย์

ชนิด
โครงการ
(16)

1

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)
2. โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมเพิ่ม
ช่องทางการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์ (ดี 3)

3. โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ชุมชนวิถีไทยเชื่อมโยงปราสาท
สองยุค (ดี 3)

4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารย
ธรรมขอม "เขาพนมรู้ง" กิจกรรม
ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเขาพนมรุ้ง จังหวัด
บุรีรัมย์

2

สรุปสาระส่าคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

สร้างการรับรู้แคมเปญ ข้อมูลการท่องเที่ยวแปลกใหม่
เพื่อกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้อยากเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
ภายใต้แคมเปญ "บุรีรัมย์ เมืองต้องห้าม...พลาด " ดังนี้
1.ปรับปรุงระบบบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวบน
สมาร์ทโฟน ด้วย Applicaton Go2 Buriram (งบ
1,000,000 บาท
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการข้อมูล ในรูปแบบ
AR Multimedia :Buriram magic (500,000 บาท)
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (Road Show) (งบ
2,000,000 บาท)
4.จัดท่าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (Print
Ad.) "บุรีรัมย์ เมืองปราสาทสองยุค)" (งบ
1,500,000 บาท)
5.จัดท่าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางโทรทัศน์
(โฆษณา/สารคดี/ภาพยนต์สั้น) ภายใต้แคมเปญ
"บุรีรัมย์เมืองปราสาทสองยุค" (งบ 1,500,000
บาท)
6.จัดท่าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
(Tour Bus Back) (งบ 2,000,000 บาท)
7. การจัดท่าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวระบบ
ออนไลน์ (Online Seeding) (800,000 บาท)
3 1.อบรมการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ให้แก่ผู้น่าชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ เจ้าของแหล่ง
ท่องเที่ยว จ่านวน 1 ครั้ง 90 คน
2.พัฒนาการบริหารจัดการโฮมสเตย์ให้ได้รับการ
รับรองมาตรฐานโฮมเสตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว
3.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน
วิถีไทยเชื่อมโยงปราสาทสองยุค

ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว

4 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดบุรีรัมย์
จ่านวน 10 สาย (เอกสารแนบท้าย)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

9

สร้างการรับรู้แคมเปญ ข้อมูล
การท่องเที่ยวแปลกใหม่เพื่อ
กระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้อยาก
เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้
แคมเปญ "บุรีรัมย์ เมือง
ต้องห้าม...พลาด "
เป้าหมายด่าเนินการ 7
กิจกรรม เพื่อเพิ่มจ่านวน
นักท่องเที่ยว และรายได้จาก
การท่องเที่ยว

9,500,000 ส่านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

1

1

9

1,500,000 ส่านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

1

1

9

จัดอบรมการบริหารการจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนให้แก่
ผู้น่าชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่
เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว จ่านวน
1 ครั้ง 90 คน และ
ด่าเนินการพัฒนาการบริหาร
จัดการโฮมสเตย์ให้ได้รับการ
รับรองมาตรฐานโฮมเสตย์ไทย
จากกรมการท่
องเที่ยว ว
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิ
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดบุรีรัมย์ จ่านวน10 สาย

100,000,000 ส่านักงานทาง
หลวงชนบท
จังหวัดบุรีรัมย์

1

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
สรุปสาระส่าคัญ (9)
4. โครงการเสริ(4)มสร้างศักยภาพ
โครงการ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารย
(5)
ธรรมขอม "เขาพนมรู้ง" กิจกรรม
ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพแหล่ง
1.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
ท่องเที่ยวเขาพนมรุ้ง จังหวัด
สาย บ้านท่าเรือ ต่าบลท่าม่วง อ่าเภอสตึก - บ้าน
บุรีรัมย์
หนองบั
ว ต่าบลหนองใหญ่ อ่าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
(ดี 7)
(10,000,000 บาท)
2.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย บ้านส่าโรง ต่าบลท่าม่วง อ่าเภอสตึก - บ้านเบง
ท่าม่วง อ่าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (10,000,000
บาท)
3.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย บร.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 219 บ้านบุ อ่าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัม
(10,000,000 บาท)
4.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย บร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2117 บ้านละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ (10,000,000
บาท)
5.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัล ติกคอนกรีต
สาย บร.5053 แยก ทช.บร. 4013 - บ้านกรวด
อ่าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (10,000,000
บาท)
6.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย บ้านโคกสุพรรณ ต่าบลร่อนทอง อ่าเภอสตึก บ้านหนองน้่าขุ่น ต่าบลร่อนทอง อ่าเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์
7.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สายบ้านยางน้่าใส ต่าบลสตึก อ่าเภอสตึก - บ้านโคก
เมือง ต่าบลสะแก อ่าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
(10,000,000 บาท)
8.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย บร.3054 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บ้าน
โคกเมือง อ่าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
(10,000,000 บาท)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
งบประมาณ(บาท)
ผลผลิต
ซ่
อ
มสร้
า
งถนนลาดยางผิ
ว
นโยบาย
โครงการ (13)
(14)
(11)
รัฐบาล จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อ
(12) เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดบุรีรัมย์ จ่านวน10 สาย

หน่วยด่าเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)

สรุปสาระส่าคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

เป้าหมาย :
1. เกษตรกรผลิตผักสวนครัว
3,760 ราย
2. เกษตรกรเลี้ยงเป็ดไข่แบบ
อิสระ ปลอดความเครียด 700
ราย
3. เกษตรกรเลี้ยงปลาน้่าจืด
1,200 ราย
4. เกษตรกรมีการผลิตอาหาร
ที่ปลอดภัยส่าหรับนักท่องเที่ยว
5. เกษตรกรมีความรู้ในการ
ผลิตที่ถูกต้อง
6. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก

9,980,000

หน่วยด่าเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

9.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย แยกทาง หลวงหมายเลข 219 - บ้านไทรงาม
ต่าบลนิคม อ่าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (10,000,000
บาท)
10.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนก
รีต สาย แยกทาง หลวงหมายเลข 219 - บ้านโคก
อิสระ ต่าบลนิคม จังหวัดบุรีรัมย์ (10,000,000 บาท)
5. โครงการส่งเสริมการผลิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(ดี 3)

5

ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยสู่
ส่งเสริมการผลิตสินค้า
ผู้บริโภค โดยด่าเนินกิจกรรม ดังนี้
เกษตรปลอดภัยให้ได้
1. ปลูกพืชผักส่วนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐาน
(งบ 3,400,000 บาท)
2. ส่งเสริมการเลี้ยเป็ดไข่แบบอิสระ ปลอดความเคียด
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (งบ 4,080,000 บาท)
3. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาน้่าจืด ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง (งบ 2,500,000 บาท)

1

11

สนง.กษ.บร.

1

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)

สรุปสาระส่าคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

6 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย กิจกรรม :
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ปี 2559 (ดี 3)

6

1. คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ซึ่งต้อง ส่งเสริมการผลิตสินค้า
เป็นสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการท่าเกษตรอินทรีย์
เกษตรปลอดภัยให้ได้
สามารถป้องกันสารเคมีเข้าสู่แปลงผลิตได้
มาตรฐาน
2. จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จ่านวน 40 กลุ่มๆ
ละ 20 คน รวม 800 คน
3. จัดประชุมชี้แจงและให้ความรู้เบื้องต้นแก่เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการรายใหม่
4. ฝึกอบรมเทคนิคระบบโรงเรียนเกษตรกร กลุ่มละ 4
ครั้ง ตลอดฤดูการเพาะปลูก
5. สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ่าเป็นแก่เกษตรกร
6. ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล
7. ส่งเสริมการแปรรูปข้าวอินทรี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยจัดตั้งโรงสีชุมชน จ่านวน 2 โรง

1

11

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร
ในจังหวัดบุรีรัมย์ จ่านวน 40
กลุ่ม ๆ ละ 20 ราย รวม 800
ราย
ผลสัมฤทธิ์ : มีพื้นที่เกษตร
อินทรีย์เพิ่มขึ้น ปีละ 6,000 ไร่

10,000,000

สนง.เกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์

7. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยกิจกรรม :
พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิดิน
ภูเขาไฟ สู่การรับรองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ปี 2559 (ดี 3)

7

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นดินแดนที่มากไปด้วยภูเขาไฟที่มี
มากที่สุดในประเทศ ซึ่งมีจ่านวนถึง 6 ลูก ดังค่าขวัญ
ของจังหวัดที่ว่า“เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหม
สวย รวยวัฒนธรรม”ภูเขาไฟของจังหวัดบุรีรัมย์เป็น
ภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ในอดีตเคยปะทุลาวาออกมา
เป็นปริมาณมาก ปัจจุบันได้กลายเป็นดินชุดบุรีรัมย์ ซึ่ง
มีลักษณะเฉพาะมีสีด่า มีความอุดมสมบูรณ์ และมี
ปริมาณแร่ธาตุที่แตกต่างไปจากจังหวัดอื่นๆ ในดินชุด
บุรีรัมย์นี้มีพื้นที่ประมาณ 50,000 ไร่ ปัจจุบันใช้
เพาะปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งท่าให้ผลผลิตที่แตกต่างไป
จากข้าวหอมมะลิที่เพาะปลูกในพื้นที่อื่นๆ จังหวัด
บุรีรัมย์จึงได้จัดท่าโครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอม
มะลิดินภูเขาไฟ สู่การรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(Geographical Indications,GI) ขึ้น โดยด่าเนินการ
ดังนี้
1. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 100 ราย
2. จัดฝึกอบรมเกษตรกร 1,500 ราย
3. ตรวจรับรอง GI 25,000 ไร่
4. อ่านวยการและประชาสัมพันธ์

1
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เป้าหมาย : ภาคประชาชน
ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอม
มะลิในพื้นที่ดินภูเขาไฟ
ภาคเอกชน ได้แก่
ผู้ประกอบการโรงสี และ
ผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศ

5,000,000

สนง.เกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์

ส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยให้ได้
มาตรฐาน

ชนิด
โครงการ
(16)

1

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)

สรุปสาระส่าคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

8. โครงการศูนย์เรียนรู้อาชีพ
เกษตร แบบโรงเรียนแก้จน (ดี 3)

8

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการฝึกอาชีพด้านการเกษตร
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้แก่เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ จ่านวน 2,300 ราย
ผลิต
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรจังหวัด
บุรีรัมย์ (โรงเรียนแก้จนแบบคนบุรีรัมย์) จ่านวน 10
กิจกรรม ได้แก่ ศูนย์เรียนู้ด้านการประมง ศูนย์เรียนรู้
ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน การเรียนรู้
พัฒนาที่ดิน กิจกรรมการเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด และ
จัดระบบการปลูกพืช และการเรียนรู้การเพาะเห็ด

1

11

เป้าหมาย : เกษตรกรรายย่อย
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 23
อ่าเภอ จ่านวน 2,300 ราย
ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรและผู้ที่
สนในเข้ามาฝึกอาชีพและ
ศึกษาดูงาน จ่านวน 1,150
ราย

3,335,000

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์

1

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ ปี
2559 กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
ส่าปะหลัง (ดี 3)

9

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส่าปะหลัง โดย
1.อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่ที่ส่านักงานเกษตรอ่าเภอ ส่านักงานเกษตร
จังหวัด จ่านวน 50 ราย
2.อบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกร
จ่านวน 2,000 ราย
3.ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงบ่ารุงดิน
จ่านวน 2,000 ไร่ๆละ200 กิโลกรัม
4.ส่งเสริมการใช้หินฝุ่นโดโลไมล์ในการปรับปรุงบ่ารุง
ดิน จ่านวน 2,000 ไร่ๆละ200 กิโลกรัม
4.ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมี จ่านวน 2,000 ไร่ ๆ ละ
100 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 25 บาท

1
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เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน
ส่าปะหลัง
เป้าหมายเกษตรกร 2,000 ราย

10,530,000

ส่านักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์

1

9

จัดกิจกรรมพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว 2
กิขกรรม เป้าหมาย บุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวมีคุณภาพ

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว เมืองกีฬา
มาตรฐานโลก

พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม
ดังนี้
1.บุรีรัมย์การันตีการท่องเที่ยว
2.เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสร้างอัตลักษณ์
การท่องเที่ยว

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต

1

9,150,000 ส่านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)

สรุปสาระส่าคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

10. โครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริม
การเลี้ยงกระบือเนื้อ-นม ตาม
แนวพระราชด่าริ จังหวัดบุรีรัมย์
(ดี 3)

10

ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือเนื้อ-นม แปรรูปผลิตภัณฑ์นม เพิ่มประสิทธิภาพการ
กระบือ และขุนกระบือเพศผู้เพื่อจ่าหน่าย
ผลิต

๑

๑๑

1. เพื่อสร้างทางเลือกอาชีพการ
เลี้ยงกระบือเนื้อ นมให้
เกษตรกร ให้ได้ผลผลิตน้่านม
เพื่อจ่าหน่ายและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นมเพื่อเพิ่มมูลค่า
2. ส่งเสริมอาชีพการขุนกระบือ
เนื้อเพศผู้จ่าหน่าย ทั้ง
ภายในประเทศและประเทศ

2,123,000

สนง.ปศุสัตว์
จังหวัดบุรีรัมย์

1

11. โครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริม
การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ ปี ๒๕๕๙
(ดี 3)

11

เพิ่มมูลค่าและศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ส่งเสริมการตลาด โดยด่าเนินการ ดังนี้
ผลิต
1. อบรมเกษรกรผู้น่า/คณะกรรมการกลุ่มโคเนื้อ
หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจการแปรรูปและจ่าหน่ายเนื้อ
โคคุณภาพสูง กลุ่มละ ๗ คน จ่านวน ๒๓ กลุ่ม รวม
๑๖๑ คน
2..สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ น้่าเชื้อโคเนื้อ
คุณภาพสูง วัสดุผสมเทียม

๑

๑๑

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค
เนื้อคุณภาพสูง
2. ลดต้นทุนการผลิต
3. เป้าหมายด่าเนินการ 690
ราย(เกษตรกรต้องมีแม่โคอย่าง
น้อย 2 ตัว)

๒,๓๑๐,๐๐๐

สนง.ปศุสัตว์
จังหวัดบุรีรัมย์

1

เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์ศิลปาชีพอ่าเภอกระสัง และ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระดับอ่าเภอ ตลอดจน
ผลิต
ยกระดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการ
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตในชนบท ด่าเนินการโดย
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการก่อสร้างรั้วรอบศาลาทรงงาน
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถร เพื่อ
ป้องกันสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ เข้าไปบริเวณศาลา
ทรงงาน และก่อสร้างโรงย้อมเส้นไหม ส่าหรับสมาชิก
ใช้ในกิจกรรมภายในศูนย์

๑

๑๑

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการ
ก่อสร้างรั้วรอบศาลาทรงงาน
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถร เพื่อ
ป้องกันสัตว์เลี้ยง เช่น โค
กระบือ เข้าไปบริเวณศาลาทรง
งาน และก่อสร้างโรงย้อมเส้น
ไหม ส่าหรับสมาชิกใช้ใน
กิจกรรมภายในศูนย์

๑,๓๙๓,๐๐๐

อ่าเภอกระสัง

โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ศิลปา
ชีพ อ่าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)

สรุปสาระส่าคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

5,000,000

ศูนย์หม่อนไหมฯ

1

12. โครงการใช้เทคโนโลยี
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (การ
สาวไหม) (ดี 3)

12

1.คัดเลือกเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมพันธุ์ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ไทยลูกผสม
ผลิต
2.ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกที่ได้รับ
การคัดเลือกเพื่อเตรียมการด่าเนินการสาวไหมด้วย
อุปกรณ์สาวไหมแบบปรับปรุง
3.ศูนย์ด่าเนินการจ้างเหมาจัดท่าชุดสาวไหม 2 หัวสาว
และกรอเส้นไหมพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบส่งมอบ
แก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย
4.ด่าเนินการฝึกอบรมการใช้ชุดสาวไหม 3 ครั้ง ๆ ละ
60 คน
5.ติดตามให้ค่าแนะน่าและประเมินผลการใช้เครื่องสาว
ไหม
6.บริหารจัดการเครื่องสาวไหมและกรอเส้นไหม 3 ปี
หมุนเวียน 1 ครั้ง

1

11

เป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้รับการ
สนับสนุนเครื่องสาวไหม 2 หัว
สาวพร้อมเครื่องกรอเส้นและ
อุปกรณ์
ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรสามารถ
สาวเส้นไหมได้ไม่น้อยกว่า3
กก./วัน/เครื่อง หรือ 540 กก.
มูลค่า 810,000 บาท/วัน

13. โครงการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจ
ชุมชนข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ สู่
การบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
(ดี 3)

13

1.พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง เพิ่มประสิทธิภาพการ
เกษตรให้มีการบริหารจัดการ ด้านการผลิต การแปร ผลิต
รูป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลาย (smart product) ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่
ผลิตภัณฑ์ท่าให้ยอดจ่าหน่ายสูงขึ้นและเพิ่มศักยภาพ
ในการจัดจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์
3.พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็นจุดเรียนรู้ต้นแบบ (smart
group) ด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
จังหวัดบุรีรัมย์

1

2

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถต่อ
ยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
วัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็น
สินค้าแปรรูปที่หลากหลาย
จ่าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและ
ผู้บริโภคทั่วไปสร้างรายได้ให้
เกษตรกรและชุมชน

156,600 สนง.เกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์

1

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)
14. โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้่า
ชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
(ดี 3)

๑๔

15. โครงการส่งเสริมการผลิต
พืชผักปลอดภัยตามมาตรฐาน
GAP ปี 2559
(ดี 3)

15

16. โครงการส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (1 ไร่ 1 แสน)
(ดี 3)

16

สรุปสาระส่าคัญ (9)

1.ส่ารวจข้อมูลพื้นฐานพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน
2.จัดให้มีเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นราษฎรใน
หมู่บ้าน
3.จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน 1 คณะ เพื่อดูแลรักษา
บริหารจัดการแหล่งน้่า
4.พิจารณาคัดเลือกแหล่งน้่าที่มีความเหมาะสม
สามารถกักเก็บน้่าได้ตลอดทั้งปี จ่านวน 1 แห่ง
5.ปล่อยพันธ์ปลาที่มีความเหมาะสม เลี้ยงง่าย โตเร็ว
จ่านวน 100,000 ตัว ใข้ระยะเวลาเลี้ยง 9-12
เดือนจับผลผลิต
1. ประชุมชี้แจงโครงการฯและคัดเลือกเกษตรกร เข้า
ร่วมโครงการ
2. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก
ปลอดภัย ให้เกษตรกร
3.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส่าหรับการเรียนรู้
4. ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตพืชผัก
ปลอดภัยจังหวัดบุรีรัมย์
5. ส่งเสริมด้านการตลาดนัดชุมชน การเตรียมการและ
จัดตลาด

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต

๑

๑๑

แหล่งน้่าของชุมชนมีผลผลิต
สัตว์น้่าเพิ่มขึ้น 2% เพียงพอ
ต่อความต้องการบริโภคสัตว์น้่า
ของราษฎร และส่วนที่เหลือก็
สามารถจ่าหน่ายเป็นรายได้
ของหมู่บ้าน และมีความ
ปรองดอง สมานฉันท์ ของ
ราษฎรในหมู่บ้านมีความา
แข็งแรง สามารถถึงตนเองได้

๔,๔๗๖,๗๐๐ ส่านักงานประมง
จังหวัดบุรีรัมย์

1

ส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรให้ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

1

11

1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
การผลิตพืชผักปลอดภัย
2. หาจุดจ่าหน่ายสินค้าเกษตร
(ตลาดนัดชุมชน, ตลาด
เกษตรกร)

5,315,000 สนง.เกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์

1

2

11

อบรมเกษตรเกี่ยวกับเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (1 ไร่ 1
แสน) ในพื้นที่อ่าเภอชายแดน
(อ่าเภอบ้านกรวด ละหานทราย
และโนนดินแดง) จ่านวน 5
รุ่นๆ ละ 100 คน รวม
1,500 ราย

การเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่ชายแดนไทย เพิ่มประสิทธิภาพการ
กัมพูชาจากสภาพปัญหาความเหลื่อมล้่าของรายได้
ผลิต
ของประชากรที่มีรายได้ไม่สมดุลกับค่าครองชีพ
ประชาชนภาคเกษตรยังมีปัญหาความยากจน เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้ชาวนา ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต
โดยประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น
ด่าเนินการโดยอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (1ไร่
1 แสน) ให้กับราษฎรในพื้นที่อ่าเภอเป้าหมาย (อ่าเภอ
บ้านกรวด ละหานทราย และโนนดินแดง) และศึกษาดู
งานสถานที่จริง

500,000 จังหวัดทหารบก
บุรีรัมย์ หน่วย
เฉพาะกิจที่ 2

1

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)
17. โครงการตรวจรับรองแหล่ง
ผลิต GAP พืช ปี 2559
(ดี 3)

17

18. โครงการตลาดสินค้าเกษตร
บ้านสี่เหลี่ยมน้อย
(ดี 3)

๑๘

19. โครงการส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
(ดี 3)

19

สรุปสาระส่าคัญ (9)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ได้ให้
ความส่าคัญและก่าหนดให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอบสนองแผนพัฒนา
จังหวัดบุรีรัมย์ จึงจ่าเป็นต้องด่าเนินการให้แก่เกษตรกร
ในจังหวัดบุรีรัมย์มีการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค และรองรับการขยายตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัยมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก จึง
ด่าเนินการโดย ตรวจรับรอง GAP แหล่งผลิตพืช ของ
เกษตรกร จ่านวน 1,000 ราย
๑. จัดตั้งตลาดสินค้าประมงและอาหารเกษตรปลอดภัย
2. บริหารจัดการตลาดโดยชุมชน มีกรรมการหมู่บ้าน,
เกษตรกร/สถาบันเกษตร ร่วมคิด ร่วมท่า ร่วมรับ
ผลประโยชน์
3. ในขั้นแรกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยให้มาก
เมื่อตลาดพัฒนาขึ้น ส่วนราชการจึงค่อยถอนตัว แล้ว
วิเคราะห์ประเมินเป็นระยะๆ เพื่อให้ทันสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต

ส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรให้ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชเพื่อส่งมอบให้ส่านักงานเกษตรอ่าเภอ 23
ผลิต
อ่าเภอๆ ละ 10,300 ตัน
2. ส่านักงานเกษตรอ่าเภอทุกอ่าเภอ แจกพันธุ์พชื
ให้แก่เกษตรกร
3. ศูนย์ฯติดตามและประเมินผล พร้อมสรุปรายงาน
ผลการด่าเนินงานให้จังหวัดบุรีรัมย์ทราบ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

11

เป้าหมาย : เกษตรกร 1,000
ราย
ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีการ
ผลิตพืชผักที่ปลอดภัย ได้
คุณภาพตรงตามความต้องการ
ของตลาดและผู้บริโภค

1,200,000 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
บุรีรัมย์

๑

๑๑

มีตลาดสินค้าเกษตรที่ได้รับการ
รับรองความปลอดภัยด้าน
อาหาร จ่านวน ๑ แห่ง

๑๑,๔๑๙,๖๐๐ ๑. สนง.ประมง
จังหวัดบุรีรัมย์
๒.อบต.หนองโสน
อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย์

1

11

เป้าหมาย : เกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์ 23 อ่าเภอ
ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับ
พันธุ์พชื ไปใช้ในการเพาะปลูก

2,300,000 ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์

1

ชนิด
โครงการ
(16)
1

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)

สรุปสาระส่าคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

20. โครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริม
การเลี้ยงแพะ เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)
(ดี 3)

20

ส่งเสริมการผลิตแพะเพื่อจ่าหน่ายเพิ่มรายได้
ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าการเกษตรตามศักยภาพ
ของพื้นที่

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต

๑

๑๑

21. โครงการผลิตแก๊สชีวภาพ
จากมูลสัตว์ในเกษตรกรรายย่อย
(ดี 3)

21

ส่งเสริมการท่าบ่อหมักแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้
เป็นพลังงานทางเลือก ด่าเนินการโดยคัดเลือก
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจากทุกอ่าเภอ
2.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การผลิตบ่อ
หมักแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ และดูงาน ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาอาหารสัตว์ อ่าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
3.ประกอบและติดตั้งบ่อหมักแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์
ในบ้านของสมาชิกเกาตรกรทุกราย

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต

1

๑๑

22.โครงการพัฒนาระบบโลจ
สติกส์เพื่อขนถ่ายสินค้าด้าน
การเกษตร

22

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชน จ่าจ่านวน 12 สาย

1

11

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

1. เพื่อสร้างทางเลือกอาชีพการ
เลี้ยงแพะพันธุ์เนื้อให้แก่
เกษตรกร
๒. เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
๓. เป้าหมายด่าเนินการ
เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสม ๖ อ่าเภอ ๓๕ ราย
ได้แก่ อ่าเภอบ้ากรวด สตึก นา
โพธิ์ พุทไธสง เฉลิมพระเกียรติ
และอ่าเภอประโคนชัย
๔. ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร
การเลี้ยงแพะเนื้อ
๕. สนับสนุนพันธุ์แพะ พันธุ์พชื
อาหารสัตว์ อาหารส่าเร็จรูป
๑. เพื่อให้เกษตรกรผลิตแก๊ส
ชีวภาพจากมูลสัตว์ใช้เองใน
ครัวเรือน ลดรายจ่ายจากการ
ซื้อเชื้อเพลิงในการหุงต้ม
๒. เพื่อลดมลภาวะด้านกลิ่น
จากการเลี้ยงสัตว์
๓. อบรมการผลิตและติดตั้งบ่อ
หมักแก๊สชีวภาพ
๔. เกษตรกรสามารถผลิตและ
ติดตั้งบ่อหมักแก๊สชีวภาพได้
เองจ่านวน ๒๓๐ บ่อ

2,530,000 สนง.ปศุสัตว์
จังหวัดบุรีรัมย์

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อ
ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร
และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
จ่านวน 12 สาย

120,000,000 ส่านักงานทาง
หลวงชนบท
จังหวัดบุรีรัมย์

ชนิด
โครงการ
(16)
1

3,201,000 สนง.ปศุสัตว์
จังหวัดบุรีรัมย์

2

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)

สรุปสาระส่าคัญ (9)

1.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย บ้านยางน้่าใส - บ้านทุ่งวัง ต่าบลสะแก อ่าเภอส
ตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (10,000,000 บาท)
2.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย บ้านละลมพะนู - บ้านไพศาล ต่าบลไพศาล
อ่าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (10,000,000
บาท)
3.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บ้านโคกขุน
สมาน ต่าบลอิสาณ อ่าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
(10,000,000 บาท)
4.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย บ้านลุมปุ๊ก - บ้านสายตรี 16 ต่าบลหนองไม้งาม
อ่าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (10,000,000
บาท)
5.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย อ่าเภอกระสัง - บ้านเมืองโพธิ์ ต่าบลเมืองไผ่
อ่าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (10,000,000 บาท)
6.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย บ้านหนองโดนน้อย - บ้านว่าน ต่าบลโคกล่าม
อ่าเภอล่าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (10,000,000
บาท
7.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย บ้านห้วยลึก หมู่ 4 - บ้านดงเย็น หมู่ 4 ต่าบล
ดอนมนต์ อ่าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
(10,000,000 บาท
8.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย บ้านดงเย็น หมู่ 4 - บ้านหนองตาด หมู่ 9
ต่าบลตูมใหญ่ อ่าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
(10,000,000 บาท

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
ผลผลิต
ซ่
อ
มสร้
างถนนลาดยางผิ
นโยบาย
โครงการ (13) ว
(11)
รัฐบาล จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อ
(12) ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร
และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
จ่านวน 12 สาย

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)

สรุปสาระส่าคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

9.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย อ่าเภอสตึก - บ้านคูขาด ต่าบลสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ (10,000,000 บาท)
10.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนก
รีตสาย บ้านโศกดู่ - บ้านหนองการะโก ต่าบลหินเหล็ก
ไฟ อ่าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (10,000,000 บาท)
11.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนก
รีต สาย บ้านดอนแสลงพันธ์ - บ้านหนองโบสถ์ ต่าบล
นางรอง อ่าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
(10,000,000 บาท)
12.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนก
รีตสาย แยกทางหลวงหมายเลข 219 -บ้านสวายจีก
ต่าบลสะแกซ่า อ่าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
(10,000,000 บาท)
โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
เพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร
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ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต /
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตรและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
จ่าจ่านวน 15 สาย
1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย บ้านสระกอไทรต่าบลนิคม อ่าเภอสตึก - บ้านหัว
ช้าง ต่าบลนิคม จังหวัดบุรีรัมย์ (10,000,000 บาท
2.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย แยกทุ่งวัง ต่าบลทุ่งวัง อ่าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
- บ้านตากลาง ต่าบลกระโพอ่าเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์ (10,000,000 บาท

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

11

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต /
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร
และแก้ไขปัญหาความเดือน
ร้อนของประชาชน จ่าจ่านวน
15 สาย

56,727,000

ส่านักงานทาง
หลวงชนบท
จังหวัดบุรีรัมย์

1

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)

สรุปสาระส่าคัญ (9)

3.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย บ้านร่อนทอง ต่าบลร่อนทอง อ่าเภอสตึก - บ้าน
หนองหัวควาย ต่าบลชุมแสง อ่าเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ (10,000,000 บาท
4.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 - บ้านซับบอน หมู่ที่
5 ต่าบลโกรกแก้ว อ่าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
(10,000,000 บาท
5.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย บ้านปราสาทพร หมู่ที่ 8 ต่าบลหนองปล่อง บ้านโคกสนวน หมู่ 1 ต่าบลโคกสนวน อ่าเภอช่านิ
จังหวัดบุรีรัมย์ (1,000,000 บาท)
6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านเขาดิน
เหนือ หมู่ที่ 3 ต่าบลเขาดินเหนือ อ่าเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ (1,000,000 บาท)
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลี่ยงหมู่บ้าน
สายบ้านคุ้มบ้านต่่า หมู่ที่ 3 ต่าบลทุ่งวัง อ่าเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ (1,000,000 บาท)
8.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านระกา
เสม็ด หมู่ที่ 6 ต่าบลกันทรารมย์ อ่าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์ (1,000,000 บาท )
9.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านนก
เรียน หมู่ที่ 4 ต่าบลสะเดา - บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 5
ต่าบลป่าชัน อ่าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
(1,000,000 บาท)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)

สรุปสาระส่าคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนอง
โดน หมู่ที่ 1 ต่าบลหนองโดน อ่าเภอล่าปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ (1,000,000 บาท
11.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนาใหม่
หมู่ที่ 10 ต่าบลหัวถนน อ่าเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ (1,000,000 บาท)
12.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ป้อมต่ารวจ
- บ้านหนองตาเยา หมู่ที่ 5 ต่าบลหนองแวง อ่าเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ (1,000,000 บาท)
13.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านยิ่ง
เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ต่าบลดงพลอง
อ่าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ (1,000,000 บาท)
14.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านซับ
สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ต่าบลโนนดินแดง - บ้านโคก
ไม้แดง ต่าบลหูท่านบ อ่าเภอปะค่า จังหวัดบุรัมย์
(1,000,000 บาท)
15 ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเสด็จนิวัติ
ต่าบลในเมือง อ่าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
(6,727,000 บาท)
24. โครงการพัฒนาแหล่งน้่าเพื่อ
การเกษตร น้่าเพื่ออุปโภคและ
บริโภค
(ดี 3)
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พัฒนาแหล่งน้่าเพื่อส่งเสริมการเกษตร 28 แห่ง
1. ขุดขยายสระน้่าหนองหว้า บ้านหนองบังหลวง หมู่ที่
12 ต.ช่อผกา อ.ช่านิ จ.บุรีรรัมย์ (1,000,000บาท)
2. ขุดลอกล่าห้วยกลาง บ้านโคกสะแทน หมู่ที่ 10
ต่าบลดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 724,100 บาท)

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

13

พัฒนาแหล่งน้่าเพื่อส่งเสริม
การเกษตร 18 แห่ง

50,000,000 โครงการ
ชลประทานบุรีรัมย์

2

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)

สรุปสาระส่าคัญ (9)

3. ขุดลอกล่าห้วยเสี้ยว บ้านบง หมู่ที่ 4 ต.บ้านคู อ.นา
โพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 275,900 บาท)
4 ขุดลอกหนองเต่า บ้านหนองดวน หมู่ที่ 7 ต.เมืองแก
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ (996,000 บาท)
5. ขุดลอกหนองหอย บ้านจรเข้มาก หมู่ที่ 11 ต.จรเข้
มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ (749,000 บาท)
6. ขุดลอกหนองท่านบ บ้านระกาเสม็ด หมู่ที่ 6
กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ (1,000,000 บาท)
7. ขุดลอกหนองโดน บ้านหนองโดนน้อย หมู่ที่ 3 ต.
หนองโดน อ.ล่าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (1,000,000
บาท)
8. ขุดขยายสระน้่าหนองหญ้าวัว บ้านหนองหญ้าวัว
หมู่ที่ 7 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(942,000 บาท)
9. ขุดลอกล่าปะเทีย บ้านดอนไม้ไฟ หมู่ที่ 7 ต.ตาเป๊ก
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 990,000 บาท)
10. พัฒนาแหล่งน้่าคลองต้อ บ้านคลองต้อ ม.7 ต.
ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ (1,000,000
บาท)
11. ขุดลอกสระน้่าชุมชนหนองยาง ชุมชนหนองยาง
หมู่ที่ 20 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
(1,000,000 บาท)
12. ปรับปรุงคลองระบายน้่า บ้านเทพสัมพันธ์ ต.แคน
ดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ (1,000,000 บาท)
13.ขุดลอกสระน้่าสาธารณประโยชน์บ้านเขากระเจียว
บ้านเขากระเจียว ม.13 ต.ล่านาง อ.โนนดินแดง จ.
บุรีรัมย์ (1,000,000 บาท)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)

สรุปสาระส่าคัญ (9)

14. ขุดลอกสระน้่า(เพื่อเก็บกักน้่า) ชุมชนป่าสามัคคี
หมู่ 4 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
(2,000,000 บาท)
15. ขุดลอกสระเก็บกักน้่าหนองโสน บ้านสระขุด หมู่ที่
1 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ (4,900,000
บาท)
16. ขุดลอกสระเก็บกักน้่าหนองคู่ใหญ่ บ้านหนองคู
ใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
(7,600,000 บาท)
17. ขุดลอกสระเก็บกักน้่าหนองหัวหมู บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
(6,400,000 บาท)
18. ขุดลอกสระเก็บกักน้่าหนองท่าเล บ้านน้อยหนอง
หัวหมู หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
(3,000,000 บาท)
19. ขุดลอกแก้มลิงหน้าฝาย บ้านหัวสะพาน บ้านหัว
ส่าพาน หมู่ที่ 5 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
(1,000,000 บาท)
20. ขุดลอกคลองแจงแมง หมู่ที่ 1 ต.ส้มป่อย อ.โนน
ดินแดง จ.บุรีรัมย์ (360,000 บาท)
21. ขุดลอกคลองไร่ข้าว บ้านโคกตะคร้อ หมู่ที่ 7 ต.
สมป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ (1,053,000 บาท)
22. ขุดลอกล่าห้วยก้านเหลือง บ้านศรีปทุม หมู่ที่ 4
ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 21,000,000 บาท)
23. ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านหนองงูเหลือม ต.หิน
เหล็กไฟ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (1,500,000 บาท)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)

สรุปสาระส่าคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

24. ขุดลอกหนองน้่าบ้านโคกวัด บ้านโคกวัด หมู่ที่ 5
ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
(1,5000,000 บาท)
25. ขุดลอกหนองหัวควาย บ้านหนองตาด หมู่ที่ 9 ต.
ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ (2,000,000 บาท)
26. ขุดลอกล่าห้วยทะเมนชัย บ้านปราสาท หมู่ที่ 4
ต.ตลาดโพธิ์ อ.ล่าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (1,010,000
บาท)
27. ขุดลอกหนองกก บ้านหนองสลัด หมู่ที่ 7 ต.ไทย
สามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ (2,000,000 บาท)
28. ขุดลอกบ่อน้่า บ้านหนองขวาง หมู่ที่7 ต.พระครู
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 2,000,000 บาท)
25โครงการพัฒนาแหล่งน้่าและ
ปรับปรุงระบบส่งน้่า
(ดี 3)

25

พัฒนาแหล่งน้่าและปรับปรุงระบบส่งน้่า จ่านวน 6 แห่ง

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

13

พัฒนาแหล่งน้่าและปรับปรุง
ระบบส่งน้่า จ่านวน 6 แห่ง

26.โครงการติดตั้งระบบโซล่า
เซลล์สูบน้่าเพื่อการเกษตร
(ดี 3)

26

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้่าเพื่อการเกษตร 23 อ่าเภอ

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

9

1

9

โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะมวยไทย

จัดกิจกรรมทั้งบรรยายและปฏิบัติ เกี่ยวกับกีฬาและ
นันทนาการ แก่เด็กและเยาวชน ในจังหวัดบุรีรัมย์

8,500,000 โครงการ
ชลประทานบุรีรัมย์

1

ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น พืชผลทาง
การเกษตรได้ผลผลิตมากขึ้น มี
อาชีพเสริมให้กับประชาชน
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ลด
ปัญหาหนี้สิน

23,000,000 ที่ท่าการปกครอง
จังหวัดบุรีรัมย์

1

จัดการประกวดศิลปะแม่ไม้มวย
ไทยเพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย
และภูมิปัญญาไทยให้แพร่หลาย
ไปสู่สากลโลก

230,000 ส่านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)
โครงการส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนบุรีรัมย์

27. โครงการพัฒนาสินค้า/
บริการด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์

สรุปสาระส่าคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

จัดกิจกรรมทั้งบรรยายและปฏิบัติ เกี่ยวกับกีฬาและ
นันทนาการ แก่เด็กและเยาวชน ในจังหวัดบุรีรัมย์

27

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตให้มีศักยภาพในการด่าเนิน
ธุรกิจสามารถผลิตและจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ตรงตาม
ความต้องการขอตลาด
2. พัฒนาสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวด้วยการใช้
ความคิดเชิงสร้างสรรค์

พัฒนาสินค้าและ
บริการด้านการ
ท่องเที่ยว

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

1

9

เด็กเยาวชนป และประชาชน
ในจังหวัดบุรีรัมย์ออกก่าลังกาย
และเล่นกีฬาเป็นประจ่าเพื่อ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

230,000 ส่านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

1

9

กลุ่มผู้ประกอบการได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ จ่านวน 20
ผลิตภัณฑ์

3,000,000

ส่านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์

1

28. โครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้า
OTOP
(ดี 3)

28 1) พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP
ส่งเสริมการปลูกหม่อน
2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ด้านการผลิต การตลาด เลี้ยงไหมและ
การบริหารจัดการ การพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์จากไหม
3) สรุปถอดบทเรียน
4) พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล
5) ส่งเสริมแหล่งการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

1

9

1) กลุ่มผู้ผลิต OTOP ในพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการ
ส่งเสริม/พัฒนา
2) มีรายได้จากการจ่าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น
3) มีแหล่งการตลาดผลิตภัณฑ์
OTOP
4) มีการประชาสัมพันธ์และ
การถ่ายทอดภูมิปัญญา OTOP

5,000,000

พช.

1

29. โครงการส่งเสริมพัฒนา/แปร
รูปผลิตภัณฑ์ไหมบุรีรัมย์
(ดี 3)

29 1)พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตไหม
2) ส่งเสริมการกระบวนการเรียนรู้
-ด้านการผลิต
-การตลาด
-การบริหารจัดการ
-การพัฒนานวัตกรรม
3) สรุปถอดบทเรียน
4) พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดต่อยอดสากล
5) ส่งเสริมแหล่งการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

1

9

1) กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมใน
พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการ
ส่งเสริม/พัฒนา
2) มีรายได้จากการจ่าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น
3) มีแหล่งการตลาดผลิตภัณฑ์
ไหม
4) มีการประชาสัมพันธ์และ
การถ่ายทอดองค์ความรู้การ
ผลิตไหมต้นน้่ากลางน้่า ปลายน้่า
5) หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมได้รับ
การพัฒนายกระดับ

10,000,000

พช.

1

ส่งเสริมการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมและ
ผลิตภัณฑ์จากไหม

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)

สรุปสาระส่าคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

30. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
กรีดยางและการผลิตยางพารา
คุณภาพดีจังหวัดบุรีรัมย์ ปี
2559 - 2561 (ดี A41)

30

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราให้มีความช่านาญในการผลิตยางที่ดี มี
คุณภาพและส่งผลให้เกิดความมั่นคงในอาชีพของ
เกษตรกรผู้ปลูกยาง

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต

1

19

เกษตรกรผู้ผ่านการทดสอบ
อย่างน้อยร้อยละ 80

1,470,200

ศูนย์วิจัยยาง
บุรีรัมย์

31. โครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตน้่านมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนม

31

ส่านักงานปศุสัตว์จังหวัดและอ่าเภอ ด่าเนินการอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการ
เกษตรกร หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพการผลิตน้่านม ผลิต
ดิบ " และศึกษาดุงาน
สนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์พชื อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์
ส่าหรับโคนม และเครื่องหั้นหญ้า

1

๒

1.เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
เกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์
เพื่อลดต้นทุนการผลิตโคนม
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
น้่านมดิบ
3.เป้าหมายด่าเนินการ10๕
ราย(เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม)
4.ด่าเนินการอบรมเกษรกร
หลักสูตร "การผลิตอาหารโค
นมด้วยวัสดุที่มีในพื้นที"่
5.สนับสนุนปัจจัย ได้แก่ พันธุ์
พืชอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์
ส่าหรับสัตว์
๖. สนับสนุนเครื่องหั่นหญ้า
ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจ่านวน
๒ เครื่อง

2,660,000

สนง.ปศุสัตว์
จังหวัดบุรีรัมย์

รวมงบจังหวัด 31 โครงการ
2. โครงการของกระทรวง กรม (6)
1 โครงการพัฒนาแหล่งน้่าและ
ปรับปรุงระบบส่งน้่า

496,837,100
33
พัฒนาแหล่งน้่าและปรับปรุงระบบส่งน้่า จ่านวน 38
แห่ง

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

7

พัฒนาแหล่งน้่าและปรับปรุง
ระบบส่งน้่า เพื่อเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน รวมทั้งการ
แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

310,260,000 กรมชลประทานมย์

ชนิด
โครงการ
(16)

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)

สรุปสาระส่าคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

2. โครงการพัฒนาแหล่งน้่าและ
บริหารจัดการน้่า

พัฒนาแหล่งน้่าและบริหารจัดการน้่า จ่านวน 8 แห่ง

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

7

3.ดครงการพัฒนาแหล่งน้่าเพื่อ
การประปาให้กับชุมชนเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

พัฒนาแหล่งน้่าเพื่อการประปาให้กับชุมชนเมืองบุรีรัมย์
พัฒนาโครงสร้าง
จังหวัดบุรีรัมย์ จ่านวย 3 แห่ง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

11

4. โครงการพัฒนาระบบโลจ
สติกส์เพื่อขนถ่ายสินค้าด้าน
การเกษตร

ปรับปรุง/ซ้อมแซมถนนเพื่อขนถ่ายสินค้าด้าน
การเกษตร จ่านวน 20 แห่ง

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

5. โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน
น้่าท่วมพื้นที่ชุมชนปะค่า อ่าเภอ
ประค่า จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างระบบป้องกันน้่าท่วมพื้นที่ชุมชนปะค่า อ่าเภอ
ประค่า จังหวัดบุรีรัมย์

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

6. โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน
น้่าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองบุรีรัมย์
อ่าเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างระบบป้องกันน้่าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองบุรีรัมย์
อ่าเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

7. โครงการส่งเสริมการเลีย้ งกระบือ
เนือ้ -นม ตามพระราชด่าริ

ส่งเสริมการเลีย้ งกระบือเนือ้ -นม ตามพระราชด่าริ

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

8. โครงการส่งเสริมการเลีย้ งแกะเนือ้

ส่งเสริมการเลีย้ งแกะเนือ้

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

9. โครงการขุดลอกหนองฝายใหม่
หมูท่ ี่ 1 บ้านนาโพธิ์ ต่าบลนาโพธิ์
อ่าเภอนาโพธิ์

ขุดลอกหนองฝายใหม่ หมูท่ ี่ 1 บ้านนาโพธิ์ ต่าบลนาโพธิ์
อ่าเภอนาโพธิ์

10. โครงการขุดลอกหนองรังกา
หมูท่ ี่ 11 บ้านสมโฮง ต่าบลบ้าน
เป้า อ่าเภอพุทไธสง

ขุดลอกหนองรังกา หมูท่ ี่ 11 บ้านสมโฮง ต่าบลบ้านเป้า
อ่าเภอพุทไธสง

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

พัฒนาแหล่งน้่าและปรับปรุง
ระบบส่งน้่า ในเขตพื้นที่
ชลประทาน รวมทั้งการ
ซ่อมแซม ดูแลบ่ารุงรักษา
อาคารชลประทาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการน้่า
พัฒนาแหล่งน้่าเพื่อการประปา
ให้กับชุมชนเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ จ่านวย 3 แห่ง

170,000,000 กรมชลประทาน

11

ปรับปรุง/ซ้อมแซมถนนเพื่อขน
ถ่ายสินค้าด้านการเกษตร
จ่านวน 20 แห่ง

343,290,000 กรมทางหลวง
ชนบท

7

ก่อสร้างระบบป้องกันน้่าท่วม
พื้นที่ชุมชนปะค่า อ่าเภอประค่า
จังหวัดบุรีรัมย์

14,000,000 กรมโยธาธิการ

ก่อสร้างระบบป้องกันน้่าท่วม
พื้นที่ชุมชนเมืองบุรีรัมย์ อ่าเภอ
เมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์

70,000,000 กรมโยธาธิการ

11

ส่งเสริมการเลีย้ งกระบือเนื้อ-นม
ตามพระราชดาริ

1,400,000 กรมปศุสัตว์

1

11

ส่งเสริมการเลีย้ งแกะเนือ้

8,000,000 กรมปศุสัตว์

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

7

ขุดลอกหนองฝายใหม่ หมูท่ ี่ 1
บ้านนาโพธิ์ ต่าบลนาโพธิ์ อ่าเภอ
นาโพธิ์

3,966,000 กรมป้องกันและ

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

7

7

ขุดลอกหนองรังกา หมูท่ ี่ 11
บ้านสมโฮง ต่าบลบ้านเป้า
อ่าเภอพุทไธสง

40,000,000

กรมชลประทาน

และผังเมือง

และผังเมือง

บรรเทาสาธารณ
ภัย
3,940,000 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

ชนิด
โครงการ
(16)

ล่าดับ
ความส่าคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยด่าเนินการ
(15)

สรุปสาระส่าคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

11. โครงการขุดลอกสระน้่าหนอง
หว้า หมูท่ ี่ 3 บ้านโนนศรีครู ต่าบล
เสาเดียว อ่าเภอหนองหงส์

โครงการขุดลอกสระน้่าหนองหว้า หมูท่ ี่ 3 บ้านโนนศรีครู
ต่าบลเสาเดียว อ่าเภอหนองหงส์

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

โครงการขุดลอกหนองเหล็ก หมูท่ ี่ 8
บ้านตะเคียน ต่าบลกระสัง
อ่าเภอกระสัง

ขุดลอกหนองเหล็ก หมูท่ ี่ 8 บ้านตะเคียน ต่าบลกระสัง
อ่าเภอกระสัง

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

7

ขุดลอกหนองเหล็ก หมูท่ ี่ 8 บ้าน
ตะเคียน ต่าบลกระสัง อ่าเภอ
กระสัง

12. โครงการขุดลอกสระน้่าสาร
ธารณ หมูท่ ี่ 8 บ้านโคกสะอาด
ต่าบลปังกู อ่าเภอประดคนชัย

ขุดลอกสระน้่าสารธารณ หมูท่ ี่ 8 บ้านโคกสะอาด
ต่าบลปังกู อ่าเภอประดคนชัย

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

7

ขุดลอกสระน้่าสารธารณ หมูท่ ี่ 8
บ้านโคกสะอาด ต่าบลปังกู
อ่าเภอประดคนชัย

13. โครงการขุดลอกหนองตะเคียน
หมูท่ ี่ 3 บ้านห้วยเหี้ย ต่าบล
หนองเยือง อ่าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

ขุดลอกหนองตะเคียน หมูท่ ี่ 3 บ้านห้วยเหี้ย ต่าบล
หนองเยือง อ่าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

7

ขุดลอกหนองตะเคียน หมูท่ ี่ 3
บ้านห้วยเหี้ย ต่าบลหนองเยือง
อ่าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

14. โครงการขุดลอกหนองบ้าน
โสกดู่ หมูท่ ี่ 15 บ้านโสกดู่
ต่าบลหินเหล็กไฟ อ่าเภอคูเมือง

ขุดลอกหนองบ้านโสกดู่ หมูท่ ี่ 15 บ้านโสกดู่ ต่าบลหิน
เหล็กไฟ อ่าเภอคูเมือง

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

7

ขุดลอกหนองบ้านโสกดู่ หมูท่ ี่ 15
บ้านโสกดู่ ต่าบลหินเหล็กไฟ
อ่าเภอคูเมือง

15. โครงการขุดลอกหนองแหล่งน้่า
ท่าปะปาผิวดิน หมูท่ ี่ 10 บ้าน
โคกยาง ต่าบลทรัพย์พระยา
อ่าเภอนางรอง

ขุดลอกหนองแหล่งน้่าท่าปะปาผิวดิน หมูท่ ี่ 10 บ้าน
โคกยาง ต่าบลทรัพย์พระยา อ่าเภอนางรอง

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

7

ขุดลอกหนองแหล่งน้่าท่าปะปา
ผิวดิน หมูท่ ี่ 10 บ้านโคกยาง
ต่าบลทรัพย์พระยา อ่าเภอ
นางรอง

4,500,000 กรมป้องกันและ

16. โครงการขุดลอกหนองใหญ่
หมูท่ ี่ 2 บ้านคูขาด ต่าบลโคกสูง
อ่าเภอหนองกี่

โครงการขุดลอกหนองใหญ่ หมูท่ ี่ 2 บ้านคูขาด ต่าบล
โคกสูง อ่าเภอหนองกี่

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

โครงการขุดลอกหนองใหญ่ หมูท่ ี่
2 บ้านคูขาด ต่าบลโคกสูง
อ่าเภอหนองกี่

3,750,000 กรมป้องกันและ

17. โครงการขุดลอกแก้มลิงหนอง
โดนเหนือ หมูท่ ี่ 10 บ้านโนนดิน
แดง ต่าบลทองหลาง อ่าเภอบ้าน
ใหม่ไชยพจน์

ขุดลอกแก้มลิงหนองโดนเหนือ หมูท่ ี่ 10 บ้านโนนดินแดง
พัฒนาโครงสร้าง
ต่าบลทองหลาง อ่าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
พื้นฐานด้านการเกษตร

1

รวมงบกระทรวง/กรม 17 โครงการ
รวมทั้งสิ้น

7

7

7

โครงการขุดลอกสระน้่าหนองหว้า
หมูท่ ี่ 3 บ้านโนนศรีครู ต่าบล
เสาเดียว อ่าเภอหนองหงส์

ขุดลอกแก้มลิงหนองโดนเหนือ
หมูท่ ี่ 10 บ้านโนนดินแดง
ต่าบลทองหลาง อ่าเภอบ้านใหม่
ไชยพจน์

3,703,000 กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัย
1,973,000 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย
1,854,000 กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัย
5,800,000 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย
1,680,000 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

บรรเทาสาธารณ
ภัย

บรรเทาสาธารณ
ภัย
2,000,000 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย
990,116,000
1,486,953,100

ชนิด
โครงการ
(16)

แบบ จ.2
บัญชีโครงการแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จังหวัด บุรีรัมย์
วิสัยทัศน์:….....ศูนย์กลางการท่องเที่ยว อารยธรรมขอม สังคมเป็นสุข (1)..........
ประเด็นยุทธศาสตร์ .........ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (2).........."คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560" (ดีที่ 1,ดีที่ 2 ,ดีที่ 4, ดีที่ 6)
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์...............2...............................

ลาดับ
ความสา
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4) คัญของ
โครงการ
(5)
1.โครงการของจังหวัด (5)*
1. โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศิล
เพื่อความเป็นสิริมงคล ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
(ดี 1)

สรุปสาระสาคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
ผลผลิต
กับนโยบาย
(11)
รัฐบาล (12)

เปูาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

หน่วยดาเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

1

รณรงค์และส่งเสริมการรักษาศิล 5 ให้แก่พทุ ธศาสนิกชน ส่งเสริมและพัฒนา
ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เป็นสังคมสันติสุขด้วยหลักธรรม ครอบครัวให้มีความ
ทางพุทธศาสนา
อบอุ่น

2

11

รณรงค์และส่งเสริมการรักษาศิล
5 ให้แก่พทุ ธศาสนิกชนในจังหวัด
บุรีรัมย์ เพื่อให้เป็นสังคมสันติสุข
ด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนา

576,600 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย์

1

2 โครงการครอบครัวคุณธรม นา
สังคมบุรีรัมย์เข้มแข็ง
(ดี 6)

2

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวได้ทา
กิจกรรมร่วมกันในวันหยุด หรือวันสาคัญต่างๆ เพื่อ
สร้างคววามรักความเข้าใจ และส่งเสริมเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมให้กับสมาชิกในครอบครัว

ส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัวให้มีความ
อบอุ่น

2

11

ครอบครัวในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) จานวน 10
แห่งๆ ละ 40 ครอบครัว รวม
400 ครอบครัว

1,522,200 สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดบุรีรัมย์

1

3. โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วย
พระธรรม
(ดี 6)

3

ส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัวให้มีความ
อบอุ่น

2

11

จัดกิจกรรมทาบุญสัญจร
เสริมสร้างความสมานฉันท์ 23
อาเภอ

500,000 สนง.
พระพุทธศาสนา
จังหวัดบุรีรัมยื

1

4 โครงการสืบสาน สร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
(ดี 1)

4

จัดกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา ให้กับสมาชิก
ครอบครัวในโครงการโดยจัดเป็นแค้มครอบครัวอบอุ่น
ด้วยพระธรรมให้กับเยาวชน
2.จัดกิจกรรมทาบุญสัญจรเสริมสร้างความสมานฉันท์
23 อาเภอ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
จังหวัดบุรีรัมย์
3.ส่
มศักยภาพของสถาบั
วน
จัดกิงจเสริ
กรรมเฉลิ
มพระเกียรติเกีน่ยครอบครั
วกับสถาบั

ส่งเสริมและพัฒนา
พระมหากษัตริย์พร้อมนาเอาวัฒนธรรมของดีบ้านฉันมา ครอบครัวให้มีความ
จัดแสดงอันเป็นการสืบสาร สร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าทาง
อบอุ่น
เศรษฐกิจ ดาเนินการโดยจัดกิจกรรมนิทรรศกาลเฉลิม
พระเกียรติ จัดแสดงรากวฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" จัด
สาธิตอาหารพื้นที่บ้าน "กินตามแม่" จัดแสดง/ประกวด
แฟชั่นโชว์ (ศิลป์แห่งแพรไหม) "นวัตกรรมจากผืนผ้าสู่
อาภรณ์"

2

11

จัดโครงการ 1 ครั้ง

500,000 สานักงาน วธจ.บร
วัฒนธรรม

1

ลาดับ
ความสา
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4) คัญของ
โครงการ
(5)
5 โครงการเสริมส้างคุณธรรม
จริยธรรม เด็กและเยาวชน
ลูกหลานรัชกาลที่ 1
(ดี 1)
6. โครงการทาบัญสัญจรเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์
(ดี 1)

5

7..โครงการบุรีรัมย์เมืองสันติสุข
รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา
(ดี 2)

8. โครงการค่ายเยาวชน รักชาติรัก
ถิ่น รู้เรา รู้เขาอาเซียน
(ดี 1)

สรุปสาระสาคัญ (9)

เปูาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

หน่วยดาเนินการ
(15)

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้ลูกหลานรัชการที่ 1 เป็น ส่งเสริมและพัฒนา
คนดีมีคุณธรรม จริยธรรมดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี ครอบครัวให้มีความ
ความสุข
อบอุ่น

2

11

23 อาเภอ 1,000 คน

500,000 สานักงาน วธจ.บร
วัฒนธรรม

6 รณรงค์ส่งเสริมการรักษาศีลฯ ให้แก่พทุ ธศาสนกิชนใน พัฒนาคุณภาพชีวิต
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการปฏิบัติธรมถวายเป็นพุทธบูชา ของคนบุรีรัมย์ให้มี
และความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมศักยภาพสถาบัน
ความมั่นคง
ครอบครัวให้เข้มแข็ง เปูาหมายดาเนินการ

2

11

23 อาเภอ 1,200 ครัวเรือน

576,600 สนง.
พระพุทธศาสนา
จังหวัดบุรีรัมยื

11 ประชาชนชาวบุรีรัมย์ เป็นคนมี
ปัญญา มีเหตุผล มีอาชีพมั่นคง
ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข

10,000,000 สพป. เขตร 1-4

7 1.จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2.สร้างบรรยากาศและจัดการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนนาความรู้ไปสร้างงาน
4.จัดกิจกรรมสร้างปัญญา จัดเวทีนาเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่องเชิดชูเกียรติ

8

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
ผลผลิต
กับนโยบาย
(11)
รัฐบาล (12)

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนบุรีรัมย์ให้มี
ความมั่นคงเพิ่มขึ้น

จัดค่ายเยาวชนลูกหลานรัชกาลที่ 1 ให้มีศักยภาพใน
ส่งเสริมและพัฒนา
ตัวเองในการอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอาเซียน และมีจิตสานึก ครอบครัวให้มีความ
ในการรักถิ่นฐาน บ้านเกิดตนเอง
อบอุ่น

2

2

11

1 ครั้ง 200 คน

200,000 สานักงาน
สวจ.บร วัฒนธรรม

ชนิด
โครงการ
(16)
1

1

ลาดับ
ความสา
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4) คัญของ
โครงการ
(5)
9. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชนพื้นที่ชายแดน
(ดี 1)

9

สรุปสาระสาคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าทาการอบรมในเรื่อง พัฒนาคุณภาพชีวิต
วัฒนธรรม จริยธรรม สร้างจิตสานึกความเป็นไทยให้กับ ของคนบุรีรัมย์ให้มี
เยาวชน
ความมั่นคงเพิ่มขึ้น

ความ
สอดคล้อง
ผลผลิต
กับนโยบาย
(11)
รัฐบาล (12)

เปูาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

2
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นักเรียนประถมในพื้นที่อาเภอ
บ้านกรวด อาเภอละหานทราย
และอาเภอโนนดินแดง มีโลก
ทัศน์ที่กว้างขึ้น มีความภูมิใจที่เกิด
เป็นคนไทยและเป็นทรัพยาก
มนุษย์ที่มีคุณภาพ

10. โครงการดูแลสุขภาพระยะยาว
(Long Term Care)
(ดี 4)

10 ประสานและแต่งตั้ง Case maeger ระดับอาเภอและ
รพ.สต.
2.กาหนดนโยบายและชี้แจงการดาเนินงาน
3.อบรม Case manager และ Care giver
4.จัดทาคู่มือแนวทางการเยี่ยมบ้าน
5.ทาสมุดบันทึการเยี่ยมบ้าน
6.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
7. พัฒนาระบบรับ-ส่งข้อมูล

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนบุรีรัมย์ให้มี
ความมั่นคงเพิ่มขึ้น

2
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กลุ่มเปูาหมายได้รับการเยี่ยม
บ้านและดูแล ร้อยละ 90

11. โครงการส่งเสริมการออกกาลัง
กายสาหรับประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2559
(ดี 4)

11 1. จัดทาวิดีทัศน์สาธิตการออกกาลังกาย 3 รูปแบบ (วัย พัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน,วัยทางาน,วัยผู้สูงอายุ)
ของคนบุรีรัมย์ให้มี
2. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ความมั่นคงเพิ่มขึ้น
3. จังหวัดจัดอบรม ครู ก. /อาเภอจัดอบรม ครู ข (โซน
ละ 1 รุ่น รวม 3 รุ่น)
4. จัดกิจกรรมออกกาลังกายในเพลงบุรีรัมย์ แอโรบ๊อกซิ่ง
(Buriram Aeroboxing) ในระดับพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ทุก
โรงเรียน
5. จัดประกวดในระดับอาเภอ/จังหวัด
6. นิเทศติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน

2

11

ประชาชนมีรอบเอวและดัชนีมวล
กาย (BMI) ที่ปกติเพิ่มขึ้นร้อยละ
5

งบประมาณ
(บาท) (14)

หน่วยดาเนินการ
(15)

500,000 หน่วยเฉพาะกิจที่
2

ชนิด
โครงการ
(16)
1

1,153,890 สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์

1

736,900 สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์

1

ลาดับ
ความสา
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4) คัญของ
โครงการ
(5)

สรุปสาระสาคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
ผลผลิต
กับนโยบาย
(11)
รัฐบาล (12)

เปูาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

หน่วยดาเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

12. โครงการขับเคลื่อนแรงงาน
นอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม
(ม.40)
(ดี 6)

12 ฝึกอบรมให้ผู้ใช้แรงงานนนอกระบบมีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม (ม.40) ของคนบุรีรัมย์ให้มี
และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและส่งเงินสมทบ ม. ความมั่นคงเพิ่มขึ้น
40

2

11

ตัวแทนเครือข่าย อาสาสมัคร
เครือข่าย มาตรา 40 มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถอธิบาย
วิธีการสมัครสิทธิประโยชน์ที่จะ
ได้รับ ขั้นตอนการส่งเงินสมทบ
ขั้นตอนและเอกสารการขอรับ
เงินประโยชน์ทดแทน
- มีแรงงานนอกระบบเข้าสู่
ระบบประกันสังคมตามมาตรา
40 เพิ่มขึ้นในปี 2559 จานวน
50,000 ราย

3,000,000

สปส.บร.

1

13. โครงการ พัฒนาศักยภาพเพื่อ
เสริมสร้างความปลอดภัยในสถาน
ประกอบกิจการ
(ดี 6)

พัฒนาคุณภาพชีวิต
13 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทางาน
ระดับบริหาร หัวหน้างาน คณะกรรมการความปลอดภัย ของคนบุรีรัมย์ให้มี
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานแก่
ความมั่นคงเพิ่มขึ้น
แรงงานนอกระบบ

2

11

นายจ้าง ลูกจ้าง และแรงงาน
นอกระบบ มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานและปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย

1,000,000

สสค.บุรีรัมย์

1

14. โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรี
และครอบครัว
(ดี 6)

14 จัดกิจกรมฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาขีพตาม
หลักสูตรที่กาหนดตามความต้องการของผู้เข้ารับการ
อบรม

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนบุรีรัมย์ให้มี
ความมั่นคงเพิ่มขึ้น

2

11

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะด้าน
อาชีพ

826,500 ศพส.20 จ.บร.

15. โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน
อาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน
(ดี 6)

15 จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนบุรีรัมย์ให้มี
ความมั่นคง

2

11

ผู้เข้ารัยการฝึกอบรมได้รับความรู้
และความสามารถนาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

72,000 ศพส.20 จ.บร.

1

ลาดับ
ความสา
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4) คัญของ
โครงการ
(5)

สรุปสาระสาคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
ผลผลิต
กับนโยบาย
(11)
รัฐบาล (12)

เปูาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

หน่วยดาเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

16. โครงการยกระดับคุณภาพและ
บริการสาธารณสุข
(ดี 4)

16 1.อบรมทีมหมอครอบครัว (FCT) และคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิต
สภาผู้นาหมู่บ้าน หลักสูตรการจัดการสุขภาพแบบบูรณา ของคนบุรีรัมย์ให้มี
การ สนับสนุนการจัดตั้งทีมในแต่ละอาเภอ
ความมั่นคงเพิ่มขึ้น
2.สนับสนุนการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวย
โลกไม่ติดต่อ
3.อบรมเจ้าหน้าที่ในการตรวจรักษาภาวะแทรกซ้อนส่ง
ต่อตามมาตรฐาน
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดทีม (FCT)
บูรณาการสภาผู้นาหมู่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์
5. จัดทาคู่มือสรุปถอดบทเรียน กิจกรรมทีม (FCT)
บูรณาการคณะกรรมการสภาผู้นาหมู่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์
6. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทีม (FCT) บูรณา
การคณะกรรมการสภาผู้นาหมู่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์

2

11

มีการทางานบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างทีม FCT กับ กม.เพื่อ
จัดการสุขภาพ

1,000,000

สสจ.บุรีรัมย์

1

17. โครงการพัฒนาศักยภาพกาลัง
แรงงานก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
(ดี 6)

17 ดาเนินการฝึกฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพรองรับการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของภาคอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ มีความ ของคนบุรีรัมย์ให้มี
ได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ความมั่นคงเพิ่มขึ้น
ดาเนินการฝึกอาชีพในสาขาที่ตลาดแรงงานมีความ
ต้องการ หรือในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงและดาเนินการฝึก
อาชีพในสาขาที่ขาดแคลนแรงงาน เพื่อช่วยให้กิดการ
ขับเคลื่อนการแข่งขันให้แก่สถานประกอบกิจการ

2

11

มีแรงงานใหม่ที่มีฝีมือเข้าสู่
ตลาดแรงงาน พร้อมให้การ
ทางานได้ตามความต้องกาของ
สถานประกอบกิจการช่วย
บรรเทาภาวะการขาดแคลนงาน

3,000,000 ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือ
แรงงานจังหวัด
บุรีรัมย์

1

ลาดับ
ความสา
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4) คัญของ
โครงการ
(5)
18. โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างความมั่นคง
(ดี 6)

สรุปสาระสาคัญ (9)

18 จ้างนักเรียน นักศึกษา ทางานในระหว่างปิดภาคเรียน
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีงานทา มีรายได้ ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพิ่ม
ประสบการณ์การเรียนรู้ การทางานในสถานที่จริงและ
นาไปเป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต

กลยุทธ์ (10)

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนบุรีรัมย์ให้มี
ความมั่นคงเพิ่มขึ้น

ความ
สอดคล้อง
ผลผลิต
กับนโยบาย
(11)
รัฐบาล (12)
2
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เปูาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

1. จ้างนักเรียน นักศึกษา ทางาน
ในระหว่างปิดภาคเรียน จานวน
๒๐๐ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาทต่อวัน
ระยะเวลา ๓๐ วันทาการ
2. นักเรียน นักศึกษา มีงานทา มี
รายได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว เกิดการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ลดปัญหาทางสังคม
การทะเลาะวิวาท ยาเสพติด เพิ่ม
ประสบการณ์การเรียนรู้การ
ทางานในสถานที่จริงสามารถ
นาไปเป็น ประโยชน์ต่อตนเองได้
ในอนาคต

งบประมาณ
(บาท) (14)

หน่วยดาเนินการ
(15)

2,000,000 สานักงานจัดหา
งานจังหวัดบุรีรัมย์

ชนิด
โครงการ
(16)

ลาดับ
ความสา
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4) คัญของ
โครงการ
(5)

สรุปสาระสาคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
ผลผลิต
กับนโยบาย
(11)
รัฐบาล (12)

เปูาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

หน่วยดาเนินการ
(15)

19. พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
"เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา"
(ดี 2)

19 1. สร้างเครือข่ายระดับองค์กร เพื่อรองรับการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม
2. สร้างบุคลากรพร้อมฝึกทักษะบุคลากรให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการประสานงาน
3. จัดทาหลักสูตร และวิธีการดาเนินงานของเครือข่าย
เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนบุรีรัมย์ให้มี
ความมั่นคงเพิ่มขึ้น

2

11

1. องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นองค์เอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่น ๆ ร่วมเป็นเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร้อยละ 100
2.เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ไป
ในทิศทางเดียวกันและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพด้าน
การศึกษาให้สูงขึ้น

4,030,000 สพป.บุรีรัมย์ เขต
3

20. โครงการ พัฒนาคุณภาพด้าน
การศึกษายกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(ดี 2)

20 1. ประกวดครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ครูปฐมวัย ครู
การศึกษาพิเศษ พัฒนาผู้เรียน
2. จัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนบุรีรัมย์ให้มี
ความมั่นคงเพิ่มขึ้น

2
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ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ
ครุและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจาที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท
เสียสละ จนเกิดผลดี แก่ทาง
ราชการได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี มี
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มศักยภาพ

600,000 สพป.บุรีรัมย์ เขต
3

ชนิด
โครงการ
(16)
1

ลาดับ
ความสา
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4) คัญของ
โครงการ
(5)

สรุปสาระสาคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
ผลผลิต
กับนโยบาย
(11)
รัฐบาล (12)

เปูาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

หน่วยดาเนินการ
(15)

21. โครงการพัฒนาคุณภาพด้าน
การศึกษา "อ่านออกเขียนได้"
(ดี 2)

21 1. แต่งตั้งคณะทางาน
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน/กาหนดกิจกรรม/
กาหนดปฏิทิน
3. ดาเนินงานตามปฏิทิน
4. ประเมินผลการดาเนินงาน
5. สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนบุรีรัมย์ให้มี
ความมั่นคงเพิ่มขึ้น

2
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1. มีสื่อ/นวัตกรรมการนิเทศ
ทางไกล จานวน 15,000 เล่ม
2. ข้าราชการครูได้รับการเสริม
เทคนิคการสอน จานวน 880 คน
3.นักเรียนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันที่เกิดจากการสอนของครู
จานวน 200 คน
4.วัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย
จานวน 15,000 คน

3,678,000 สพป.บุรีรัมย์ เขต
3

22. พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา

พัฒนาคุณภาพชีวิต
22 1. จัดหาสื่อการเรียนการสอน ภาษาอาเซียนทั้ง ๑๐
ประเทศ ให้โรงเรียนในสังกัด
ของคนบุรีรัมย์ให้มี
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู(้ Symposium) ทักษะการ ความมั่นคงเพิ่มขึ้น
สอนภาษาอาเซียน
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทักษะการ
เรียนการสอนภาษาอาเซียน
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู(้ Symposium) ทักษะการสอน
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทักษะการ
เรียนการสอนภาษาอาเซียน

2
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1. เพื่อพัฒนาและเตรียมความ
พร้อมเยาวชนวัยเรียนในโรงเรียน
ให้มีความรู้พื้นฐานภาษาอาเซียน
10 ภาษา ตามความถนัดและให้
เหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อให้เยาวชนวัยเรียนใน
โรงเรียนสามารถสื่อสารพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองที่
จะนาไปสู่การพึ่งตนเอง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับ
บริบทของสังคมที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลง

4,000,000 สพป.บุรีรัมย์ เขต
3

ชนิด
โครงการ
(16)

ลาดับ
ความสา
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4) คัญของ
โครงการ
(5)

สรุปสาระสาคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
ผลผลิต
กับนโยบาย
(11)
รัฐบาล (12)

เปูาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

หน่วยดาเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

1.โครงการชาวบุรีรัมย์ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพ

23 1.รณรงค์ให้ผู้ปกครองต้องส่งบุตรหลานทุกคนเข้ารับ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
การศึกษาภาคบังคับ
ของคนบุรีรัมย์ให้มี
2. จัดทาฐานข้อมูล สัมมะโนประชากรในกลุ่มประชากร ความมั่นคงเพิ่มขึ้น
วัยเรียน

2

11

ประชากรวัยเรียนและประชาชน
ชาวบุรีรัมย์ได้โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

10000000 สพป. เขตร 1-4

1

24. โครงการบุรีรัมย์เมืองแห่ง
ปัญญา นาพาชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง
(ดี 2)

24 1.การจัดการเรียนการสอนโดยน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนการสอน
2.ขยายผลการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในชีวิตประจาวัน

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนบุรีรัมย์ให้มี
ความมั่นคงเพิ่มขึ้น

2

11

ประชากรวัยเรียนและประชาชน
ชาวบุรีรัมย์น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน

10,000,000 สพป. เขตร 1-4

1

25..โครงการสถานศึกษาสีขาว
(ดี 2)

25 1.รณรงค์ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในโทษและ พัฒนาคุณภาพชีวิต
อันตรายของสารเสพติด การทะเลาะวิวาท การพนัน
ของคนบุรีรัมย์ให้มี
และอบายมุขทั้งปวง
ความมั่นคงเพิ่มขึ้น
2.จัดกิจกรรม ชมรมสังคม ในการส่งเสริมโครงการ
โรงเรียนสีขาว
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน และขยายผลไปยังหมู่บ้าน ชุมชน

2
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ประชากรวัยเรียนและประชาชน
ชาวบุรีรัมย์ปลอดอบายมุข

10,000,000 สพป. เขตร 1-4

1

ลาดับ
ความสา
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4) คัญของ
โครงการ
(5)
26. โครงการอาหารปลอดภัย
จังหวัดบุรีรัมย์
(ดี 4)

สรุปสาระสาคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

26 1.ประชุม/สัมมา/อบรม ชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้รับผิดชอบ และภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
ของคนบุรีรัมย์ให้มี
2. คปสอ. ร่วมกับท้องถิ่น/ผู้ประกอบการร้านอาหาร
ความมั่นคงเพิ่มขึ้น
แผงลอยจาหน่ายอาหารเฝูาระวัง ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย
3. เฝูาระวัง ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลาด
ประเภทที่1 ให้ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ
4.เฝูาระวัง ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตลาด
ประเภทที่ 2(ตลาดนัด/ตลาดคลองถม)ให้ได้มาตรฐาน
ตลาดนัดน่าซื้อ
5.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อสนับสนุนการรณรงค์เลือก
ซื้ออาหารปลอดภัย การเฝูาระวังความปลอดภัยด้าน
อาหาร เช่น ชุดทดสอบภาคสนาม (SI-2) ปูายรับรอง
มาตรฐาน ชุดผ้ากันเปื้อนและหมวก
6. จัดรณรงค์ปรับปรุงร้านอาหาร แผงลอยจาหน่าย
อาหาร ปรับปรุงตลาดประเภทที่ 1 การล้างตลาด และ
ปรับปรุงตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดนัด/ตลาดคลองถม)
ตามกาหนดพร้อมกันทุกแห่ง
7. สนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่าย/ชมรม
ร้านอาหาร คณะกรรมการตลาด
8.ให้การรับรองกรณีที่ร้านอาหาร แผงลอยจาหน่าย
อาหาร ตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2

ความ
สอดคล้อง
ผลผลิต
กับนโยบาย
(11)
รัฐบาล (12)
2

11

เปูาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

หน่วยดาเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

ลาดับ
ความสา
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4) คัญของ
โครงการ
(5)
เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

รวม 26 โครงการ

สรุปสาระสาคัญ (9)

1. การรประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรม
วิเคราะห์สภาพปัญหา
2.จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูแนะแนวและผู้รับผิดชอบงาน
3.จัดทาข้อมูลสารสนเทศการเยี่ยมบ้านนักเรียน
4.ดาเนินการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
ผลผลิต
กับนโยบาย
(11)
รัฐบาล (12)

เปูาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

นักเรียนประถมในพื้นที่อาเภอ
บ้านกรวด อาเภอละหานทราย
และอาเภอโนนดินแดง มีโลก
ทัศน์ที่กว้างขึ้น มีความภูมิใจที่เกิด
เป็นคนไทยและเป็นทรัพยาก
มนุษย์ที่มีคุณภาพ

งบประมาณ
(บาท) (14)

หน่วยดาเนินการ
(15)

1000000 สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต
32

69,396,090

ชนิด
โครงการ
(16)

แบบ1/3
จ.2
บัญชีโครงการแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จังหวัดบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" (ดีที่ 5)
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์........(3)................................

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

1.โครงการของจังหวัด (5)*
1. โครงการสร้างความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ
(ดี 5)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(5)

สรุปสาระ สาคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
ผลผลิต กับนโยบาย
(11) รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยดาเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

๑,๕๐๐,๐๐๐

ทสจ.บุรีรัมย์

1

1

จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และของเสียอันตรายชุมชนพัฒนาชุมชนต้นแบบ และสร้างจิตสานึกที่ดี

๓

๑๔

ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง
ร้อยละ 1๕

2. โครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพ
แหล่งน้า
(ดี 5)

2

จัดอบรมสร้างเครือข่าย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และสร้างจิตสานึกที่ดี

3

๑๔

พัฒนาศักยภาพของ
เครือข่ายเฝ้าระวัง
คุณภาพน้า 1 เครือข่าย

500,000

ทสจ.บุรีรัมย์

1

3. โครงการศึกษาออกแบบบริหารจัดการ
ลุ่มน้ามูล
(ดี 5)

3

จ้างที่ปรึกษาดาเนินงานจัดทาแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

3

7

จานวนชุมชนที่ได้รับการ
สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

2,000,000

ทสจ.บุรีรัมย์

1

4. โครงการบุรีรัมย์ป่ายั่งยืน
(ดี 5)

4

ฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสานึกให้
หน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงความสาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยกันดูแลรักษาให้
ยั่งยืนตลอดไป

อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้
เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน

3

13

พื้นที่ป่า ที่สาธารณะที่
เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
ปลูกเสริมให้สมบูรณ์

5,000,000

ทสจ.บุรีรัมย์

1

แบบ2/3
จ.2
บัญชีโครงการแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จังหวัดบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" (ดีที่ 5)
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์........(3)................................

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(5)

สรุปสาระ สาคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
ผลผลิต กับนโยบาย
(11) รัฐบาล
(12)

หน่วยดาเนินการ
(15)

ชนิด
โครงการ
(16)

1,000,000

ทสจ.บุรีรัมย์

1

ทสจ.บุรีรัมย์

1

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

5. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า
(ดี 5)

5

ปัจจุบันประชาชนได้บุกรุกพื้นที่ป่า ทาให้ที่อยู่
อาศัยและพื้นที่หากินของสัตว์ป่า (ช้าง) ลด
น้อยลง ส่งผลให้สัตว์ป่าออกมาหากินนอกพื้นที่
ประชาชนเดือดร้อน เพื่อสดปัญหาระหว่างคน
กับสัตว์ป่า จึงมีการสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าและฟื้นฟูแหล่ง
อาหารให้กับสัตว์ป่าโดยเร่งด่วน

อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้
เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน

3

13

1. พื้นที่มีศักยภาพที่
ได้รับการปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งอาหารสัตว์ป่า
2. ร้อยละของโป่งเทียมที่
มีสัตว์เข้าหาอาหาร
3. ร้อยละที่ลดลงของ
เหตุการณ์สัตว์ป่าออกหา
กินนอกพื้นที่และสร้าง
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน

6. โครงการลูกเสืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ดี 5)

6

จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ปัญหา สร้างจิตสานึกเกี่ยวกับอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และสร้างจิตสานึกที่ดี

3

13

มีเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และระดับ
ความพึงพอใจของผู้เข้า
โครงการ

770,000

การลักลอบตัดไม้ทาลายป่าทาให้แหล่งน้าตาม
ธรรมชาติแห้งขอด ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน
พื้นที่ขาดแคลน มีการลักลอบแรงงานต่างด้าว
ทาให้เกิดความเสี่ยงสูงทางด้านความมั่นคงตาม
แนวชายแดน

อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้
เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน

3

7

ราษฎรในพื้นที่มีแหล่ง
เก็บกักน้าเพื่อไว้ใช้
อุปโภคและบริโภค

800,000 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2

1.7 โครงการปลูกป่าสร้างฝายพื้นที่
ชายแดน
(ดี 5)

1

แบบ3/3
จ.2
บัญชีโครงการแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จังหวัดบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ : “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" (ดีที่ 5)
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์........(3)................................

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

1.8 โครงการบูรณาการฟื้นฟูและเฝ้าระวัง
การบุกรุกซ้าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดง
ใหญ่
(ดี 5)

รวม 6 โครงการ

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(5)
7

สรุปสาระ สาคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

บูรณาการกาลังพลประกอบด้วยชุดปฏิบัติการ
รักษาความสงบเรียบร้อยประจาตาบล, ชคบ. ,
กม. โดยการสนับสนุนของป่าไม้ฝ่ายปกครอง ,
ตร.และทหารดาเนินกิจกรรมฟื้นฟูและเฝ้าระวัง
การบุกรุกพื้นที่ป่าดงใหญ่

อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้
เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน

ความ
สอดคล้อง
ผลผลิต กับนโยบาย
(11) รัฐบาล
(12)
3

17

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ (13)

งบประมาณ(บาท)
(14)

หน่วยดาเนินการ
(15)

1 ระดับความสาเร็จใน
การป้องกันและฟื้นฟู
บารุงรักษาพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าดงใหญ่ที่เคย
ถูกบุกรุก 22,777 ไร่
ได้รับการฟื้นฟูและ
ป้องกันการบุกรุกซ้าอย่าง
ยั่งยืนเต็มพื้นที่
2. มีการสร้างจิตสานึก
และการมีส่วนร่วมของ
กม. , ชคบ. , ศปก.ต. ใน
การรักษาและหวงแหน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ร้อยละ 100

714,700

กอ.รมน.จังหวัด
บุรีรัมย์

12,284,700

ชนิด
โครงการ
(16)
1

แบบ จ.2
บัญชีโครงการแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จังหวัด บุรีรัมย์
วิสัยทัศน์:….....ศูนย์กลางการท่องเที่ยว อารยธรรมขอม สังคมเป็นสุข (1)..........
ประเด็นยุทธศาสตร์ ..ที่ 4...ด้าด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ "ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสิน" (ดีที่ 7)
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์....................................................(3)................................

โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด (4)

1.โครงการของจังหวัด (5)*
1. โครงการขับเคลื่อนะรรมนูญ
หมู่บ้านสันติสุข 9 ดี คัมภีร์
สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลานเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับคณะ
กรรมการบริหารงานหมู่บ้าน
อาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง
(อพป.)
(ดี 7)

ลาดับ
ความสาคั
ญของ
โครงการ
(5)

สรุปสาระสาคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

ชนิด
หน่วยดาเนินการ
โครงการ
(15)
(16)

1

อบรมคณะกรรมการบริหารงานหมู่บ้านอาสาพัฒนา รักษาความมั่นคง
และปูองกันตนเอง (อพป.) จานวน 1,000 คน
ภายในจังหวัด
เพื่อให้มีความรู้ ความเป็นเจ้าของ ของธรรมนูญ
หมู่บ้านสันติสุข 9 ดี คัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้
ลูกหลาน และมีความเข้าใจว่าทาไมต้องมีธรรมนูญ
หมู่บ้าน

4

11

คณะกรรมการบริหารงาน
หมู่บ้านอาสาพัฒนาและ
ปูองกันตนเอง (อพป.) จานวน
1,000 คน มีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน

2,000,000 กอ.รมน.จังหวัด
บุรีรัมย์

1

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุดค้มครองหมู่บ้าน (ชคบ.) เพื่อ
ขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านสันติ
สุข 9 ดี คัมภีร์สร้างอนาคตที่ดี
ให้ลูกหลาน
(ดี 7)

2

อบรมชุดคุ้มครองหมู่บ้าน (ชคบ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ให้มีความพร้อมและมีความตื่นตัวในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ทาให้หมู่บ้านหลุดพ้น
อาชญากรรม

4

11

ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน (ชคบ.)
จานวน 2,145 คน

3,450,000 กอ.รมน.จังหวัด
บุรีรัมย์

1

3. โครงการเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ใน
การขับเคลื่อนนโยบายตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
(ดี 9)

3

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน พัฒนาอบรม
(กม.) ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้ง 23 เครือข่ายภาค
อาเภอ 2,546 หมู่บ้าน
ประชาชน

4

11

การขับเคลื่อนนโยบายทุก
อย่างต้องผ่านคณะกรรมการ
หมู่บ้านร้อยละ 100

1,000,000 ปกครองจังหวัด

1

รักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัด

โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด (4)

ลาดับ
ความสาคั
ญของ
โครงการ
(5)

สรุปสาระสาคัญ (9)

4. โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการ
ประจาอาเภอ และชุม
ปฏิบัติการประจาตาบล เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
(ดี 9)

4

สนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการประจา
อาเภอ และชุดปฏิบัติการประจาตาบล

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การรักษาความปลอดภัย เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปูองกัน
อาชญากรรม เพื่อความมั่นคง
ของประเทศและความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ดี 7)

5

6. โครงการการปลูกฝัง
อุดมการณ์รักชาติ
(ดี 7)

7. โครงการพัฒนาและเพิ่มพูน
ศักยภาพความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนชายแดน จังหวัดบุรีรัมย์
(ดี 7)

กลยุทธ์ (10)

พัฒนาอบรม
เครือข่ายภาค
ประชาชน

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

ชนิด
หน่วยดาเนินการ
โครงการ
(15)
(16)

4

11

ทั้ง 23 อาเภอ 188 ตาบล มี
ชุดปฏิบัติการที่เข้มแข็ง
สามารถแปลงนโยบายไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

1,000,000 ปกครองจังหวัด

1

ติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก พัฒนาระบบความ
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ มั่นคงและความ
การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

4

11

จัดหากล้องวงจรปิด (cctv)
พร้อมติดตั้ง จานวน 150 ชุด

28,180,000 ตารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์

1

6

จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าทาการอบรม
รักษาความมั่นคง
นักเรียนเยาวชนในพื้นที่อาเภอชายแดนเรื่องความรัก ภายในจังหวัด
ชาติ รักสถาบันเพื่อปลูกฝังจิตสานึกความเป็นไทย
ให้กับเยาวชน

4

10

ฝึกอบรมนักเรียนพื้นที่อาเภอ
บ้านกรวด อาเภอละหานทราย
อาเภอโนนดินแดง จานวน
12 ครั้ง

1,200,000 หน่วยเฉพาะกิจที่
2

1

7

สารวจข้อมูลพื้นฐาน หมู่บ้านเปูามหายและความ
ต้องการของหมู่บ้าน ทาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อ
พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความ
ต้องการของประชาชนลดรายจ่ายในครัวเรือนโดย
ส่งเสริมความรู้ด้านการทาปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์ชีวภาพ

4

11

เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย โดย
การส่งเสริมความรู้ด้านการทา
ปุ๋ยหมัก จานวน 540 คน

1,298,700 หน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานที่
26

1

พัฒนาความมั่นคง
ตามแนวชายแดน

โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด (4)

ลาดับ
ความสาคั
ญของ
โครงการ
(5)

สรุปสาระสาคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

ชนิด
หน่วยดาเนินการ
โครงการ
(15)
(16)

8. โครงการจัตตั้ง
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.
น้อย) เพื่อเฝูาระวังปัญหายาเสพ
ติดตามธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข
9ดี คัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้
ลูกหลาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 (ดี 7)

8

1.อบรมเยาวชนในหมู่บ้านในพื้นที่อาเภอต่างๆ ของ
จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเฝูา
ระวังปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญกรรมใน
หมู่บ้าน
2.ตั้งเยาวชนในหมู่บ้านเป็น กม.น้อย ทาหน้าที่เฝูา
ระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน

สร้างความเข่มแข็ง
และพัฒนาพลัง
มวลชนเอาชนะยา
เสพติด

4

12

เยาวชนี่ถูกจัดตั้งเป็นคณะ
กรมการหมู่บ้าน (กม.น้อย) มี
ความรู้ ความเข้าใจในการเฝูา
ระวังปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาอาชญากรรมในหมู่บ้าน
และมีความเข้าใจในนโยบาย
ของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

2,000,000 ศอ.ปส.จ.บร.

1

9. โครงการครูทหารเพื่อความ
มั่นคงในสถานศึกษา
(ดี 7)

9

เพื่อสร้างกลุ่มพลังมวลชนเพื่อทาให้ประชาชนมี
จิตสานึกด้านความมั่นคง มีความรักและหวงแหน
แผ่นดินไทย สนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงใน
พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้สามารถเผชิญปัญหาที่กระทบ
ต่อความมั่นคงโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชนจนเกิดเป็นปัญหาของสังคมและเศรษฐกิจ
โดยจัดชุดครูทหารเข้าฝึกอบรมให้กับนักเรียน/
นักศึกษาในสถาบันต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์

สร้างความเข่มแข็ง
และพัฒนาพลัง
มวลชนเอาชนะยา
เสพติด

4

11

จัดตั้งเครือข่ายในสถานศึกษา
และชุมชนได้จานวน 48 กลุ่ม

1,132,800 จังหวัดทหารบก
บุรีรัมย์

1

10. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ต้านภัยยาเสพติด
(ดี 7)

10

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญซึ่งมีผลกระทบและ
เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ เด็กและเยาวชน
เป็นเปูาหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็น
วัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัย
จากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง
ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา สร้าง
ตัวตน สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง
กล้าเสี่ยง กล้าทาสิ่งท้าทาย ดาเนินการโดยจัดชุด
ครูทหารและวงดนตรีจากหมวดดุริยางค์จังหวัด
ทหารบกบุรีรัมย์ ไปอบรมให้ความรู้กับนักเรียน
จานวน 52 ตาบล โดยนานักเรียนชั้นประถมปีที่ 6
ในพื้นที่ ตาบลละ 90 คน เข้ารับการอบมและร่วม
กิจกรรม

สร้างความเข่มแข็ง
และพัฒนาพลัง
มวลชนเอาชนะยา
เสพติด

4

12 โรงเรียนในพื้นที่ระบาดของยา
เสพติดได้รับการอบรมให้
ความรู้ ครบ 100 %

988,000

จังหวัดทหารบก
บุรีรัมย์

โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด (4)

ลาดับ
ความสาคั
ญของ
โครงการ
(5)

สรุปสาระสาคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

11. โครงการจัดตั้งแหล่งข่าว
ประชาชนในพื้นที่ชานแดน
(ดี 7)

11

ในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดบุรีรัมย์มีภยั คุกคามที่มี พัฒนาระบบ
ลักษณะแตกต่างกันไปจึงต้องมีมาตรการในการ
เครือข่ายภาค
ปูองกันโดยเฉพาะภัยคุกคามเรื่องความมั่นคง รวมทั้ง ประชาชน
ภัยคุกคามอื่น ๆ เช่น ยาเสพติด , การลักลอบตัดไม้
หรือปัญหาอื่น ๆ ซึ่งมีความสาคัญและต้องรีบ
ดาเนินการอย่างรวดเร็ว ดาเนินการโดยจัดตั้ง
แหล่งข่าวพบปะและรวบรวมข่าวสารในหมุ่บ้านที่มี
ความเคลื่อนไหวการลักลอบกระทาผิดกฎหมายตาม
แนวชายแดนและหมู่บ้านตามแนวชายแดนที่คาดว่า
จะแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่

4

12 มีแหล่งข่าวประชาชนในพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 12 ชุด

12. โครงการการสร้างเสริม
ศักยภาพผู้นาชุมชนชายแดน
(ดี 7)

12

ในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านอาเภอชายแดน พัฒนาเพื่อความ
ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะอาเภอบ้านกรวด,
มั่นคงตามแนว
อาเภอละหานทราย และอาเภอโนนดินแดง จังหวัด ชายแดน
บุรีรัมย์ มีประชากรเพิ่มขึ้นจานวนมาก อาจทาให้
เกิดปัญหาทางสังคมในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะทาให้เกิด
ปัญหาระดับชาติในอนาคต จึงจาเป็นต้องอาศัยผู้นา
ชุมชนในระดับท้องถิ่นเป็นกลไกสาคัญในการนา
ประชาชนลูกบ้านมีส่วนร่วมและมีความสามารถใน
การรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านของตนได้
ดาเนินการโดย ทาการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เรื่อง
บุคคลท่าเบื้องต้นเพื่อให้มีระเบียบวินัย ฝึกอาวุธศึกษา
(ปลช.) เพื่อพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถผู้นาใน
ระดับท้องถิ่น รวมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
และเทิดทูนสถาบัน

4

10 การอบรมผู้นาชุมชน จานวน 5
ครั้ง

งบประมาณ
(บาท) (14)

ชนิด
หน่วยดาเนินการ
โครงการ
(15)
(16)

1,788,000 หน่วยเฉพาะกิจที่
๒

500,000

หน่วยเฉพาะกิจที่
๒

1

โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด (4)

ลาดับ
ความสาคั
ญของ
โครงการ
(5)

สรุปสาระสาคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

13. โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (ดี 7)

13

ในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านอาเภอชายแดน พัฒนาความสัมพันธ์
ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะอาเภอบ้านกรวด และ อันดีกับประเทศ
อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีความจาเป็นที่ เพื่อนบ้าน
ต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อน
บ้าน ทั้งด้านการทหารและทางพลเรือนเพื่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อกัน ซึ่งจะนาไปสู่ความร่วมมือและ
ความเข้าใจ ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
ระดับพื้นที่โดยสันติวิธีแบบยั่งยืนในระดับท้องถิ่น
ดาเนินการโดย จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดีในพื้นที่ช่องจอม อาเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร์ และการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้นาในระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ

4

14. โครงการการจัดตั้งจุด
ตรวจ/จุดสกัดบริเวณชายแดน
(ดี 7)

14

พื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านอาเภอชายแดน
พัฒนาเพื่อความ
ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะอาเภอบ้านกรวด,
มั่นคงตามแนว
อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ยังปรากฏ
ชายแดน
ข่าวสารลักลอบการกระทาผิดเงื่อนไขชายแดน เช่น
การลักลอบขนย้ายไม้พะยูง, การลักลอบนาพายาเสพ
ติด หรือการลักลอบนาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมือง ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ต้องรีบแก้ไขใหม่หมดไป
โดยเร็ว ดาเนินการโดยจัดตั้งตรวจ/จุดสกัด เพื่อสกัด
กั้นและปูองกันการลักลอบกระทาผิดเงื่อนไข
ชายแดนตามเส้นทางหลักในพื้นที่อาเภอชายแดน
จังหวัดบุรีรัมย์ ตามห้วงสถานการณ์ที่ปรากฎ หรือ
ตามห้วงเทศกาลเพื่อเป็นการอานวยความสะดวก
และบริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลาเนา

4

15. โครงการพัฒนาและ
เพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนชายแดน
(ดี 7)

15

ความสัมพันธ์ทางด้านทหาร ส่วนราชการ และ
พัฒนาเพื่อความ
ประชาชนในพื้นที่ของทั้งสองประเทศลดลง มีความ มั่นคงตามแนว
หวาดระแวง ต้องการให้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์อัน ชายแดน
ดีแก่กัน ดาเนินการโดยประชุมวางแผนเตรียมการจัด
งานแข่งขันกีฬาและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒธรรม การ
แสดงเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

4

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

10 การพัฒนาสัมพันธ์
และการแข่งขันกีฬา รวม 12
ครั้ง

12

งบประมาณ
(บาท) (14)

ชนิด
หน่วยดาเนินการ
โครงการ
(15)
(16)

1,200,000 หน่วยเฉพาะกิจที่
๒

1

การจับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด
การจัดกุมผู้ลักลอบหลบเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมายและการ
จับกุม พรบ.ปุาไม้รวมไม่น้อง
กว่า 650 ครั้ง

800,000

หน่วยเฉพาะกิจที่
๒

1

10 จัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์
ด้านประเทศไทย 1 ครั้ง ด้าน
กัมพูชา 1 ครั้ง

350,000

หน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานที่
26

1

โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด (4)

ลาดับ
ความสาคั
ญของ
โครงการ
(5)

สรุปสาระสาคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

12 กม./ศปก.ต./ชคบ. ในพื้นที่
เปูาหมาย จานวน 3 อาเภอ 7
ตาบล 97 หมู่บ้าน มีทักษะ
ด้านการข่าว การปฏิบัติการ
ข่าวสารสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพปูองกันภัย
คุกคามนื้องที่ของตนเองได้
อย่างยั่งยืน

งบประมาณ
(บาท) (14)

240,880

ชนิด
หน่วยดาเนินการ
โครงการ
(15)
(16)

โครงการเพิ่มศักยภาพการข่าว
ของศูนย์ปฏิบัติการรักษาความ
สงบเรียบร้อยตาบลเพื่อปูองกัน
คุกคามด้านความมั่นคงพื้นที่
ชายแดน
(ดี 7)

16

อบรมการข่าวด้านความมั่นคงชายแดนและภัยคุกคาม พัฒนาเพื่อความ
ให้กับ ชคบ.ชุดปฏิบัติการประจาตาบลพื้นที่ชายแดน มั่นคงตามแนว
อ.บ้านกรวด 5 ตาบล อ.ละหานทราย 1 ตาบล และ ชายแดน
อ.โนนดินแดง 1 ตาบล (ต.ลานางรอง พื้นที่ปุาดง
ใหญ่)รวม 7 ตาบล

4

กอ.รมน.จังหวัด
บุรีรัมย์

1

17. โครงการรณรงค์ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO
BE NUMBER ONE จังหวัด
บุรีรัมย์ (ดี 7)

17

1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชน และประชาชน
สมัครเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE
2.สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษา ในชุมชน ในสถานประกอบการ ใน
สถานพินิจฯ และในเรือนจา
3.สนับสนุนให้ชมรม TO BE NUMBER ONE และ
สมาชิก จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4.สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE อบรมแกนนาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE และพัฒนาเป็นศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER
ONE ต้นแบบ
5. จัดกิจกรรม และประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ของสมาชิก และชมรม TO BE NUMBER ONE

สร้างความเข่มแข็ง
และพัฒนาพลัง
มวลชนเอาชนะยา
เสพติด

4

12

เด็กและเยาวชนอายุ 6- 24 ปี

1,000,000

สสจ.บุรีรัมย์

1

18. โครงการเฝูาระวัง คัดกรอง
และตรวจยืนยันสารเสพติดใน
ปัสสาวะ จังหวัดบุรีรัมย์
(ดี 7)

18

1. จัดตั้งศูนย์คัดกรองจาแนก ศูนย์ติดตาม ช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบาบัด และแต่งตั้งคณะทางาน
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับการตรวจคัดกรองสาร
เสพติดในปัสสาวะเพื่อการติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่าน
การบาบัด
3.สนับสนุนการตรวจยืนยันยาเสพติดในปัสสาวะและ
ส่งผลการวิเคราะห์คืนหน่วยงานที่ส่งตรวจ
4.การติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดรักษาของ
ศป.ปส.อาเภอและภาคีเครือข่าย

จัดให้มีการปูองกัน
ปราบปรามและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน

4

12

ผู้ผ่านการบาบัดรักษาไม่
กลับไปเสพซ้า

1,000,000 สสจ.บุรีรัมย์

1

โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด (4)

ลาดับ
ความสาคั
ญของ
โครงการ
(5)

สรุปสาระสาคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)
4

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

19. โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพ
ติดและกฎหมายฟอกเงิน
(ดี 7)

19

อบรมให้กับพนักงานสอบสวนมีความรู้ความสามารถ การบังคับใช้
เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด และกฎหมายฟอกเงิน
กฏหมายอย่าง
ให้นาความรู้ที่ ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติ เคร่งครัด
หน้าที่ เกี่ยวกับคดียาเสพติดและการฟอกเงินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

15 อบรมพนักงานสอบสวนจานวน
150 นาย

20. โครงการไตรภาคี เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตั้งจุดตรวจ
ร่วม เพื่อปูองกันปราบปราม
อาชญากรรมและการแพร่
ระบาดของยาเสพติด และการ
ลาเลียงเข้ามาในพื้นที่ตอนใน
(ดี 7)

20

จัดตั้งจุดตรวจทุกเส้นทางหลักและรองในการกรวด
ขันจราจร อาชญากรรมและยาเสพติดเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

จัดให้มีการปูองกัน
ปราบปรามและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน

4

21. โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานด้านอานวยความยุติธรรม
ทางอาญา
(ดี 7)

21

จัดอรบรมให้กับพนักงานสอบสวนผู้ช่วยพนักงาน
สอบสวนด้านกฎหมายและพัฒนาการสอบสวนก้าว
ทันต่อกฎหมายและระเบียบที่เปลี่ยนแปลง โดยมี
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อพัฒนา
ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญา

การบังคับใช้
กฏหมายอย่าง
เคร่งครัด

4

11

อบรมข้าราชการตารวจ 150
นาย

22. โครงการจัดหาอุปกรณ์
ประจาชุดเก็บกู้และทาลายวัตถุ
ระเบิด
(ดี 7)

22

จัดหารอุปกรณ์ชุดเก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด
จานวน 22 ชุด

การปูองกันและ
ปราบปราม
อาชญากรรม

4

11

จัดหารอุปกรณ์ชุดเก็บกู้และ
ทาลายวัตถุระเบิด จานวน 22
ชุด

งบประมาณ
(บาท) (14)

50,000

ชนิด
หน่วยดาเนินการ
โครงการ
(15)
(16)
ตารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์

12 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว 10,000,000 ศอ.ปส.จ.บร.
ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใน
จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปราศจากอาชญากรรมและยา
เสพติด

50,000

1

ตารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์

1

13,792,860 ตารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์

1

โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด (4)

ลาดับ
ความสาคั
ญของ
โครงการ
(5)

สรุปสาระสาคัญ (9)

23. โครงการพัฒนาสัมพันธ์
เยาวชเพื่อบุรีรัมย์สันติสุข
(ดี 7)

23

ปัจจุบันปัญหาความก้าวร้าวรุนแรงของเด็กและ
เยาวชนในสังคม นับเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จาเป็น ต้อง
ได้รับการดูแล แก้ไขและปูองกันอย่างจริงจังและมี
ประสิทธิภาพ การปราบปรามและลงโทษเป็นการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ปลายเหตุ ไม่สามารถ
หยุดยั้งพฤติกรรมที่เป็นอันตรายได้ การเข้าใจและ
ความต้องการของวัยรุ่น รวมทั้งให้โอกาสแก่เด็กและ
เยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เคยอยู่ในความดูแลของ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ได้รับ
บริการ คาแนะนาและส่งเสริมการแสดงออกในทางที่
เหมาะสม ดาเนินการโดยให้สัสดีอาเภอนาเด็ก และ
เยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เคยอยู่ในความดูแลของ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเข้าค่าย
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสัมพันธ์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
พัฒนาความคิด พฤติกรรมที่เหมาะสม ให้เด็กและ
เยาวชนเกิดความรู้สึกมคุณค่าต่อสังคม

24. โครงการปูองกันภัยคุกคาม
จังหวัดบุรีรัมย์
(ดี 7)

24

25. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน
(ดี 7)

25

รวม 25 โครงการ

กลยุทธ์ (10)

สร้างความเข่มแข็ง
และพัฒนาพลัง
มวลชนเอาชนะยา
เสพติด

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

ชนิด
หน่วยดาเนินการ
โครงการ
(15)
(16)

4

12

1,176,000 จังหวัดทหารบก
บุรีรัมย์

1

จัดตั้งคณะทางานโครงการโดยมีการแบ่งหน้าที่ความ รักษาความมั่นคง
รับผิดชอบอย่างชัดเจน จัดประชุมคณะทางานเพื่อ ภายในจังหวัด
กาหนดแนวทางการฝึกทบทวน ฝึกอบรมให้ความรู้
แกชุดคุ้มครองหมู่บ้าน จานวน 408 คนและออก
ตรวจปูองกันภัยคุกคาม

4

11

5,369,960 ตารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์

1

จัดตั้งคณะทางานโครงการโดยมีการแบ่งหน้าที่ความ รักษาความมั่นคง
รับผิดชอบอย่างชัดเจน จัดประชุมคณะทางานเพื่อ ภายในจังหวัด
กาหนดแนวทางการฝึกทบทวน ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน จานวน 30,552 คนและ
ออกตรวจปูองกันภัยคุกคาม

4

11

5,000,000 ตารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์

1

84,567,200

แบบ จ.2
บัญชีโครงการแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จังหวัดบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์:….....ศูนย์กลางการท่องเที่ยว อารยธรรมขอม สังคมเป็นสุข (1)..........
ประเด็นยุทธศาสตร์ .........ด้านการบริหารจัดการ "บริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล" (ดีที่ 8 )
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์....................................................(3)................................

ลาดับ
ความสาคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)
1.โครงการของจังหวัด (5)*
1. โครงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและความยากจน
จังหวัดบุรีรัมย์
(ดี 8)

2. โครงการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการดาเนินงานและผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนา
จังหวัด
(ดี 8)
3..3โครงการ "หน่วยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้
ประชาชน" ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559
(ดี 8)

สรุปสาระสาคัญ (9)

กลยุทธ์ (10)

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

1

การแก้ไขปัญหาตามเดือดร้อนและความยากจนให้
เป็นไปตามรูปแบบและสภาพปัญหาของแต่ละบริบท
ของพื้นที่โดยใช้ของพื้นที่โดยใช้กลไกของ ศจพ.จ.
และศจพ.อ. รวมทั้งกม. เป็นแกนหลักในการบูรณา
การขับเคลื่อนงานตามโครงการด้วยขั้นตอน
กระบวนการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
พัฒนากองทุนชุมชน

ปรับปรุงคุณภาพ
ระบบงานและ
ข้อมูลของศูนย์
ปฏิบัติการจังหวัด

5

11

1) ศจพ.จ./ศจพ.อ.

2

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินงานและผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด

ปรับปรุงคุณภาพ
ระบบงานและ
ข้อมูลของศูนย์
ปฏิบัติการจังหวัด

5

11

จัดอบรมแกนนา 1 ครั้ง
คณะกรรมการหมู่บ้านผลิต
รายการวิทยุ 250 ครั้ง
ผลิตสารคดีวิทยุ 250 ครั้ง

3

ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ "บาบัดทุก บารุงสุข"
ปรับปรุงคุณภาพ
บริการและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ปีละ ระบบงานและ
12 ครั้ง
ข้อมูลของศูนย์
ปฏิบัติการจังหวัด

5

11

ประชาชนได้รับบริการที่
ดีทั่ถึงและได้รับการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่

งบประมาณ
(บาท) (14)

หน่วยดาเนินการ
(15)

20,000,000 พช.

1,000,000 สถานี
วิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย

1,000,000

ปกครองจังหวัด

ชนิด
โครงการ
(16)

1

1

1

ลาดับ
ความสาคัญ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ของ
(4)
โครงการ
(5)
4. โครงการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลครัวเรือน หมู่บ้าน
9 ดี ด้วย ICT
(ดี 8)

รวม 4 โครงการ

4

สรุปสาระสาคัญ (9)

1. ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล
2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับอาเภอ ระดับหมู่บ้าน
(คณะกรรมการหมู่บ้าน)
3. จัดเก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูล ประมวนผล

กลยุทธ์ (10)

ปรับปรุงคุณภาพ
ระบบงานและ
ข้อมูลของศูนย์
ปฏิบัติการจังหวัด

ความ
สอดคล้อง
กับ
ผลผลิต
นโยบาย
(11)
รัฐบาล
(12)
5

11

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ (13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

หน่วยดาเนินการ
(15)

1. ออกแบบการจัดเก็บ
ข้อมูล
2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับ
อาเภอ ระดับหมู่บ้าน
(คณะกรรมการหมู่บ้าน)
3. จัดเก็บข้อมูล และ
บันทึกข้อมูล ประมวนผล

1,456,000

สานักงานสถิติ
จังหวัดบุรีรัมย์

23,456,000

ชนิด
โครงการ
(16)
1

