สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัดบุรีรัมย์
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการของจังหวัด
จานวน งบประมาณ

โครงการของกระทรวง/กรม
จานวน งบประมาณ จานวน

รวม
งบประมาณ

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว
อารยธรรมขอมและกีฬา และเป็นผู้นาด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"

26

905,127,800

5

385,637,400

2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560"

22

58,726,300

5

43,800,000

27

102,526,300

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
"อนุรักษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อม
อย่างยังยืน"

13

57,536,600

1

120,000,000

14

177,536,600

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
"ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสิน"

6

11,980,000

6

11,980,000

5

2

2,862,600

2

2,862,600

6

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ "การบริหารจัดการมี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพืน้ ฐานของธรรมาภิบาล"
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทัง้ สิ้น

10,000,000
69

1,046,233,300

31 1,290,765,200

10,000,000
11

549,437,400

80 1,595,670,700

แบบ จ.2
บัญชีโครงการแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จังหวัดบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ :“ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วอารยธรรมขอมและกีฬา เศรษฐกิจมัน่ คง สังคมเป็นสุข ”

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วอารยธรรมขอมและกีฬา และเป็นผู้นาด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย "
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 1

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

๑.โครงการของจังหวัด (๕)*

1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลาง
การท่องเทีย่ วอารยธรรมขอม เขาพนมรุง้
กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพแหล่ง
ท่องเทีย่ วเขาพนมรุง้ จังหวัดบุรีรัมย์

1

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กคอนกรีต เพื่อการคมนาคมและการท่องเทีย่ ว และสิ่งอานวยความ
จานวน 5 แห่ง
สะดวกทางการท่องเทีย่ ว

1. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านจรเข้มาก – บ้านบุ ตาบลจรเข้มาก
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจร
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐
เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร
(9,980,000 บาท)
2. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บร.๒๐๒๒ บ้านบ่อโพธิ์ – บ้านสันติสุข บ้านโคก
ใหม่ หมู่ ๑๓ ตาบลสาโรงใหม่ อาเภอละหาน
ทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,980,000
บาท)

ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัล
ติกคอนกรีต ทัง้ หมด 5 สาย
ทาง ได้รับการซ่อมสร้าง ให้
ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไปมาได้สะดวก และผู้ใช้
เส้นทางมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

43,520,000 แขวงทางหลวง
ชนบทบุรีรัมย์

2.4

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

3.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านทรัพย์สมบูรณ์ – บ้านหูทานบ บ้านทรัพย์
สมบูรณ์ หมู่ ๑๐ ตาบลโนนดินแดง อาเภอโนน
ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,980,000
บาท)
4. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายชุมชนบ้านตาปาง หมู่ ๗ ตาบลจันทบเพชร
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อมระหว่าง
ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ กับเส้นทางสายบ้าน
กรวด – โคกกระชาย (ทางหลวงชนบท) ผิว
จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
เมตร ระยะทาง ๐.๘๐๐ กิโลเมตร
(3,600,000 บาท)
5. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ – ถนนสายโท ๓
ใต้ – แนวเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา ตาบล
จันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร
(9,980,000 บาท)

2. โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร น้าเพื่ออุปโภคและบริโภค

2

พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร น้าเพื่ออุปโภค 8. พัฒนาโครงสร้าง
และบริโภค 36 แห่ง
พื้นฐานการเกษตร
1.ขุดลอกหนองบ้านหัวนาคา บ.หัวนาคา ต.
หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ (3,000,000 บาท
2.ขุดลอกหนองสะเดา บ.ตากอง ต.หนอง
ตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
(12,000,000 บาท)

แหล่งน้าด้รับการพัฒนาแหล่ง
น้า จานวน 36 แห่ง

172,300,000 โครงการชลประทาน
บุรีรัมทย์

3.4

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

3.ขุดลอกสระกลาง บ.สระกลาง ต.หนอง
ตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
(3,000,000
บาท)
4.ขุดลอกหนองทั
บ บ.โนนเพชร ต.หนอง
ตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
(4,000,000
5.ก่อสร้างท่อรับบาท)
น้าคลองโคกกลาง บ.โนนรัง ม.
7 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
(2,000,000 บาท)
6. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ นในระบบประปา
บาดาล (ก่อสร้างใหม่ ) บ.น้อยลพบุรี ต.โนน
สุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ (1,200,000
บาท)
7. ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตขนานกับถนน
สายบ้านอุบลสามัคคี หมู่ที่ 11-บ้านรุ่งอรุณ หมู่
ที่ 17 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
(3,000,000 บาท)
8. ขุดลอกสระน้าบ้านผาแดง บ.ผาแดง ต.โนน
สุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ (7,000,000
บาท)
9. ขุดลอกสระหนองตานิล บ.หนองย่างหมู ต.
เมืองฝูาย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ (5,000,000
บาท)
10. ขุดลอกหนองมะค่าแต้ บ.หนองมะค่าแต้ ต.
พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (7,000,000 บาท)
11. ขุดลาห้วยบ้านโคกกลาง บ.โคกกลาง ต.
เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (5,000,000 บาท)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

12. ขุดลอกสระหนองหญ้าวัว บ.หนองหญ้าวัว
ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
(2,100,000 บาท)
13. แก้มลิงอ่างเก็บน้าหนองคูขาด พร้อม
อาคารประกอบ บ.หนองคูขาด ต.ลุมปุกฺ อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ (5,000,000 บาท)
14. ขุดลอกสระบ้านนากาน ต.หนองตาด อ.
เมือง จ.บุรีรัมย์ (5,000,000 บาท)
15. ขุดลอกแหล่งน้าสาธารณประโยขน์ ต.สาม
แวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ (4,000,000 บาท)
16. ขุดลอกร่องน้าบ้านหนองต้อพัฒนา บ.
หนองต้อพัฒนา ต.หูทานบ อ.ปะคา จ.บุรีรัมย์
(4,000,000 บาท)
17. ขุดลอกหนองตาแมว บ.หนองเสม็ด ต.
นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ (5,000,000
บาท)
18. ขุดลอกอ่างเก็บน้าบ้านยายแย้ม บ.ยายแย้ม
ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
(5,000,000 บาท)
19. ขุดลอกหนองสาแดง ต.บ้านยาง อ.ลา
ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (5,000,000 บาท)
20. ขุดลอกห้วยวังยาว ต.บ้านยาง อ.ลาปลาย
มาศ จ.บุรีรัมย์ (4,000,000 บาท)
21. ขุดลอกคลองชุมแสง ต.บ้านยาง อ.ลา
ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (5,000,000 บาท)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

22. ขุดลอกอ่างเก็บน้าหัวตะแบก บ.ห้วตะแบก
ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
(5,000,000 บาท)
23. ขุดลอกหนองสะเดา,หนองชุมพล บ.โนน
เพชร ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
(5,000,000 บาท)
24. ขุดลอกสระน้าเพือ่ อุปโภค - บริโภค บ.ปุา
ไม้สหกรณ์ ต.ลานางรอง อ.โนนดินแดง จ.
บุรีรัมย์ (5,000,000 บาท)
25. ขุดลอกบ้านน้อยอุบลสามัคคี ต.โนน
สุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ (4,500,000
บาท)
26. แก้มลิงห้วยละลม ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย
จ.บุรีรัมย์ (5,000,000 บาท)
27. แก้มลิงหนองบึงพร้อมอาคารประกอบ บ.
ปุามัน ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
(5,000,000 บาท)
28. แก้มลิงเลิงมน ระยะที่ 2 ต.ศรีสว่าง อ.นา
โพธิ์ จ.บุรีรัมย์ (6,000,000 บาท)
29. แก้มลิงบ้านอีเม้ง บ.อีเม้ง ต.แดงใหญ่ อ.
บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ (4,000,000 บาท)
30. ขุดลอกหนองส้มโฮง ต.บ้านใหม่ไชยพจน์
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ (4,500,000
บาท)
31. แก้มลิงกุดนาแซง พร้อมอาคารประกอบ บ .
หนองฮาง ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
(5,000,000 บาท)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

32. แก้มลิงหนองหัวช้าง บ.ลิ้นเลีย ต.นิคม อ.
สตึก จ.บุรีรัมย์ (5,000,000 บาท)
33. แก้มลิงหนองสตาว พร้อมอาคารประกอบ
บ.ปากช่อง ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
(5,000,000 บาท)
34. แก้มลิงหนองสระใหญ่ พร้อมอาคาร
ประกอบ ต.บ้านเปูา อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
(7,000,000 บาท)
35. แก้มลิงหนองไม้งาม บ.หนองไม้งาม ต.
หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
(5,000,000 บาท)
36. แก้มลิงทานบพระ บ.สองชั้น ต.กระสัง อ.
กระสัง จ.บุรีรัมย์ (5,000,000 บาท)
3.โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
สร้างอัตลักษณ์เชือ่ มโยงอารยธรรมอิสานใต้

3

ดาเนินการ 3 กิจกรรม

มีกิจกรรมดาเนินการ 3
กิจกรรม ดังนี้

1. สร้างอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว บุรีรัมย์ :
เมืองสีน้าเงิน (Blue City) เทิดพระเกียรติใน
หลวงครบรอบ 90 พรรษา ในปี 2560
(10,000,000 บาท)

พัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่ง
ตกแต่ง เติมสีสัน เมืองบุรีรัมย์
ท่องเที่ยวให้เกิดความยัง่ ยืน เพือ่ สร้างอัตลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยวในการเป็นเมือง
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

2. จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในอาคารหอ
เกียรติยศ ศาลาลกางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่า ให้
เป็น First destination ทางการท่องเที่ยว
(25,000,000 บาท)

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว

-จัดทาระบบให้บริการข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวที่ทันสมัย
-เป็นสถานที่จดั แสดง และ
จาหน่ายสินค้าที่ระลึกทางการ
ท่องเที่ยว

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวพระพุทธประ พัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่ง
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ
โคนชัยมหามิ่งมงคล สวนปุาเฉลิมพระเกียรติ
ท่องเที่ยวให้เกิดความยัง่ ยืน แหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อม
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมขอม
ในการรองรับนักท่องเที่ยว
(7,000,000 บาท)

42,000,000 สนจ.บร./สทกจ.บร.
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
สนจ.บร./สทกจ.บร.

2.2
2.2

และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
สนจ.บร./สทกจ.บร.
และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

2.2

ที่วา่ การอาเภอประ
โคนชัย

2.2

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

4.โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วจังหวัดบุรีรัมย์

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

4 จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่ วจังหวัดบุรีรัมย์
2.1 จัดกิจกรรมรับอรุณเบิกฟูา วันปีใหม่ ณ
พนมรุ้ง (700,000 บาท)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

ส่งเสริมการตลาดและ
ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
ประชาสัมพันการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการตลาดและ
จัดกิจกรรมรับอรุณเบิกฟ้า วัน
ประชาสัมพันการท่องเที่ยว ปีใหม่ ณ พนมรุ้ง 1 ครั้ง

2.2 กิจกรรมการจัดงานประเพณีขนึ้ เขาพนมรุ้ง ส่งเสริมการตลาดและ
ประจาปี 2560 (5,000,000 บาท)
ประชาสัมพันการท่องเที่ยว

- การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
- งานแถลงข่าวการจัดงาน
ประเพณีขนึ้ เขาพนมรุ้ง
- งานแสง สี เสียง
- การจัดพิธเี ปิดงานประเพณีขนึ้
เขาพนมรุ้ง
- การจัดแสดงหมู่บา้ นโอท็อป

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

26,600,000 สนจ.บร./สทกจ.บร.
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)
2.2

อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติฯ

2.2

สนจ.บร./สทกจ.บร./
ที่ทาการปกครอง
จังหวัด/อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ/สนง.
พัฒนาชุมชนจังหวัด
บุรีรัมย์

2.2

2.3 กิจกรรมจัดงานประเพณีส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่าตามรอยอารยธรรม
ขอม (900,000 บาท)

ส่งเสริมการตลาดและ
- จัดงานประเพณีส่งเสริมการ
ประชาสัมพันการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่าตาม
รอยอารยธรรมขอม

อาเภอประโคนชัย

2.2

2.4 กิจกรรมจัดงานประเพณี มหกรรมว่าว
อีสานบุรีรัมย์ "นอนดูดาวชมว่าวกลางคลืน )
(500,000 บาท)

ส่งเสริมการตลาดและ
จัดงานประเพณี มหกรรมว่าว
ประชาสัมพันการท่องเที่ยว อีสานบุรีรัมย์ "นอนดูดาวชมว่าว
กลางคลืน)

อาเภอห้วยราช

2.2

2.5 กิจกรรมจัดงานประเพณีส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว "มหัศจรรย์บรุ ีรัมย์ " (3,000,000
บาท)

ส่งเสริมการตลาดและ
- การจัดงานกาชาดและไหม
ประชาสัมพันการท่องเที่ยว ประจาปี ของจังหวัดบุรีรัมย์

สานักงานจังหวัด
บุรีรัมย์

2.2

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดฯ/สนจ.บร.

2.2

2.6 กิจกรรมมหกรรมจักรยานเพือ่ การท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและ
- จัดกิจกรรมมหกรรมจักรยาน
(2,000,000 บาท)
ประชาสัมพันการท่องเที่ยว เพือ่ การท่องเที่ยว

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

2.7 กิจกรรม "บุรีรัมย์ การันตีการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการตลาดและ
สร้างแบรนด์ การท่องเที่ยว
เพือ่ สร้างมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว " ประชาสัมพันการท่องเที่ยว เพือ่ สร้างมาตรฐานการบริการ
(2,500,000 บาท)
ด้านการท่องเที่ยว"

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดฯ/สนจ.บร.

2.2

2.8 กิจกรรมประกวดวงโยธวาธิตโลก
(2,000,000 บาท)

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดฯ/สนจ.บร.

2.2

2.9 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวิถไี ทย ส่งเสริมการตลาดและ
-การพัฒนาการบริหารจัดการ
(1,000,000 บาท)
ประชาสัมพันการท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
- ประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ท่องเที่ยวชุมชนวิถไี ทย

สนจ.บร./สทกจ.บร.
และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

2.2

2.10 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระตุ้นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน (2,500,000. บาท

ส่งเสริมการตลาดและ
- ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ประชาสัมพันการท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน
- จัดกิจกรรมเจรจาสร้างความ
ร่วมมือทางการท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน

สนจ.บร./สทกจ.บร.
และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

2.2

2.11 การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและ
-จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การ
จังหวัดบุรีรัมย์ (5,000,000 บาท)
ประชาสัมพันการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เพือ่
สร้างการรับรู้ทางการท่องเที่ยว
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และ
สื่อออนไลน์

สนจ.บร./สทกจ.บร.
และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

2.2

2.12 พัฒนา ปรับปรุงและดูแลระบบการ
ให้บริการของ Application ทางการท่องเที่ยว
(Go2 Buriram และ Buriram magic)
(1,500,000 บาท)

สนจ.บร./สทกจ.บร.
และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

2.2

ส่งเสริมการตลาดและ
-จัดกิจกรรมประกวดวงโยธ
ประชาสัมพันการท่องเที่ยว วาธิตโลก

ส่งเสริมการตลาดและ
-ปรับปรุงและดูแลระบบการ
ประชาสัมพันการท่องเที่ยว ให้บริการของ Application
ทางการท่องเที่ยว (Go2
Buriram และ Buriram magic)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

5. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์

5

1. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
2. จัดประชุมชี้แจงเกษตรกร
3. ฝึกอบรมตามระบบโรงเรียนเกษตรกร
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
5. จ้างเหมาตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
6. ประชาสัมพันธ์

10. ส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรให้ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน
12. เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิต

1. จานวนพืน้ ที่เพาะปลูกข้าว
หอมมะลิที่ได้รับรองเกษตร
อินทรียส์ ากล (ไร่)
2. ปริมาณผลผลิตข้าวหอมมะลิ
ที่ผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์
สากล (ตัน)

10,000,000 สนง.เกษตรจังหวัด
บุรีรัมย์

2.1

6. โครงการส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตอ้อยโรงงานในพืน้ ที่นาไม่เหมาะสม
จังหวัดบุรีรัมย์

6

๑. คัดเลือกเกษตรกรโดยผ่านเวทีประชาคม
2. อบรมเจ้าหน้าที่และศึกษาดูงาน
3. อบรมเกษตรกร
4. สนับสนุนอ้อยพันธุด์ ี
5. สนับสนุนปุย อินทรียป์ นั้ เม็ด
6. สนับสนุนหินฝุุนโดโลไมน์
7. สนับสนุนปุย เคมี
8. ติดตาม ประเมินผล ประชาสัมพันธ์

8. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เกษตรกรสามารถผลิตอ้อย
การเกษตร
โรงงานที่มีคุณภาพเพิม่ ขึน้ จาก
12. เพิม่ ประสิทธิภาพการ 11 ตันต่อไร่ เป็น 13 ตันต่อไร่
ผลิต

8,578,400 สนง.เกษตรจังหวัด
บุรีรัมย์

2.1

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

7. โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

8.โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเลีย้ งไก่
พืน้ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)
7

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

1. ปลูกผักปลอดภัย ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง (2,863,440 บาท)
2. ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ-แกะ เพือ่ ตอบสนอง
ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
(4,978,640 บาท)
3. ส่งเสริมการเพิม่ ศักยภาพการผลิตโคเนื้อ
จังหวัดบุรีรัมย์ (4,712,860 บาท)
4. ส่งเสริมด้านการประมง ตามวิถเี ศรษฐกิจ
พอเพียง (6,559,160 บาท)

8 ๑. ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
๒. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
๓. ติดตามให้บริการ

กลยุทธ์ (11)

10. ส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรให้ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน
12. เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิต
13. พัฒนาองค์กรเกษตรกร
ให้เข้มแข็ง
16. การบริหารจัดการทาง
การเกษตร

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

1. เกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัย
จานวน 690 ราย
2. เกษตรกรผ่านการอบรม
หลักสูตรการเลี้ยงแพะ จานวน
90 ราย / มีแพะเพิม่ ขึน้ ในพืน้ ที่
990 ตัว
3. กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ จานวน
26 กลุ่ม มีการพัฒนากลุ่มอย่าง
เป็นระบบ มีรายได้มั่นคง
4. มีผลผลิตปลาเพิม่ ขึน้ 120
กก./ไร่/ปี
5. มีผลผลิตปลาเพิม่ ขึน้ 250
กก./ไร่/ปี
6. มีผลผลิตปลาเพิม่ ขึน้ 180
กก./ไร่/ปี มีกองทุนประมง
เพิม่ ขึน้ 23 กองทุน
7. มีผลผลิตกบและปลาดุก
เพิม่ ขึน้
๑0. ส่งเสริมการผลิตสินค้า (๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวน
เกษตรให้ปลอดภัยและได้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
มาตรฐาน
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการ
1๒. การเพิม่ ประสิทธิภาพ ผลิต
การผลิต
(๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวน
1๓. พัฒนาองค์กรเกษตรให้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
มีความเข้มแข็ง
ได้รับการฝึกอบรม หลักสูตร
การวางแผนการเลี้ยงไก่พนื้ เมือง
เชิงพาณิชย์
(๓) ร้อยละ ๘๐ ของจานวน
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถเลี้ยงไก่พนื้ เมืองเป็น
อาชีพเสริม

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

19,114,100 สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จงั หวัดบุรีรัมย์

5,287,600 สนง.ปศจ.บร.

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)
2.1

2.1

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

9 ๑. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
๒. กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต
๓. กิจกรรมติดตามให้คาแนะนาแก่กลุ่มผู้เลี้ยง
โค-กระบือ/เกษตรกรสมาชิกกลุ่ม

9.. โครงการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการเลีย้ งโค-กระบือ

กลยุทธ์ (11)

๑0. ส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรให้ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน
1๒. การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิต
1๓. พัฒนาองค์กรเกษตรให้
มีความเข้มแข็ง

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

(๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวน
กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต
(๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวน
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต
(๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวน
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการฝึกอบรม หลักสูตร
การผลิตหญ้าพืชอาหารสัตว์
คุณภาพดี
1. มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ไหมจากการดาเนินกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 10 ล้านบาท
2. จานวนคู่ธรุ กิจที่ได้มีการจับคู่
ไม่น้อยกว่า 10 คู่

10.. โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่อง
ทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพืน้ บ้านสู่
สากล

10

จัดงานแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
พืน้ บ้านสู่สากล และเจรจาการธุรกิจเชื่อมโยง
สินค้าผลิตภัณฑ์พนื้ บ้านสู่สากล ปี 2560 ใน
จังหวัด/ต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

9. ส่งเสริมด้านการตลาด
สินค้าเกษตร

11. โครงการส่งเสริมกระตุ้นการพัฒนาความ
ร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน

11

1. จัดเจรจาลดอุปสรรคทางการค้า จัดทา
ข้อตกลงสินค้าเกษตร และเจรจาจับคู่ธรุ กิจ
กระตุ้นการค้าการลงทุน จานวน 1 ครั้ง
2. จัดงานแสดงสินค้าไทย-กัมพูชา กระตุ้น
การค้าการลงทุน /เชื่อมสัมพันธ์ประเทศเพือ่ น
บ้าน จานวน 3 ครั้ง/เดือน รวม 4 ครั้ง

3. พัฒนาสินค้าและบริการ 1. ร้อยละที่เพิม่ ขึน้ ของมูลค่า
ด้านการท่องเที่ยว
การค้าชายแดนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10
2. จานวนคู่ธรุ กิจที่ได้มีการจับคู่
ไม่น้อยกว่า 10 คู่

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

4,617,400 สนง.ปศจ.บร.

2.1

7,500,000 สนง.พาณิชย์จงั หวัด
บุรีรัมย์

2.1

7,000,000 สนง.พาณิชย์จงั หวัด
บุรีรัมย์

2.1

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

12.โครงการพัฒนาศักยภาพและรักษา
ความปลอดภัยเพิม่ ความเชือ่ มัน่ แก่
นักท่องเทีย่ วเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน : ติดตัง้ กล้องวงจรปิดใน
พืน้ ทีอ่ ุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้ จังหวัด
บุรีรัมย์

12

ติดตั้งกล้องวงจรปิดในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง

2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ติดตั้งกล้องวงจรปิด 16 ตัว
และสิ่งอานวยความสะดวก พร้อมอุปกรณ์
เพือ่ การท่องเที่ยว

1,200,000 อุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง

2.2

13. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหลัก
และแหล่งท่องเทีย่ วรองตามเส้นทางอารย
ธรรมขอม : การก่อสร้างถนนลาดยางและ
งานผิวลานจอดรถปราสาทเมืองต่า
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้ จังหวัดบุรีรัมย์

13

ก่อสร้างถนนลาดยางและลานจอดรถบริเวณ
ปราสาทเมืองต่า อาเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์

2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
และสิ่งอานวยความสะดวก
เพือ่ การท่องเที่ยว

2,500,000 อุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง

2.2

3,335,000 ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด
บุรีรัมย์

2.1

500,000 ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด
บุรีรัมย์

2.2

- ถนน 1 เส้น
- ลานจอดรถ 1 แห่ง

14. โครงการศูนย์เรียนรูอ้ าชีพเกษตร
แบบโรงเรียนแก้จน

14 1. ส่งเสริมการฝึกอาชีพด้านการเกษตรให้กบั
เกษตรกร
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรจังหวัด
บุรีรัมย์

8. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้ามาฝึก
ทางการเกษตร
อาชีพและศึกษาดูงานจานวน
17. เพิม่ ขีดความสามารถ 3,250 บาท
ของเกษตรกร

15. โครงการพัฒนาเมืองให้เป็นสีน้าเงิน
"Blue City เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

15 เพาะพันธุด์ อกอัญชัน จานวน 100,000 ต้น
เพือ่ แจกจ่ายให้แก่ส่วนราชการ ปลูกในสถานที่
ราชการ เพือ่ ให้เป็นสัญลักษณ์เมืองที่องเที่ยว
บุรีรัมย์

พัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่ง
จังหวัดบุรีรัมย์จะเป็นเมืองแห่ง
ท่องเที่ยวให้เกิดความยัง่ ยืน ดอกไม้สีน้าเงิน "Blue City"
เป็นสัญลักษณ์ของเมือง
ท่องเที่ยวสีน้าเงิน

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

16 โครงการพัฒนาระบบโลจีสติกส์
เพื่อขนถ่ายสินค้าด้านการเกษตร

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

16 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติ
กคอนกรีต เพื่อรองรับการขนส่งด้าน
การเกษตร 25 แห่ง

1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านกระทุม หมู่ ๘ ตาบลแคนดง อาเภอแคนดง
– บ้านหนองขุนพรม ตาบลหนองขมาร
อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,900,000
บาท)
2. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านแคนดง หมู่ ๑ ตาบลแคนดง อาเภอแคนดง
– บ้านงิ้ว หมู่ ๖ ตาบลสระบัว อาเภอแคนดง
จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง
๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,900,000 บาท
3. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านตาลอง หมู่ ๗ ตาบลทุ่งวัง อาเภอสตึก –
บ้านขีเ้ หล็ก หมู่ ๕ ตาบลท่าม่วง อาเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง
๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,900,000 บาท)

กลยุทธ์ (11)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการเกษตร

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัล
ติกคอนกรีต ทัง้ หมด 25 สาย
ทาง ได้รับการซ่อมสร้าง ให้
ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไปมาได้สะดวก และผู้ใช้
เส้นทางมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

231,230,000 แขวงทางหลวง
ชนบทบุรีรัมย์

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)
2.4

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

4. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านท่าเรือ หมู่ ๗ ตาบลท่าม่วง อาเภอสตึก –
บ้านท่าม่วง หมู่ ๑ ตาบลท่าม่วง อาเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐
กิโลเมตร (9,900,000 บาท)
5.- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านหนองขุนปราบ หมู่ ๖ ตาบลเมืองแฝก
อาเภอลาปลายมาศ – บ้านเมืองแฝก หมู่ ๑
ตาบลเมืองแฝก อาเภอลาปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐
กิโลเมตร (9,980,000 บาท)
6. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านแก หมู่ ๘ ตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่
ไชยพจน์ – บ้านหนองเรือ หมู่ ๘ ตาบลกูส่ วน
แตง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐
กิโลเมตร (9,980,000 บาท)
7. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านเบาน้อย หมู่ ๒ ตาบลบ้านแพ อาเภอคูเมือง
– บ้านหูลิง หมู่ ๘ ตาบลบ้านแพ อาเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง
๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,980,000 บาท)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

8. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านสระแวง หมู่ ๗ ตาบลบ้านแวง อาเภอพุท
ไธสง – บ้านโคกแดง หมู่ ๘ ตาบลบ้านแวง
อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,980,000
บาท)
9. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
อาเภอประโคนชัย – บ้านตะโกตาพิ ตอนบ้าน
โคกเพชร หมู่ ๔ ตาบลตะโกตาพิ อาเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,980,000
บาท)
10. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านยาง – บ้านละเวีย้ ตาบลละเวีย้ อาเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,980,000
บาท)
11.- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านโคกยาง – บ้านโคกใหญ่ บ้านโคกยาง หมู่
๑๔ ตาบลบ้านกรวด อาเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐
กิโลเมตร (9,980,000 บาท)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

12. - ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านกระสัง หมู่ ๑๔ - บ้านเครือ หมู่ ๔ ตาบล
กระสัง บ้านสาโรง ตาบลหนองตาด อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง
๑.๔๐๐ กิโลเมตร (6,000,000 บาท)
13. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านกลันทา หมู่ ๑๐ - บ้านสาโรง ตาบลหนอง
ตาด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจร
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐
เมตร ระยะทาง ๐.๙๐๐ กิโลเมตร
(4,000,000 บาท)
14. เสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอ
นกรีต สายบ้านโพธิท์ อง หมู่ ๑๒ - บ้านสระเกษ
หมู่ ๓ ตาบลพระครู อาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐
กิโลเมตร (9,990,000 บาท)
15. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านกระสัง – บ้านโคกตะแบก ตาบลกระสัง
อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,980,000
บาท)
16. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านเกตุใต้ – บ้านหนองกก ตาบลตะโก อาเภอ
ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,980,000
บาท)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

17. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านปรือเวง – บ้านหนองแขม ตาบลตะโก
อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,980,000
บาท)
18. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านหนองเกาะ – บ้านปลัดมุม ถนนช่วงบ้าน
สนามชัย – บ้านปลัดมุม ตาบลสนามชัย
อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,980,000
บาท)
19. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายบ้านสว่างงิ้วงาม หมู่ ๘ ตาบลหนองตาด
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร (9,990,000
บาท
20. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายบ้านโคกมะค่าโหรน หมู่ ๑๒ ตาบลสะเดา
อาเภอนางรอง และ หมู่ ๕ ตาบลสะเดา อาเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร (8,400,000
บาท)
21. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายบ้านไทรโยง หมู่ ๓ ตาบลกระสัง – บ้าน
หนองค่าย ตาบลบ้านบัว อาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๘๐๐
กิโลเมตร (7,500,000 บาท)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

22. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายบ้านกระสัง หมู่ ๑๔ ตาบลกระสัง – บ้าน
โนนสูง ตาบลหนองตาด อาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๔๐๐
กิโลเมตร (6,000,000 บาท)
23. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย
บ้านเสม็ดราษฎร์ หมู่ ๘ – บ้านสาโรง หมู่ ๔
ตาบลถลุงเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๖๐๐ กิโลเมตร
(9,990,000 บาท)
24. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายบ้านกวางงอย หมู่ ๗ ตาบลโคกกลาง
อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจร
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐
เมตร ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร
(9,990,000 บาท)
25. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ ๖ ตาบลโคกขมิ้น เชื่อม
บ้านมะมัง หมู่ ๑ ตาบลปุาชัน อาเภอพลับพลา
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อมบ้านกาใสจาน หมู่ ๔
ตาบลทุ่งมน อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร
(9,990,000 บาท)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

17. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
เพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)
17

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติ
กคอนกรีต เพื่อรองรับการะขนส่งด้าน
การเกษตร (32 แห่ง)

1. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านสวายตางวน ตาบลหนองใหญ่ อาเภอสตึก –
บ้านกระหาด ตาบลวังเหนือ อาเภอบ้านด่าน
จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง
๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,900,00 บาท)
2. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านขีเ้ หล็ก หมู่ ๗ ตาบลหัวฝาย อาเภอแคนดง
– บ้านหนองหญ้าคา หมู่ ๙ ตาบลหัวฝาย
อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,900,000
บาท)
3. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านสนามชัย หมู่ ๑ ตาบลสนามชัย อาเภอสตึก
– บ้านหนองเกาะแก้ว หมู่ ๑๒ ตาบลสตึก
อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,900,000
บาท)

กลยุทธ์ (11)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการเกษตร

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัล
ติกคอนกรีต ทัง้ หมด 32 สาย
ทาง ได้รับการซ่อมสร้าง ให้
ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไปมาได้สะดวก และผู้ใช้
เส้นทางมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

275,870,000 แขวงทางหลวง
ชนบทบุรีรัมย์

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)
2.4

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

4. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านหนองขุนปราบ หมู่ ๖ ตาบลเมืองแฝก
อาเภอลาปลายมาศ – บ้านหนองสองห้อง หมู่ ๕
ตาบลเมืองแฝก อาเภอลาปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐
กิโลเมตร (9,980,000 บาท)
5. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านบุโพธิ์ หมู่ ๑ ตาบลบุโพธิ์ อาเภอลาปลาย
มาศ – บ้านหนองเก้าข่า หมู่ที่ ๓ ตาบลเมืองแฝก
อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิว
จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร
(9,980,000 บาท)
6. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายบ้านประคาสาโรง หมู่ ๔ ตาบลตูมใหญ่
อาเภอคูเมือง – บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ ๑๘
ตาบลตูมใหญ่ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐กิโลเมตร
(9,980,000 บาท)
7. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายบ้านแท่นพระ หมู่ ๑ ตาบลหนองคู อาเภอ
ลาปลายมาศ – บ้านเย้ยม่วง หมู่ ๗ ตาบลหนอง
คู อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิว
จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร
(9,980,000 บาท)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

8. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านกระโดน – บ้านละลมพนู ตาบลไพศาล
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจร
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐
เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร
(9,980,000 บาท)
9. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านศรีสุข – บ้านโคกย่าง ตาบลโคกย่าง
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจร
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐
เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร
(9,980,000 บาท)
10. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต เส้น
สุริยะวิถหี มายเลข ๓๓๐๘ บ้านหนองหว้า –
บ้านโคกเพชร บ้านหนองหว้า หมู่ ๔ ตาบล
หนองแวง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร
(9,980,000 บาท)
11. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านหนองไม้งาม - บ้านโคกกะนัง บ้านหนองไม้
งาม หมู่ ๑ ตาบลหนองไม้งาม อาเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง
๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,980,000 บาท)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

12. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านร่องหมากน้อย หมู่ ๑๒ บ้านกลันทาน้อย
หมู่ ๑๓ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจร
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐
เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร
(9,980,000 บาท)
13. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านเสม็ดราษฏร์ หมู่ ๘ บ้านโนนศิลา หมู่ ๓
ตาบลถลุงเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร
14. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านโคกเพชร หมู่ ๑๐ ตาบลหนองตาด บ้าน
หนองบัว ตาบลแสลงพัน อาเภอลาปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง
๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,980,000 บาท)
15. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านตลาดห้วยราช – บ้านเกตุใต้ ตาบลห้วยราช
อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,980,000
บาท)
16. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านหนองเต็ง หมู่ ๑ – บ้านหนองทานบ หมู่ ๑๖
– บ้านหนองขาม หมู่ ๑๔ ตาบลหนองเต็ง
อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,980,000
บาท)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

17. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านไม้แดง หมู่ ๓ – บ้านสวายสอ หมู่ ๘ ตาบล
ชุมแสง อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง
ระยะทาง ๒.๘๐๐ กิโลเมตร (9,000,000 บาท
18. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้ นหนอง
กก หมู่ ๙ ตาบลสะเดา อาเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๐.๗๐๐
กิโลเมตร (2,100,000 บาท)
19. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนโพธิท์ อง ชุมชน
หนองโพรง ตาบลถนนหัก อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง
๐.๓๑๐ กิโลเมตร (750,000 บาท)
20. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บร.๒๐๔๖ ช่วงบ้านหนองขีต้ ุ่น หมู่ ๑๐ ตาบล
บ้านยาง อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ถึงบ้านบุลาว ตาบลสะแกโพรง อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง
๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,990,000 บาท)
21. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายบ้านกระสัง หมู่ ๑๔ – บ้านเครือชุด หมู่ ๔
ตาบลกระสัง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิว
จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโล เมตร
(9,990,000 บาท

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

22. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายบ้านม่วงเหนือ หมู่ ๒ – บ้านเครือชุด หมู่ ๔
ตาบลกระสัง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิว
จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๘๐๐
กิโลเมตร (9,990,000 บาท)
23. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านนัลลังก์น้อย หมู่ ๑๔ – บ้านโคกเพชร หมู่
๑๐ ตาบลหนองตาด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร
(9,900,000 บาท
24 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านโคกกุง หมู่ ๗ – บ้านหนองแวง หมู่ ๒
ตาบลดอนกอก อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร
(9,900,000 บาท)
25. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายทาง ๒๐๕๕ – ถนนสาย บร.๑๐๐๑๖ บ้าน
กรวด – บ้านโคกกระชาย ตาบลหินลาด อาเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร (9,990,000
บาท)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

26. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
บ้านตลาดห้วยราช – บ้านสวายจีกน้อย ตาบล
ห้วยราช อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ผิว
จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร
(9,980,000 บาท)
27. ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านถนนหัก –
ชุมชนหนองโพรง ตาบลถนนหัก อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง
๐.๔๗๕ กิโลเมตร (1,750,000 บาท)
28. ก่อสร้างถนน คสล. สายชุมชนหนองโพรง
– บ้านใต้พฒ
ั นา ตาบลถนนหัก อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ – ๕.๐๐
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร (2,800,000 บาท)
29. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายบ้านหนองถนน หมู่ ๓ – หน้าวัดหินตั้งบ้าน
หนองถนน หมู่ ๓ ตาบลก้านเหลือง อาเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร (9,990,000
บาท)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

30. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายหลังวัดเก่า หมู่ ๑ ตาบลก้านเหลือง เชื่อม
บ้านหว่าน ตาบลลาไทรโยง อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๖๐๐
กิโลเมตร (7,200,000 บาท)

31. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บร.ถ. บ้านเขาดินเหนือ – หนองทลอก ตาบล
เขาดินเหนือ อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๔๘๐ กิโลเมตร
(8,000,000 บาท)
32. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บร.ถ. บ้านเขาดินเก่าพัฒนา – บ้านศรีสุข ตาบล
เขาดินเหนือ อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๙๐๐ กิโลเมตร
(5,100,000 บาท)

18. โครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP

18 1)พัฒนาศักยภาพผูผลิต /ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาสินค้าและบริการ
๒) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ด้านการผลิต
ด้านการท่องเที่ยว
การตลาด การบริหารจัดการ การพัฒนา
นวัตกรรม
3)สรุปถอดบทเรียน
4)พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล
5ปส่งเสริมแหล่งการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

1 ร้อยละ 60 ของกลุ่มผู้ผลิต
OTOP ในพืน้ ที่จงั หวัดบุรีรัมย์
ได้รับการส่งเสริม /พัฒนา
2.มีรายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพิม่ ขึน้
3. มีแหล่งการตลาดผลิตภัณฑ์
OTOP
4.มีการประชาสัมพันธ์

5,000,000 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์

2.2

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

19. โครงการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์

20. โครงการพัฒนาสินค้า/บริการด้านการ
ท่องเทีย่ ว กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิน่ สูอ่ ุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์

21. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

19 1.สารวจข้อมูลผู้ประกอบการที่ผลิต และ
จาหน่ายสินค้าที่ระลึก คัดสรรผู้ผลิต จัดทา
ฐานข้อมูล
2.รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
3. จ้างเหมาดาเนินการเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 300 ราย
4. จ้างเหมาดาเนินการสร้างตราสินค้าจังหวัด
บุรีรัมย์ (BURIRAM BRAND) ที่มีอตั ลักษณ์
จังหวัดเพียงหนึ่งเดียวของจังหวัด 1 ตราสินค้า
จ้างเหมาเพือ่ ดาเนินการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ 50
ผลิตภัณฑ์
20 1. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2. สารวจ/คัดสรรผู้ผลิต /ทาฐานข้อมูล
3. จ้างเหมาดาเนินการเพือ่ พัฒนาผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการบริหาร
จัดการ จานวน 100 ราย และพัฒนาผลิตภัณฑ์
สู่อตุ สาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ จานวน 20
ผลิตภัณฑ์
4. บริหาร/ประสานงานและติดตามประเมินผล
โครงการ

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

พัฒนาสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

1. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของ
จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการผลิต จานวน
300 ราย
2. มีตราสินค้าจังหวัดบุรีรัมย์ที่
เป็นอัตลักษณ์ 1 ตราสินค้า
3. มีบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์เพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 50
ผลิตภัณฑ์

5,000,000 สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
บุรีรัมย์

2.2

พัฒนาสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

- ผลติภณ
ั ฑ์ชุมชน/
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการผลิต
และการบริหารจัดการ จานวน
100 ราย และพัฒนาผลิตภัณฑ์
สู่อตุ สาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

3,000,000 สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
บุรีรัมย์

2.2

ผู้ประกอบการโรงงาน/วิสาหกิจ
ชุมชน ได้รับความรู้โดยใช้หลัก
3R (Reduce,Reuse, และ
Recycle)

2,000,000 สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
บุรีรัมย์

2.2

21 1. สารวจ/คัดสรรผู้ผลิต /ทาฐานข้อมูล
พัฒนาอุตสาหกรรม
2. จัดอบรม/ศึกษาดูงานให้ความรู้
การเกษตร
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไป
3. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ/พัฒนาผู้ประกอบการ
โรงงาน/วิสาหกิจชุมชน โดยใช้หลัก 3 R

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

เกษตรกรในพืน้ ที่โครงการ
พระราชดาริได้รับการส่งเสริม
อาชีพ

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

17,112,300 สนง.เกษตรและ

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)
2,3

22. โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรในพืน้ ที่
โครงการพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัต
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี บึงกุดใหญ่
ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

22 1. สร้างอาคารอเนกประสงค์สาหรับทรงงาน - พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านการเกษตร
(12,000,000 บาท)
2.ส่งเสริมการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมตาม - ส่งเสริมการผลิตสินค้า
แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ (4,631,400 บาท) เกษตรให้ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน
3. ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในชุมชน
(481,000 บาท)

23. โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วจังหวัด
บุรีรัมย์ (เส้นทางดอกไม้บาน)

23

- ปลูกต้นไม้ที่ออกดอกตลอดทั้งปีเชื่อมโยง
เส้นทางท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง
ระยะทาง ๑ กม.

พัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่ง
- ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางวน
ท่องเที่ยวให้เกิดความยัง่ ยืน อุทยานภูเขาไฟระโดงเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด
-ต้นไม้ดอกสวยงามออกดอก
เกือบตลอดปี สองข้างถนน

3,000,000 สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัด
บุรีรัมย์

2.2

24.โครงการพัฒนาพืน้ ที่ชุ่มน้า เพือ่ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๒๔

-ก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ๓,๙๖๘ ตร.ม.
-จัดทาบอร์ดนิทรรศการและปูายสื่อ
ความหมายธรรมชาติ
-พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง
-หอพักน้า ขนาด ๕ ลบ.ม. ๑ แห่ง

พัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่ง
-เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ท่องเที่ยวให้เกิดความยัง่ ยืน อนุรักษ์ที่มีมาตรฐานสากล
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
อย่างยัง่ ยืน
-เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับพืน้ ที่
-ราษฎรรอบๆพืน้ ที่มีรายได้
เพิม่ ขึน้

4,773,000 สนง.ทสจ.บร./เขต
ห้ามล่าสัตว์ปาุ อ่างเก็บ
น้าห้วยตลาด

2.2

25.โครงการสานความสัมพันธ์กบั ประเทศ
เพือ่ นบ้าน ด้านการค้า การลงทุน การบริการ
และการท่องเที่ยว

๒๕

1. จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง 5 จังหวัด
ส่งเสริมการค้าชายแดนเพือ่
2. เดินทางเพือ่ ศึกษาเส้นทางการค้าการลงทุน การค้าและการลงทุน
ในประเทศเพือ่ นบ้าน
3. เชิญประเทศเพือ่ นบ้านร่วมจัดแสดงทาง
วัฒนธรรมและอารยธรรมขอม
จัดแสดงทางวัฒนธรรมไปแลกเปลี่ยนกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน

3,000,000 สานักงานจังหวัด
บุรีรัมย์

2.2

1. มีมูลค้าการค้าชายแดน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10
มีจานวนประชาชนที่สัญจรเข้า ออก ตามแนวชายแดนเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 10 ส่งผลให้มีการ
ค้าขาย มูลค้าการค้าชายแดน
เพิม่ ขึน้

สหกรณ์จงั หวัดฯ/สนง.
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดฯ/ส่วนราชการ
ที่เกีย่ วข้อง

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

26 โครงการตลาดเซราะกราว ตลาดนัดภูมิ
ปัญญาชุมชน

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)
๒๖

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตลาด
นัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยืม้ ได้ 6 จุด
ดาเนินการ

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้า จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เกษตร
OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทย
ช่วยไทย คนไทยยืม้ ได้ 6 จุด
ดาเนินการ

รวมโครงการของจังหวัด จานวน 26 โครงการ
2. โครงการของกระทรวง กรม (6)
1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเป็น
ถนนลาดยาง

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

1,090,000 สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

905,127,800
ก่อสร้างถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง 32 สาย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทาง
ด้านการเกษตร

ก่อสร้างถนนลูกรังเป็น
ถนนลาดยาง 32 สายทาง

322,300,000 กรมทางหลวงชนบท

- บร.3069 แยก ทล.348 - บ้านหนองแช่ไม้
ตาบลหูทานบ อาเภอปะคา จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- บร.3066 แยก ทล.224 - บ้านหงอนไก่
ตาบลตาจง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- บร.4071 แยก นม.3037 - บ้านไทรออ
ตาบลเสาเดียว อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- แยก ทล.226 - บ้านปอยเดิน ตาบลหนอง
เต็ง อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

16,800,000

- บ้านโคกรัง - บ้านสี่เหลี่ยม ตาบลโคกตูม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- บ้านมะเพือง - บ้านม่วงใต้ ตาบลมะเฟือง
อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- บ้านหนองม่วง - บ้านม่วงใต้ ตาบลพระครู
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- บ้านทองลิ่ม - อาเภอโนนสุวรรณ ตาบลหนอง
โบสถ์ อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

2.3

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

- แยกทางหลวงหมายเลข 2223 - บ้านสนวน
ตาบลโคกล่าม อาเภอลาปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์

5,800,000

- แยก ทล.2208 - บ้านหนองน้าขุน่ ตาบล
บ้านปรือ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- บ้านหินลาด - บ้านกรวด ตาบลหินลาด
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- แยก ทช.บร.5024 เชื่อม ทช.บร.4031
ตาบลนาโพธิ์ อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- แยก ทล.219 - บ้านจาน ตาบลนิคม
อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- บ้านโนนงิ้ว - อาเภอหนองหงส์ ตาบลห้วยหิน
อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- บ้านโคกรัง - บ้านเกียรติเจริญ ตาบลโคกตูม
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- แยก ทช.บร.4035 - บ้านหนองโดน ตาบล
ไทยสามัคคี อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- แยก ทช.บร.5025 - บ้านเสม็ด ตาบล
กันทรารมย์ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- แยก ทล.2208 - บ้านละหานทรายเก่า
ตาบลบ้านกรวด อาเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์

9,990,000

- แยก ทล.219 - บ้านโคกเหล็ก ตาบลบ้าน
ยาง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- บ้านสวายตางวน - บ้านโคกสิงห์ ตาบล
ชุมแสง อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- บ้านกวางงอย - บ้านหนองมะค่า ตาบลโคก
กลาง อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล ส่วนปุา
เฉลิมพระเกียรติ เชื่อมโยงแหล่งเที่ยวอารย
ธรรมขอม ประจาปี 2560.

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

งบประมาณ(บาท)
(13)

- บ้านดอนกลอย - บ้านโคกสะแทน ตาบล
ดอนกอก อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- บ้านร่อนทอง - บ้านหนองน้าขุน่ ตาบล
ร่อนทอง อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- บ้านหนองถนน - บ้านยางโปุงสะเดา ตาบล
โคกว่าน อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- บ้านโคกมะขาม - บ้านประโคนชัย ตาบล
โคกมะขาม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- ตาบลทรัพย์พระยา อาเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์

9,990,000

- แยก ทช.บร.4032- บ้านไผ่ลวก ตาบลศรีภมู ิ
อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- แยก ทล.202 - บ้านหายโศก ตาบลกูส่ วน
แตง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- แยก ทล.2317 - บ้านดอนสมบูรณ์ ตาบล
ดงอีจาน อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- บ้านเสม็ด - บ้านปรือเกียน ตาบลร่อนทอง
อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

- แยก ทล.218 - บ้านบ้านสาโรง ตาบลกระสัง
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
- แยก ทล.2208 - บ้านปุาชัน ตาบลปุาชัน
อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ปรับปรุงภูมิทัศน์พระพุทธประโคนชัยมหามิ่ง
พัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่ง
มงคล ส่วนปุาเฉลิมพระเกียรติ บ้านโนนสวรรค์ ท่องเที่ยวให้เกิดความยัง่ ยืน
หมู่ที่ 11 ตาบลบ้านไทร อาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์

9,990,000

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

9,990,000
แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
ให้เกิดความยัง่ ยืน เพือ่ รองรับ
นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์

10,000,000 กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

2.2

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (4)

ลาดับ
ความสา
คัญของ
โครงการ
(9)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ
(10)

กลยุทธ์ (11)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ(12)

3. โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์

- ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 5,000 ที่ พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา - ก่อสร้างอาคารกีฬา
นั่ง
อเนกประสงค์ 5,000 ที่นั่ง 1
เพือ่ การท่องเที่ยว
แห่ง

4. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภูมิภาค
จังหวัดบุรีรัมย์

- จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียน
ส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์

พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาภูมิภาค 4 ครั้ง
เพือ่ การท่องเที่ยว

งบประมาณ(บาท)
(13)

หน่วยดาเนินการ
(14)

ความ
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ประเทศ
ไทย (15)

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ กรมพลศึกษา

๓.๑

๒,๓๓๗,๔๐๐ กรมพลศึกษา

๓.๑

๑,๐๐๐,๐๐๐ กรมพลศึกษา

๓.๑

- จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ
รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3
- จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกตัวแทน
จั-งจัหวัดการแข่
ดบุรีรัมงย์ขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกตัวแทน
เขต
- จัด3การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
5. โครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬา

- ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา - ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาใน
5 รุ่น
จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 5 รุ่น
เพือ่ การท่องเที่ยว

รวมโครงการกระทรวงกรม 5 โครงการ

385,637,400

๓.โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๗)
๓.๑โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพืน้ ที่
.

สนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีเพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุน
งบประมาณประชาสัมพันการท่องเที่ยวในพืน้ ที่
ที่รับผิดชอบ

ส่งเสริมการตลาดและ
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวในพืน้ ที่

5,000,000 อปท.

รวม 1 โครงการ

5,000,000

รวมทั้งสิน 32 โครงการ

1,295,765,200

2.2

บัญชีโครงการแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จังหวัด บุรีรัมย์
วิสัยทัศน์:“ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วอารยธรรมขอมและกีฬา เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ "คนบุรรี มั ย์มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี ร่มเย็น เป็นสุข " ๒๕๖๐ (๒)
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (๔)

๑.โครงการของจังหวัด (๕)*
1. โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม

ลาดับ
ความสาคัญ
ของ
โครงการ
(๙)

กิจกรรมสาคัญของโครงการ (๑๐)

กลยุทธ์ (๑๑)

1

การจัดกิจกรรมให้เยาวชนและครอบครัวได้เข้าค่าย
ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ในพืน้ ที่ ๒๓ อาเภอใน
จังหวัด เพือ่ ส่งเสริมศักยภาพของสถาบันครอบครัว การ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม และการนาทุนมรดก
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นมาถ่ายทอดและ
สร้างคุณค่าทางสังคม

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก เยาวชน
สตรีและผู้สูงอายุ จังหวัดบุรรี มั ย์เพือ่ รองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๖๐

2

ส่งเสริม พัฒนาทักษะเด็กเป็นมัคคุเทศก์น้อย ฝึกทักษะ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ภาษาต่างประเทศ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหาร ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
จัดการด้านการท่องเทีย่ ว การปลูกจิตสานึกรับผิดชอบต่อ ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น
สังคม การฝึกอาชีพเพิม่ รายได้ / ส่งเสริมสนับสนุนบทบาท
สตรีต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชน
พัฒนาทักษะด้านอาชีพ ส่งเสริมการบวนการเรียนรู้เพือ่
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ การสนับสนุนบทบาท
ผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริหารจัดการชุมชน
เสริมสร้างสายใยรักของครอบครัวและถ่ายทอด
ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

3. โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดบุรรี มั ย์
ปี ๒๕๖๐

3

การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร โดยการร่วมกับ
ท้องถิ่นและผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจาหน่าย
อาหารเฝ้าระวัง ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานอาหาร เฝ้าระวัง
ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลาดให้ได้มาตรฐาน
สนับสนุนสื่ออุปกรณ์รณรงค์เลือกซื้ออาหารปลอดภัย

พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น

พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (๑๒)

๑๒๐๐ ครอบครัว ผ่านเกณฑ์การเป็น
ครัวเรือนอบอุ่น

งบประมาณ
(บาท) (๑๓)

หน่วยดาเนินการ
(๑๔)

ความ
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์
ประเทศไทย
(๑๕)

๕๐๐,๐๐๐

สนง.
พระพุทธศาสนา
จังหวัด บร.

๑.๒

ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชน

๒,๕๐๐,๐๐๐

สนง.พมจ.บร.

๓.๒

ร้านอาหาร/แผงลอยจาหน่ายอาหาร ร้อย
ละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
CFGT ร้อยละ ๘๐

๘,๐๘๐,๘๐๐

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดบุรรี มั ย์

๓.๒

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (๔)
4. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้
ตชด. ทรัพย์ทรายทอง

5. โครงการพลังอาสาพัฒนาชุมชน คนบุรรี มั ย์
สันติสุข

6. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ความยากจน จังหวัดบุรรี มั ย์

ลาดับ
ความสาคัญ
ของ
กิจกรรมสาคัญของโครงการ (๑๐)
โครงการ
(๙)
4
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้ ตชด.ทรัพย์ทรายทอง ตาบล
โคกมะม่วง อาเภอปะคา ซึ่งเป็นโรงเรียนตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ ให้
การศึกษาสาหรับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยดาเนินการ
ดังนี้
1. สร้างถนนแอสฟัลท์ติก ขนาด กว้าง 6 ม. ยาว 1,800 ม.
หนา ลี่ย 5 ซม.
2. กาแพงผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,790 ม. สูง 0.60 ม.
ก่อสร้างท่อลอดเหลียม ขนาด 2 ช่อง 2.40*1.60*7 ม.
รวม 2 แห่ง
5
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรม /บุคลากรในหมูบ่ ้าน
ให้มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนธรรมนูญหมูบ่ ้านสันติสุข
9 ดี เพือ่ สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

6

งบประมาณ
(บาท) (๑๓)

หน่วยดาเนินการ
(๑๔)

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้ ตชด.
ทรัพย์ทรายทอง ตาบลโคกมะม่วง
อาเภอปะคา ซึ่งเป็นโรงเรียนตาม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพือ่ ให้การศึกษา
สาหรับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

๗,๒๕๓,๘๐๐

อาเภอปะคา

1. อช. ผู้นา อช. ในทัง้ หมูบ่ ้านมีความ
เข้มแข็งและเป็นแกนนาในการขับเคลื่อน
ธรรมนูญหมูบ่ ้านสันติสุข 9 ดี
2. ผู้นาชุมชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
3.ชุมชนมีความเข้มแข็ง มัน่ คง

๕,๐๐๐,๐๐๐

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดบุรรี มั ย์

1. ศจพ.จ./อ. ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
2.ครัวเรือนยากจนเป้าหมายได้รบั การ
พัฒนา เรียนรู้ในการดารงชีวติ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.ครัวเรือนเป้าหมายมีอาชีพ มีรายได้
คุณภาพชีวติ ดีขึ้น

๕,๐๐๐,๐๐๐

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดบุรรี มั ย์

กลยุทธ์ (๑๑)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (๑๒)

พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น

สร้างและพัฒนา
เครือข่ายชุมชนให้
เกิดความเข้มแข็ง
ตามวิถพี อเพียง

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความยากจนให้เป็นไป พัฒนาคุณภาพชีวติ
ตามรูปแบบและสภาพปัญหาของแต่ละบริบทของพืน้ ทีโ่ ดย ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
ใช้กลไกของ ศจพ.จ./อ. รวมทัง้ กม. เป็นแกนหลักใน
ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น
การบูรณาการขับเคลื่อน่งานตามโครงการด้วยกระบวนงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกองทุนชุมชน
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
1. พัฒนากลไก เสริมสร้างกระบวนการตเรียนในระดับ
ครัวเรือน
2.สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ติดตามประเมินผล และทอดบทเรียน

ความ
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์
ประเทศไทย
(๑๕)

๓.๑

๒.๑

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (๔)
7. โครงการ "เมืองแปะ : เมืองทีเ่ ป็นมิตรกับผู้
สูงวัย"

8.. โครงการส่งเสริมขีดความสามารถทางด้าน
กีฬาและนันทนาการเพือ่ สร้างสรรค์คุณภาพชีวติ

ลาดับ
ความสาคัญ
ของ
กิจกรรมสาคัญของโครงการ (๑๐)
กลยุทธ์ (๑๑)
โครงการ
(๙)
7
สร้างความตระหนักรู้ถงึ สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัด
พัฒนาคุณภาพชีวติ
บุรรี มั ย์/การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
เตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของจังหวัดบุรรี มั ย์ด้านต่างๆ ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น
ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมการให้บริการทีเ่ หมาะสมกับ
ผู้สูงอายุในหน่วยงานภาครัฐ อปท. และภาคเอกชน การ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมทีอ่ ยู่อาศัยทีเ่ หมาะสมให้กบั ผู้สูงอายุ
และการสร้างสภาพแวดล้อมภายในจังหวัดให้เหมาะสมกับผู้
สูง อายุรวมถึงการจัดสวัสดิการ/การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
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ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดบุรรี มั ย์

พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (๑๒)
ร้อยละ ๕๐ ของกลุ่ม เป้าหมายปรับ
สภาพแวดล้อมการให้บริการทีเ่ หมาะสม
กับผู้สูงอายุ

- การจัดการแข่งขันกีฬามวลชน เช่น
ฟุตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน ฟุตซอล
เป็นต้น เพือ่ คัดนักกีฬาทีม่ ีความสามารถ
ไปแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ
- การจัดกิจกรรมคลีนิกกีฬาเพือ่ ฝึกสอน
เทคนิคและทักษะการเล่นกีฬาโดยอาศัย
วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาพัฒนา
สมรรถภาพ
- การอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา
ขั้นพืน้ ฐาน
-การอบรมผู้นานันทนาการ

งบประมาณ
(บาท) (๑๓)

หน่วยดาเนินการ
(๑๔)

๒,๐๐๐,๐๐๐

สนง.พัฒนาสังคม
และความมัน่ คง
ของมนุษย์จงั หวัด
บุรรี มั ย์

5,000,000 สทกจ.บร/
สนจ.บร./ และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ความ
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์
ประเทศไทย
(๑๕)

๓.๒

2.2

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (๔)
9. โครงการคนบุรรี มั ย์เมือ่ งสันติสุข รอบรู้คู่
เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา

10. โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ

ลาดับ
ความสาคัญ
ของ
กิจกรรมสาคัญของโครงการ (๑๐)
โครงการ
(๙)
9
1. จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานหลักทางการศึกษาทัง้ ในและ
นอกระบบให้เข้าใจในภารกิจทางการศึกษาทีแ่ ต่ละ
หน่วยงานรับผิดชอบเชื่อมโยงกับรูปแบบการพัฒนาจังหวัด
บุรรี มั ย์ B-CM Model
2. สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของธรรมนูญหมูบ่ ้าน
ในปัจจัยที่ 2 “มีปัญญา” ให้กบั คณะกรรมการหมูบ่ ้าน (กม.)
โดยมีขั้นตอนสร้างการคิดเชิงระบบ
3. หน่วยงานทางการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบ และ
สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดบุรรี มั ย์ นารูปแบบ B – CM
Model และธรรมนูญหมูบ่ ้านสันติสุข 9 ดี ไปบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอน โดยนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านอาชีพ เข้ามาเป็นวิทยากรหรือครูสอน
พิเศษ
10 จ้างงานนักเรียน/นักศึกษา ให้มีงานทาช่วงปิดภาคเรียน
เพือ่ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมทักษะ
ประสบการณ์ในสถานทีท่ างาน เพือ่ เตรียมสู่ตลาดแรงงานที่
มีคุณภาพ และสร้างรายได้ให้นักเรียน/นักศึกษา ลดรายจ่าย
ของครอบครัว

กลยุทธ์ (๑๑)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (๑๒)

งบประมาณ
(บาท) (๑๓)

หน่วยดาเนินการ
(๑๔)

ความ
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์
ประเทศไทย
(๑๕)

พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น

1. ประชากรได้รบั การศึกษา ตามเกณฑ์
กาหนดภาคบังคับและอัตราการเรียนต่อ
ทีส่ ูงขึ้น
2. มีกจิ กรรม หรือเวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างหลากหลายและยกย่องเชิดชู
เกียรติ
3. การพัฒนาฝึกฝนอาชีพ อย่าง
หลากหลาย มีรายได้เลี้ยงตนได้

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สพม.เขต 1

พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น

นักเรียน/นักศึกษา จานวน ๒๐๐ คน มี
รายได้จากการทางาน

๒,๐๐๐,๐๐๐

สานักงานจัดหา
งานจังหวัดบุรรี มั ย์

พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น

ระดับความสาเร็จของการจัดงาน ๒๓
อาเภอ ใน จ.บุรรี มั ย์ และในกลุ่มจังหวัดอิ
สานใต้

๒,๐๐๐,๐๐๐

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดบุรรี มั ย์

๓.๕

๘๐๐,๐๐๐

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดบุรรี มั ย์

๓.๕

11. โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอิสานใต้
"วิถไี ทย วิถถี ิ่น"
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การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอิสานใต้ โดยมีกจิ กรรม
การจัดแสดงรากวัฒนธรรม ของดีเมืองบุรรี มั ย์ การแสดง
นิทรรศการ การเสวนาองค์ความรู้มรดกวัฒนธรรมวัฒ
ธรรมอิสานใต้ การประกวดวิถไี ทย วิถถี ิ่น ด้านอาหารและ
มารยาทไทย การจัดทาหนังสือภูมิรู้ ภูมิปัญญา ตามวิถไี ทย
วิถถี ิ่น

12. โครงการสืบสาน สร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ
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การจัดงานสืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
เกียรติ ๑ ครั้ง ๒ วัน การจัดแสดงสาธิตอาหารพืน้ บ้าน ๕ ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
อย่าง และรากวัฒนธรรมจาก ๒๓ อาเภอ การจัดแสดง
ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น
แฟชั่นโชว์กติ ติมศักดิ์ (ศิลป์แห่งแพรไหม) นวัตกรรมจากผืน
ผ้าสู่อาภรณ์ เป็นการนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่า
ทางสังคม และมูลค่า เพิม่ ทางเศรษฐกิจ และสร้างความ
ตระหนักสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ระดับความสาเร็จของการจัดงาน ๒๓
อาเภอ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ

๓.๑

๓

ลาดับ
ความสาคัญ
ของ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (๔)
กิจกรรมสาคัญของโครงการ (๑๐)
กลยุทธ์ (๑๑)
โครงการ
(๙)
13 การจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้รบั การปลูกฝังคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวติ
13. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเด็ก
และเยาวชน ลูกหลานรัชกาล ที่ ๑
จริยธรรม โดยการพัฒนาด้วยมิติด้านศาสนา การประกาศ ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
ยกย่องเชิดชูเด็กดีมีคุณธรรม การเสริมสร้างค่านิยมทีด่ ีงาม ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น
การรักษาศีล ๕ (อธิฐานจิตละชั่ว กลัวบาป) กิจกรรมธรรม
มะสัญจร เพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลงเมือ่ เข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี ๒๕๕๘

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (๑๒)

งบประมาณ
(บาท) (๑๓)

หน่วยดาเนินการ
(๑๔)

ความ
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์
ประเทศไทย
(๑๕)

เด็กและเยาวชน จานวน ๑๐๐๐ คน ที่
ร่วมกิจกรรมมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความผูกพันธ์ในสายเลือดเดียวกัน มี
ภูมิคุ้มกันทีด่ ี

๕๐๐,๐๐๐

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดบุรรี มั ย์

๑.๒

14.. โครงการค่ายเยาวชน "รักชาติ รักถิ่น รู้เรา
รู้เขา เข้าอาเซียน"
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การเข้าค่ายเยาวชนสร้างจิตสานึกให้เกิดความรักชาติ รักถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวติ
ฐานตนเอง พัฒนาศักยภาพ และภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวติ ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
เมือ่ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นสุข
ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น

เยาวชนจานวน ๒๓๐ คน ทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมมีสานึกรักชาติ รักถิ่นฐานตนเอง

๒๐๐,๐๐๐

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดบุรรี มั ย์

๑.๒

15. โครงการดูแลต่อ เนือ่ งทีบ่ ้าน (long Term
Care) เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดบุรรี มั ย์
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การจัดตั้งศูนย์ Long Term Care ระดับอาเภอ เพือ่ ให้
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การเยี่ยมและดูแลอย่างทัว่ ถึงเพือ่
คุณภาพชีวติ ทีด่ ีขึ้น /การจัดทาฐานข้อมูลผู้ทอี่ ยู่ในภาวะพึง่
พึงในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ

พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น

กลุ่มเป้าหมายได้รบั การเยี่ยมบ้านและ
ดูแล ร้อยละ ๑๐๐

๘๔๐,๙๐๐

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดบุรรี มั ย์

๓.๒

16. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กแรกเกิตถึง ๕ ปี จังหวัดบุรรี มั ย์
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คปสอ.ร่วมกับ อปท./ภาคีเครือข่าย พัฒนาคลินิคสุขภาพ
เด็กดี และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน การพัฒนา
ศักยภาพ จนท. ครูผู้ดูแลเด็ก อสม.ผู้ปกครอง ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
และสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์รณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ มี
อุปกรณ์ในการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

๑,๑๓๗,๓๐๐

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดบุรรี มั ย์

๓.๒

17. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
จังหวัดบุรรี มั ย์
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ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ /การ พัฒนาคุณภาพชีวติ
ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาเพือ่ ลดพฤติกรรม ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
เสี่ยง/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชากรกลุ่มเป้าหมาย ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น
หลัก เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป

เกิดภาคีเครือข่ายทีเ่ ข้ม แข็งในการ
ขับเคลื่อน งานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์/เยาวชนและประชาชน
ทัว่ ไปมีความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

๑,๐๐๐,๐๐๐

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดบุรรี มั ย์

๓.๒

ลาดับ
ความสาคัญ
ของ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (๔)
กิจกรรมสาคัญของโครงการ (๑๐)
กลยุทธ์ (๑๑)
โครงการ
(๙)
18. โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายสาหรับ
18 จัดทาวิดีทัศน์สาธิตการออกาลังกาย ๓ รูปแบบ (วัยเด็ก/นัก พัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชนจังหวัดบุรรี มั ย์ ปี ๒๕๖๐
เรียน,วัยทางาน,วัยสูงอายุ) จังหวัดจัดอบรมครู ก อาเภอจัด ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
อบรมครู ข (๓ รุ่น) จัดกิจกรรมออกกาลังกายทีเ่ ป็นแบบ
ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น
สากลหรือสอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(Buriram Aeroboxing) กายบริหารแม่ไม้มวยไทย ๑๕ ท่า
อย่างต่อเนือ่ งอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง จัดกิจกรรม
ประกวดการออกกาลังกายระดับอาเภอและจังหวัด

19. โครงการทาบุญสัญจรเสริมสร้างความ
สมานฉันท์
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20. โครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีล เพือ่ ความ
เป็นสิรมิ งคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั ในห้วงงาน
กาชาดและไหมบุรรี มั ย์
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21. โครงการพัฒนาแรงงานและประสานการ
ฝึกอาชีพจังหวัดบุรรี มั ย์

22. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านแรงงานสู่
ชุมชน เพือ่ การมีงานทาและสร้างอาชีพเสริม

รวม โครงการของจังหวัด 22 โครงการ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (๑๒)
ประชาชนมีรอบเอวปกติ ร้อยละ ๘๕ /
ประชาชนมีดัชนีมวลกาย ร้อยละ ๘๕ /
ประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป มีผลการ
ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน อยู่ในกลุ่มปกติ ร้อยละ ๗๕

งบประมาณ
(บาท) (๑๓)

หน่วยดาเนินการ
(๑๔)

ความ
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์
ประเทศไทย
(๑๕)

๗๓๖,๙๐๐

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดบุรรี มั ย์

๓.๒

๑,๕๐๐,๐๐๐

สนง.
พระพุทธศาสนา
จังหวัด บร.

๑.๒

การจัดกิจกรรมทาบุญสัญจรทุกอาเภอ ๒๓ อาเภอ
หมุนเวียนไป ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่
ข้าราชการ ประชาชนทุกหมูเ่ หล่า โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม
นามาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจใน
การร่วมกิจกรรม
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันครอบครัวตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการแผนชุมชนทีม่ ี
คุณภาพ และรณรงค์ส่งเสริมการรักษาศีล ๕

พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น

๒๓ อาเภอ

พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น

๒๔๐๐ ครัวเรือน เข้าร่วมรักษาศีล ๕

๕๗๖,๖๐๐

สนง.
พระพุทธศาสนา
จังหวัด บร.

๑.๒

21

การสารวจข้อมูลด้านแรงงาน เพือ่ วิเคราะห์ความต้องการ
ตลาดแรงงาน ความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานใน
ภาพรวมของจังหวัด และประสานแผนการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและการฝึกอาชีพเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด

พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น

สารวจข้อมูลจานวน ๓๐๐ ราย

๑๐๐,๐๐๐

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือ
แรงงานจังหวัด
บุรรี มั ย์

๓

22

การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (การฝึกอาชีพ)ให้ตรงกับ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ความต้องการของตลาด /การส่งเสริมให้แรงงานในพืน้ ทีม่ ี ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
งานทาในช่วงนอกฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร โดยไม่ ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น
ต้องเคลื่อนย้ายออกนอกพืน้ ที่ /การส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อย
ผู้วา่ งงาน มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพิม่ มากขึ้น

๒,๐๐๐,๐๐๐

สนง.แรงงาน
จังหวัดบุรรี มั ย์

๒.๑

ประชาชนจานวน ๖๐๐ คน คนมีความรู้
ด้านแรงงาน มีทักษะอาชีพเพือ่ สร้าง
รายได้เสริมและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีขึ้น

๕๘,๗๒๖,๓๐๐

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (๔)

ลาดับ
ความสาคัญ
ของ
โครงการ
(๙)

2. โครงการของกระทรวง กรม (6)
1. โครงการจัดการศึกษาชาวบุรรี มั ย์ได้รบั
โอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ

2. โครงการบุรรี มั ย์เมืองแห่งปัญญานาพาชีวติ สู่
เศรษฐกิจพอเพียง

3.. โครงการสถานศึกษาสีขาว
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4. โครงการอ่านออกเขียนได้

25

กิจกรรมสาคัญของโครงการ (๑๐)

กลยุทธ์ (๑๑)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (๑๒)

งบประมาณ
(บาท) (๑๓)

หน่วยดาเนินการ
(๑๔)

ความ
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์
ประเทศไทย
(๑๕)

1. รณรงค์ให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนการศึกษาภาค
บังคับ
2. จัดทาฐานข้อมูล สามะโนประชากรในกลุ่มประชากรวัย
เรียนล่วงหน้า 5 ปี
3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียน นักศึกษา
ประชากรวัยเรียนเป็นรายบุคคล
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น การฝึก
วิชาชีพให้กบั ผู้สนใจ

นักเรียนเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับทุก
คน อัตราการออกกลางคัน ตกซ้าชั้นลดลง
อัตราการ
เรียนต่อสูงขึ้น โดยเฉพาะสายสามัญ :
อาชีวะ 51 : 49 อัตรารู้หนังสือของ
ประชากรเพิม่ ขึ้น

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

สพฐ.

๓.๑

1. การจัดการเรียนการสอนโดยน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ขยายผลการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติในชีวติ ประจาวันสู่ชุมชน

- ประชากรวัยเรียนและประชาชนชาว
บุรรี มั ย์น้อมนา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนาไปปฏิบัติใน
ชีวติ ประจาวัน

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

สพฐ.

๓.๑

พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น

ประชากรวัยเรียนและประชาชน ชาว
บุรรี มั ย์รอ้ ยละ 90 ปลอดอบายมุข

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

สพฐ.

๓.๑

พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดโรงเรียน
ประถมศึกษาทุกแห่งได้รบั การเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย

๓,๘๐๐,๐๐๐

สพฐ.

๓.๑

1. รณรงค์ให้ความรู้สร้างความตระหนักในโทษและ
อันตรายของยาเสพติดการทะเลาะวิวาท การพนัน และ
อบายมุขทัง้ ปวง
2. ส่งเสริมสถานศึกษาสีขาว
3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ จริยธรรมนักเรียน
และขยายผลถึงชุมชน
การสร้างความาตระหนักและรับผิดชอบให้ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารอย่างยั่งยีน /
พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออกเขียน
ได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (๔)
5. โครงการคนบุรรี มั ย์เมือ่ งสันติสุข รอบรู้คู่
เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา

ลาดับ
ความสาคัญ
ของ
กิจกรรมสาคัญของโครงการ (๑๐)
โครงการ
(๙)
23 1. จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานหลักทางการศึกษาทัง้ ในและ
นอกระบบให้เข้าใจในภารกิจทางการศึกษาทีแ่ ต่ละ
หน่วยงานรับผิดชอบเชื่อมโยงกับรูปแบบการพัฒนาจังหวัด
บุรรี มั ย์ B-CM Model
2. สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของธรรมนูญหมูบ่ ้าน
ในปัจจัยที่ 2 “มีปัญญา” ให้กบั คณะกรรมการหมูบ่ ้าน (กม.)
โดยมีขั้นตอนสร้างการคิดเชิงระบบ

กลยุทธ์ (๑๑)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (๑๒)
1. ประชากรได้รบั การศึกษา ตามเกณฑ์
กาหนดภาคบังคับและอัตราการเรียนต่อ
ทีส่ ูงขึ้น
2. มีกจิ กรรม หรือเวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างหลากหลายและยกย่องเชิดชู
เกียรติ
3. การพัฒนาฝึกฝนอาชีพ อย่าง
หลากหลาย มีรายได้เลี้ยงตนได้

งบประมาณ
(บาท) (๑๓)
๑๐,๐๐๐,๐๐๐

หน่วยดาเนินการ
(๑๔)

ความ
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์
ประเทศไทย
(๑๕)

สพฐ.

๓.๑

อปท.

3.2

๔๓,๘๐๐,๐๐๐

รวมโครงการกระทรวง กรม 5 โครงการ
๓.โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (๗)
3.1 โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนเพือ่ สร้างความ
สามัคคีในพืน้ ที่

จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ สร้างความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนบุรรี มั ย์ให้มี
ความมัน่ คงเพิม่ ขึ้น

จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนในพืน้ ทีเ่ พือ่
สร้างความสามัคคี 188 ตาบล

5,000,000

รวม 1 โครงการ

5,000,000

รวมทัง้ สิ้น 26 โครงการ

107,526,300

แบบ จ.2
บัญชีโครงการแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัด บุรีรัมย์
วิสัยทัศน์:“ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วอารยธรรมขอมและกีฬา เศรษฐกิจมัน่ คง สังคมเป็นสุข ”

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "อนุรักษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ ๓

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ล้าดับ
ความส้าคัญ
ของ
โครงการ

กิจกรรมส้าคัญของโครงการ

กลยุทธ์

1.โครงการของจังหวัด (5)*
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการคัดแยกขยะทีต่ ้นทาง

๑

ต้นน้้าการอบรมให้ความรู้คัดแยกขยะ ๓๕๐ คน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พนื้ ทีต่ ้นแบบการจัดการ จิตส้านึกทีด่ ี การจัดการ
ขยะชุมชน กลางน้้า ด้าเนินกิจกรรมคัดแยกขยะ ๔ สิ่งแวดล้อม
ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะทัว่ ไป ขยะรี
ไซเคิล และขยะอันตราย ปลายน้้า พัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน ขยายผลต่อยอดการ
คัดแยกขยะจัดกิจกรรมรวบรวมขยะอันตรายทัง้
จังหวัด จ้านวน ๕ ตัน และน้าไปก้าจัดอย่างถูกต้อง

2.โครงการบุรรี มั ย์ป่ายั่งยืน

๒

ส้ารวจพืน้ ที่ เตรียมพืน้ ที่ จัดเตรียมกล้าไม้
ด้าเนินการปลูกป่าและปลูกซ่อม ติดตาม
ประเมินผลและความพึงพอใจโครงการฯ

3. โครงการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ

๓

-กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลสนับสนุนน้้าดื่ม การบริหารจัดการน้้า
สะอาดในโรงเรียน ๑ แห่ง
-กิจกรรมก่อสร้างบ่อน้้าบาบาลให้กบั หมูบ่ ้าน
หาน้้ายาก ๑๐ บ่อ
-กิจกรรมปรับปรุงและฟืน้ ฟูแหล่งน้้าหมูบ่ ้าน ๑
แห่ง
-กิจกรรมติดตั้งระบบสูบน้้าด้วยพลังแสงอาทิตย์ ๑
แห่ง

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

งบประมาณ(บาท)

หน่วยด้าเนินการ

ความ
สอดคล้อง
กับ
นโยบาย
รัฐบาล

- ปริมาณขยะก่อนด้าเนินการ และหลัง
ด้าเนินการลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
-ของเสียอันตรายจากชุมชนได้รบั การ
จัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ตั้งแต่การคัดแยกการเก็บรวบรวม และ
การขนส่งไปก้าจัด ท้าให้สารพิษจากของ
เสียอันตรายชุมชน

1,130,000 สนง.ทสจ.บร.

3.3

อนุรกั ษ์ฟนื้ ฟู
-ส้ารวจรังวัดพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด ๑๐๐ ไร่
ความสมดุลอย่างยั่งยืน
-เตรียมพืน้ ทีป่ ลูก ๑๐๐ ไร่
-เตรียมกล้าไม้ขนาดใหญ่ ๑๕,๐๐๐
กล้า -ด้าเนินการปลูกซ่อมพืน้ ที่ ๑๐๐ ไร่

2,000,000 สนง.ทสจ.บร.

3.3

6,245,000 สนง.ทสจ.บร.

4.3

-โรงเรียนทีไ่ ด้รบั การ พัฒนาแหล่งน้้า
บาดาลสนับสนุนน้้าดื่มสะอาด
-ก่อสร้างบาดาลในหมูบ่ ้านทีห่ าน้้ายาก
-หมูบ่ ้านได้รบั การปรับปรุงฟืน้ ฟูแหล่ง
น้้าดิบ
-ระบบสูบน้้าด้วยพลังแสงอาทิตย์

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ล้าดับ
ความส้าคัญ
ของ
โครงการ

๔. โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเป็นอาชีพเพือ่ การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ

๔

๕. โครงการเพาะช้ากล้าไม้ปลูกเพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียว

๕

๖.โครการลาดตระเวนและคุ้มครองรักษาป่าดงใหญ่

๖

๗.โครงการจัดท้าแนวกันไฟในพืน้ ทีป่ ่าอนุรกั ษ์

๗

๘.โครงการฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพือ่ เพิม่ ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์

๘

กิจกรรมส้าคัญของโครงการ

ประชาสัมพันธ์ จัดอบรม สนับสนุนกล้าไม้ให้
ประชาชน ปลูกในพืน้ ทีต่ นเอง จ้านวน ๔๐๐ ราย
ติดตามประเมินผลโครงการฯ

กลยุทธ์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

อนุรกั ษ์ฟนื้ ฟู
-เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีขึ้นจากการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเป็นอาชีพโดยมี
ความสมดุลอย่างยั่งยืน
การปลูกต้นไม้ปีละไม่น้อยกว่า
๒,000,000 ต้น
เพาะช้ากล้าไม้ทวั่ ไปเพือ่ แจกจ่ายประชาชนจ้านวน อนุรกั ษ์ฟนื้ ฟู
-เพาะช้ากล้าไม้ทวั่ ไป ๑,๐๐0,000 กล้า
๑,๐๐๐,๐๐๐ กล้า
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด -พืน้ ทีป่ ่าเพิม่ ขึ้น ๒,๕00 ไร่
ความสมดุลอย่างยั่งยืน
จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจับกุม -ออก
อนุรกั ษ์ฟนื้ ฟู
- สามารถป้องกันและปราบปราม
ลาดตระเวน ซุ่มเฝ้าตรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด ผู้กระท้าผิดในพืน้ ที่
ความสมดุลอย่างยั่งยืน
- ทรัพยากรในพืน้ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์
-ก้าลังพล ๗๐ นาย ด้าเนินการ ๓๖๐ วัน
จัดท้าแนวกันไฟในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ระยะทาง ๒๐๐
อนุรกั ษ์ฟนื้ ฟู
ลดพืน้ ทีก่ ารเกิดไฟป่า
กิโลเมตร
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน
-ปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า ๕๐๐ ไร่
อนุรกั ษ์ฟนื้ ฟู
-สัตว์ป่ามีทอี่ ยู่อาศัย แหล่งน้้า และ
-ปลูกป่า ๑,๐๐๐ ไร่
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด แหล่งอาหารสัตว์ป่าอย่างพอเพียง
-ทุง่ หญ้า ๕๐๐ ไร่
ความสมดุลอย่างยั่งยืน
-เพิม่ ความชุ่มชื้นให้แก่พนื้ ทีป่ ่า
-โป่งเทียม ๓๐ แห่ง
-สามารถรองรับนักท่องเทีย่ วและเป็น
-แหล่งน้้าส้าหรับสัตว์ป่าขนาด ๓๐๐๐ ลบ.ม. ๑๐
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติได้
แห่ง
-พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกัน
-แหล่งน้้าส้าหรับสัตว์ป่าขนาด ๑๐๐๐ ลบ.ม. ๒๐
รักษาป่าของ รสทป.
แห่ง
-สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร ลูกเสือ
-ฝายชะลอน้้า ๕๐ แห่ง
สิ่งแวดล้อม ในการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟู
-ปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์พร้อมปรับ
ทรัพยากรป่าไม้
ภูมิทัศน์ ๑ แห่ง -จัดอบรม รสทป. ๒ รุ่น
-จัดซื้อเต้นท์พกั แรมและถุงนอน ๕๐ ชุด
-จัดตั้งกองลูกเสือสิ่งแวดล้อม ๕ รุ่น ๆละ ๒๐๐
คน รวม ๑,๐๐๐ คน -ปลูกพืชอาหารสัตว์
Foodbank ๑ แห่ง

งบประมาณ(บาท)

หน่วยด้าเนินการ

ความ
สอดคล้อง
กับ
นโยบาย
รัฐบาล

6,250,000 สนง.ทสจ.บร.

3.3

3,000,000 สนง.ทสจ.บร.

3.3

1,000,000 หน่วยเฉพาะกิจที่ ๒

3.3

1,000,000 สนง.ทสจ.บร.
ร่วมกับสถานีควบคุม
ไฟป่าบุรรี มั ย์
16,570,400 สนง.ทสจ.บร.
ร่วมกับ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่
เขตห้ามล่าสตว์ป่า
ล้านางรอง

3.3

3.3

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ล้าดับ
ความส้าคัญ
ของ
โครงการ

กิจกรรมส้าคัญของโครงการ

กลยุทธ์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

งบประมาณ(บาท)

หน่วยด้าเนินการ

ความ
สอดคล้อง
กับ
นโยบาย
รัฐบาล

๙.โครงการสนับสนุนการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

๙

-มีกล้าไม้เพียงพอสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ จ้านวน ๘๐๐,๐๐๐ กล้า

-อนุรกั ษ์ฟนื้ ฟู
-จัดหากล้าไม้เพือ่ แจกจ่ายให้ภาครัฐ
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด และเอกชนในการจัดกิจกรรมเฉลิม
ความสมดุลอย่างยั่งยืน
พระเกียรติ

8,000,000 สนง.ทสจ.บร.

3.3

1๐.โครงการฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติพนื้ ทีท่ วงคืนผืน
ป่า

๑๐

-ปลูกป่าในพืน้ ทีท่ วงคืนผืนป่า ๑,๙๐๐ ไร่

-อนุรกั ษ์ฟนื้ ฟู
-ฟืน้ ฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมโดยการปลูก
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด ไม้ป่า ไม้พนื้ ถิ่น
ความสมดุลอย่างยั่งยืน
-ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่า
-ประชาชนมีจติ ส้านึกในการอนุรกั ษ์ผืนป่า

3.3

๑๑.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้า

๑๑

-ก่อสร้างฝายชะลอน้้า ในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ 45๐ ฝาย

-อนุรกั ษ์ฟนื้ ฟู
-ป่ามีความชุ่มชื้น เป็นแหล่งอาหาร
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด ส้าหรับสัตว์ป่า
ความสมดุลอย่างยั่งยืน
-ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
-พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ

7,410,000 สนง.ทสจ.บร.
ร่วมกับศูนย์จดั การ
กลุ่มป่าสงวน
แห่งชาติที่ ๒๑๔ ป่า
เขาอังคาร เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าดง
ใหญ่ และเขตห้าม
2,250,000 สนง.ทสจ.บร.
ร่วมกับศูนย์จดั การ
กลุ่มป่าสงวน
แห่งชาติที่ ๒๑๔ ป่า
เขาอังคาร เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าดง
ใหญ่ และเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าล้านางรอง

๑๒.โครงการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูล้าห้วยจรเข้มาก

๑๒

ท้าความสะอาดล้าน้้า พัฒนาศักยภาพชุมชนใน
การตรวจวัดคุณภาพน้้า สร้างเครือข่าย ฟืน้ ฟูและ
บ้าบัดคุณภาพน้้า

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ เครือข่ายในการอนุรกั ษ์ล้าห้วยจระเข้
จิตส้านึกทีด่ ี
การ
มากอย่างน้อย ๑ เครือข่าย
จัดการสิ่งแวดล้อม
คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้

2,381,200 สนง.ทสจ.บร.

3.3

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

๑๓

การอบรมเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ๗๕๐ คน จ้านวน ๓ รุ่นพร้อมจัดท้า
คู่มือพ.ร.บ.สาธารณสุขฯ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ จพ.ท้องถิ่น จพ.สาธารณสุข มีการบังคับ
จิตส้านึกทีด่ ี
ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

รวม ๑๓ โครงการ
2. โครงการของกระทรวง กรม (6)

300,000 ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
บุรรี มั ย์

57,536,600

3.3

3.3

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

2.1 โครงการก่อสร้างแหล่งน้าเพือ่ การประปาให้กบั
ชุมชนเมืองบุรรี มั ย์ในระยะยาว

รวม 1 โครงการ
รวมทัง้ สิน้ 14 โครงการ

ล้าดับ
ความส้าคัญ
ของ
โครงการ

กิจกรรมส้าคัญของโครงการ

ขุกลอกแหล่งน้าเพือ่ เพิมปริมาณการเก็บกักน้า
จานวน 3 แห่ง

กลยุทธ์

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

งบประมาณ(บาท)

หน่วยด้าเนินการ

120,000,000 กรมชลประทาน

1. ขุดลอกอ่างเก็นน้้าห้วยตลาด ต้าบลสะแกซ้า
อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ เพือ่ เพิม่ ความจุของน้้า
ปริมาณน้้าเก็บกัก 1.250 ล้านลูกบาศก์เมตร
2. ขุดลอกอ่างเก็นน้้าห้วยจรเข้มาก ต้าบลบ้านบัว
อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ เพือ่ เพิม่ ความจุของน้้า
ปริมาณน้้าเก็บกัก 1.250 ล้านลูกบาศก์เมตร

50,000,000

3. ขุดลอกฝายบ้านยาง ต้าบลบ้านยาง อ้าเภอเมือง
จังหวัดบุรรี มั ย์ เพือ่ เพิม่ ความจุของน้้า ปริมาณน้้า
เก็บกัก 0.500 ล้านลูกบาศก์เมตร

20,000,000

50,000,000

120,000,000
177,536,600

ความ
สอดคล้อง
กับ
นโยบาย
รัฐบาล

บัญชีโครงการแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัด บุรรี มั ย์
วิสัยทัศน์:“ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วอารยธรรมขอมและกีฬา เศรษฐกิจมัน่ คง สังคมเป็นสุข ”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมัน่ คงและความสงบ “ประชาสังคมมีความมัน่ คง และมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 4
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด

ลาดับ
ความสาคัญ
ของโครงการ

กิจกรรมสาคัญของโครงการ

กลยุทธ์

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์
ประเทศไทย

๑. โครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพชุดคุ้มครองหมูบ่ ้าน
(ชคบ.) เพือ่ ขับเคลื่อนธรรมนูญหมูบ่ ้านสันติสุข ๙ ดี
คัมภีรส์ ร้างอนาคตทีด่ ีให้ลูกหลาน

๑

ฝึกอบรมให้ความรู้ชุดคุ้มครองหมูบ่ ้าน (ชคบ.) ทีเ่ ป็น
บุคลากรรักษาความสงบเรียบร้อยทีจ่ ดั ตั้งไว้แล้วใน
หมูบ่ ้านให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวังและรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินให้กบั
ประชาชนในพืน้ ที่ เป็นโครงการทีต่ ่อเนือ่ งมาจากปี ๒๕๕๙

พัฒนาระบบความ
มัน่ คงและความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

- ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
รักษาความสงบเรียบร้อย ชุด
คุ้มครองหมูบ่ ้าน (ชคบ.) ในพืน้ ที่
23 อาเภอ จานวน 2,400 คน

๓,๐๐๐,๐๐๐

กอ.รมน.จว. บ.ร.

๑.๖๐

๑.๒ โครงการขับเคลื่อนธรรมนูญหมูบ่ ้านสันติสุข ๙
ดี คัมภีรส์ ร้างอนาคตทีด่ ีให้ลูกหลาน เพือ่ สร้างความ
เข้มแข็งให้กบั คณะกรรมการบริหารงานหมูบ่ ้านอาสา
พัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ในพืน้ ทีอ่ าเภอ
ชายแดนและพืน้ ทีอ่ าเภอตอนในให้มีความพร้อมใน
การป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
และปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างยังยืน

๒

๑. จัดระบบกลไกเข้าไปดาเนินการในหมูบ่ ้าน/ชุมชนใน จัดให้มีการป้องกัน
พืน้ ทีช่ ายแดนและพืน้ ทีอ่ าเภอตอนในตามความเหมาะสม ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
๒. เสริมสร้างให้คนและชุมชนมีจติ สานึกด้านความมัน่ คง
และมีศักยภาพตลอดจนมีภมู ิคุ้มกันอย่างยั่งยืน

- คณะกรรมการบริหารงาน
หมูบ่ ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเองมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- เป้าหมายดาเนินการ 200
หมูบ่ ้าน 2,400 คน

๔,๙๒๐,๐๐๐

กอ.รมน.จว.บร..

๑.๔ ,3.2

๓. สนับสนุนให้หมูบ่ ้าน ชุมชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม /องค์กร
ภาคประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย มีศักยภาพและมี
ภูมิคุ้มกันปัญ-หาและสามารถพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
๔. สนับสนุนให้หมูบ่ ้าน ชุมชน และหรืออาเภอเป้าหมาย
ได้รบั การจัดระบบป้องกันเพือ่ จัดระเบียบพืน้ ทีต่ นเองมี
ทิศทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับศักยภาพและโอกาส
เพือ่ เป็นพืน้ ทีต่ ้นแบบทีม่ ีความพร้อมดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมัน่ คงทีเ่ กิดขึ้น
๕. แก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั
หมูบ่ ้านทีม่ ีปัญหายาเสพติดในทุกมิติแบบองค์รวม
๖ สร้างกระบวนการทางความคิดให้ทุกครอบครัว มี
ทัศนคติต่อต้านยาเสพติดโดยใช้ธรรมนูญหมูบ่ ้านสันติสุข
๙ ดี คัมภีรส์ ร้างอนาคตทีด่ ีให้ลูกหลาน

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด

ลาดับ
ความสาคัญ
ของโครงการ

กิจกรรมสาคัญของโครงการ

กลยุทธ์

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ

หน่วยดาเนินการ

๒,๔๖๐,๐๐๐ ศูนย์อานวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติด(ศอ.ปส.จ.บร.)

ความสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์
ประเทศไทย
1.4

๑.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟืน้ ฟู ระดับ
หมูบ่ ้านตามธรรมนูญหมูบ่ ้านสันติสุข ๙ ดี คัมภีร์
สร้างอนาคตทีด่ ีให้ลูกหลาน

๓

ฝึกอบรมให้ความรู้กบั บุคลากรผู้ทาหน้าทีใ่ นการติดตาม
ดูแลในพืน้ ที่ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ
ให้มีความรู้ มีเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกี่ยวกับการทาหน้าที่
ติดตามดูและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟืน้ ฟู
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่
๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ
ตามกระบวนการ ธรรมนูญหมูบ่ ้านสันติสุข ๙ ดี
คัมภีรส์ ร้างอนาคตทีด่ ีให้ลูกหลาน

๑.๔ โครงการรณรงค์ป้องกันและก้นไขปัญหายา
เสพติด TO BE NUMBER One

๔

1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชน และประชาชนสมัคร สร้างความเข้มแข็งและ
เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE
พัฒนาพลังมวลชน
2.สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ใน เอาชนะยาเสพติด
สถานศึกษา ในชุมชน ในสถานประกอบการ ในสถาน
พินิจฯ และในเรือนจา
3.สนับสนุนให้ชมรม TO BE NUMBER ONE และ
สมาชิก จัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
4.สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER
ONE อบรมแกนนาศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER
ONE และพัฒนาเป็นศูนย์เพือ่ นใจTO BE NUMBER
ONE ต้นแบบ
5. จัดกิจกรรม และประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของ
สมาชิก และชมรม TO BE NUMBER ONE

- เด็กและเยาวชนอายุ ๖-๒๔ ปี
เป็นสมาชิก TO BE NUMBER
ONE ร้อยละ 98
- สถานศึกษา ชุมชน สถาน
ประกอบการ สถานพินิจ และ
เรือนจา มีการจัดตั้งชมรม TO
BE NUMBER ONE
- จานวนชมรม TO BE
NUMBER ONE มีการ
ดาเนินการศูนย์เพือ่ นใจ TO BE
NUMBER ONE (ปรับทุกข์
สร้างสุข แก้ไขปัญหา พัฒนา EQ)

๘๐๐,๐๐๐ สนง.สาธารณสุข
จังหวัดบุรรี มั ย์

3.2

๑.๕ โครงการเฝ้าระวังคัดกรองและตรวจยืนยันสาร
เสพติดในปัสสาวะจังหวัดบุรรี มั ย์ ปี ๒๕๖๐

๕

1. ประสานคณะทางานและผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
จัดให้มีการป้องกัน
2. จัดหาวัสดุอปุ กรณ์สาหรับการตรวจคัดกรองสารเสพ ปราบปรามและแก้ไข
ติดในปัสสาวะ
ปัญหายาเสพติด
3.ดาเนินการตรวจวิเคราะห์ยนื ยันสารเสพติดในปัสสาวะ
และส่งผลการวิเคราะห์คืนหน่วยงานทีส่ ่งตรวจ
4. รวบรวมข้อมูลสรุปรายงานเสนอส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง

ผู้ต้องสงสัยได้รบั การตรวจยืนยัน
สารเสพติดในปัสสาวะ ร้อยละ
๑๐๐

๕๐๐,๐๐๐ สนง.สาธารณสุข
จังหวัดบุรรี มั ย์

1.4

1.6 โครงการอบรมเยาวชน "เธอคือความหวัง"

๖

อบรมปลูกฝังอุดมการณ์รกั ชาติให้กบั เยาวชน นักเรียน พัฒนาเพือ่ ความมัน่ คง
ในพืน้ ทีอ่ าเภอชายแดน (อาเภอบ้านกรวด อาเภอ
ตามแนวชายแดน
ละหานทราย และอาเภอโนนดินแดง ) จานวน 12 รุ่นๆ
ละ 100 คน

นักเรียน เยาวชนในพืน้ ทีอ่ าเภอ
ชายแดน ได้รบั การปลูกฝัง
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์เพือ่
การพัฒนาประเทศชาติ

๓๐๐,๐๐๐ หน่วยเฉพาะกิจที่ 2

1.6

รวม 6 โครงการ

สร้างความเข้มแข็งและ
- บุคลากรผู้ทาหน้าทีใ่ นการ
พัฒนาพลังมวลชน
ติดตามดูแลในพืน้ ที่ เช่น กานัน
เอาชนะยาเสพติด
ผู้ใหญ๋บ้าน อาสาสมัครต่างๆ มี
ความเข้มแข็ง และเอาชนะยา
เสพติดได้อย่างยั่งยืน
- เป้าหมายดาเนินการ 1,๒๐๐
คน

งบประมาณ

๑๑,๙๘๐,๐๐๐

บัญชีโครงการแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัด บุรรี มั ย์
วิสัยทัศน์:“ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วอารยธรรมขอมและกีฬา เศรษฐกิจมัน่ คง สังคมเป็นสุข ”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ “บริการจัดการอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล บนพืน้ ฐานธรรมาภิบาล"
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 5
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด

ลาดับ
ความสาคัญ
ของโครงการ

กิจกรรมสาคัญของโครงการ

กลยุทธ์

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ

1. ฝึกอบรมหลักศสูตรระเบียบกฏหมายทีจ่ าเป็นในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
2. ฝึกอบรมหลักสูตรความสัมพันธ์กบั ประเทศเพือ่ นบ้าน
3. ฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการทีม่ ีธรรมาภิบาล
4. การฝึกอบรมการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการ
พลเรือน
ส่งเสริมความรู้ด้านการนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
กลุ่มสตรีผู้ผลิตสินค้า OTOP กลุ่มหมูบ่ ้านท่องเทีย่ ว อกม.
อสม.เครือข่ายปราชญ์ โดยผ่านศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุมชนจังหวัดบุรรี มั ย์ ซึ่งมีจานวน ๕๐ ศูนย์ เพือ่ รองรับ
นโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ัล

เร่งรัดพัฒนาบุคลากร
ด้านประสานการพัฒนา
ของจังหวัด

500 คน

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศ
ไทย

๑. โครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
๑. โครงการพัฒนาศักยภภาพบุคลากรของจังหวัด

2. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ รองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ัล

รวม 2 โครงการ

๑

2

พัฒนาคุณภาพชีวติ ของ กลุ่มเป้าหมายสามารถนา
คนบุรรี มั ย์ให้มีความ
เทคโนโลยีมาใช้เพือ่ เพิม่ รายได้
มัน่ คงเพิม่ ขึ้น
และลดต้นทุน

๑,๒๐๐,๐๐๐ สานักงานจังหวัด
บุรรี มั ย์

๑,๖๖๒,๖๐๐ สนง.สถิติจงั หวัด บร.

๒,๘๖๒,๖๐๐

๓.๑๐

๓.๑

