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1.  วิสยัทัศนการพัฒนาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ยึดม่ันเศรษฐกจิพอเพียง เคียงคูคุณธรรม นาํการศึกษา พัฒนาการทองเที่ยว” 
2.  นโยบายการบริหารและการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลบุรีรัมย 
 1.   นโยบายสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการบริหาร 
  1.1  จะรกัษาและปฏบิัติตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
  1.2  จะสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 
  1.3  การบริหารงานจะยึดหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) 
  1.4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการปฏิบัติงานและการบรกิารประชาชน เพ่ือให
เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธภิาพ 
  1.5 ปรับปรุงพัฒนาศูนยเรื่องราวรบัรองทุกขของเทศบาล (call center) เพ่ือใหสามารถรับฟง
ปญหาไดอยางรวดเร็ว และนาํไปแกไขไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 2.   นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  กอสราง  ทํานุบาํรงุ  ดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ใหทุกชุมชนไดรบัความสะดวกสบาย
ตลอดทุกฤดูกาล   ทั้งถนน  ทอระบายนํ้า  ตลอดจนระบบไฟฟาสองสวางและน้าํประปาสะดวกทัว่ถึงทุกครวัเรือน 
 3.   นโยบายดานสงัคมและความสงบเรียบรอย 
  ชุมชนถอืเปนกลุมราษฎรที่มคีวามสําคญัตอการพัฒนาเทศบาล   ความสาํเร็จของการพัฒนา
เทศบาลอยูทีชุ่มชน   จึงกําหนดนโยบายการดาํเนินงานดงันี ้

3.1 สงเสริมใหประชาชนในชมุชนมีสวนรวมอยางแทจรงิในกระบวนการพัฒนาตนเองและ 
ชุมชน 

3.2 พัฒนาและปรบัปรุงการบรหิาร    และการดาํเนินงานของคณะกรรมการชมุชนใหเปน 
องคกรที่ทาํหนาที่เปนตัวแทนทั้งของชมุชนและของเทศบาล  โดยการฝกอบรมใหความรูถึงบทบาทหนาทีข่อง
ตนเองอยางสม่ําเสมอ 
  3.3  รวมมือกับตาํรวจและหนวยงานที่เก่ียวของแกปญหาวยัรุนทะเลาะววิาท ขบัรถเรว็สงเสียงดัง   
สรางความเดือดรอนราํคาญเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสนิของทางราชการและประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บุรรีัมยใหหมดไป 
 4.   นโยบายการพัฒนาดานการศึกษา   ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   
  4.1  จัดการศึกษาใหเปลาตามนโยบายรฐับาล 
  4.2  พัฒนาการศกึษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหมีความรูคูคุณธรรมโดยความรวมมือกับ
โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เก่ียวของ 
  4.3  พัฒนาครผููสอนและบคุลากรทางการศึกษาใหมีความรูทันตอความเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา สามารถถายทอดความรูใหนักเรียน ตลอดจนสนับสนุนทางการศกึษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สวนที่ 4 
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  4.4  ปรบัปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลใหมีสภาพแวดลอมที่ดี พฒันาครู พ่ีเลี้ยงใหเปนผูมี 
ความรูในการดแูลเด็กใหมคีวามพรอมกอนสงเขาสูระบบโรงเรียน 
  4.5  สงเสริมการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียนเพ่ือรบัรองเด็กที่ขาดโอกาสเขาเรียนในระบบ
โรงเรียน การฝกอบรมวิชาชีพหลกัสูตรระยะสั้น ระยะยาว ตามความตองการของประชาชนใหสามารถนาํไปใชใน
การประกอบอาชีพไดจริงจังและย่ังยืน 
  4.6  ทํานุบาํรงุวัดและสนับสนุนกิจการดานศาสนาอยางใกลชิด 
  4.7  จัดต้ังพิพิธภัณฑชมุชน  เพ่ืออนุรกัษโบราณวัตถขุองชุมชนใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาเรียนรู 
 5.   นโยบายดานการสาธารณสขุ 
  5.1  จะใหบรกิารประชาชนในการปองกันและดูแลรักษาการเจ็บปวยโดยไมคิดคาใชจาย นอกจาก
จะใหบริการ  ณ  ศูนยบริการสาธารณสขุของเทศบาล  ซึ่งมอียู  2  แหงแลว   และเนนการใหบริการในเชงิรกุโดย
เขาไปใหบริการตามชมุชน 
  5.2  การใหบรกิารตามขอ 5.1  เพ่ือใหการบริการเปนไปอยางทั่วถงึและมีประสทิธภิาพ  จะ
ประสานงานกับสาํนักงานสาธารณสขุจงัหวัดบรุรีัมย  และโรงพยาบาลศูนยจังหวัดบุรรีัมย  เพ่ือขอความรวมมือ
สนับสนุนอยางใกลชิด 
  5.3  สนับสนุนงานสงเสริมสขุภาพ  โดยเนนสงเสริมการออกกําลังกาย  การปองกันโรคติดตอที่
รายแรง  เชน  โรคไขเลือดออก  ฯลฯ 
  5.4  สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูแพทยทางเลือกในการรักษาสขุภาพ 
 6.   นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   6.1  พัฒนาปรับปรงุดานรักษาความสะอาด โดยการบาํบัดนํ้าเสีย และกําจัดขยะมูลฝอยใหมี
ประสิทธิภาพและใชตนทุนต่าํ 
  6.2  สนับสนุนการคัดแยกขยะเพ่ือนําขยะบางสวนที่สามารถใชประโยชนนําไปขาย ทาํปุย ทาํสาร
อีเอ็ม ซึ่งเปนการลดปริมาณขยะ และเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
  6.3  จัดใหมีสวนสาธารณะใหเพียงพอ โดยสวนสาธารณะทีมี่อยูแลวตองพัฒนา ปรับปรุง ใหมี
สภาพแวดลอมที่ดีนาใช นาพักผอน และสรางขึ้นใหมโดยถือเปนนโยบายสาํคัญ  

7.   นโยบายเศรษฐกิจชุมชน 
  7.1  จัดใหมีการฝกอบรมอาชพี เพ่ือพัฒนาศักยภาพตามความตองการของประชาชน จะไดเปน
แรงงานทีม่คีุณภาพ มรีายไดสูงและย่ังยืน 
  7.2  ประสานงานกับสาํนักงานแรงงานจังหวัดบุรรีัมยและหนวยงานอ่ืนทั้งทางราชการและงาน
เอกชน เพ่ือชวยเหลือราษฎรในเขตเทศบาลเมืองบรุีรมัย ไดมีงานทาํและมีรายได เปนการชวยเหลอืรัฐบาล
แกปญหาคนวางงาน 
  7.3  สงเสริมใหมีการรวมกลุมในการผลิต  การจาํหนาย  จะไดมีพลังในการตอรอง  และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

3.  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 3.1   ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1)  กอสราง   ปรบัปรุง   บํารุงรักษาถนน   สะพาน   ทางเทาและระบบระบายนํ้า 
 2)  ติดต้ัง   ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
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 3)  จัดการจราจรและขนสง 
 4)  ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรงุและขยายบริการของการประปาภูมิภาค 
 3.2   ยุทธศาสตรการพัฒนาสิง่แวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  1)  สรางจิตสาํนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
  2)  เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดลอม 
  3)  ปรบัปรุงระบบและพัฒนาประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ  
สิ่งปฏิกูล 
  4)  ปรบัปรุงสภาพแวดลอมและพัฒนาภมิูทศันของบานเมือง 
 3.3   ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 1)  พัฒนาและสงเสรมิอาชีพ   กระจายรายไดใหแกประชาชน 
  2)  พัฒนาและสงเสรมิการทองเที่ยว 
 3.4   ยุทธศาสตรการพัฒนาสงัคม   ความมั่นคงของมนุษยและความเขมแขง็ของชุมชน 
 1)  เสริมสรางความเขมแข็งของชมุชนและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน 
 2)  เสริมสรางสวสัดิการสังคมและการสงเคราะหผูดอยโอกาส 
 3)  การเชิดชคูุณธรรม จริยธรรมบคุคลในชุมชน 
 4)  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและสรางความสัมพันธกับชุมชน 
 3.5   ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณสุข 
 1)  ปรบัปรุงและขยายการบรกิารดานการรกัษาพยาบาล 
 2)  สงเสริมและใหบรกิารแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
 3)  ปรบัปรุงและพฒันาประสทิธภิาพการรักษาพยาบาลและสถานบรกิาร 
 4)  สงเสรมิระบบงานสาธารณสขุมูลฐาน 
 5)  สงเสริมระบบงานสรางเสรมิสขุภาพอนามัย 
 6)  ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ 
 7)  ปองกันการติดยาและสารเสพติด 
 8)  สงเสริมและพัฒนาบคุลากรสถานประกอบการสาธารณะใหไดมาตรฐาน 
 9)  ปรบัปรุงและพฒันากิจการโรงฆาสัตวและควบคุมการเลีย้งสัตว 
 3.6   ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 1)  พัฒนาการบริหารและบคุลากรทางการศกึษา 
 2)  ปรบัปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 3)  ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษา 
 4)  สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนทีข่าดแคลน 
 5)  ปรบัปรุงอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณการเรียนการสอน 
 6)  เสริมสรางจริยธรรมและลกัษณะนิสัยของนักเรียน 
 7)  สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
 8)  สงเสริมกีฬานันทนาการและกจิการเยาวชน 
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 3.7   ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง   การบริหารและการบริการประชาชน 
 1)  สงเสริมความรู   ความสนใจและการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น 
 2)  สงเสริมความรูและประชาสัมพันธกิจการของเทศบาล 
 3)  การสงเสริมและพัฒนาประสทิธภิาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 4)  ปรบัปรุงและพฒันาเครือ่งมอืเครือ่งใชในการปฏบิัติงาน 
 5)  กอสราง ปรบัปรงุสถานที่ปฏิบัติงาน 
 6)  เสริมสรางประสิทธิภาพการบรหิารงานของเทศบาล 
 7)  ปรบัปรุง   ประสิทธภิาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล 
 8)  เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 9)  ปรบัปรุงกิจการพาณิชยของเทศบาล 
4.  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจงัหวัดบุรีรัมย 
 4.1 วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดับุรีรัมย (Vision) 
 “เกษตรกรรมล้าํหนา พัฒนาการทองเที่ยวที่หลากหลาย สรางเสริมคุณภาพชวีิตที่ดี มีหลกัธรรมาภิบาล 
บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 4.2 พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย (Mission) 
   1. พัฒนาการเกษตรกรรมครบวงจร 
   2. พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวและกีฬาสูความเปนเลศิ 
   3. เสรมิสรางคุณภาพชวีิตในดานเศรษฐกิจและสงัคมทีส่มดุล 
 4.3 ประเด็นยุทธศาสตร   (Strategic   Issues)  
   4.3.1 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาเกษตรกรรม 
    เปาประสงค “การเกษตรกรรมท่ีมีความม่ันคง” 
    กลยุทธ (Strategy) 
    1. สงเสรมิการปลูกพืชเกษตรอินทรีย 
    2. สงเสรมิการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตในระดับ
ครวัเรือนและชุมชน 
    3. พัฒนาคุณภาพการผลิตสินคาการเกษตร 
    4. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
    5. สงเสรมิการผลิตสินคาทางการเกษตรในระดับครัวเรอืนใหมีมาตรฐาน 
    6. สรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือพัฒนาอาชีพและการเกษตรอินทรีย 
    7. พัฒนาและปรบัปรุงระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 
    8. จัดหาและพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรกรรมใหมีประสทิธภิาพ 
    9. สงเสรมิและสนับสนุนการจัดตัง้ตลาดสินคาชุมชน 
    10. สงเสรมิการนําปุยอินทรียมาใชทดแทนปุยเคมีในภาคการเกษตรกรรมเพ่ือลดตนทุน
การผลิต 
    11. เพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
    12. พัฒนาระบบการขนสงสินคาเกษตรกรรมที่มคีุณภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต 
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   4.3.2 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา 
    เปาประสงค “แหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนาและบุคลากรทางดานกีฬามีคุณภาพ” 
    กลยุทธ (Strategy) 
    1. สนับสนุนและสงเสริมดานกฬีาเพ่ือพัฒนาสูความเปนเลศิ 
    2. พัฒนากีฬา พ้ืนทีส่าธารณะและสถานที่พักผอนหยอนใจในชุมชน 
    3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวใหหลากหลาย 
    4. พัฒนาสินคาและบรกิารการทองเที่ยว 
    5. พัฒนาบคุลากรดานการสงเสรมิการทองเที่ยวและกีฬา 
    6. สนับสนุนและสงเสริมการจัดกจิกรรมการแขงขันกีฬาในทุกระดบั 
    7. สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนรุักษเพื่อสรางรายไดใหประชาชน 
    8. พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและทางอารยธรรมทีส่าํคญั 
    9. พัฒนาแหลงทองเทีย่วและเสนทางเชื่อมโยงการทองเที่ยว 
    10. พัฒนาเครือขายเชื่อมโยงการทองเที่ยว 
    11. จัดระบบการดูแลรกัษาความปลอดภัยในสถานที่ทองเที่ยวทีส่าํคญั 
  4.3.3 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ดานบานเมืองนาอยูและพัฒนาคุณภาพชวีิต 
    เปาประสงค “พัฒนาคนใหมีคุณภาพชวีติท่ีด”ี 
    กลยุทธ (Strategy) 
    1. สงเสรมิและสนับสนุนการปลูกจิตสาํนึกเด็ก เยาวชนและประชาชนใหมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
    2. สงเสรมิและพัฒนาการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) 
    3. สงเสรมิการนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในวถิชีวีิตระดับครอบครวัและ
ชุมชน 
    4. สงเสรมิการการนําหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    5. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งดวยกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
    6. สงเสรมิการดําเนินงานสรางเสรมิสขุภาพของชุมชน (ตําบลสขุภาวะ) 
    7. การสนับสนุนการฝกอาชีพเพ่ือสรางรายไดใหแกครวัเรือน 
    8. สงเสรมิกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและ
ผูดอยโอกาส 
    9. พัฒนาใหมีระบบการกําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันมลพิษ หรือสามารถผลิต
พลังงานทดแทนจากขยะชวีมวล 
    10. รณรงคใหประชาชนตระหนักถึงภาวะโลกรอน เพ่ือสรางการมสีวนรวม 
    11. พัฒนาระบบการจัดวางผังเมืองและใชที่ดินตามผังเมืองรวม 
    12. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    13. จัดหาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่มคีุณภาพ 
    14. สงเสรมิการศึกษาทัง้ในและนอกระบบการศึกษา 
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    15. สงเสรมิการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
หลากหลาย 
    16. พัฒนาศักยภาพผูนําชมุชนเพ่ือเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาชมุชนใน
อนาคต 
 
  4.3.4 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร 
    เปาประสงค “บุคลากรมีขีดความสามารถสงู” 
    กลยุทธ (Strategy) 
    1. สงเสรมิการบรหิารจัดการโดยเนนหลักธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบานเมืองที่
ดี (Good Governance) 
    2. ปรับปรงุระบบการบรหิารและการใหบริการ 
    3. พัฒนาบคุลากรตามตาํแหนงและสายงาน 
    4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร 
    5. พัฒนาสมรรถนะบคุลากรใหมีความเชี่ยวชาญการขับเคลือ่นยุทธศาสตร 

5.  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย 
 5.1   วิสัยทัศนจงัหวัดบุรีรัมย (Vision) 
 “คนบุรรีัมยมคีุณภาพชวีิตที่ดี   มีบานเมืองนาอยู   เปนศูนยกลางการทองเที่ยวทาง  
อารยธรรมขอม” 
 5.2   พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย (Mission) 
      “สรางรายไดใหแกราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางดานการเกษตรและอุตสาหกรรมตอเน่ือง การ
ยกระดับสินคาชมุชนเพ่ือเพ่ิมมูลคาการจาํหนาย การสงเสรมิทางดานการทองเที่ยว การชวยเหลอืและสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ การศกึษา การสาธารณสุข การเขาถึงขอมูลขาวสาร การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาความสงบเรียบรอย และการสงเสริมการมีสวนรวมทกุภาคสวน ใน
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในทกุดาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีขึ้น” 
 5.3   เปาประสงครวม 
        “สังคมเขมแข็ง   ประชาชนม่ังคัง่” 
 5.4   ตัวชีว้ัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets) 
        “เปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางอารยธรรมขอม”  
 5.5   ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic   Issues)  
   ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน นโยบายที่ 8 “นโยบายการบรหิารกิจการ
บานเมืองที่ด”ี ขอ 8.1 “ประสทิธภิาพการบริหารราชการแผนดิน” เปาหมายเชงินโยบาย ขอ 2 “ระบบบรหิารงาน
จังหวัดและกลุมจังหวัด มีความคลองตัว มีประสิทธภิาพ และมีการบูรณาการภายในจังหวัด กลุมจังหวัด” กลยุทธ
ขอ 4 “บุรณาการความเชื่อมโยงของการบรหิารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคสูทองถิ่น โดยสนับสนุนการ
บรหิารงานจังหวัดแบบบูรณาการผานกระบวนการจัดทาํแผนพัฒนาจงัหวัดและกลุมจงัหวัดที ่
สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตรระดับชาติ และระดับภาค ตลอดจนเชื่อมโยงกับแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนชุมชน โดยคํานึงถงึการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทุกขั้นตอนของการจัดทาํ
แผน” 
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      5.5.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 “สังคมเกษตรมีความม่ันคง” 
   เปาประสงค  (Goals) “พัฒนาสังคมเกษตรใหมีความม่ันคง” ดังน้ี 
   1. เพ่ิมผลผลิตดานการเกษตร (Primary Product) 

2. เพ่ิมมลูคาผลผลิตดานการเกษตร ( Secondary Product)  
3. เพ่ิมมลูคาจาํหนายผลิตภัณฑ OTOP   

   4. เพ่ิมมูลคาการจาํหนายผลิตภัณฑจากไหม 
   5. เพ่ิมศกัยภาพวสิาหกิจชุมชน 
   6. ลดตนทนุการผลิตสินคาการเกษตร 
    ตัวชีว้ัด/คาเปาหมาย 
   1. พ้ืนทีป่ลกูขาวหอมมะลิอินทรียเพ่ิมขึ้น (ไร) 

2. ผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียเฉลี่ยตอไรเพิ่มขึ้น (กิโลกรัม)  
3.  ผลผลิตออยโรงงานเฉลี่ยตอไรเพ่ิมขึ้น (ตัน) 
4. ผลผลิตมันสาํปะหลังเฉลี่ยตอไรเพ่ิมขึ้น (ตัน) 
5. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาการจาํหนายผลิตภัณฑผาไหม 
6. รอยละของวสิาหกิจชุมชนทีผ่านการประเมินผลตามเกณฑที่กําหนด 
7. จํานวนกลุมผูผลิตปุยอินทรยีไวใชเอง/จําหนายเพ่ิมข้ึน (กลุม) 

   8. จํานวนเกษตรกรไดรับการถายทอดองคความรูเพ่ือเตรยีมความพรอมเขาสูระบบการจัดการ
คุณภาพสินคา (ราย) 

9. รอยละของขาวหอมมะลิอนิทรยีท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 
10. รอยละของจํานวนเกษตรกร/กลุมเปาหมายทีผ่านการเตรยีมความพรอมตามระบบ 

มาตรฐาน GAP ขาวหอมมะลิ 
11. รอยละของผลติภณัฑชุมชนและทองถิน่ของจังหวดับุรรีัมยไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  

(มผช.) 
12. จํานวนแหลงน้าํ/ พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น (แหง) 
13. เพิ่มพ้ืนท่ีปลกูยางพารา (ไร) 
14. จํานวนท่ีเพ่ิมขึน้จากการขยายผลโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ

   แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด 
   1. พัฒนาปจจัยพื้นฐานการเกษตร 

2. สงเสรมิการเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนใหมีคุณภาพ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพดานการบรหิารจัดการผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
4. สงเสรมิดานการตลาดและแหลงเงินทุน 
5. พัฒนาและสงเสริมการแปรรปูสินคาดานการเกษตร 
6. สงเสรมิการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑจากไหมใหครบวงจร 
7. สงเสรมิและพัฒนากลุมการจัดทาํปุยอินทรียทดแทนปุยเคมี เพ่ือลดตนทุนการผลิต 
8. สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
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 5.5.2 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 “บานเมืองนาอยู” 
   เปาประสงค  (Goals) “พัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี   เพิ่มรายได สรางความเขมแข็งของ 
ชุมชนและสังคม” ดังน้ี 
   1. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

2. คุณภาพชีวิต (สขุภาวะ) ไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 
3. ครอบครวัอบอุน 
4. สิ่งแวดลอมมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
5. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
6. การเขาถงึขอมลูขาวสารที่สะดวกและทัว่ถึง 
7. การไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถงึ 
8. ผูดอยโอกาสไดรับบรกิารทีมี่คณุภาพและทัว่ถึง 
9. ประชาชนไดรบับริการที่ดีจากภาครัฐ 

   ตัวชีว้ัด/คาเปาหมาย 
    1. ระดับของความสําเร็จของการแกไขปญหาเพ่ือลดจํานวนครัวเรือนยากจนท่ีมรีายไดเฉล่ียต่ํา
กวาเกณฑ จปฐ. 
   2. รอยละของครัวเรอืนท่ีไดรับการสํารวจและผานเกณฑเปนครวัเรือนอบอุน 

3. จํานวนประชาชนท่ีไดรบัการสงเสริมและสนับสนนุตลอดจนการพัฒนาดานการใชเทคโนโลย ี
และการส่ือสารเพ่ือเขาถึงขอมูลขาวสาร 

4. รอยละของราษฎรไดรับการฝกอบรมเพื่อเตรยีมความพรอมเขาสูโรงงานอตุสาหกรรม และ 
ทําใหเกิดการจางงาน 

5. มีการเช่ือมโยงเครอืขายคมนาคมขนสงระหวางชุมชนใหมีความปลอดภยัมากข้ึน 
6. ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
7. รอยละของสถานศึกษาที่ผานเกณฑ QA 
8. รอยละของการเขาเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเทาเพ่ิมขึ้น 
9. โรงเรียนมีส่ือการเรยีนการสอนเพ่ิมขึน้ 
10. ระดบัความสําเรจ็ของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
11. ระดบัความสําเร็จของการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
12. รอยละของความพึงพอใจของผูมารับบรกิาร 
13. ระดบัความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 
14. ระดบัความสําเร็จของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ 

คิดเห็นและรวมตดิตามตรวจสอบการปฏิบตัริาชการ 

    15. ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง นกัเรยีน นักศึกษา ไดรบัการฝกอบรมดานอาชีพเพ่ือเตรียมความ
พรอมเขาสูสถานประกอบการ และมีอาชีพสรางรายได (ราย) 
    16. สงเสริมและสรางแนวทางพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมตามศกัยภาพของพ้ืนท่ีเพ่ือเพิ่มรายได
ลดรายจาย 
    17. รอยละของประชาชนท่ีมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑมาตรฐาน 
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    18. พ้ืนที่ปาเพ่ิมข้ึน (ไร) 
    19. รอยละ 80 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดาํเนนิงานปองกันและแกไข
ปญหาเอดส 
    20. อัตราการใชถุงยางอนามัยของผูชายนอกสถานบรกิารมากกวารอยละ 80 
    21. อตัราการตดิเช้ือเอชไอวี (HIV) ในหญิงตั้งครรภไมเกนิรอยละ 0.75 

    22. รอยละ 80 ของผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส และครอบครวัเขาถึงบริการดานสขุภาพ 
การศึกษา และดานสงัคมอ่ืนๆ  

แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด 
1. การจัดการผังเมืองที่เปนระบบ 
2. สงเสริมคุณภาพชวิีต และความเขมแข็งของชุมชน 
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีด่ ี
4. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
5. การใหคาํแนะนาํ ปรกึษา และรวมตรวจคุณภาพส่ิงแวดลอม 
6. การบริหารจัดการท่ีด ี
7. การจัดการดานการศึกษาที่มีคุณภาพ 
8. การจัดการดานสุขภาพท่ีด ี
9. การจัดการดานสังคมทีด่ ี
10. สงเสริมการมีงานทําและ ฝกอบรมดานอาชีพใหกลุมเปาหมายใหมีความรูแลทกัษะในการ 

ประกอบอาชีพ 
11. สงเสริมใหมีการดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมทองถิ่น 

5.5.3   ประเด็นยุทธศาสตรที ่3 “การทองเท่ียว” 
   เปาประสงค  (Goals) “เพ่ิมศักยภาพดานการทองเที่ยว” ดังน้ี 

1. แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนา 
2. บุคลากรดานการทองเที่ยวไดรับการพัฒนา 
3. การบรกิารทองเที่ยวและที่เก่ียวของไดรับการพัฒนา ใหมีคุณภาพ 
4. มีเครือขายการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
5. การมีสวนรวมในการพัฒนาทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6. มีแหลงและขอมูลสารสนเทศการทองเที่ยวที่สะดวกและมีประสิทธภิาพ 

ตัวชีว้ัด/คาเปาหมาย 
1. ระดับความสาํเรจ็ของการพฒันาคุณภาพดานการทองเที่ยวของจังหวัด 
2. จาํนวนแหลงทองเทีย่วไดรับการพัฒนา (แหง) 
3. จํานวนบคุลากรดานการทองเที่ยวไดรับการพัฒนา (คน) 
4. จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของเครือขายการทองเที่ยว 
5. จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีร่วมจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยว (แหง) 
6. จํานวนประชาชนที่มารบับริการขอมลูดานการทองเที่ยว (คน) 
แนวทางมาตรการพัฒนาจังหวัด 
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยว 
2. พัฒนาเครือขายการเชื่อมโยงการทองเที่ยว 
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3. พัฒนาสินคาและบรกิารการทองเที่ยว 
4. พัฒนาบคุลากรดานการทองเที่ยว 
5. ดูแลรักษาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกนักทองเที่ยว 
6. ประสานความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเขามามีสวนรวมในการสงเสริม 

และพัฒนาดานการทองเที่ยว 
7. สงเสรมิและพัฒนาใหมีศูนยขอมลูสารสนเทศเพ่ือการทองเที่ยวทีมี่ประสทิธภิาพ 

5.5.4   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 “สังคมรมเย็นและธรรมาภิบาล”  
   เปาประสงค  (Goals) “ประชาชนมคีวามปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินภายใตหลักการ
บรหิารกจิการบานเมืองที่ดี” ดังน้ี 
   1. หมูบานชนะยาเสพติด 

2. ความสาํเรจ็ตามแผนความมั่นคง 
3. ความสาํเรจ็การปองกันอาชญากรรม 
4. บรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
5. ความสาํเรจ็ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
6. องคกรปกครองสวนทองถิ่นผานเกณฑประเมินธรรมาภิบาล 
7. หนวยงานผานเกณฑประเมิน PMQA  

   ตัวชีว้ัด/คาเปาหมาย 
   1. รอยละของหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งที่เอาชนะยาเสพติด 

2. ระดับของความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนดานความม่ันคง 
3. ระดับความสาํเรจ็ของการปองกันการเกิดอาชญากรรม 
4. ระดับความสาํเรจ็ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุจราจรทาง 

ถนน 
5. ระดับความสาํเรจ็ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 
6. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีผ่านเกณฑประเมินตามหลักธรรมาภิบาล 
7. รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑประเมิน PMQA และระบบคุณภาพที่เก่ียวของอ่ืนๆ  
แนวทางมาตรการพัฒนาจังหวัด 

   1. การสงเสริมการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี 
2. เสริมสรางระบบการรักษาความม่ันคง และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน 
3. สงเสรมิใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคขีองประชาชนในจังหวัด 
4. สงเสรมิการปองกันและปราบปรามการกระทาํผิดกฎหมาย 
5. พัฒนาระบบเครือขายขาวภาคประชาชน 
6. สรางความปรองดองและเชื่อมความสัมพันธกบัประเทศเพ่ือนบาน 
7. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบคุลากรภาครัฐตามตาํแหนงและสายงาน 
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