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คําแถลงนโยบายของ 
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย 

  



 

 
 

 

คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย  
นายกมล   เรืองสุขศรีวงศ   

แถลงตอสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
ว ันพุธ  ที่ ๑๐  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

****************** 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย ที่เคารพ  

ตามที่ไดมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้งใหกระผม            
นายกมล  เรืองสุขศรี วงศ เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย  ตามมติคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเมื่อวันอังคารที่ ๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

บัดนี้ กระผมไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย โดยยึดมั่นการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชน  และตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่ไดบัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมถึงฉบับแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน  และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และฉบับแกไข
เพิ่มเติมจนถึงปจจุบันเสร็จสิ้นแลว   

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ ทศ แหงพระราชบัญญัติ เทศบาล  (ฉบับที่  ๑๒)          
พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงขอแถลงนโยบายดังกลาวตอสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ไดรับทราบถึง
เจตนารมณและนโยบายการบริหารงานที่จะพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ใหมีความสุขเจริญกาวหนาทั้งดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองการปกครอง  เพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวเทศบาลเมืองบุรีรัมย       

จากการวิเคราะหสถานการณของเมืองในอนาคต  ที่ประชาชนตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกอันไดแก  

๑. การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  สังคมในโลกปจจุบันการเปดการคาเสรีของประเทศ    
ตาง ๆ ในอาเซียนในป ๒๕๕๘  จะทําใหประชาชนไปมาหาสูกันมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงนี้ ทําใหเทศบาลตอง
เตรียมคนใหมีความรูเตรียมเมืองใหมีความพรอมในทุกดาน  เพื่อรองรับสถานการณดังกลาว    

๒. ความเติบโตกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ความกาวหนาอยางรวดเร็ว
ทําใหการศึกษาและการเรียนรูของเด็ก  เยาวชน  มีความหลากหลายมากขึ้นสังคมออนไลนที่เกิดขึ้นสงผล
กระทบตอวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  และสังคมครอบครัวอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งเปนทั้งโอกาส  และความทาทายที่
จะพัฒนาคนและสังคมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต           

๓. การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรที่กาวสูสังคมผูสูงอายุสังคมพึ่งพา  ทําใหกรอบ
แนวคิดของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงไปพลังเครือขายสังคมของเด็ก  เยาวชน  สตรี  และผูสูงอายุ
จะมีบทบาทมากขึ้น 

กระผมตระหนักดีวา การบริหารเทศบาลภายใตสภาพแวดลอมเหลานี้ เปนทั้งโอกาสและ
อุปสรรค ดังนั้น จําเปนตองอาศัยยุทธศาสตรและการวางแผนที่ดีการมีสวนรวม  จากทุกภาคสวนระบบราชการ
ที่มีประสิทธิภาพความซื่อสัตยสุจริต  โปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

เพื่อใหการบริหารงานราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุถึงพันธกิจเกิดประโยชนสุขตอประชาชน  จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรี
เมืองบุรีรัมย  แถลงตอสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ดังนี้  

 



 

 
 

 
 
๑. นโยบายการศึกษา  
“เพื่อกาวสูการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีการเรียนรูตลอดชีว ิต พรอมกาวสูประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน”  
๑.๑ ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย  

ใหเปนโรงเรียนระดับประถมและระดับมัธยมศึกษาชั้นนําของจังหวัด  โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD)  

๑.๒ สงเสริม “ครู” ใหมีคุณภาพและคุณธรรม มีศักดิ์ศรีเปนที่ยอมรับและไววางใจ
ของประชาชน มีจิต วิญญาณของความเปน “ครู” 

๑.๓  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานใหไดมาตรฐาน  เปนโรงเรียน ๒ ภาษา 
(ภาษาไทย อังกฤษ)   โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนใหเด็กและเยาวชนมีวินัย  รักการอานทํางานเปนทีม    
มีพลังความคิดสรางสรรค  

๑.๔ จัดตั้ง “ศูนยการเรียนรู เพื่อประชาชน” ใหเปนแหลงศึกษา คนควา และแหลง
ความรูของประชาชน ไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  

๑.๕ สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการศึกษา คนควา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรูของนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป  

๒. นโยบายสังคมและคุณภาพชีว ิต  
“เพื่อความสุขและรอยยิ้มของประชาชน  ผมจะทําทุกอยางเพื่อความสุขของคนบุรีรัมย  

โดยมุงเพิ่มศักยภาพดานสาธารณสุข  ความเขมแข็งของชุมชน  ความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพยสินของ 
ประชาชน  สูการเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน”  

๒.๑ ดานสาธารณสุข    
๒.๑.๑ เพิ่มขีดความสามารถของศูนยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลเนนบริการ

เชิงรุกเพ่ือสงเสริม  ปองกัน  และฟนฟูสภาพของประชาชนใหอยูดมีีสุข  
๒.๑.๒ จัดใหมีการดูแลประชาชนในเขตเทศบาลตั้งแตแรกเกิดไปจนถึงตลอดชีวิต  

     ๒.๑.๓ พัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคเชิงรุก   เพิ่มศักยภาพของ
อาสาสมัคร สาธารณสุข เสริมสรางความรู ทักษะ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการชวยเจาหนาที่ของรัฐในการดูแล
เด็ก  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  การดูแลผูปวยเรื้อรังและเฝาระวังโรคระบาดในชุมชน  

๒.๑.๔ พัฒนาตลาดสด รานอาหาร และแผงลอยใหสะอาด  ปลอดภัย  ตอผูบริโภค 
สรางเครือขาย รานอาหารสงเสริมสุขภาพ สงเสริม สนับสนุนชมรมรานอาหารใหผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
สะอาด รสชาติอรอย (Clean Food Good Taste) 

๒.๒ ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน    
๒.๒.๑ จัดตั้งและพัฒนาชมรมผูสูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหดยีิ่งขึ้น  

ใหไดรับการ ฟนฟูทัง้ทางรางกายและจิตใจ  รวมกลุมสรางอาชีพ  สรางความสุข  เชิดชู  ยกยองผูสูงอายุ 
๒.๒.๒ สนับสนุนและสรางโอกาสใหกลุมผูยากไรหรือผูมีรายไดนอย  ผูพิการและ

ทุพพลภาพ ผูดอยโอกาสทางสังคม  ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสามารถพ่ึงพาตนเองได  
๒.๒.๓  สนับสนุน สงเสริมพลังเครือขายในชุมชน ทั้งเครือขายสตรี สภาเด็กและ

เยาวชน เครือขายดานสุขภาพเครือขายผูสูงอายุ  ใหเกิดการรวมพลังเพื่อสรางจิตสํานึกในการทําประโยชน
ใหกับสังคม  



 

 
 

 
 
๒.๓ ดานกีฬาและนันทนาการของประชาชน    
๒.๓.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี  ปลูกฝงคานิยมที่ดีดานกีฬาใหกับเด็ก  

เยาวชน ประชาชน โดยสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาทุกระดับ สนับสนุน ชมรมกีฬาเพื่อพัฒนาดานกีฬา
และพัฒนารางกายให แข็งแรง ประชาชนทุกวัยไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน    

๒.๓.๒ สงเสริมใหเกิดกีฬาชุมชน เชื่อมความสัมพันธระหวางประชาชน  ในชุมชน 
เกิดความ สามัคคี หางไกลยาเสพติด  

๒.๔ ดานศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  
๒.๔.๑ สงเสริมพื้นท่ีสรางสรรค (Creative area) เชน ลานศิลปะ ดนตรีใน 

สวนสาธารณะเพื่อใหเด็ก  เยาวชน  และศิลปน  มีสถานที่พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู  และแสดงผลงานเผยแพร
สูสาธารณชน  

๒.๔.๒ อนุรักษ ฟนฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นให 
เปนเอกลักษณสืบสานใหคงอยูตลอดไป  

๒.๔.๓  สงเสริมศิลปะอารยธรรมพื้นบานเปนแหลงเรียนรู วัฒนธรรม ประเพณี   
และภูมิปญญาทองถิ่น    

๒.๕ ดานความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพยสินของประชาชน    
๒.๕.๑ พัฒนาศักยภาพ ทักษะของบุคลากรและเครือขายอาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือนใหมคีวามชํานาญ  และพรอมในการชวยเหลือประชาชนที่ประสบเหตสุาธารณภัย  
๒.๕.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยี อุปกรณสําหรับการชวยเหลือประชาชน  ใหมีความ

พรอมตอการรับมือกับสาธารณภัยในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสรางความอุนใจใหกับประชาชนในเขตเทศบาล  
๒.๕.๓  ใหการสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและบูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐ 

เอกชน  ประชาชน  ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดปญหาสังคม    
๒.๕.๔  ปรับปรุงระบบการจราจร สงเสริมคานิยมใหประชาชนรักษากฎหมายและ

วินัยทางการจราจร  
 

๓. นโยบายโครงสรางพื้นฐาน  
“เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ไดมาตรฐาน เอื้อตอการดํารงชีพของประชาชนพรอม

รับการเจริญเติบโตของเมือง”  
๓.๑ พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม ระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน  
๓.๒ ขยายการใหบริการไฟฟาสาธารณะใหทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล  
๓.๓ ควบคุมการขยายตัวของตัวเมือง ใหสอดคลองกับผังเมืองรวม และเปนไปตาม 

ขอบัญญัติของ กฎหมายที่เกี่ยวของ  
๓.๔ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมอืงใหเปนเมืองนาอยู เมืองสวยงาม อยางมีอตัลักษณ  

๓.๕ พัฒนาระบบปองกันน้ําทวมใหครอบคลุมในเขตเทศบาล  
 ๔. นโยบายเศรษฐกิจ  

  “เพื่อสรางความเปนอยูที่ดีของประชาชน จะสงเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนใหเขมแข็งโดย
ยึด แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สง เสริมการมีสวนรวมจากทุกฝายเพื่อการพัฒนาที่สมดุล         
และยั่งยืนให ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได” 



 

 
 

๔.๑ สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสรางอาชีพเสริม  โดยยึดแนวทาง 
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง    
    ๕. นโยบายการทองเที่ยวและการบริการ    

“เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวของเมือง พัฒนาแหลงทองเที่ยว แหลงเรียนรูเชิงอนุรักษ  
เชื่อมโยงการทองเที่ยวแดนอีสานใต”  

๕.๑ พัฒนาคูเมืองโบราณ “คลองละลม” สวนสาธารณะ ใหเปนแหลงเที่ยวและ 
สถานพักผอน หยอนใจ อนุรักษสิ่งแวดลอมเขตพื้นที่เมืองเกาบุรีรัมย  

๕.๒ พัฒนาลานออกกําลังกายกลางแจง ลานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี    
๖. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  
“เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  พัฒนาสูเมือง     

คารบอนต่ํา (Low Carbon City)”    
๖.๑ เปนเมืองแหงตนไม โดยการอนุรักษตนไมทีม่ีอยูเดิมและการเพิ่มพื้นทีส่ีเขียว 

โดยการ สงเสริมการปลูกตนไม  ปรับปรุงสวนสาธารณะใหสวยงามเปนสถานที่พักผอนและออกกําลังกายของ
ประชาชน เปน ปอดของเมือง    

๖.๒ เปนเมืองไรมลพิษ สงเสริมใหมีจัดการขยะและน้ําเสียอยางมประสิทธิภาพโดย 
ใชหลักการมี สวนรวม สงเสริมการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชน สงเสริมการนําน้ําเสียกลับมาใช
ประโยชนใหมทางการเกษตร    

๖.๓ เปนเมืองพิชิตพลังงาน ลดการใชพลังงานน้ํามันและไฟฟา    
๖.๔ เปนเมืองที่มีการบริโภคอยางยั่งยืน สงเสริมการจัดซื้อ จัดจางที่เปนมิตรตอ 

สิ่งแวดลอม   
๗. นโยบายการบริหารจัดการ  
“เพื่อพัฒนาองคกรสูธรรมาภิบาล โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง”    

๗.๑ สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกลุมจังหวัด (นครชัย 
บุรินทร) นโยบายการพัฒนาจังหวัด  เพื่อสรางเสถียรภาพ และความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และ ประโยชนสุขของประชาชน   

๗.๒ พัฒนาระบบงานบริการประชาชนใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง ลดขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน มีความโปรงใส มีสวนรวม และอํานวยประโยชนให 
ประชาชนอยางแทจริง     

๗.๓ พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของบคุลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง  เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน  

๗.๔ สงเสริมการเรียนรูของประชาชน โดยจัดบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบไร 
สายฟรี (Free Wifi) ในพื้นท่ีสาธารณะทุกแหงของเทศบาลเมืองบุรีรัมย   

๗.๕ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได และใหความรูความเปน 
ธรรมแกผูมีหนาที่เสียภาษเีพื่อนําภาษีมาพัฒนาทองถิ่น     

๗.๖ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยจัดทําประชาคม      
เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย  

๗.๗ พัฒนาระบบสื่อสาร การประชาสัมพันธอยางทั่วถึง การเผยแพรขอมูลขาวสาร 
ใหแก  ประชาชน  การจัดซื้อ  จัดจาง  การเงิน  การคลัง การใหบริการดานตาง ๆ ของเทศบาล กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ พรอมขอมูลขาวสารอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอประชาชน   



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย 

  



 

 
 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 1 3  พ.ศ. 2552   มาตรา 48  ทศ 
กําหนดใหนายกเทศมนตรีที่จะเขารับบริหารราชการตองแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล  กับใหรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตอสภาเทศบาลเปนประจําปทุกปตามที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาล  และใหประกาศไวโดย
เปดเผย        ที่สํานักงานเทศบาล 

 เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2 4 9 6   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1 3       
พ.ศ. 2 5 5 2   ขาพเจาจึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย          
ในการดําเนินงานโครงการพัฒนาตางๆ แยกตามรายยุทธศาสตรการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561           
ของเทศบาลในรอบปท่ีผานมาตอสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย และประกาศใหประชาชนทราบ  รายละเอียด  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ประกอบดวย  โครงการพัฒนาที่ดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   จํานวน  15   โครงการ  ดังนี้ 
 1 . โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําและบอพัก ค.ส.ล.ซอยขางรานบุรีรัมยยนตร
การ (โคกกลาง ซอย 6 )  งบประมาดําเนินการ  460 ,000  บาท     
 2 . โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําและบอพัก ค.ส.ล. แยกถนนจิระ ซอย 4             
ไปทางทิศตะวันตกขางบานเลขที่ 485/10  (ชุมชนบุลําดวนใต) งบประมาณดําเนินการ 113 ,000  บาท 
 3 . โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําและบอพัก ค.ส.ล. ถนนขางบานเลขที่ 
437/80 -89  (ชุมชนราชภัฏ)  งบประมาณดําเนินการ 130 ,000  บาท 
 4 . โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําและบอพัก ค.ส.ล. ซอยขางบานเลขที่ 
19 /2  ทิศตะวันตกถนนบุลําดวน (ชุมชนหนองปรือ)  งบประมาณดําเนินการ 114 ,000  บาท 
 5 . โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยขางบานเลขที่ 1 9 /1 0  ทิศตะวันตก ถนนบุลําดวน             
(ชุมชนหนองปรือ)  งบประมาณดําเนินการ 29 ,000  บาท 
 6 . โครางการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําและบอพัก ค.ส.ล. ถนนธานี 3                     
ซอยขางบานเลขที่ 3 /25  (ชุมชนหนองปรือ)  งบประมาณดําเนินการ 162 ,000  บาท 
 7 . โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําและบอพัก ค.ส.ล. ถนนธานี 3   ซอย
บานเลขที่ 5 /12  (ชุมชนหนองปรือ)  งบประมาณดําเนินการ  147 ,000  บาท 
 8 . โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําและบอพัก ค.ส.ล. ซอยขางบานเลขที่ 
59 /9 -10  (ชุมชนอิสาณ)  งบประมาณดําเนินการ 123 ,000  บาท 
 9 . โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําและบอพัก ค.ส.ล. ซอยพวงทองทิศใตถนนจิ
ระ (ชุมชนบุลําดวนใต)  งบประมาณดําเนินการ 112 ,000  บาท 
 10 . โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําและบอพัก ค.ส.ล. หนาบานเลขที่ 2 7 /3         
ถนนบุลําดวน (ชุมชนหนองปรือ)  งบประมาณดําเนินการ  79 ,000  บาท 
 11 . โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนขางบานเลขที่ 371/2  ซอยมณีวรรณ  
(ชุมชนตนสัก)  งบประมาณอยูระหวางดําเนินการ  358 ,000  บาท  
 1 2 . โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนซอย 4  ขางบานเลขที่ 5 2 8 /6             
(ชุมชนโคกลาง)  งบประมาณอยูระหวางดําเนินการ  141 ,000  บาท 
 1 3 . โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนธานี ซอย 1 1  ถนนประปาเกา  
งบประมาณอยูระหวางดําเนินการ  459 ,000  บาท 
 14 . โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนทิศตะวันตกโรงฆาสัตวชุมชนฝงละลม     
จากถนนจิระถึงบานเลขที่ 43 /1  ถนนอนุวรรตน  งบประมาณอยูระหวางดําเนินการ  889 ,000  บาท 

 



 

 
 

 15 . โครงการขยายเขตประปาสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  งบประมาณดําเนินการ  
10 ,000  บาท 

 

 ยุทธศาสตรที่  2   การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   ประกอบดวย  
โครงการพัฒนาที่ดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561   จํานวน  14   โครงการ 
 1 . โครงการจางเหมาแรงงานดูแลรักษาสวนสาธารณะ งบประมาณดําเนินการ 3 ,9 42 ,0 00  
บาท 
 2 . โครงการจางเหมากรมราชทัณฑลอกทอระบายน้ําและระบบทอรวบรวมน้ําเสียในเขตเทศบาล 
เมืองบุรีรัมย  ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
 3 . โครงการเฝาระวังและควบคุมคุณภาพน้ําจากแหลงตางๆที่เทศบาลรับผิดชอบ งบประมาณ
ดําเนินการ  66 ,803 .50  บาท 
 4 . โครงการศูนยเรียนรูชุมชนบุลําดวนใตปลอดขยะ  งบประมาณดําเนินการ  36 ,165  บาท 
 5 . โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบุรีรัมย   
งบประมาณดําเนินการ  29 ,360  บาท 
 6 . โครงการจางเหมาแรงงานดูแลความเรียบรอยบอกําจัดขยะมูลฝอย (ยาม)  งบประมาณ
ดําเนินการ  194 ,400  บาท 
 7 . โครงการจางเหมาแรงงานดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย (ยาม)  งบประมาณดําเนินการ  
48 ,600  บาท 
 8 . โครงการจางเหมาแรงงานดูแลความสะอาดโรงบําบัดน้ําเสีย  งบประมาณดําเนินการ       
97 ,200  บาท 
 9 . โครงการจางเหมาแรงงานดูแลทําความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารสํานักงาน ณ สถานที่ 
กําจัดขยะมูลฝอยฯ  งบประมาณดําเนินการ  194 ,400  บาท 
 1 0 .  โครงการรณรงครักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดลอมในวันสําคัญตางๆ  
งบประมาณดําเนินการ  12 ,500  บาท 
 11 . โครงการจางเหมาทําความสะอาดถนนสายหลัก ถนนและสิ่งแวดลอมในชุมชน ตลาดคาสง 
– คาปลีก ตลาดไนทบาซารตลาดอาหารและเครื่องดื่ม ตลาดผลไม และคลองละลม เปนตน   งบประมาณ
ดําเนินการ  12 ,854 ,400  บาท 
 12 . โครงการชุมชนรักษสิ่งแวดลอมเปลี่ยนขยะเปนทอง แปลงทองเปนกองบุญ   งบประมาณ
ดําเนินการ  37 ,250  บาท 
 13 . โครงการบานสะอาด ชุมชนสะอาด สิ่งแวดลอมดี สูการมีสุขภาพอนามัยที่ดี  งบประมาณ
ดําเนินการ  52 ,670  บาท 
 14 . โครงการรณรงคลดปริมาณขยะมูลฝอยคัดแยกจากตนทางสูการมีสุขภาพ  งบประมาณ
ดําเนินการ  27 ,170  บาท 

 

 ยุทธศาสตรที่ 3   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประกอบดวย  โครงการพัฒนาที่ดําเนินงาน            
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  จํานวน  2   โครงการ 

 1 . โครงการถนนคนเดินเซราะกราว  Walking  Street   งบประมาณดําเนินการ  339 ,600  บาท 

 2 . โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในชุมชน งบประมาณดําเนินการ   
19 ,932  บาท 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 ... 



 

 
 

 
 
 

 ยุทธศาสตรที่  4   การพัฒนาสังคม และสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม  
ประกอบดวย  โครงการพัฒนาที่ดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  จํานวน  30   โครงการ 
 1 . โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน  งบประมาณดําเนินการ  
607 ,317  บาท 
 2 . โครงการจัดทําแผนชุมชน  งบประมาณดําเนินการ  38 ,908  บาท 
 3 . โครงการจัดวันผูสูงอายุแหงชาติ  งบประมาณดําเนินการ  83 ,423  บาท 
 4 . โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ  งบประมาณดําเนินการ  87 ,230  บาท 
 5 . โครงการกิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว  งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท 
 6 . โครงการสนับสนุนงบประมาณแกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลอําเภอเมืองบุรีรัมย  
งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท 
 7 . โครงการสนับสนุนเพิ่มศักยภาพศูนยปฏิบัติการและปองกันปราบปรามยาเสพติด 
อําเภอเมืองบุรีรัมย  งบประมาณดําเนินการ  27 ,500  บาท 
 8 . โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) งบประมาณดําเนินการ 10 ,100  บาท  
 9 . โครงการอุดหนุนงบประมาณแกคณะกรรมการชุมชนเพื่อการดําเนินการตามพระราชดําริ     
(ดานสาธารณสุข) ชุมชนหลังศาล  งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท 
 10 . โครงการอุดหนุนงบประมาณแกคณะกรรมการชุมชนเพื่อการดําเนินการตามพระราชดําริ     
(ดานสาธารณสุข) ชุมชนตลาด บ.ข.ส.  งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท 
 11 . โครงการอุดหนุนงบประมาณแกคณะกรรมการชุมชนเพื่อการดําเนินการตามพระราชดําริ     
(ดานสาธารณสุข) ชุมชนบุลําดวนใต  งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท  
 12 . โครงการอุดหนุนงบประมาณแกคณะกรรมการชุมชนเพื่อการดําเนินการตามพระราชดําริ     
(ดานสาธารณสุข) ชุมชนบุลําดวนเหนือ งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท  
 13 . โครงการอุดหนุนงบประมาณแกคณะกรรมการชุมชนเพื่อการดําเนินการตามพระราชดําริ     
(ดานสาธารณสุข) ชุมชนหนาสถานีรถไฟ  งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท  
 14 . โครงการอุดหนุนงบประมาณแกคณะกรรมการชุมชนเพื่อการดําเนินการตามพระราชดําริ     
(ดานสาธารณสุข) ชุมชนหลังสถานีรถไฟ  งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท 
 15 . โครงการอุดหนุนงบประมาณแกคณะกรรมการชุมชนเพื่อการดําเนินการตามพระราชดําริ     
(ดานสาธารณสุข) ชุมชนตลาดสด  งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท 
 16 . โครงการอุดหนุนงบประมาณแกคณะกรรมการชุมชนเพื่อการดําเนินการตามพระราชดําริ     
(ดานสาธารณสุข) ชุมชนหลักเมือง  งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท 
 17 . โครงการอุดหนุนงบประมาณแกคณะกรรมการชุมชนเพื่อการดําเนินการตามพระราชดําริ     
(ดานสาธารณสุข) ชุมชนอิสาณ  งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท 
 18 . โครงการอุดหนุนงบประมาณแกคณะกรรมการชุมชนเพื่อการดําเนินการตามพระราชดําริ     
(ดานสาธารณสุข) ชุมชนตนสัก  งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท 
 19 . โครงการอุดหนุนงบประมาณแกคณะกรรมการชุมชนเพื่อการดําเนินการตามพระราชดําริ     
(ดานสาธารณสุข) ชุมชนราชภัฏ  งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท 
 20 . โครงการอุดหนุนงบประมาณแกคณะกรรมการชุมชนเพื่อการดําเนินการตามพระราชดําริ     
(ดานสาธารณสุข) ชุมชนประปาเกา  งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท 

21 .โครงการอุดหนุน... 



 

 
 

 

 2 1 . โครงการอุดหนุนงบประมาณแกคณะกรรมการชุมชนเพื่อการดําเนินการตามพระราชดําริ     
(ดานสาธารณสุข) ชุมชนชุมเห็ด  งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท 
 22 . โครงการอุดหนุนงบประมาณแกคณะกรรมการชุมชนเพื่อการดําเนินการตามพระราชดําริ     
(ดานสาธารณสุข) ชุมชนหนองปรือ  งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท 
 23 . โครงการอุดหนุนงบประมาณแกคณะกรรมการชุมชนเพื่อการดําเนินการตามพระราชดําริ     
(ดานสาธารณสุข) ชุมชนโคกกลาง  งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท 
 24 . โครงการอุดหนุนงบประมาณแกคณะกรรมการชุมชนเพื่อการดําเนินการตามพระราชดําริ     
(ดานสาธารณสุข) ชุมชนสะพานยาว  งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท 
 25 . โครงการอุดหนุนงบประมาณแกคณะกรรมการชุมชนเพื่อการดําเนินการตามพระราชดําริ     
(ดานสาธารณสุข) ชุมชนฝงละลม  งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท 
 26 . โครงการอุดหนุนงบประมาณแกคณะกรรมการชุมชนเพื่อการดําเนินการตามพระราชดําริ     
(ดานสาธารณสุข) ชุมชนเทศบาล  งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท 
 27 . โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสในชุมชน  งบประมาณดําเนินการ  132 ,000  บาท 
 28 . โครงการสงเคราะหเบี้ยความพิการในชุมชน  งบประมาณดําเนินการ  5 ,462 ,000  บาท  
 29 . โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในชุมชน  งบประมาณดําเนินการ  19 ,224 ,800  บาท  
 30 . โครงการเชิดชูคุณธรรมแมตัวอยางประจําชุมชน  งบประมาณดําเนินการ  89 ,000  บาท 

 

 ยุทธศาสตรที่  5   การพัฒนาระบบสาธารณสุข  ประกอบดวย  โครงการพัฒนาที่ดําเนินงานใน
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561   จํานวน  71   โครงการ 
 1 . โครงการจางเหมาทําความสะอาดศูนยบริการสาธารณสุขและบริเวณโดยรอบ   
งบประมาณดําเนินการ  92 ,400  บาท 

 2 . โครงการจางเหมายามรักษาความปลอดภัยศูนยบริการสาธารณสุข  งบประมาณดําเนินการ  
57 ,500  บาท 
 3 . โครงการจางเหมาพนักงานขับรถยนตศูนยบริการสาธารณสุข  งบประมาณดําเนินการ   
104 ,400  บาท 
 4 . โครงการกอสรางศูนยดูแลผูสูงอายุและคนพิการ  งบประมาณอยูระหวางดําเนินการ   
17 ,150 ,000  บาท 
 5 . โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน  
งบประมาณดําเนินการ  498 ,115  บาท 
 6 . โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน  งบประมาณดําเนินการ  135 ,000  บาท 
 7 . โครงการรณรงคพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food  Safety)  งบประมาณ
ดําเนินการ  99 ,320  บาท 
 8 . โครงการจางเหมายามรักษาความปลอดภัยดูแลตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย  งบประมาณ
ดําเนินการ  321 ,600  บาท 
 9 . โครงการพัฒนายกระดับตลาดสูตลาดดีมีมาตรฐานตลาดสดนาซื้อตลาดสดปลอดภัยไรโฟม  
งบประมาณดําเนินการ  49 ,980  บาท 
 10 . โครงการ  Open  House  เลาเรื่องสุขภาพ  งบประมาณดําเนินการ  40 ,889  บาท 
 11 . โครงการสื่อสรางสรรคประชาสัมพันธกาวหนาพัฒนาศูนยบริการ  งบประมาณดําเนินการ  
45 ,060  บาท                                                                               /12 .โครงการสงเสริม... 

 



 

 
 

 12 . โครงการสงเสริมดูแลสุขภาพผูสูงอายุและการติดตามเยี่ยมดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพิง  
งบประมาณดําเนินการ  195 ,875  บาท 
 13 . โครงการสงเสริมดูแลสุขภาพผูสูงอายุทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม สูการมีสุขภาวะที่
ดี  งบประมาณดําเนินการ  66 ,750  บาท 
 14 . โครงการลดภาวะแทรกซอนทางไตจากสมุนไพรและหัวใจยิ้มไดในผูปวยโรคเรื้อรัง  
งบประมาณดําเนินการ  56 ,800  บาท 
 15 . โครงการลดเลี่ยง ลดภาวะแทรกซอนในผูปวยโรคเรื้อรังใน 6  ชุมชนที่รับผิดชอบ  
งบประมาณดําเนินการ  82 ,990  บาท 
 16 . โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องตนในประชาชนอายุ 35  ป ขึ้นไปและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพสูการมีสุขภาพที่ดี 6  ชุมชน  งบประมาณดําเนินการ  56 ,430  บาท 
17 .โครงการรวมพลัง... 
 17 . โครงการรวมพลังสรางเกราะปองกันคนไทยหางไกลโรคมะเร็ง  งบประมาณดําเนินการ   
12 ,605  บาท 
 18 . โครงการผูสูงวัยแจมใส ปลอดภัยในชุมชนสะพานยาว  งบประมาณดําเนินการ  11 ,000  บาท 
 19 . โครงการผูสูงวัยใสใจสุขภาพของผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบของศูนยแพทยชุมชน 
โรงพยาบาล สาขา 1   งบประมาณดําเนินการ  61 ,400  บาท 
 20 . โครงการคัดกรองมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูกใน 6  ชุมชน  งบประมาณดําเนินการ  
14 ,150  บาท 
 21 . โครงการควบคุม ปองกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของประชาชน อายุ 35  ป ขึ้นไป    
ในเขตรับผิดชอบของศูนยแพทยชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย สาขา 1   งบประมาณดําเนินการ  52 ,105  บาท 
 22 . โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องตนประชาชนชนอายุ 35  ปขึ้นไป และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสูการมีสุขภาพที่ดี  งบประมาณดําเนินการ  53 ,205  บาท 
 23 . โครงการนวดแผนไทยใสใจสงเสริมสุขภาพประชาชน  งบประมาณดําเนินการ  66 ,000  บาท 
 24 . โครงการนวดแผนไทยฟนฟูรางกายผูปวยและผูสูงอาย ุ งบประมาณดําเนินการ  85 ,000  บาท 
 25 . โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย  งบประมาณ
ดําเนินการ  62 ,201  บาท 
 26 . โครงการฝากครรภคุณภาพเพ่ือทารกและมารดาสุขภาพด ีงบประมาณดําเนินการ 8 ,500  บาท 
 27 . โครงการสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด  งบประมาณ
ดําเนินการ  129 ,800  บาท 
 28 . โครางการสงเสริมสุขภาพเด็กดี 0  – ต่ํากวา 6  ป ในคลินิกสุขภาพเด็กดีศูนยแพทยชุมชน     
สาขา 2   งบประมาณดําเนินการ  55 ,152  บาท 
 29 . โครงการวัคซีนปองกันเด็กจมน้ําการลอยตัวสรางภูมิคุมกันเด็กไทยสรางความปลอดภัยทางน้ํา  
งบประมาณดําเนินการ  114 ,878  บาท 
 30 . โครงการสงเสริมเด็กไทยพัฒนาการสมวัยใสใจสุขภาพ  งบประมาณดําเนินการ  19 ,500  บาท 
 31 . โครงการชุมชนหวงใย ใสใจคนพิการ  งบประมาณดําเนินการ  150 ,000  บาท 
 32 . โครงการชุมชนรวมใจเด็กไทยสมสวน 6  ชุมชน (ศูนยแพทยชุมชน 1 )  ง บ ป ร ะ ม า ณ
ดําเนินการ  42 ,490  บาท 
 

33 .โครงการชุมชน... 
 



 

 
 

 

 33 . โครงการชุมชนรวมใจเด็กไทยสมสวน 6  ชุมชน (ศูนยแพทยชุมชน 2 )  งบประมาณ
ดําเนินการ  32 ,040  บาท 
 34 . โครงการชุมชนรวมใจเด็กไทยสมสวน 6  ชุมชน (ศูนยแพทยชุมชน 4 )  งบประมาณ
ดําเนินการ  36 ,870  บาท 
 35 . โครงการสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กวัยเรียน เยาวชนโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห 
งบประมาณดําเนินการ  32 ,200  บาท 
 36 .โครงการพัฒนาวัดรวมใจพระและสามเณรวัยใสสุขภาพด ีงบประมาณดําเนินการ 34 ,298  บาท 
 37 . โครงการชวนเพื่อนปนจักรยานเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอม (Buriram Car Free Day 
2017 ) งบประมาณดําเนินการ  16 ,650  บาท 
 38 . โครงการวัดรมเย็นอยูสบายพัฒนาดวยใจคนชุมชน  งบประมาณดําเนินการ  8 ,000  บาท 
 39 . โครงการชมรม อสม. เทศบาลเมืองบุรีรัมยกาวที่มั่นคง สูสังคมสุขภาพยั่งยืน  งบประมาณ
ดําเนินการ  13 ,800  บาท 
 40 . โครงการสงเสริมการออกกําลังการเพื่อสุขภาพชุมชนวัดอิสาณ  งบประมาณดําเนินการ   
72 ,750  บาท 
 41 . โครงการสงเสริมการออกกําลังการเพื่อสุขภาพชมรมแอโรบิครมยบุรี สนธยา  งบประมาณ
ดําเนินการ  87 ,250  บาท 
 42 . โครงการสงเสริมการออกกําลังการเพื่อสุขภาพชมรมแอโรบิครมยบุรี รุงอรุณ  งบประมาณ
ดําเนินการ  87 ,250  บาท 
 43 . โครงการสงเสริมการออกกําลังการเพื่อสุขภาพชมรมแอโรบิคชุมชนหลักเมือง งบประมาณ
ดําเนินการ  88 ,250  บาท  
 44 . โครงการสงเสริมการออกกําลังกายชมรมผูประกอบการคาตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย  
งบประมาณดําเนินการ  34 ,400  บาท 
 45 . โครงการสงเสริมการออกกําลังการเพื่อสุขภาพชมรมหวายตันยง  งบประมาณดําเนินการ  
36 ,500  บาท 
 46 . โครงการเครือขายคนพิการเขมแข็ง  งบประมาณดําเนินการ  32 ,800  บาท 
 47 . โครงการหนูนอยสุขภาพด ี งบประมาณดําเนินการ  11 ,000  บาท 
 48 . โครงการฟนสวยดวยมือหนู  งบประมาณดําเนินการ  5 ,250  บาท 
 49 . โครงการเด็กเล็กปลอดภัยใสใจจราจร  งบประมาณดําเนินการ  35 ,800  บาท 
 50 . โครงการอบรมเด็กปฐมวัยวายน้ําเปนเลนน้ําไดโตไปไมจมน้ํา  งบประมาณดําเนินการ   
32 ,050  บาท 
 51 . โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็กกอนวัยเรียน  งบประมาณดําเนินการ  20 ,000  บาท 
 52 . โครงการปลูกจิตสํานึก ขับขี่ปลอดภัยตองใชมาตรการเทศบาลเมืองบุรีรัมย  งบประมาณ
ดําเนินการ  27 ,590  บาท 
 53 . โครงการเยาวชนรุนใหม รูจักเลี่ยงไมเสี่ยงเอดสและการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร  
งบประมาณดําเนินการ  26 ,216  บาท 
 54 . โครงการวัยรุนสดใสไมทองกอนวัยอันควร  งบประมาณดําเนินการ  45 ,000  บาท 
 55 . โครงการรณรงคกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายและการปองกันทางระบาดวิทยา  
งบประมาณดําเนินการ  270 ,000  บาท 

56 .โครงการชุมชน... 



 

 
 

 
 

 56 . โครงการชุมชนหวงใยใสใจปองกันเรื่องโรคเอดสโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการปองกัน
การตั้งครรภกอนวัยอันควรชุมชนหนาสถานี และชุมชนหนองปรือ  งบประมาณดําเนินการ  30 ,000  บาท 
 57 . โครงการประชาสัมพันธปองกันและควบคุมโรคเอดสโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการ
ปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควรในโรงเรียนความรับผิดชอบ  งบประมาณดําเนินการ  23 ,000  บาท 
 58 . โครงการกําจัดลูกน้ําและแหลงเพาะพันธุยุงลายปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน 6  ชุมชน  
ศูนยแพทย ชุมชน 1   งบประมาณดําเนินการ  19 ,360  บาท 
 59 . โครงการกําจัดลูกน้ําและแหลงเพาะพันธุยุงลายปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน 6  ชุมชน  
ศูนยแพทย ชุมชน 2   งบประมาณดําเนินการ  19 ,446  บาท 
 60 . โครงการกําจัดลูกน้ําและแหลงเพาะพันธุยุงลายปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน 6  ชุมชน  
ศูนยแพทย ชุมชน 4   งบประมาณดําเนินการ  18 ,044  บาท 
 61 . โครงการรณรงคปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบาเทศบาลเมืองบุรีรัมย  งบประมาณดําเนินการ  
77 ,440  บาท 
 62 . โครงการพระและสามเณรทําความดี ลด ละ เลิกบุหรี่ในโรงเรียนและวัด  งบประมาณ
ดําเนินการ  14 ,800  บาท 
 63 . โครงการสรางภูมิคุมกันใหเยาวชนไทยปลอดภัยหางไกลสารเสพติด สุรา ยาสูบ  
งบประมาณดําเนินการ  22 ,420  บาท 
 64 . โครงการอบรมนักเรียนแกนนําเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปญหาการตั้งครรภ
กอนวันอันควรและโรคติดตอทางเพสสัมพันธ  งบประมาณดําเนินการ  34 ,000  บาท 
 65 . โครงการพัฒนายกระดับตลาดแผง สวย สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล  งบประมาณดําเนินการ  
17 ,910  บาท 
 66 . โครงการอบรมการควบคุมกิจการคาที่กอใหเกิดเหตุรําคาญในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  
งบประมาณดําเนินการ  23 ,230  บาท 
 67 . โครงการคุมครองผูบริโภคในโรงเรียนโดยกลุม อย.นอย โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม ป 2561   
งบประมาณดําเนินการ  39 ,780  บาท 
 68 . โครงการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิสูมาตรฐานการบริการ  งบประมาณดําเนินการ   
501 ,924  บาท 
 69 . โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ  งบประมาณดําเนินการ  29 ,154  บาท 
 70 . โครงการจางเหมาแพทยแผนไทย  งบประมาณดําเนินการ  192 ,000  บาท 
 71 . โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย ซอมแซม
ครุภัณฑศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย  งบประมาณดําเนินการ  173 ,700  บาท 

 

 ยุทธศาสตรที่  6   การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  
ประกอบดวย  โครงการพัฒนาที่ดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561   จํานวน  40   โครงการ 
 1 . โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาแหลงเรียนรูดานนวัตกรรมทางการศึกษาสําหรับพนักงาน 
และบุคลากรทางการศึกษา  งบประมาณดําเนินการ  748 ,020  บาท  
 2 . โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการศึกษาทองถิ่นสังกัดเทศบาล 
เมืองบุรีรัมย  งบประมาณดําเนินการ  48 ,040  บาท 
 3 . โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ไมมีวันลาในรอบป  งบประมาณดําเนินการ  2 ,100  บาท 

4 .โครงการจางเหมา... 



 

 
 

 
 

 4 . โครงการจางเหมาแรงงานหรือจางเหมาบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย  
งบประมาณดําเนินการ  362 ,000  บาท 
 5 . โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  งบประมาณดําเนินการ  1 ,442 ,396  บาท 
 6 . โครงการสรางเครือขายการจัดทําแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับภาคตะวันออก  
กลุมที่ 2   จํานวน 4  จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดนครราชสีมา,บุรีรัมย,ศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร  
งบประมาณดําเนินการ  251 ,500  บาท 
 7 . โครงการรวมประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเปนเจาภาพ  งบประมาณดําเนินการ  296 ,815  บาท 
 8 . โครงการรวมประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับ 
ทองถิ่นระดับประเทศ  งบประมาณดําเนินการ  244 ,720  บาท 
 9 . โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  งบประมาณดําเนินการ  265 ,200  บาท 
 10 . โครงการแขงขันนักเรียนคนเกงของโรงเรียนทองถ่ิน  งบประมาณดําเนินการ  54 ,964  บาท 
 1 1 . โครงการพัฒนาการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)  
งบประมาณดําเนินการ  1 ,448 ,025  บาท 
 1 2 . โครงการเขาคายทางวิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล  
ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
 1 3 . โครงการจัดสอบประเมินสมรรถนะของผู เรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา  
งบประมาณดําเนินการ  25 ,070  บาท 
 1 4 . โครงการจัดสอบเตรียมความพรอมนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  (พรี ม.1 )  
งบประมาณดําเนินการ  29 ,370  บาท 
 1 5 . โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย  งบประมาณ
ดําเนินการ  19 ,620  บาท 
 16 . โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  งบประมาณดําเนินการ  60 ,000  บาท 
 17 . โครงการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย งบประมาณดําเนินการ 91 ,656 .76 บาท 
 1 8 . โครงการสงเสริมสถานศึกษารณรงคปองกันปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาดีเดน  
งบประมาณดําเนินการ  145 ,000  บาท 
 19 . โครงการรักการอาน  งบประมาณดําเนินการ  100 ,000  บาท 
 20 . โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แจกเด็กนักเรียน งบประมาณดําเนินการ  
7 ,490 ,118 .02  บาท 
 21 . โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน งบประมาณดําเนินการ  
22 ,866 ,400  บาท 
 22 . โครงการสนับสนุนคาใชจายในการตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นฐาน  งบประมาณ
ดําเนินการ  23 ,691 ,931  บาท 
 23 . โครงการสนับสนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  งบประมาณดําเนินการ  1 ,727 ,500  บาท 
 24 . โครงการจัดหาครุภัณฑการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1   งบประมาณอยูระหวางดําเนินการกัน
เงินไมกอหนี้  450 ,300  บาท 

25 .โครงการกอสราง... 
 



 

 
 

 

 2 5 . โครงการกอสรางอาคารเรียน 4  ชั้น 1 2  หองเรียนเทศบาล 2  “อิสาณธีรวิทยาคาร” 
งบประมาณอยูระหวางดําเนินการ  849 ,999 .90  บาท 
 2 6 . โครงการจัดซื้อครุภัณฑศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย  งบประมาณอยูระหวาง
ดําเนินการกันเงินไมกอหนี้  221 ,200  บาท 
 27 . โครงการจัดซื้อครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานทั่วไปโรงเรียนเทศบาล 2   งบประมาณอยูระหวาง
ดําเนินการกันเงินไมกอหนี้  232 ,800  บาท 
 28 . โครงการจัดซื้อครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานทั่วไปโรงเรียนเทศบาล 3   งบประมาณอยูระหวาง
ดําเนินการกันเงินไมกอหนี้  287 ,790  บาท 
 2 9 . โครงการจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแกนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ และ
การศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาล  งบประมาณดําเนินการ  30 ,000  บาท 
 30 . โครงการจัดงานประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม  งบประมาณดําเนินการ  38 ,467  บาท 
 31 . โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและสมโภชศาลพระหลักเมือง  งบประมาณดําเนินการ  
399 ,972  บาท 
 32 . โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา  งบประมาณดําเนินการ  388 ,720  บาท 
 33 . โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  งบประมาณดําเนินการ  759 ,708 .27  บาท 
 34 . โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง  งบประมาณดําเนินการ  
20 ,000  บาท 
 35 . โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  งบประมาณดําเนินการ  909 ,955  บาท 
 36 . โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
เมืองบุรีรัมย  ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
 40 . โครงการจัดงานมหกรรมดนตรี "เทิดไทคีตราชัน" ประกวดวงดนตรีคอมโบพรอมหางเครื่อง  
งบประมาณดําเนินการ  846 ,344 .22  บาท 

 

 ยุทธศาสตรที่  7   การพัฒนาเมืองการบริหารและการบริการประชาชน ประกอบดวย          
โครงการพัฒนาที่ดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561   จํานวน  39   โครงการ 
 1 . โครงการจัดหาครุภัณฑในการปฏิบัติงานทั่วไปกองชาง  งบประมาณดําเนินการ  521 ,000  บาท 
 2 . โครงการปรับปรุงระบบ GIS  งบประมาณดําเนินการ  216 ,000  บาท 
 3 . โครงการจัดหาครุภัณฑในการปฏิบัติงานทั่วไปกองชางสุขาภิบาล  งบประมาณดําเนินการ  
136 ,690  บาท 
 4 . โครงการจัดหาครุภัณฑในการปฏิบัติงานทั่วไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  งบประมาณ
ดําเนินการ  112 ,451  บาท 
 5 . โครงการประชุมคณะกรรการกองทุน/ที่ปรึกษาอนุกรรมการ/คณะทํางาน  งบประมาณ
ดําเนินการ  57 ,550  บาท 
 6 . โครงการจางเหมาบุคลากรชวยปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีและบันทึกขอมูล  
งบประมาณดําเนินการ  92 ,257  บาท 
 7 . โครงการจัดซื้อจัดจางวัสดุครุภัณฑและการบริหารจัดการกองทุน  งบประมาณดําเนินการ  
23 ,038  บาท    

8 .โครงการจัดหา... 
 



 

 
 

 8 . โครงการจัดหาครุภัณฑในการปฏิบัติงานของศูนยแพทยชุมชน รพ.บุรีรัมยสาขา 2   
(ศูนยบริการ สาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย)  งบประมาณดําเนินการ  182 ,480  บาท 
 9 . โครงการจัดหาครุภัณฑในการปฏิบัติงานทั่วไปกองการศึกษางบประมาณดําเนินการ 132 ,600  บาท 
 10 . โครงการกิจกรรมวันเทศบาลและรวมกิจกรรมวันทองถิ่นไทย งบประมาณดําเนินการ  
31 ,020  บาท 
 11 . โครงการรวมกิจกรรมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย  ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
 12 . โครงการสงเสริมประชาธิปไตยการปกครองทองถิ่นและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับ
ตางๆ ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ  
 13 . โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาบุคลากร  งบประมาณดําเนินการ  
612 ,685  บาท 
 14 . โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจาง   งบประมาณดําเนินการ  
13 ,260  บาท 
 15 . โครงการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณพนักงานและลูกจาง  งบประมาณดําเนินการ  
3 ,600  บาท 
 1 6 . โครงการจางเหมาแรงงานหรือจางเหมาบริการของสํานักปลัดเทศบาล  งบประมาณ
ดําเนินการ 1 ,365 ,600  บาท 
 17 . โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล  งบประมาณดําเนินการ  
154 ,800  บาท 
 18 . โครงการจัดกิจกรรม 5  ส สํานักงาน  ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
 19 . โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารสํานักงานสถานีขนสงผูโดยสารใหม  งบประมาณอยู
ระหวางดําเนินการกันเงินไมกอหนี้  9 ,530 ,000  บาท 
 20 . โครงการติดตามผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของเทศบาล  ดําเนินการโดยไมใช 
งบประมาณ 
 2 1 . โครงการสนับสนุนงบประมาณสําหรับชวยเหลือประชาชนใหกับสํานักงานเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย  งบประมาณดําเนินการ  30 ,000  บาท 
 22 . โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  งบประมาณดําเนินการ  17 ,400  บาท 
 23 . โครงการจัดหาอุปกรณ/ครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานทั่วไปงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณดําเนินการ  625 ,400  บาท 
 24 . โครงการฝกอบรมทบทวนเสริมสรางทักษะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปองกัน/ 
พนักงานดับเพลิง  งบประมาณดําเนินการ  17 ,975  บาท 
 25 . โครงการฝกอบรมทบทวนเสริมสรางทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.  ดําเนินการ
โดยไมใชงบประมาณ 
 2 6 . โครงการฝกอบรมเสริมสรางความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกเด็กและ
เยาวชน  งบประมาณดําเนินการ  29 ,151  บาท 
 2 7 . โครงการประชาสัมพันธสงเสริมความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งบประมาณดําเนินการ  1 ,400  บาท 
 

28 .โครงการฝกอบรม... 
 
 



 

 
 

 28 . โครงการฝกอบรมเสริมสรางความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชน 
งบประมาณดําเนินการ  1 ,400  บาท 
 29 . โครงการฝกซอมแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดําเนินการโดยไมใช
งบประมาณ 
 30 . โครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
 31 . โครงการจางเหมาจัดความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง/การจัดการจราจรดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในเขตเทศบาล  งบประมาณดําเนินการ  777 ,600  บาท 
 32 . โครงการฝกอบรมและใหความรูการใชงานคอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกตและอินเตอรเน็ต  
งบประมาณดําเนินการ  2 ,710  บาท 
 33 . โครงการจางเหมาพนักงานควบคุมดูแลระบบเครื่องเสียงงานประชาสัมพันธ  งบประมาณ
ดําเนินการ  104 ,400  บาท 
 3 4 . โครงการจัดหาครุภัณฑในการปฏิบัติงานทั่วไปกองวิชาการและแผนงาน  งบประมาณ
ดําเนินการ  135 ,400  บาท 
 35 . โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผน
พัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย  งบประมาณดําเนินการ  13 ,370  บาท 
 36 . โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานทั่วไปกองคลัง  งบประมาณดําเนินการ 87 ,100  
บาท 
 37 . โครงการบันทึกขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินสูระบบ (GIS)  งบประมาณ
ดําเนินการ  216 ,000  บาท 
 38 . โครงการออกสํารวจผูที่อยูในขายเสียภาษีแตยังไมยื่นแบบแสดงรายการภาษี  ดําเนินการ
โดย  ไมใชงบประมาณ 
 39 . โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงานทั่วไปกองสวัสดิการสังคม  งบประมาณดําเนินการ  
31 ,800  บาท 

   

 เพื่อใหการบริหารของเทศบาลเมืองบุรีรัมยเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  ในดานความโปรงใส

ประชาชนสามารถรับขอมูลผลการดําเนินงานจึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําป  ใหสมาชิกสภา

เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมยใน      

แตละดานตามรายยุทธศาสตรการพัฒนา  ในสวนของรูปภาพประกอบการดําเนินโครงการพัฒนาสามารถเขา

ไปสืบคนไดที่หนาเว็บไซตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  www.buriramcity.go.th  ในหัวขอ “ประมวลภาพโครงการ

พัฒนาตามนโยบายรายยุทธศาสตร  การพัฒนา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561” 

 

 

************************* 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย 

 



รายรับ ประมาณการ รับจริง สูงหรือต่ํา

หมวดภาษี

                ภาษีจัดเก็บเอง 20,780,000.00         21,751,103.56       971,103.56              

                ภาษีจัดสรร 86,700,000.00         100,950,851.26     14,250,851.26          

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 6,174,500.00          7,110,050.96        935,550.96              

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 21,797,400.00         18,481,883.85       3,315,516.15-            

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย 9,300,000.00          7,881,864.70        1,418,135.30-            

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 14,585,290.00         16,528,505.44       1,943,215.44            

หมวดรายจากทุน 5,000.00                -                     5,000.00-                 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปตามมติคณะกรรมการฯ 207,313,840.00       190,920,987.00     16,392,853.00-          

รวมรายรับตามเทศบัญญัติ 366,656,030.00      363,625,246.77    3,030,783.23-            

หมวดเงินอุดหนุน ไมตราเทศบัญญัติ 52,493,550.45         52,493,550.45       -                        

รวมรายรับท้ังสิ้น 419,149,580.45      416,118,797.22    3,030,783.23-            

รายจาย ประมาณการ จายจริง รายจายคงเหลือ

งบกลาง 42,372,890.00         39,948,859.37       2,424,030.63-            

หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) 5,830,560.00          5,718,060.00        112,500.00-              

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 146,809,940.00       143,202,144.00     3,607,796.00-            

หมวดคาตอบแทน 3,702,900.00          3,205,492.50        497,407.50-              

หมวดคาใชสอย 86,778,730.00         81,103,992.37       5,674,737.63-            

หมวดคาวัสดุ 25,173,820.00         23,180,377.44       1,993,442.56-            

หมวดคาสาธารณูปโภค 6,830,000.00          6,522,360.86        307,639.14-              

หมวดเงินอุดหนุน 9,728,000.00          9,705,173.00        22,827.00-                

หมวดคาครุภัณฑ 3,489,190.00          3,082,031.00        407,159.00-              

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 35,880,000.00         35,280,000.00       600,000.00-              

หมวดรายจายอ่ืน ๆ 60,000.00               17,400.00            42,600.00-                

รวมรายจายตามงบประมาณ 366,656,030.00      350,965,890.54    15,690,139.46-          

เงินอุดหนุนทั่วไป ไมไดตราเทศบัญญัติ 52,493,550.45         52,493,550.45       -                        

รวมรายจายทั้งสิ้น 419,149,580.45      403,459,440.99    15,690,139.46-          

รายรับจริงสูงกวาจายจริง 12,659,356.23     

เทศบาลเมืองบุรีรัมย

สรุปรายรับจริง - จายจริง ประจําปงบประมาณ 2561

ณ วันที่  30 กันยายน 2561



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ 
การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 





 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561 

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 




























































































