ยุทธศาสตร์ที่ 2 บ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2553 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความสะดวก

อบจ.บุรีรัมย์

รวดเร็วและปลอดภัย

(เกินศักยภาพ)

2554 (บาท) 2555 (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทถนนลาดยาง
1 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

กว้าง 6 เมตร

6,000,000

ทางหลวงหมายเลข 202

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ยาว 6,000 เมตร

(งบอุดหนุน)

(แยกบ้านแก) - บ้านแฮด

ในการใช้ถนน

-

ในการใช้ถนน

2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

กว้าง 6 เมตร

บ้านแดงใหญ่ ม.1 - บ้าน

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ยาว 2,000 เมตร

หัวฝาย เขต ทต.บ้านใหม่ฯ

ในการใช้ถนน

3 ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย

-

-

2,000,000

-

(งบอุดหนุน)

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

ส่วนโยธา
(เกินศักยภาพ)

ในการใช้ถนน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

กว้าง 6 เมตร

บ้านแดงใหญ่ ม.1 - บ้านคูณ

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ยาว 5,000 เมตร

เขต ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง

ในการใช้ถนน

-

-

5,000,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
(งบอุดหนุน) รวดเร็วและปลอดภัย

อบจ.บุรีรัมย์
(เกินศักยภาพ)

ในการใช้ถนน

4 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

กว้าง 6 เมตร

9,000,000

บ้านเป้าพัฒนา ม.5 -

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ยาว 3,000 เมตร

(งบอุดหนุน)

บ้านดอนกลาง เขต.ต.บ้านเป้า

ในการใช้ถนน

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

ส่วนโยธา
(เกินศักยภาพ)

ในการใช้ถนน

5 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

กว้าง 6 เมตร

บ้านหนองจิก ม.7 - บ้าน

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ยาว 3,200 เมตร

หินตั้ง เขต.ต.หนองแวง

ในการใช้ถนน

-

9,000,000
(งบอุดหนุน)

-

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

ส่วนโยธา
(เกินศักยภาพ)

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ
กว้าง 6 เมตร
6 ก่อสร้างถนนลาดยาง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
สายบ้านอีเม้ง ม.6 ยาว 1,700 เมตร
ในการใช้ถนน
บ้านแดงใหญ่ ม. 1
ประเภทถนน คสล.
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ
กว้าง 4 เมตร
เสริมเหล็กบ้านแดงใหญ่ ม.1 สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ยาว 150 เมตร
(ดาเนินการในปี งบฯ 53) ในการใช้ถนน
หนา 0.15 เมตร
8 ก่อสร้างถนน คสล. และลาน เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
คอนกรีต บ้านหนองไผ่ ม.2 สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ลานคอนกรีต
(ดาเนินการในปี งบฯ 53) ในการใช้ถนน
100 ตร.ม.
9 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเป้า เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ
กว้าง 4 เมตร
พัฒนา ม.5 - หน้า รร.วัดสุคันฯสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ยาว 150 เมตร
(ดาเนินการในปี งบฯ 53) ในการใช้ถนน
หนา 0.15 เมตร
10 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ
กว้าง 4 เมตร
จิก ม. 7 ด้านทิศเหนือหมู่บ้าน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ยาว 150 เมตร
(ดาเนินการในปี งบฯ 53) ในการใช้ถนน
หนา 0.15 เมตร
11 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร

2553 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2554 (บาท) 2555 (บาท)

-

-

300,000
(งบ อบต.)

-

-

350,000
(งบ อบต.)

-

-

300,000
(งบ อบต.)

-

-

300,000
(งบ อบต.)

-

-

7,200,000

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3,500,000 ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
(งบอุดหนุน) รวดเร็วและปลอดภัย
(เกินศักยภาพ)
ในการใช้ถนน
ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน
ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน
ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน
ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน
ประชาชนได้รับความสะดวก

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่มา
ที่

12

13

14

15

16

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2553 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2554 (บาท) 2555 (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ไผ่ ม. 2 - บ้านหนองไผ่ล้อม สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 2,955 เมตร
(งบอุดหนุน)
รวดเร็วและปลอดภัย
(เกินศักยภาพ)
เขต ทต.บ้านใหม่ฯ
ในการใช้ถนน
ไหล่ทางลูกรังด้านละ 0.50 ม.
ในการใช้ถนน
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดง เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร
8,720,000
ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
ใหญ่ ม.1 - บ้านหนองแวง สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 3,633 เมตร ไหล่ทาง
(งบอุดหนุน)
รวดเร็วและปลอดภัย
(เกินศักยภาพ)
เขต ทต.บ้านใหม่ฯ
ในการใช้ถนน
ลูกรังด้านละ 0.50 เมตร
ในการใช้ถนน
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร
8,400,000 ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
ไผ่ ม.2 - บ้านหัวศาลา
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 3,500 เมตร ไหล่ทาง
(งบอุดหนุน) รวดเร็วและปลอดภัย
(เกินศักยภาพ)
เขต ต.ทองหลาง
ในการใช้ถนน
ลูกรังด้านละ 0.50 เมตร
ในการใช้ถนน
ก่อสร้างถนน คสล.
เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
600,000
ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
ม.1 ด้านทิศตะวันออก
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร
(งบ อบต.)
รวดเร็วและปลอดภัย
ม.2 ด้านทิศตะวันออกวัดฯ ในการใช้ถนน
ในการใช้ถนน
ม.3 รอบหมู่บ้าน
ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 รอบบ้าเพืนอ่ ให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
600,000
ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
ม.5 ศาลาประชาคม-อนามัย สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร
(งบ อบต.)
รวดเร็วและปลอดภัย
ม.6 ยกระดับผิวจราจร
ในการใช้ถนน
ในการใช้ถนน
ม.9 หน้า รร. - หนองหัวหมู
ก่อสร้างถนน คสล.
เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
600,000 ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
ม.7 เข้าซอยภายในหมู่บ้าน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร
(งบ อบต.) รวดเร็วและปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
ที่

17

18

19

20

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2553 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2554 (บาท) 2555 (บาท)

ม.8 ข้างวัดด้านทิศใต้
ในการใช้ถนน
ม.9 ทิศเหนือหมู่บ้าน
ขยายไหล่ทาง ม.3 , ม.5
ประเภทถนนดิน
ก่อสร้างถนนดิน รอบหมู่บ้าน เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 6 เมตร สูง 1 เมตร
120,000
บ้านโนนเห็ดไค ม. 8
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 500 เมตร
(งบ อบต.)
(ดาเนินการในปี งบฯ 53) ในการใช้ถนน
ก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองไผ่เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 6 เมตร สูง 1 เมตร
730,000
ม.2 - ทางพาดหนองสองห้อง สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ยาว 3,000 เมตร
(งบ อบต.)
ในการใช้ถนน
ก่อสร้างถนนดิน
เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 5 เมตร สูง 1 เมตร
300,000
ม.2 -หนองคูขาด
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ยาว 500 เมตร
(งบ อบต.)
ม.3 รอบหมู่บ้าน
ในการใช้ถนน
ยาว 500 เมตร
ม.5 แยกบ้านแดง-ต.บ้านเป้า
ยาว 500 เมตร
ก่อสร้างถนนดิน
เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 6 เมตร สูง 1 เมตร
650,000
ม.5 -บ้านดอนกลาง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ยาว 500 เมตร
(งบ อบต.)
ม.6 โนนสาวน้อย-ห้วยตะกั่ว ในการใช้ถนน
ยาว 2,000 เมตร
ม.6 หน้าอบต. - โนนบ้านเก่า
ยาว 1,000 เมตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ในการใช้ถนน

ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน
ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน
ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน
ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

21 ก่อสร้างถนนดิน
ม.6 ทางไปบ่อขยะ
ม.6 บ้านเก่า-หนองบ่อเกลือ
ม.6 คอสะพาน-โนนหินแห่
22 ก่อสร้างถนนดิน
ม.6 ห้วยน้อย - ห้วยตะกั่ว
ม.7 หนองจิก-ทางไปบ้านแก
ประเภทหินคลุก
23 ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก
ม.3 ด้านตะวันออกหมู่บ้าน
ม.5 บ้านเป้าพัฒนา
ม.6 สี่แยก - อบต.
24 ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก
ม. 6 หมู่บ้าน - ลาห้วยตะกั่ว
ม.7 หนองตะบอง
25 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ม.1 - บ้านหนองแวง
ม.8 - ทางไปบ้านหินตั้ง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 6 เมตร สูง 1 เมตร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ยาว 350 เมตร
ในการใช้ถนน
ยาว 200 เมตร
ยาว 500 เมตร
เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 6 เมตร สูง 1 เมตร
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ยาว 200 เมตร
ในการใช้ถนน
ยาว 700 เมตร
เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน
เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน
เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 300 เมตร
ยาว 310 เมตร
ยาว 480 เมตร
กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,250 เมตร
ยาว 700 เมตร
กว้าง 5 เมตร
ยาว 3,600 เมตร
ยาว 500 เมตร

2553 (บาท)
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2554 (บาท) 2555 (บาท)
250,000
ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
(งบ อบต.)
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

200,000
(งบ อบต.)

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

320,000
(งบ อบต.)

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

-

400,000
(งบ อบต.)

-

-

-

ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน
400,000 ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนโยธา
(งบ อบต.) รวดเร็วและปลอดภัย
ในการใช้ถนน

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2553 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2554 (บาท) 2555 (บาท)

ประเภทร่องระบายน้้า
26 ก่อสร้างร่องระบายน้า
เพือ่ ระบายน้าบรรเทาภาวะ กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. 400,000
บ้านอีเม้ง ม.6
น้าท่วมขัง
หนา 0.15 ม. ยาว 410 ม. (งบ อบต.)
(ดาเนินการในปี งบฯ 53)
27 ก่อสร้างร่องระบายน้า
เพือ่ ระบายน้าบรรเทาภาวะน้า กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.
450,000
บ้านหนองไผ่ ม.2
ท่วมขัง
หนา 0.10 ม. ยาว 480 ม.
(งบ อบต.)
บ้านเป้าพัฒนา ม.5(หน้าฉางฯ)
บ้านเป้าพัฒนา ม.5 - อีเม้ง ม.6
บ้านโนนเห็ดไค ม.8 ตะวันตก
28 ก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้า เพือ่ ป้องกันอันตรายจากการ วางท่อ คสล. ยาว 800 เมตร
200,000
บ้านเป้าพัฒนา ม.5-หน้าอบต. เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ถนน
(งบ อบต.)
ประเภทประปาหมู่บ้าน
29 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าสะอาด
บ้านโนนเห็ดไค ม.8
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
ประเภทแหล่งน้้า

ระบบประปาผิวดิน
จานวน 1 แห่ง

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถระบายน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบรรเทาภาวะ
น้าท่วมขัง
สามารถระบายน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบรรเทาภาวะ
น้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

สามารถป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้
ถนนได้

ส่วนโยธา

3,000,000 ประชาชนมีน้าสะอาด
(งบอุดหนุน) ใช้ในการอุปโภคบริโภค

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่มา
ที่
30

31

32

33

34

35

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2553 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2554 (บาท) 2555 (บาท)
ขุดลอกหนองสระแต้
เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา แหล่งน้าหนองสระแต้ ม.3 500,000
ประชาชนมีแหล่งน้าเพือ่
บ้านโคกสะอาด หมู่ 3
แหล่งน้าให้สามารถแก้ปัญหา
(งบ อบต.)
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
(ดาเนินการในปีงบฯ 53)
การขาดแคลนน้าได้
และการเกษตร
ขุดลอกหนองโศกนาค
เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา แหล่งน้าหนองโศกนาค ม.4 500,000
ประชาชนมีแหล่งน้าเพือ่
บ้านโศกนาค หมู่ 4
แหล่งน้าให้สามารถแก้ปัญหา
(งบ อบต.)
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
(ดาเนินการในปีงบฯ 53)
การขาดแคลนน้าได้
และการเกษตร
ขุดลอกหนองหัวหมู
เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา แหล่งน้าหนองหัวหมู ม.4 500,000
ประชาชนมีแหล่งน้าเพือ่
บ้านหนองหัวหมู หมู่ 9
แหล่งน้าให้สามารถแก้ปัญหา
(งบ อบต.)
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
(ดาเนินการในปีงบฯ 53)
การขาดแคลนน้าได้
และการเกษตร
ขุดลอกหนองกุดเทา ม.1
เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
1,500,000
ประชาชนมีแหล่งน้าเพือ่
ขุดลอกหนองไผ่ ม.2
แหล่งน้าให้สามารถแก้ปัญหาขุดลอก จานวน 3 หนอง
(งบ อบต.)
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
ขุดลอกหนองคูขาด ม.2
การขาดแคลนน้าได้
และการเกษตร
ขุดลอกหนองโศกนาค ม.4 เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
1,500,000 ประชาชนมีแหล่งน้าเพือ่
ขุดลอกหนองอีเม้ง ม.5,6 แหล่งน้าให้สามารถแก้ปัญหาขุดลอก จานวน 3 หนอง
(งบ อบต.) ใช้ในการอุปโภคบริโภค
ขุดลอกหนองบ่อเกลือ ม.6 การขาดแคลนน้าได้
และการเกษตร
ขุดลอกหนองหินตั้ง ม.7
เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
1,500,000
ประชาชนมีแหล่งน้าเพือ่
คลองโคกหนองข่า ม.1
แหล่งน้าให้สามารถแก้ปัญหาขุดลอก จานวน 3 หนอง
(งบ อบต.)
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
- ลาห้วยตะกั่ว
การขาดแคลนน้าได้
และการเกษตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2553 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2554 (บาท) 2555 (บาท)
2,500,000 ประชาชนมีแหล่งน้าเพือ่
(งบ อุดหนุน)ใช้ในการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร
500,000 ประชาชนมีแหล่งน้าเพือ่
(งบ อบต.) ใช้ในการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร

36 ขุดลอกอ่างท่าเสียว
เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา ก่อสร้างอ่างเก็บน้าบริเวณ
ขุดลอกหนองตะบอง ม.7,8 แหล่งน้าให้สามารถแก้ปัญหาอ่างท่าเสียว
ขุดลอกหนองพันธุ์หญ้า ม.2 การขาดแคลนน้าได้
37 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา ลาห้วยตะกั่ว จานวน 4 จุด
ฝายน้าล้น ลาห้วยตะกั่ว ม.6 แหล่งน้าให้สามารถแก้ปัญหาบ้านโคกสะอาด 1 จุด
บ้านโคกสะอาด หมู่ 3
การขาดแคลนน้าได้

-

38 ก่อสร้างฝายต้นน้าลาธารตาม เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา ก่อสร้างฝายต้นน้าในพืน้ ที่
แนวพระราชดาริ
แหล่งน้าให้สามารถแก้ปัญหาหมู่ 6 จานวน 2 แห่ง
การขาดแคลนน้าได้
39 วางท่อ คสล. หนองตะโนน - เพือ่ เชื่อมโยงแหล่งน้าดิบให้มวี างท่อ คสล. ยาว 800 เมตร
หนองหินตั้ง ม.8
ปริมาณที่เพียงพอต่อการ
โคกขวาง - หนองหัวหมู ม.9 อุปโภคบริโภค
วางท่อลงหนองตะบอง ม.7 8

-

20,000
(งบ อบต.)

-

-

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ประชาชนมีแหล่งน้าเพือ่
ส่วนโยธา
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร
200,000 แหล่งน้ามีปริมาณน้าที่เพียง ส่วนโยธา
(งบ อบต.) พอต่อการอุปโภคบริโภค

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2553 (บาท)

2554 (บาท) 2555 (บาท)
25,990,000 26,070,000 26,450,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณตามแนวทางการพัฒนาที่ 2.1 รวม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นา เพือ่ พัฒนาศักยภาพให้กับ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. 100,000 100,000 100,000 ผู้นาชุมชนมีความรูค้ วาม
ชุมชนและอสม.
ผู้นาชุมชนและอสม.
และอสม.ทุกหมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สามารถและมีศักยภาพใน
การพัฒนาท้องถิ่น
สมาชิก อปพร.
100,000 100,000 100,000 อปพร. ทุกนายมีความรู้
2 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพือ่ ฝึกอบรมทบทวนความรู้
อปพร.
อปพร.
จานวน 94 นาย
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความสามารถพร้อม
ปฏิบัติหน้าที่
เพือ่ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุ 50,000
50,000
50,000 สามารถลดสถิติในการเกิด
3 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
บนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
บนท้องถนน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลได้
และสงกรานต์
4 โครงการซ่อมแซมไฟส่องสว่างเพือ่ ซ่อมแซมไฟส่องสว่างภายไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความปลอดภัย
ในหมู่บ้านให้สามารถใช้การ ทั้ง 9 หมู่บ้าน
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในชีวิตและทรัพย์สิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ประจา
เพือ่ ใช้เป็นอุปกรณ์ประจา
อุปกรณ์ประจาจุดตรวจ 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีความปลอดภัย
จุดตรวจ อปพร. และ
ประจาจุดตรวจ อปพร. และ
และไฟกระพริบ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในชีวิตและทรัพย์สิน
ไฟสัญญาณกระพริบ
ไฟสัญญาณ กระพริบ
จานวน 1 ชุด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

วัตถุประสงค์
เพือ่ รองรับการขยายตัวของ
หมู่บ้านและชุมชน

เป้าหมาย

2553 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2554 (บาท) 2555 (บาท)
ขยายเขตไฟฟ้า 9 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในหมู่บ้านมีไฟฟ้า สานักปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใช้อย่างทั่วถึง

7 โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพือ่ ให้เยาวชนตระหนักถึง โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง 20,000
ป้องกันยาเสพติด
พิษภัยของยาเสพติดและร่วม โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง (งบ อบต.)
(อุดหนุนงบประมาณ)
พลังต่อต้าน
8 โครงการอบรมทบทวนตารวจเพือ่ อบรมทบทวนความรูใ้ ห้กับ ตารวจหมู่บ้านทุกนาย
20,000
หมู่บ้าน
ตารวจหมู่บ้าน
(งบ อบต.)
(อุดหนุนงบประมาณ)
20,000
20,000
9 โครงการเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยว เพือ่ ให้สถานศึกษาและชุมชนสถานศึกษาและชุมชนในเขต 20,000
กับยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นพืน้ ที่ปลอดยาเสพติด รับผิดชอบ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
และชุมชนให้เป็นพืน้ ที่สีขาว

เยาวชนตระหนักถึง
พิษภัยของยาเสพติด

สภ.บ้านให่ม่ฯ

ตารวจหมู่บ้านทุกนายมี สภ.บ้านให่ม่ฯ
ความรูค้ วามสามารถและมี
ความพร้อมปฏิบัติหน้าที่
สถานศึกษาและชุมชนเป็น สานักปลัด ฯ
พืน้ ที่ปลอดยาเสพติด

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณตามแนวทางการพัฒนาที่ 2.2 รวม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 เสริมสร้างสุขภาพและการสาธารณสุข
1 โครงการแดงใหญ่ใส่ใจสุขภาพเพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน จัดซื้อเครือ่ งออกกาลังกาย
ดูแลสุขภาพด้วยการ
จานวน 1 ชุด
ออกกาลังกาย
2 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ เพือ่ เป็นสถานที่สาหรับออก
สวนสุขภาพ 1 แห่ง
ประจาตาบล (หนองอีเม้ง) กาลังกายและพักผ่อน
3 โครงการควบคุมและป้องกัน เพือ่ ควบคุมการแพร่ระบาด
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ของโรคติดต่อทุกชนิด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2553 (บาท)

2554 (บาท) 2555 (บาท)
660,000 620,000 620,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย สานักปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ที่แข็งแรง
-

-

1,000,000 ใช้เป็นสถานที่ออกกาลังกาย ส่วนโยธา
(งบอุดหนุน) และพักผ่อน

ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ

100,000 100,000 100,000 ประชาชนปลอดจากโรค
สานักปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ระบาดต่างๆ เช่นพิษสุนัขบ้า
ฉี่หนู ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆ
4 โครงการสนับสนุนการบริการเพือ่ ใช้ในการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 90,000
90,000
90,000 สนับสนุนการดาเนินงานของ สานักปลัด
สาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุข อสม. อสม. 9 หมู่บ้าน
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) อสม.
5 รณรงค์ให้ความรูเ้ กี่ยวกับเอดส์เพือ่ รณรงค์ให้ความรูเ้ กี่ยวกับ ประชาชนในพืน้ ที่ 9 หมู่บ้าน 50,000
50,000
50,000 แก้ไขปัญหา โรคเอดส์ การ สานักปลัด
การละเมิดสิทธิเด็ก สตรี ธุรกิจกับโรคเอดส์ การละเมิดสิทธิ
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ละเมิดสิทธิ เด็ก สตรี ธุรกิจ
บริการทางเพศและการพนัน เด็ก สตรี ธุรกิจการบริการ
บริการทางเพศและการพนัน

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2553 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2554 (บาท) 2555 (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6

7

8

9

10

11

โครงการควบคุมป้องกันโรค เพือ่ กาจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะ ควบคุมป้องกันโรคไข้ในพืน้ ที่ 50,000
50,000
50,000 ประชาชนในพืน้ ที่ตาบล สถานีอนามัย
ไข้เลือดออก
นาโรคไข้เลือดออก
ตาบลแดงใหญ่
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตาบลแดงใหญ่ปลอดจาก ตาบลแดงใหญ่
โรคไข้เลือดออก
โครงการออกกาลังกายวันละนิเพื
ด อ่ ส่งเสริมให้ประชาชนที่มี อบรมผู้นาออกกาลังกาย
56,000
ประชาชนอายุตั้งแต่ 6 ปี สถานีอนามัย
จิตแจ่มไส
อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปได้ออก จานวน 63 คน
(งบ อบต.)
ขึ้นไปมีสุขภาพร่างกายที่ ตาบลแดงใหญ่
กาลังกายอย่างต่อเนือ่ ง
แข็งแรงสมบูรณ์
โครงการชุมชนแดงใหญ่ห่าง เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วาม ผู้นาชุมชน ส.อบต. และอสม. 30,000
ผู้นาชุมชนทุกคนสามารถนา สถานีอนามัย
ไกลเอดส์
เข้าใจแก่ผู้นาชุมชนสามารถ รวมทั้งสิ้น 90 คน
(งบ อบต.)
ความรูไ้ ปเผยแพร่ให้กับ ตาบลแดงใหญ่
นาความรูไ้ ปเผยแพร่ได้
ประชาชนในท้องถิ่นได้
จัดซื้อเครือ่ งพ่นยุงหมอกควัน เพือ่ เป็นเครือ่ งพ่นหมอกควัน เครือ่ งพ่นหมอกควัน จานวน 150,000
80,000
สามารถป้องกันและกาจัด สานักปลัด
เครือ่ งพ่นยุงชนิดฝอยละออง สาหรับป้องกันและกาจัดยุง 2 เครือ่ ง
(งบ อบต.) (งบ อบต.)
ยุงลายและสัตว์ภาหะอื่นๆ
ลาย
โครงการค้นหาประชากรกล่ม เพือ่ ค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยงประชากร ในตาบล 9 หมู่บ้าน 100,000
ประชาชนตาบลแดงใหญ่ สถานีอนามัย
เสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรค ต่อโรคเบาหวานและความดัน
(งบ อบต.)
ปลอดจากโรคเบาหวานและ ตาบลแดงใหญ่
ความดันโลหิตสูง
โลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง
โครงการส่งเสริมแพทย์
เพือ่ ให้ความรูเ้ กี่ยวกับแพทย์ ให้ความรูเ้ กี่ยวกับแพทย์
50,000
ประชาชนมีความรูเ้ กี่ยวกับ สถานีอนามัย
แผนไทย
แผนไทย ปีละ 1 ครัง้
แผนไทยให้กับประชาชน (งบ อบต.)
แพทย์แผนไทยและแพทย์ ตาบลแดงใหญ่

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2553 (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2554 (บาท) 2555 (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

9 หมู่บ้าน
ทางเลือก
12 โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ เพือ่ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติ 50,000
สามารถป้องกันและลด
สถานีอนามัย
ทางถนน
เหตุทางถนนให้กับประชาชน (งบ อบต.)
อุบัติเหตุทางถนนได้
ตาบลแดงใหญ่
9 หมู่บ้าน
งบประมาณตามแนวทางการพัฒนาที่ 2.3 รวม
726,000 570,000 1,490,000
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 การจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์
1 โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ เพือ่ ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่ งบอุดหนุน จานวน 375 ราย 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ผู้สูงอายุมีชวี ิตความเป็นอยู่ สานักปลัด
นโยบายรัฐบาล 59 ราย 354,000 354,000 354,000 ที่ดีขึ้น
แก่ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ ทั้ง 9 หมู่บ้าน
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)
งบอบต. จานวน 90 ราย 540,000 540,000 540,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
ผู้พิการ
354,000 354,000 354,000 ผู้พิการมีชวี ิตความเป็นอยู่ สานักปลัด
2 โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ เพือ่ ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ
จานวน 59 ราย
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ที่ดีขึ้น
แก่ผู้พิการ
ให้กับผู้พิการ
3 โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ เพือ่ ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ
แก่ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ แก่ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ

ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ
36,000
36,000
36,000 ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อได้รับ สานักปลัด
จานวน 6 ราย
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) การช่วยเหลือด้านสวัสดิการ

4 โครงการ อบต.แดงใหญ่สู้ภัย เพือ่ จัดซื้อเครือ่ งกันหนาวให้ ประชาชนผู้ขาดแคลนเครือ่ ง 100,000

100,000

100,000 ประชาชนผู้ยากไร้ขาดแคลน สานักปลัด

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ
หนาว

วัตถุประสงค์
กับผู้ขาดแคลน

5 โครงการเพิม่ ศักยภาพผู้สูงอายุ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและบทบาท
(ธรรมทัศนาจร)
ของผู้สูงอายุ

เป้าหมาย
กันหนาว ในเขตพืน้ ที่
ผู้สูงอายุ 9 หมู่บ้าน
จานวน 60 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2553 (บาท)

2554 (บาท) 2555 (บาท)
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ได้รับการช่วยเหลือ
120,000 120,000 120,000 ผู้สูงอายุมีบทบาทและมี
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ศักยภาพเพิม่ มากขึ้น

6 อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอ
เพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอ 20,000
บ้านใหม่ไชยพจน์
และงานสาธารณะกุศล
บ้านใหม่ฯ
(งบ อบต.)
(อุดหนุนงบประมาณ)
7 โครงการสนับสนุนศูนย์เฉลิม เพือ่ ช่วยเหลือผู้ป่วย
อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ 10,000
พระเกียรติเพือ่ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ (งบ อบต.)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด

-

-

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ อาเภอบ้านใหม่ฯ
งานสาธารณะกุศล

-

-

ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้ออาเภอบ้านใหม่ฯ
H.I.V ได้รับการช่วยเหลือ

150,000
(งบ อบต.)

-

ผู้สูงอายุที่ขาดแคลนแว่น
สายตาได้รับการช่วยเหลือ

โรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V
(อุดหนุนงบประมาณ)
8 โครงการแว่นสายตาเพือ่ ผู้สูง เพือ่ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ขาด ผู้สูงอายุที่ขาดแคลนแว่น
วัย
แคลนแว่นสายตา
สายตาทั้ง 9 หมู่บ้าน

-

สานักปลัดฯ

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2553 (บาท)

9 โครงการจัดหารายได้เพือ่ จัด เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนตาม
อุดหนุนงบประมาณ
10,000
กิจกรรมสาธารณกุศล เหล่า ภารกิจของเหล่ากาชาด
เหล่ากาชาดจัวหวัดบุรีรัมย์ (งบ อบต.)
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณตามแนวทางการพัฒนาที่ 2.4 รวม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2554 (บาท) 2555 (บาท)
-

-

3,794,000 3,904,000 3,754,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับการ เหล่ากาชาด
ช่วยเหลือ
จังหวัดบุรีรัมย์

อบ้านใหม่ฯ

อบ้านใหม่ฯ

