“พระบรมราโชวาท”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
การทํางานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น ปราศจากปัญหา ข้อขัดแย้ง ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคน
จํานวนมากย่อมมีความคิดความต้องการ ที่แตกต่างกันไป มากบ้าง น้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น
ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น
มิใช่เหตุที่จะทําให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียง เพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุสําคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง
ทั้งในวิถีทาง และวิธีการปฏิบัติ

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
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ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557
ภายใต้นโยบายการบริหารงาน ของ นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
โครงการที่เป็ นผลงานเด่น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณทางเข้าเมือง ถนนจิระ
รื้อบล็อกคอนกรีตเพื่อเปิดช่องทางจราจรถนนหลักเมือง ช่วงระหว่างศาลพระหลักเมืองบุรีรัมย์
และวัดกลางพระอารามหลวง พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ประดับไฟ/โคมไฟ เนื่องในโอกาสวันสําคัญของชาติและเทศกาลต่าง ๆ อย่างยิ่งใหญ่และเป็นที่
ประทับใจของประชาชน
1.1 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
1.2 เทศกาลคริสมาสและวันขึ้นปีใหม่
1.3 เทศกาลตรุษจีน
โครงการติดตั้งเครื่องจัดทําระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณวงเวียนหน้าศาลากลางหลังเก่า
โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะ ระยะที่ 3
การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม โดยการเปิดช่องทางระบายน้ําลงคลองละลม
การจัดระเบียบเพื่อคืนทางเท้าแก่ประชาชน
โครงการถนนคนเดิน เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท (Sroew Ground Walking Street)
โครงการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32
โครงการจัดงานมหกรรมดนตรี “เทิดไท้คีตราชัน” ประกวดวงดนตรีคอมโบพร้อมหางเครื่อง
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการบริการประชาชน
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โครงการที่กําลังดําเนินการและมีแนวนโยบายจะดําเนินการ

 โครงการที่กําลังดําเนินการ

1
2
3
4

โครงการปรับปรุงสวนรมย์บุรี 200 ปี
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ชุมชนเทศบาล) เป็นลานอเนกประสงค์
โดยปูกระเบื้องเซรามิกเกรดแกรนิตโต้ผิวหยาบกันลื่นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตามแบบแปลนที่
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์กําหนด
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสี่แยกไฟจราจรหน้าศาลากลางหลังเก่า และบริเวณหอนาฬิกา
โดยการติดตั้งเสาไฟสูงส่องสว่าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ําและบ่อพัก ซอยข้างบ้านเลขที่ 180/9 ไปทางทิศใต้
ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ

 โครงการที่มีแนวนโยบายจะดําเนินการ
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โครงการขยายถนนหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์
โครงการปรับปรุงถนนข้ามทางรถไฟ 2 จุด
คือ ช่วงถนนสายบุรีรัมย์–สตึก และช่วงถนนสายบุรีรัมย์-พุทไธสง
โครงการปรับปรุงถนนจิระ โดยปรับปรุงเป็นถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
โครงการรื้อตลาดผลไม้ สร้างสถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา) และอาคารพาณิชย์
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณสํานักงาน กศน. บุรีรัมย์ เดิม
โครงการจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงการขยายถนนจิระบริเวณช่วงหน้าศาลากลางจังหวัดบุรรี ัมย์หลังเก่า - ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
-ที่ว่าการอําเภอเมืองบุรีรัมย์
โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างเกาะกลางถนน และบนทางเท้าทั้งสองข้างตลอดแนวถนนเสด็จนิวัติ
โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเสด็จนิวัติ
โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและไฟส่องสว่างถนนนิวาศตลอดแนว
โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนและไฟส่องสว่าง รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนจิระช่วงซุ้มประตูเฉลิมพระ
เกียรติ ถึงหน้าศาลากลางหลังเก่า
โครงการติดตัง้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซลาเซลล์)
โครงการจัดหารถดับเพลิงที่ทนั สมัยแบบมีบันไดเลื่อนสูง 45 เมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
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โครงการกอสรางซุมปรัตูเฉลิมพรัเกียรติ ณ บริเวณทางเขาเมือง ถนนจิรั
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ดําเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณทางเข้าเมือง ถนนจิระ เพื่อแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของบ้านเมือง
ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

รื้อบล็อกคอนกรีตเพื่อเป&ดชองทางจราจรถนนหละกเมือง ชวงรัหวางศาลพรัหละกเมืองบุรีระมย, แลัวะดกลาง
พรัอารามหลวง พรอมติดตะ้งสะญญาณไฟจราจร
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ดําเนินการรื้อบล็อกคอนกรีตที่ปิดกั้นการจราจรบนถนนหลักเมือง ทําให้ประชาชนไม่สามารถ
คมนาคมสัญจรได้ ซึ่งขณะนี้ประชาชนสามารถคมนาคมสัญจรได้ตามปกติ ลดปัญหาการจราจร ลดอุบัติเหตุ และ
เพิ่มความสะดวกในการเข้าไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลปึงเถ่ากงม่า และสระน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
วัดกลางพระอารามหลวง
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ปรัดะบไฟ/โคมไฟ เนื่องในโอกาสวะนสําคะญของชาติแลัเทศกาลตาง ๆ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ดําเนินการประดับไฟฟ้าตามถนนและสถานที่สําคัญต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เนื่องในโอกาสวันสําคัญและเทศกาลต่างๆ อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างความสวยงามเป็นที่ประทับใจของประชาชน
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช

เทศกาลคริสมาสและวันขึ้นปี ใหม่
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เทศกาลตรุ ษจีน

โครงการติดตะ้งเครื่องจะดทํารับบสะญญาณไฟจราจร
บริเวณวงเวียนหนาศาลากลางหละงเกา
การติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร ช่วยให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในการ
สัญจร อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น
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โครงการกอสรางรับบกําจะดขยั รัยัที่ 3
โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะ ระยะที่ 3 เป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับปริมาณขยะในอนาคตที่ มี
แนวโน้ ม เพิ่ มขึ้ น โดยดํ า เนิ น การก่ อสร้ า งบ่ อ ฝั งกลบขยะ ระยะที่ 3 ตามแบบแปลนที่ เ ทศบาลได้ อ อกแบบไว้
ประกอบด้วย งานบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ท่อรวบรวมน้ําเสีย ท่อระบายก๊าซ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การแกไขป6ญหาน้ําทวม โดยการเป&ดชองทางรับายน้ําลงคลองลัลม
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ดําเนินการเปิดช่องทางระบายน้ําลงคลองละลม ถนนรมย์บุรี หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
บุรีรัมย์ และถนนจิระเยื้องสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ เพื่อช่วยระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วมขังในเขตเทศบาล
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การจะดรัเบียบเพื่อคืนทางเทาแกปรัชาชน
เทศบาลเมื อ งบุ รี รั ม ย์ มี น โยบายที่ จ ะคื น ทางเท้ า แก่ ป ระชาชน โดยที่
ผู้ประกอบการค้า หาบเร่ แผงลอย ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก จึงได้
ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและตกลงร่วมกันที่จะตีเส้นกําหนดสัดส่วน
และแนวเขตให้วางสินค้าบนทางเท้าได้ กําหนดจุดและแนวเขตผ่อนผัน
การตั้งวางหาบเร่ แผงลอย พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจควบคุมกํากับ
ดูแล กวดขัน การร่ว มมือปฏิ บัติอย่า งเคร่งครัด และดํา เนินมาตรการนี้
อย่างครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนด้วยดี

โครงการถนนคนเดิน เซราักราว วอล,คกิ้ง สตรีท (Sroew Ground Walking Street)
ถนนคนเดิน เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท (Sroew Ground
Walking Street) เป็นถนนคนเดินที่แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นอัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนบุรีรัมย์ เป็นแหล่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับประชาชน กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนถนนคนเดินฯ
แห่ ง นี้ มี ม ากมายหลากหลายสร้ า งความพึ ง พอใจ ความ
ประทั บ ใจให้ กั บ ผู้ ม าเยื อ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ของ
โครงการเกิดการต่อยอดของกิจกรรมต่างๆ เชื่อมโยงไปสู่
ภาคธุ ร กิ จ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว สร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ จั ง หวั ด
บุรีรัมย์อย่างงดงาม
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โครงการเปIนเจาภาพการจะดการแขงขะนกีฬานะกเรียนองค,กรปกครอง
ส ว นท องถิ่ น แห ง ปรัเทศไทย รัดะ บ ภาคตัวะ น ออกเฉี ย งเหนื อ
คระ้งที่ 32
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้เป็นเจ้าภาพจัด การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ประจําปีการศึกษา 2557 รอบคัดเลือก
ระดับ ภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนือ โดยใช้ชื่ อการแข่งขัน ว่ า “เมืองแปะ
เกมส์” ระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม 2557
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โครงการจะดงานมหกรรมดนตรี “เทิดไทคีตราชะน” ปรักวดวงดนตรีคอมโบพรอมหางเครื่อง
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5
ธันวาคม 2557 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการมหกรรมดนตรี “เทิดไท้คีตราชัน” ประกวดวงดนตรีคอมโบ้
พร้อมหางเครื่อง
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โครงการที่กําลังดําเนินการและมีแนวนโยบายจะดําเนินการ

 โครงการที่กําลังดําเนินการ
โครงการประบปรุงสวนรมย,บุรี ๒๐๐ ปQ
การปรับปรุงสวนรมย์บุรี 200 ปี เป็นการก่อสร้างปรับปรุงรั้วด้านหน้า-ด้านข้าง ก่อสร้างป้ายชื่อและประตูทางเข้าออก ปูกระเบื้องคอนกรีตลานอเนกประสงค์ ปูบล็อกประดับพื้น ต่อเติมเวทีกลางแจ้ง ต่อเติมหลังคา ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง จัดสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์กําหนด

โครงการประบปรุงสวนสาธารณัหนาเทศบาลเมืองบุรีระมย, (ชุมชนเทศบาล)
การปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ชุมชนเทศบาล) เป็นลานอเนกประสงค์ โดยปูกระเบื้องเซรามิก
เกรดแกรนิตโต้ผิวหยาบกันลื่นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์กําหนด
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ด้านการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ได้รับเงินรางวัล 1,422,222.22 บาท
 รางวัลท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีด้านขยะมูลฝอยครบ
6 สมรรถนะ รางวัล 6 ดาว จากกรมควบคุมมลพิษ
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
 รางวัลท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการสุขาภิบาลอาหาร
จัดโดยกรมอนามัย

 รางวัลท้องถิ่นต้นแบบด้านการจัดการ
ขยะและของเสียอันตรายจากชุมชน
“เมืองอิสาณ สิ่งแวดล้อมสร้างสุข”
จัดโดยสํานักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 11
จังหวัดนครราชสีมา

 รางวัลชุมชนปลอดภัยตามโครงการประกวดชุมชนปลอด
ขยะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจําปี 2557 (Zero
Waste) จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 ใบประกาศท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้าง
สมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ
ของเสียชุมชน

 รางวัลประกวดนวัตกรรมกองทุน
ดีเด่น “โครงการชุมชนบุลําดวนใต้
ปลอดลูกน้ํายุงลาย ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก” อันดับ 1 ระดับอําเภอ
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

0

รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมีท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือก 4 แห่ง ได้แก่
อบจ.นนทบุรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลตําบลขุนหาญ
และเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโดยกรมอนามัย
 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2557
ประเภท รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
ระดับดีเด่น “โครงการแพทย์แผนไทยสู่ศูนย์การเรียนรู้
จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Environmental Health Accrediation) EHA จากกรมอนามัย 2 ด้าน
1. ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร EHA1000
2. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป EHA4100
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สรุปผลงานที่ได้ดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
แยกตามรายยุ ทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ํา
แนวทางที่ 2 ติดตั้ง ปรับปรุง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางที่ 3 การจัดการจราจรและการขนส่ง
แนวทางที่ 4 ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุงและขยายบริการของการประปา
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. โครงการติดตั้งเครื่องจัดทําระบบสัญญาณไฟจราจรจํานวน 1 ชุด บริเวณวงเวียนหน้าศาลา
กลางหลังเก่า
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะโรงเรียนเทศบาล 3
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบริเวณถนนคนเดิน (เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท :
Sroew Ground Walking Street)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์ของบ้านเมือง
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในวันสําคัญต่างๆ
2. โครงการทัวร์ขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2557
3. โครงการดูดล้างท่อระบายน้ํา ท่อน้ําเสียและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ํา ในเขตเทศบาล
4. โครงการจ้างเหมากรมราชทัณฑ์ลอกท่อระบายน้ําและระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย ในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์
5. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ําจากแหล่งต่างๆ ที่เทศบาลรับผิดชอบ
6. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ําเสียในสถานีสูบน้ําเสีย
7. โครงการทํารางระบายน้ําในตลาดค้าปลีกเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
8. โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะระยะที่ 3
9. โครงการจัดทําแท่นล้างล้อรถเก็บขนขยะ
10. โครงการจัดทําจุดรองรับขยะอันตรายประจําชุมชน
11. โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดถนนสายหลัก ถนนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตลาดค้าส่ง
ค้าปลีก ตลาดไนท์บาซาร์ ตลาดอาหารและเครื่องดื่ม ตลาดผลไม้ และคลองละลม
12. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์การรักษาความสะอาด การเก็บขนขยะมูลฝอย
13. โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาสวนสาธารณะ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. โครงการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ และความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่ 3 การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน
2. โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการจัดทําแผนชุมชนในเขตเทศบาลทุกชุมชน
3. โครงการแต่งฝันแต้มรอยยิ้มเติมความสุขให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
4. โครงการเพื่อนเตือนเพื่อนต้านยาเสพติด
5. โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
6. โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)
7. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอเมืองบุรีรัมย์
8. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์
9. โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง
10. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในชุมชน
11. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน
12. โครงการเชิดชูคุณธรรมพ่อตัวอย่างประจําชุมชน
13. โครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่างประจําชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการสาธารณสุข
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงและขยายบริการด้านการักษาพยาบาล
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและให้บริการแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือก
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมระบบงานสร้างเสริมสุขภาพอนามัย
แนวทางที่ 6 ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
แนวทางที่ 7 ป้องกันการติดยาและสารเสพติด
แนวทางที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 9 ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆ่าสัตว์และควบคุมการเลี้ยงสัตว์
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
2. โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน
3. โครงการส่งเสริมอนามัยมารดาและทารกในหญิงตั้งครรภ์
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4. โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร
5. โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใจใส่กายสมบูรณ์"
6. โครงการตรวจสุขภาพผู้ประกอบการค้าในตลาดสดและกลุ่มซาเล้งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
7.โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในหญิงวัยเจริญพันธ์(30-60ปี)
8. โครงการชีวิตเบาหวานสดใสไร้ภาวะแทรกซ้อน
9. โครงการตรวจคัดกรองป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
10. โครงการ Open House เล่าเรื่องสุขภาพ
11. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงในศูนย์แพทย์ชุมชน
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 1 ปี 2557
12. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
13. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในหญิงวัยเจริญพันธ์ (35 - 59 ปี)
14. โครงการพัฒนาศักยภาพนักสุขภาพครอบครัว ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
สาขา 1 ปี 2557
15. โครงการตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดผู้สูงอายุ
16. โครงการคลินิกไม้งามใส่ใจสมองเสื่อม
17. โครงการชุมชนร่วมใจ ดูแลผู้ป่วย Stroke ผู้สูงอายุและผู้พิการ
18. โครงการสื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ก้าวหน้า พัฒนาศูนย์บริการ
19. โครงการเครือข่ายคนพิการเข้มแข็ง
20. โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิสู่มาตรฐานการบริการ
- จัดให้มีแพทย์มาตรวจรักษาพยาบาลที่ศูนย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 2
(ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ)
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ
- จัดให้มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวช่วยงานศูนย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 2
21. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน
22. โครงการอบรมนวดแผนไทยและกดจุดเพื่อบําบัด
23. โครงการแผนไทยรักจริงไม่ทิ้งกัน
24. โครงการจ้างเหมาผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย
25. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
26. โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
27. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
28. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.
29. โครงการเยี่ยมดูแลและส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกแรกเกิดในชุมชน
30. โครงการเฝ้าระวังภาวะทางโภชนาการเด็กต่ํากว่า 6 ปี ในชุมชน
31. โครงการ “วัยรุ่นพันธุ์ใหม่ เข้าใจเพศศึกษา”
32. โครงการ “เด็กยุคใหม่ถูกสุขอนามัย ใส่ใจตนเอง”
33. โครงการสวย ใส ไร้อ้วน
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34. โครงการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอ้วน ลดเสี่ยง ในศูนย์แพทย์ชุมชน
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปี 2557
35. โครงการชมรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
36. โครงการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมเห็ด
37. โครงการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
38. การคัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันและภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ
39. โครงการชุมชนสะพานยาวร่วมใจป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ
40. โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพสวนรมย์บุรีรุ่งอรุณ
41. โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพสวนรมย์บุรีสนธยา
42. โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนหลักเมือง
43. โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนวัดอิสาณ
44. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนบุลําดวนเหนือ
45. โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายหว้ายตันกง
46. โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายแบบแอโรบิค 2001
47. โครงการชวนเพื่อปั่นเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Car Free Day)
48. โครงการชุมชนหลักเมืองป้องกันภัยเงียบ
49. โครงการสุขภาพดีด้วยลีลาศ
50. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
51. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
52. โครงการป้องกันและแก้ไขสารเสพติด เอดส์และการตั้งครรภ์ ในสถานศึกษา
53. โครงการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2557
54. โครงการรณรงค์กําจัดลูกน้ําและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2557
55. โครงการธงฟ้าปลอดลูกน้ํายุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหลักเมือง
56. โครงการชุมชนสะพานยาวปลอดโรคไข้เลือดออก
57. โครงการพัฒนาแกนนําเยาวชนด้านการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์โรคติดต่อฯ
58. โครงการบุลําดวนใต้ปลอดลูกน้ํายุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
59. โครงการครอบครัวสุขใจห่างไกลยาเสพติด
60. โครงการรณรงค์พัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety)
61. โครงการพัฒนายกระดับสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
62. โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยดูแลตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
63. โครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย
64. โครงการเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยในชุมชน
65. โครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน
66. โครงการรณรงค์ประเพณีปลอดแอลกอฮอล์
67. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในโรงฆ่าสัตว์
- จัดซื้อเครื่องฉีดน้ํา 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 1 เครื่อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่

การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1 พัฒนาการบริการและบุคลากรทางการศึกษา
2 ปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
3 ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษา
4 สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
5 ปรับปรุงอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
6 เสริมสร้างจริยธรรม และลักษณะนิสัยของนักเรียน
7 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
8 ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และกิจการเยาวชน
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. โครงการวัดและประเมินผลการเรียนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
3. โครงการจัดสอบเตรียมเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ฟรี ม.1)
4. โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
5. โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดทางการศึกษา
6. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
7. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสําหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
8. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
9. โครงการประเมินสถานศึกษาภายในประจําปี
10. โครงการร่วมจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ
11. โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
12. โครงการเข้าค่ายทางวิชาการนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
13.โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
14. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แจกเด็กนักเรียน
15. โครงการสนับสนุนอาหาร (กลางวัน) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
16. โครงการสนับสนุนอาหาร (กลางวัน) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนนอกสังกัดเทศบาล
17. โครงการจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสําเร็จการศึกษาและอําลาสถาบัน
18. โครงการนุ่งผ้าไหมใส่บาตรพระคุยธรรมะยามเช้านักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
19. โครงการจัดงานประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
20. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ สมโภชศาลพระหลักเมือง
21. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
22. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
23. โครงการจัดงานมหกรรมดนตรี "เทิดไท้คีตราชัน" ประกวดวงดนตรีคอมโบ้พร้อมหางเครื่อง
24. โครงการสนับสนุนส่งเสริมและการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล / อปท.
25. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
26. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัยเกมส์สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
27. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเยาวชนและประชาชนท้องถิ่น
28. โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเมืองการบริหารและการบริการประชาชน
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมความรู้และการประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 5 ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล
แนวทางที่ 7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
แนวทางที่ 8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน
แนวทางที่ 9 ปรับปรุงกิจการพาณิชย์ของเทศบาล
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
2. โครงการร่วมกิจกรรมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์
3. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่น
4. โครงการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
5 ธันวามหาราช
5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
- จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จํานวน 1 เครื่อง
6. โครงการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณพนักงาน/ลูกจ้าง
7. โครงการรดน้ําดําหัวผู้บริหาร
8. โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้านรักษาความสะอาด/ยามรักษาความปลอดภัยอาคารสํานักงาน
9. โครงการจัดหาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์สําหรับปฏิบัติงานสํานักงาน
- เลื่อยโซ่ จํานวน 1 เครื่อง
- รถขุดตักหน้าหลัง จํานวน 1 คัน
- รถกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 1 คัน
10. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานทั่วไปกองช่างสุขาภิบาล
- เครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1 กิโลวัตต์ชนิดเบนซิน จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง จํานวน 1 เครื่อง
- ไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
- เครื่องปั้มน้ํา จํานวน 1 เครื่อง
- ถังเก็บน้ําขนาด 2,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง
- เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น จํานวน 1 เครื่อง
11. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานศูนย์การชุมชน ร.พ.บุรีรัมย์ สาขา 2 (ศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลเมืองบุรีรัมย์)
12. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับปฏิบัติงานทั่วไปกองวิชาการและแผนงาน
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด
13. โครงการจัดกิจกรรม 5 ส
14. โครงการจ้างเหมาบุคลากรช่วยงานบันทึกข้อมูลงานการเงินและบัญชี
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15. โครงการบริหารจัดการกองทุน
16. โครงการติดตามผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
17. โครงการสนับสนุนอุดหนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนอันเป็นสาธารณประโยชน์
(อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์)
18. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของเทศบาล
19. โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล
20. โครงการให้คําปรึกษาเรื่องกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
21. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
22. โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS)
23. โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
24. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันฯ แก่เด็กและเยาวชน
25. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
26. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกบุคคลธรรมดา/ตํารวจชุมชนจัดระเบียบความเรียบร้อย
ภายในเขตเทศบาลตลาดสด ตลาดไนท์ ตลาดค้าส่ง-ค้าปลีก ตลอดจนสถานที่อื่น
27. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับการบริการการอํานวยความสะดวกและการรักษาความการ
รักษาความปลอดภัย
- โทรทัศน์สี LCD จอภาพ 32 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง
- กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (เครื่องบันทึก/ควบคุม) จํานวน 6 ชุด
- อุปกรณ์ชุดไฟฉุกเฉินและไฟฟ้าส่องสว่าง จํานวน 6 ชุด
28. โครงการก่อสร้างห้องสุขาสํานักงานสถานีขนส่งบริเวณด้านล่างข้างห้องจุดลงเวลา
*********************
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สรุปผลงานที่ได้ดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
แยกตามรายยุ ทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ํา
แนวทางที่ 2 ติดตั้ง ปรับปรุง และขยายเขตไฟฟ้า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ํา
แนวทางที่ 2 ติดตั้ง ปรับปรุง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางที่ 3 การจัดการจราจรและการขนส่ง
แนวทางที่ 4 ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุงและขยายบริการของการประปา
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําและบ่อพักถนนตรงข้ามสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ด้านทิศตะวันตะวันออก (ชุมชนหลังศาล)
2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําและบ่อพักถนนซอยข้างร้าน พีเจซาวด์ (ชุมชน
ประปาเก่า)
3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําและบ่อพักถนนภายในโครงการหมู่บ้านไทย
สมุทร (ชุมชนราชภัฏ) จํานวน 4 สาย
4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําและบ่อพักถนนธานี ซอย 1 ไปทางทิศ
ตะวันตก (ชุมชนหนองปรือ)
5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําและบ่อพักถนนบุลําดวนไปทางทิศเหนือ
ข้างบ้านเลขที่ 33/8 (บ้านคุณดอกไม้)
6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําถนนซอยหลังวัดธรรมธีราราม ข้างบ้านเลขที่
178/36 (ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ)
7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําและบ่อพักถนนซอยข้างบ้านเลขที่ 57/26
(ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ)
8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
9. โครงการปรับปรุงเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3 ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์ของบ้านเมือง
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. โครงการทัวร์ขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
3. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน
4. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
5. โครงการทัวร์ขยะรักษ์สิ่งแวดล้อมประจําปีงบประมาณ 2556
6. โครงการสถานศึกษาปลอดขยะอย่างยั่งยืน
7. โครงการดูดล้างท่อระบายน้ํา ท่อรวบรวมน้ําเสียและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ํา ในเขต
เทศบาล
8. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ําจากแหล่งต่างๆ ที่เทศบาลรับผิดชอบ
9. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ําเสียในสถานีสูบน้ําเสีย
10. โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะระยะที่ 3
11. โครงการจัดทําน้ําหมักชีวภาพสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
12. โครงการจ้างเหมายทําความสะอาดถนนสายหลัก ถนนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตลาดค้าส่ง –
ค้าปลีก ตลาดไนท์บาซาร์ตลาดอาหารและเครื่องดื่ม ตลาดผลไม้
13. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์การักษาความสะอาด การเก็บขนขยะมูลฝอย
14. โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาสวนสาธารณะ
15. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางแยกวัดอิสาณ
16. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานักงานเทศบาล (เดิม)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ และความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่ 3 การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน
แนวทางที่ 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
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โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. โครงการแต่งฝันแต้มรอยยิ้มเติมความสุขให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
2. โครงการเพื่อนเตือนเพื่อนต้ายยาเสพติด
3. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
4. โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง
5. โครงการเชิดชูคุณธรรมพ่อตัวอย่างประจําชุมชน
6. โครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่างประจําชุมชน
7. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน (เทศบาล – ชุมชนสัมพันธ์)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการสาธารณสุข
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงและขยายบริการด้านการักษาพยาบาล
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและให้บริการแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือก
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมระบบงานสร้างเสริมสุขภาพอนามัย
แนวทางที่ 6 ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
แนวทางที่ 7 ป้องกันการติดยาและสารเสพติด
แนวทางที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 9 ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆ่าสัตว์และควบคุมการเลี้ยงสัตว์
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. โครงการส่งเสริมอนามัยมารดาและทารกในหญิงตั้งครรภ์
2. โครงการความรู้เรื่องยากับผู้ป่วยเรื้อรัง
3. โครงการยานยนต์สาธารณะใส่ใจดูแลตน ก้าวพ้นโรคภัย สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า
4. โครงการชีวิตเบาหวานสดใส ไร้ภาวะแทรกซ้อน
5. โครงสร้างบุรีรัมย์สร้างสุขภาพเสริมสมรรถภาพกาย เพิ่มเครือข่ายบริโภคปลอดภัย
6. โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมในหญิงวัยเจริญพันธุ์
(35-39 ปี)
7. โครงการตรวจสุขภาพผู้ประกอบการค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
8. ตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดผู้สูงอายุ
9. โครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจผู้พิการ
10. โครงการสื่อสร้างสรรค์ สัมพันธ์ก้าวหน้าพัฒนาศูนย์บริการ
11. โครงการอบรมดูแลผู้พิการ
12. โครงการเครือข่ายคนพิการเข้มแข็ง

ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 | หน้า

26

13. โครงการพัฒนาหน่วยบริหารปฐมภูมิสู่มาตรฐานการบริการ
- จัดให้มีแพทย์มาตรวจรักษาพยาบาลที่ศูนย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 2 (ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ)
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให้ได้ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
- จัดให้มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวช่วยงานศูนย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 2
14. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน
15. โครงการแผนไทยรักจริงไม่ทิ้งกัน
16. โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
17. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
18. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.
19. โครงการเฝ้าระวังภาวะทางโภชนาการเด็ก 0-ต่ํากว่า 6 ปี ในชุมชน ปี 2556
20. โครงการเยี่ยมดูแลและส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกแรกเกิด ปี 2556
21. โครงการสุขภาพดี เริ่มต้นได้ด้วยตนเอง
22. สดใส สมวัย ตามสไตล์วัยรุ่น
23. โครงการตรวจคลื่นหัวใจผู้ป่วยเรื้อรัง
24. โครงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ปี 2556
25. โครงการคลินิกไม้งาม
26. โครงการผู้สูงวัยรักษ์สุขภาพ
27. โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนผู้สูงอายุชุมชนชุมเห็ด ปี 2556
28. โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนผู้สูงอายุชุมชนหน้าสถานี ปี 2556
29. โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ปี 2556
30. โครงการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
31. โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สวนรมย์บุรี รุ่งอรุณ
32. โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สวนรมย์บุรี สนธยา
33. โครงการส่งเสริมการออกกําลังการเพื่อสุขภาพชุมชนหลักเมือง
34. โครงการส่งเสริมการออกกําลังการเพื่อสุขภาพชุมชนวัดอิสาณ
35. โครงการส่งเสริมการออกกําลังการเพื่อสุขภาพชุมชนบุลําดวนเหนือ
36. โครงการส่งเสริมการออกําลังกายหว้ายตันกง
37. โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายแบบแอโรบิค 2001
38. โครงการชุมชนหลักเมืองป้องกันภัยเงียบ
39. โครงการสุขภาพดีด้วยลีลาศ
40. โครงการบุลําดวนใต้ป้องกันภัยเงียบ
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41. โครงการพัฒนาแกนนําเยาวชนด้านการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
42. โครงการเยาวชนวัยใสเรียนรู้เอดส์ และเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ
43. โครงการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2556
44. โครงการรณรงค์กําจัดลูกน้ําและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2556
45. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
46. โครงการพัฒนาแกนนําเยาวชนด้านการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและยาเสพติด
47. โครงการบุลําดวนใต้ปลอดลูกน้ํายุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
48. โครงการธงฟ้าปลอดลูกน้ํายุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนหลักเมือง
49. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรใน
สถานศึกษา
50. โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) และการพัฒนาสถานประกอบการตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้ได้มาตรฐาน
51. โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ดูแลตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
52. โครงการตลาดสด น่าซื้อ
53. โครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย
54. โครงการเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริการและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
แนวทางที่ 3 ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษา
แนวทางที่ 4 สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
แนวทางที่ 5 ปรับปรุงอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
แนวทางที่ 6 เสริมสร้างจริยธรรม และลักษณะนิสัยของนักเรียน
แนวทางที่ 7 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
แนวทางที่ 8 ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และกิจการเยาวชน
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล
2. โครงการพัฒนาครูและการเรียนการสอนโดยพฤษาจารย์และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
3. โครงการจัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. โครงการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนในสังกัด
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5. โครงการจัดสอบเตรียมเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ฟรี ม.1)
6. โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
7. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
9. โครงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน
10. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสําหรับเป็นหลักฐานในการศึกษาตลอดชีวิต
11. โครงการศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
12. โครงการแข่งขันคนเก่ง
13. โครงการพัฒนาครูดูแลเด็กฯ
14. โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานทางวิชาการ
15. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
16. โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
17. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แจกเด็กนักเรียน (เงินอุดหนุน)
18. โครงการสนับสนุนอาหาร (กลางวัน) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด (เงินอุดหนุน)
19. โครงการอาหาร (กลางวัน) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนนอกสังกัดเทศบาล (เงินอุดหนุน)
20. โครงการจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสําเร็จการศึกษาและอําลาสถาบัน
21. โครงการจัดงานประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
22. โครางการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสมโภชน์ศาลหลักเมือง
23. โครงการจัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
24. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
25. โครงการจัดแสดงดนตรี (คอมโบ)
26. โครงการสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล/อปท.
27. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (เงินอุดหนุน)
28. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัยเกมส์
ยุทธศาสตร์ที่ 7
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่
แนวทางที่

การพัฒนาเมืองการบริหารและการบริการประชาชน
1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
2 ส่งเสริมความรู้และการประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล
3 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
5 ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล
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แนวทางที่ 7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
แนวทางที่ 8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน
แนวทางที่ 9 ปรับปรุงกิจการพาณิชย์ของเทศบาล
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
2. โครงการจัดการเลือกตั้งนายก/สท.
3. โครงการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุน
4. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
- เครื่องโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
- จอโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 จอ
- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง
5. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร
6. โครงการจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการของสํานักปลัดเทศบาล
7. โครงการจ้างนักเรียนนักเรียนนักศึกษาทํางานระหว่างปิดภาคเรียน
8. โครงการรดน้ําดําหัวคณะผู้บริหารและผู้อาวุโสของเทศบาล
9. โครงการจัดหาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์สําหรับปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
- เครื่องแยกคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง
- รถเข็นกระบะ 2 ล้อ จํานวน 5 คัน
- ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด
- เครื่องตัดหญ้าแบบล้อเข็น 2 ล้อ
- เครื่องสูบน้ําบ่อน้ําตื้น แบบหอยโข่ง ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ําบ่อน้ําตื้น แบบหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า จํานวน 2 เครื่อง
- เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย จํานวน 6 เครื่อง
- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง
10. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับปฏิบัติงานทั่วไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟ 1 เครื่อง
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง
- พัดลมติดผนัง 6 เครื่อง
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11. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ประกอบด้วย
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ 5 ตัว
- เก้าอี้ล้อเลื่อน 5 ตัว
- เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง
- พัดลมเพดาน 2 ชุด
- รถเข็นวางเครื่องมือสแตนเลส 2 ลิ้นชัก มีล้อเลื่อน 1 คัน
- รถเข็นวางเครื่องมือสแตนเลส 1 ลิ้นชัก มีล้อเลื่อน 1 คัน
12. โครงการจัดหารครุภัณฑ์สําหรับปฏิบัติงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน ประกอบด้วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง
13. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับปฏิบัติงานทั่วไปกองคลัง ประกอบด้วย
- ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 10 ตู้
14. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริการประชาชน
- เก้าอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง โครงสร้างทําจากสแตนเลสกันสนิม จํานวน 40 ชุด
15. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA
16. โครงการจัดกิจกรรม 5 ส
17. โครงการบริหารจัดการกองทุน
18. โครงการจ้างเหมาบุคลากรช่วยงานบันทึกข้อมูลการเงินและบัญชี
19. โครงการติดตามผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
20. โครงการสนับสนุนอุดหนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนเป็นสาธารณประโยชน์(กาชาด)
21. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของเทศบาล
22. โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล
23. โครงการให้คําปรึกษาเรื่องกฎหมายแก่ประชาชน
24. โครงการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเช้าสู่ระบบสารสนเทศ (GIS)
25. โครงการออกสํารวจผู้ที่อยู่ในข่าวเสียภาษีแต่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจําปี
26. โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของ จนท.ป้องกันฯ
27. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันฯ แก่เด็กและเยาวชน
28. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
29. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก (ตํารวจชุมชน) จัดระเบียบความเรียบร้อยตลาดไนท์
ตลาดค้าส่ง – ค้าปลีก ตลาดสดบริเวณคลองละลม ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสถานที่อื่น
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คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบุ รีรัมย์
นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองบุ รีรัมย์
วันพุ ธ ที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบุ รีรัมย์ ที่เคารพ
ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้งให้
กระผม นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมือง
บุรีรัมย์ ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
บัด นี้ กระผมได้ กํา หนดนโยบายการบริ หารราชการของเทศบาลเมื องบุรี รัมย์ โดยยึด มั่น การปกครองใน
ระบอบประชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน และตามอํ า นาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน เสร็จ
สิ้นแล้ว ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอแถลง
นโยบายดังกล่าวต่อสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายการ
บริหารงาน ที่จะพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ให้มีความสุขเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการ
ปกครอง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของเมืองในอนาคตที่
ประชาชนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคมโลกอันได้แก่
๑. การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมในโลกปัจจุบัน การเปิดการค้าเสรีของประเทศต่าง ๆ ใน อาเซียนใน
ปี ๒๕๕๘ จะทําให้ประชาชนไปมาหาสู่กันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ ทําให้เทศบาลต้องเตรียมคนให้มี ความรู้ เตรียม
เมืองให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว
๒. ความเติ บโตก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี การสื่ อ สารและสารสนเทศ ความก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ทํ าให้
การศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน มีความหลากหลายมากขึ้น สังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อวิถี ชีวิต
วัฒนธรรม และสังคมครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็นทั้งโอกาส และความท้าทายที่จะพัฒนาคน และ สังคมให้
สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๓. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมพึ่งพา ทําให้กรอบแนวคิดของ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงไป พลังเครือข่ายสังคมของเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุจะมีบทบาทมากขึ้น
กระผมตระหนักดีว่า การบริหารเทศบาลภายใต้สภาพแวดล้อมเหล่านี้ เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค ดังนั้น
จําเป็นต้องอาศัยยุทธศาสตร์และการวางแผนที่ดี การมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
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เพื่อให้การบริหารงานราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงพันธกิจ
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน จึงได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ แถลงต่อสภา
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดังนี้
นโยบายการศึกษา
“เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน”

๑.

๑.๑ ยกระดั บ และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งบุ รี รั ม ย์ ให้ เ ป็ น โรงเรี ย น
ระดับประถมและระดับมัธยมศึกษาชั้นนําของจังหวัด โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based
Management for Local Development :SBMLD)
๑.๒ ส่งเสริม “ครู” ให้มีคุณภาพและคุณธรรม มีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของประชาชน มีจิต
วิญญาณของความเป็น “ครู”
๑.๓ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เป็นโรงเรียน ๒ ภาษา(ภาษาไทย อังกฤษ) โดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้เด็กและเยาวชนมีวินัย รักการอ่านทํางานเป็นทีม มีพลังความคิดสร้างสรรค์
๑.๔ จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อประชาชน” ให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และแหล่งความรู้ของประชาชน ได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
๑.๕ ส่งเสริมการนํ าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ค้ นคว้า เพื่อเพิ่ มประสิทธิภ าพการเรีย นรู้ ของนั กเรีย น
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
“เพื่อความสุขและรอยยิ้มของประชาชน ผมจะทําทุกอย่างเพื่อความสุขของคนบุรีรัมย์ โดยมุ่ง
เพิ่ มศั ก ยภาพด้ า นสาธารณสุ ข ความเข้ มแข็ ง ของชุ มชน ความปลอดภั ยในชี วิต และทรั พย์ สิน ของ
ประชาชน สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”
๒.๑ ด้านสาธารณสุข
๒.๑.๑ เพิ่มขีดความสามารถของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล เน้นบริการเชิงรุกเพื่อ ส่งเสริม
ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพของประชาชนให้อยู่ดี มีสุข
๒.๑.๒ จัดให้มีการดูแลประชาชนในเขตเทศบาลตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงตลอดชีวิต
๒.๑.๓ พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุก เพิ่มศักยภาพของอาสาสมัคร สาธารณสุข
เสริมสร้างความรู้ ทักษะ เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรัง และเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน
๒.๑.๔ พัฒนาตลาดสด ร้านอาหาร และแผงลอยให้สะอาด ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค สร้างเครือข่าย ร้านอาหาร
ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริม สนับสนุนชมรมร้านอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food
Good Taste)
๒.๒ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๒.๒.๑ จัดตั้งและพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น ให้ได้รับการ ฟื้นฟูทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ รวมกลุ่มสร้างอาชีพ สร้างความสุข เชิดชู ยกย่องผู้สูงอายุ
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๒.๒.๒ สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ยากไร้หรือผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้
๒.๒.๓ สนับสนุน ส่งเสริมพลังเครือข่ายในชุมชน ทั้งเครือข่ายสตรี สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายด้าน
สุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ ให้เกิดการรวมพลังเพื่อสร้างจิตสํานึกในการทําประโยชน์ให้กับสังคม
๒.๓ ด้านกีฬาและนันทนาการของประชาชน
๒.๓.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปลูกฝังค่านิยมที่ดีด้านกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน โดย
สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ สนับสนุน ชมรมกีฬาเพื่อพัฒนาด้านกีฬาและพัฒนาร่างกายให้ แข็งแรง
ประชาชนทุกวัยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๒.๓.๒ ส่งเสริมให้เกิดกีฬาชุมชน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ในชุมชน เกิดความ สามัคคี ห่างไกล
ยาเสพติด
๒.๔ ด้านศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๔.๑ ส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative area) เช่น ลานศิลปะ ดนตรี ในสวนสาธารณะ เพื่อให้เด็ก
เยาวชน และศิลปิน มีสถานที่พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแสดงผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน
๒.๔.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น เอกลักษณ์สืบสาน
ให้คงอยู่ตลอดไป ๒.๔.๓ ส่งเสริมศิลปะอารยธรรมพื้นบ้าน เป็นแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๒.๕ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒.๕.๑ พัฒนาศักยภาพ ทักษะของบุคลากรและเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มี ความ
ชํานาญ และพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ สาธารณภัย
๒.๕.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์สําหรับการช่วยเหลือประชาชน ให้มีความพร้อมต่อการ รับมือกับสา
ธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
๒.๕.๓ ให้การสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม
๒.๕.๔ ปรับปรุงระบบการจราจร ส่งเสริมค่านิยมให้ประชาชนรักษากฎหมายและวินัยทาง การจราจร
นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
“เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภั ย ได้มาตรฐาน เอื้ อต่อการดํารงชีพของประชาชนพร้อมรับ การ
เจริญเติบโตของเมือง”
๓.๑ พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๓.๒ ขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล
๓.๓ ควบคุมการขยายตัวของตัวเมือง ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม และเป็นไปตามข้อบัญญัติของ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
๓.๔ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองสวยงาม อย่างมีอัตลักษณ์
๓.๕ พัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วมให้ครอบคลุมในเขตเทศบาล

๓.
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4.

นโยบายเศรษฐกิจ “เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน จะส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนให้
เข้มแข็งโดยยึด แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาที่
สมดุล และยั่งยืนให้ ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้”
๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสร้างอาชีพเสริม โดยยึดแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจ

พอเพียง
๕. นโยบายการท่องเที่ยวและการบริการ
“เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของเมือง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวแดนอีสานใต้”
๕.๑ พัฒนาคูเมืองโบราณ “คลองละลม” สวนสาธารณะ ให้เป็นแหล่งเที่ยวและสถานพักผ่อน หย่อนใจ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเขตพื้นที่เมืองเก่าบุรีรัมย์
๕.๒ พัฒนาลานออกกําลังกายกลางแจ้ง ลานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี
๖. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนา สู่เมืองคาร์บอนต่ํา (Low
Carbon City)”

5.

6.

๖.๑ เป็นเมืองแห่งต้นไม้ โดยการอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีอยู่เดิมและการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวโดยการ ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะให้สวยงามเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกําลังกายของประชาชน เป็นปอดของเมือง
๖.๒ เป็นเมืองไร้มลพิษ ส่งเสริมให้มีจัดการขยะและน้ําเสียอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการมี ส่วนร่วม
ส่งเสริมการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการนําน้ําเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ทาง การเกษตร
๖.๓ เป็นเมืองพิชิตพลังงาน ลดการใช้พลังงานน้ํามันและไฟฟ้า
๖.๔ เป็นเมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นโยบายการบริหารจัดการ
“เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ธรรมาภิบาล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง”

7.

๗.๑ สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกลุ่มจังหวัด(นครชัยบุรินทร์) นโยบายการ
พัฒนาจังหวัด เพื่อสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ ประโยชน์สุขของ
ประชาชน
๗.๒ พัฒนาระบบงานบริการประชาชนให้มีความรวดเร็ว ถู กต้อง ลดขั้นตอนการปฏิบัติ งาน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม และอํานวยประโยชน์ให้ประชาชนอย่าง แท้จริง
๗.๓ พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน
๗.๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน โดยจัดบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แบบไร้สายฟรี (Free Wifi) ใน
พื้นที่สาธารณะทุกแห่งของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
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๗.๕ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได้ และให้ความรู้ ความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่ เสียภาษี
เพื่อนําภาษีมาพัฒนาท้องถิ่น
๗.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทําประชาคมเพื่อรับฟังความ คิดเห็นของ
ประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย
๗.๗ พัฒนาระบบสื่อสาร การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ ประชาชน การ
จัดซื้อ จัดจ้าง การเงิน การคลัง การให้บริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ พร้อม
ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
*****************
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