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คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย�  
นายกมล   เรืองสุขศรีวงศ�   

แถลงต�อสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย� 
วันพุธ  ท่ี ๑๐  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

****************** 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย� ท่ีเคารพ  

ตามท่ีได�มีประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประกาศผลการเลือกต้ังให�กระผม            
นายกมล  เรืองสุขศรี วงศ� เป(นผู�ได�รับการเลือกต้ังเป(นนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย�  ตามมติคณะกรรมการการ
เลือกต้ังเม่ือวันอังคารท่ี ๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

บัดนี้ กระผมได�กําหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย� โดยยึดม่ันการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส4วนร4วมของประชาชน  และตามอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลท่ีได�บัญญัติ
ไว�ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมถึงฉบับแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป;จจุบัน  และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก4องค�กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  และฉบับแก�ไข
เพ่ิมเติมจนถึงป;จจุบันเสร็จสิ้นแล�ว   

ดังนั้น เ พ่ือปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ ทศ แห4งพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับท่ี ๑๒)          
พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงขอแถลงนโยบายดังกล4าวต4อสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู�ทรงเกียรติ  ได�รับทราบถึง
เจตนารมณ�และนโยบายการบริหารงานท่ีจะพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย�  ให�มีความสุขเจริญก�าวหน�าท้ังด�าน
เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองการปกครอง  เพ่ือประโยชน�สุขของประชาชนชาวเทศบาลเมืองบุรีรัมย�       

จากการวิเคราะห�สถานการณ�ของเมืองในอนาคต  ท่ีประชาชนต�องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกอันได�แก4  

๑. การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  สังคมในโลกป;จจุบันการเปEดการค�าเสรีของประเทศ    
ต4าง ๆ ในอาเซียนในปH ๒๕๕๘  จะทําให�ประชาชนไปมาหาสู4กันมากข้ึน  การเปลี่ยนแปลงนี้ ทําให�เทศบาลต�อง
เตรียมคนให�มีความรู�เตรียมเมืองให�มีความพร�อมในทุกด�าน  เพ่ือรองรับสถานการณ�ดังกล4าว    

๒. ความเติบโตก�าวหน�าของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ความก�าวหน�าอย4าง
รวดเร็วทําให�การศึกษาและการเรียนรู�ของเด็ก  เยาวชน  มีความหลากหลายมากข้ึนสังคมออนไลน�ท่ีเกิดข้ึน
ส4งผลกระทบต4อวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  และสังคมครอบครัวอย4างหลีกเลี่ยงไม4ได� ซ่ึงเป(นท้ังโอกาส  และความท�า
ทายท่ีจะพัฒนาคนและสังคมให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต           

๓. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร�างประชากรท่ีก�าวสู4สังคมผู�สูงอายุสังคมพ่ึงพา  ทําให�กรอบ
แนวคิดของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงไปพลังเครือข4ายสังคมของเด็ก  เยาวชน  สตรี  และผู�สูงอายุ
จะมีบทบาทมากข้ึน 

กระผมตระหนักดีว4า การบริหารเทศบาลภายใต�สภาพแวดล�อมเหล4านี้ เป(นท้ังโอกาสและ
อุปสรรค ดังนั้น จําเป(นต�องอาศัยยุทธศาสตร�และการวางแผนท่ีดีการมีส4วนร4วม  จากทุกภาคส4วนระบบ
ราชการท่ีมีประสิทธิภาพความซ่ือสัตย�สุจริต  โปร4งใสในการปฏิบัติราชการ 

เพ่ือให�การบริหาร... 
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เพ่ือให�การบริหารงานราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย�  ดําเนินการอย4างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุถึงพันธกิจเกิดประโยชน�สุขต4อประชาชน  จึงได�กําหนดนโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรี
เมืองบุรีรัมย�  แถลงต4อสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย�  ดังนี้  

๑. นโยบายการศึกษา  
“เพ่ือก-าวสู�การเรียนรู-อย�างมีคุณภาพ มีการเรียนรู-ตลอดชีวิต พร-อมก-าวสู�ประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน”  
๑.๑ ยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย�  

ให�เป(นโรงเรียนระดับประถมและระดับมัธยมศึกษาชั้นนําของจังหวัด  โดยใช�โรงเรียนเป(นฐานในการพัฒนา
ท�องถ่ิน (School Based Management for Local Development : SBMLD)  

๑.๒ ส4งเสริม “ครู” ให�มีคุณภาพและคุณธรรม มีศักด์ิศรีเป(นท่ียอมรับและไว�วางใจ
ของประชาชน มีจิต วิญญาณของความเป(น “ครู” 

๑.๓  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐาน  เป(นโรงเรียน ๒ ภาษา 
(ภาษาไทย อังกฤษ)   โดยยึดผู�เรียนเป(นศูนย�กลาง เน�นให�เด็กและเยาวชนมีวินัย  รักการอ4านทํางานเป(นทีม    
มีพลังความคิดสร�างสรรค�  

๑.๔ จัดต้ัง “ศูนย�การเรียนรู� เพ่ือประชาชน” ให�เป(นแหล4งศึกษา ค�นคว�า และแหล4ง
ความรู�ของประชาชน ได�เรียนรู�ตลอดชีวิตอย4างมีคุณภาพ  

๑.๕ ส4งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการศึกษา ค�นคว�า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนรู�ของนักเรียน เยาวชน และประชาชนท่ัวไป  

๒. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
“เพ่ือความสุขและรอยย้ิมของประชาชน  ผมจะทําทุกอย�างเพ่ือความสุขของคนบุรีรัมย�  

โดยมุ�งเพ่ิมศักยภาพด-านสาธารณสุข  ความเข-มแข็งของชุมชน  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของ 
ประชาชน  สู�การเป;นเมืองน�าอยู�อย�างย่ังยืน”  

๒.๑ ด-านสาธารณสุข    
๒.๑.๑ เพ่ิมขีดความสามารถของศูนย�บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลเน�นบริการ

เชิงรุกเพ่ือส4งเสริม  ปeองกัน  และฟghนฟูสภาพของประชาชนให�อยู4ดีมีสุข  
๒.๑.๒ จัดให�มีการดูแลประชาชนในเขตเทศบาลต้ังแต4แรกเกิดไปจนถึงตลอดชีวิต  

     ๒.๑.๓ พัฒนาระบบเฝeาระวัง ปeองกันและควบคุมโรคเชิงรุก   เพ่ิมศักยภาพของ
อาสาสมัคร สาธารณสุข เสริมสร�างความรู� ทักษะ เพ่ือเป(นกําลังสําคัญในการช4วยเจ�าหน�าท่ีของรัฐในการดูแล
เด็ก  ผู�สูงอายุ  ผู�พิการ  การดูแลผู�ปjวยเรื้อรังและเฝeาระวังโรคระบาดในชุมชน  

๒.๑.๔ พัฒนาตลาดสด ร�านอาหาร และแผงลอยให�สะอาด  ปลอดภัย  ต4อผู�บริโภค 
สร�างเครือข4าย ร�านอาหารส4งเสริมสุขภาพ ส4งเสริม สนับสนุนชมรมร�านอาหารให�ผ4านเกณฑ�มาตรฐานอาหาร
สะอาด รสชาติอร4อย (Clean Food Good Taste) 
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๒.๒ ด-านการสร-างความเข-มแข็งของชุมชน    
๒.๒.๑ จัดต้ังและพัฒนาชมรมผู�สูงอายุ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุให�ดียิ่งข้ึน  

ให�ได�รับการ ฟghนฟูท้ังทางร4างกายและจิตใจ  รวมกลุ4มสร�างอาชีพ  สร�างความสุข  เชิดชู  ยกย4องผู�สูงอายุ 
๒.๒.๒ สนับสนุนและสร�างโอกาสให�กลุ4มผู�ยากไร�หรือผู�มีรายได�น�อย  ผู�พิการและ

ทุพพลภาพ ผู�ด�อยโอกาสทางสังคม  ให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึนสามารถพ่ึงพาตนเองได�  
๒.๒.๓  สนับสนุน ส4งเสริมพลังเครือข4ายในชุมชน ท้ังเครือข4ายสตรี สภาเด็กและ

เยาวชน เครือข4ายด�านสุขภาพเครือข4ายผู�สูงอายุ  ให�เกิดการรวมพลังเพ่ือสร�างจิตสํานึกในการทําประโยชน�
ให�กับสังคม  

๒.๓ ด-านกีฬาและนันทนาการของประชาชน    
๒.๓.๑ ส4งเสริมให�ประชาชนมีสุขภาพดี  ปลูกฝ;งค4านิยมท่ีดีด�านกีฬาให�กับเด็ก  

เยาวชน ประชาชน โดยสนับสนุนการจัดการแข4งขันกีฬาทุกระดับ สนับสนุน ชมรมกีฬาเพ่ือพัฒนาด�านกีฬา
และพัฒนาร4างกายให� แข็งแรง ประชาชนทุกวัยได�ใช�เวลาว4างให�เกิดประโยชน  �  

๒.๓.๒ ส4งเสริมให�เกิดกีฬาชุมชน เชื่อมความสัมพันธ�ระหว4างประชาชน  ในชุมชน 
เกิดความ สามัคคี ห4างไกลยาเสพติด  

๒.๔ ด-านศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปAญญาท-องถ่ิน  
๒.๔.๑ ส4งเสริมพ้ืนท่ีสร�างสรรค� (Creative area) เช4น ลานศิลปะ ดนตรีใน 

สวนสาธารณะเพ่ือให�เด็ก  เยาวชน  และศิลปEน  มีสถานท่ีพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู�  และแสดงผลงานเผยแพร4
สู4สาธารณชน  

๒.๔.๒ อนุรักษ� ฟghนฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิป;ญญาท�องถ่ินให� 
เป(นเอกลักษณ�สืบสานให�คงอยู4ตลอดไป  

๒.๔.๓  ส4งเสริมศิลปะอารยธรรมพ้ืนบ�านเป(นแหล4งเรียนรู� วัฒนธรรม ประเพณี   
และภูมิป;ญญาท�องถ่ิน    

๒.๕ ด-านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน    
๒.๕.๑ พัฒนาศักยภาพ ทักษะของบุคลากรและเครือข4ายอาสาสมัครปeองกันภัยฝjาย

พลเรือนให�มีความชํานาญ  และพร�อมในการช4วยเหลือประชาชนท่ีประสบเหตุสาธารณภัย  
๒.๕.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยี อุปกรณ�สําหรับการช4วยเหลือประชาชน  ให�มีความ

พร�อมต4อการรับมือกับสาธารณภัยในรูปแบบต4าง ๆ เพ่ือสร�างความอุ4นใจให�กับประชาชนในเขตเทศบาล  
๒.๕.๓  ให�การสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและบูรณาการร4วมกันระหว4างภาครัฐ 

เอกชน  ประชาชน  ในการปeองกันและแก�ไขป;ญหายาเสพติดป;ญหาสังคม    
๒.๕.๔  ปรับปรุงระบบการจราจร ส4งเสริมค4านิยมให�ประชาชนรักษากฎหมายและ

วินัยทางการจราจร  
 

3. นโยบายโครงสร�างพ้ืนฐาน... 
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๓. นโยบายโครงสร-างพ้ืนฐาน  
“เพ่ือเพ่ิมความสะดวก ปลอดภัย ได-มาตรฐาน เอ้ือต�อการดํารงชีพของประชาชนพร-อม

รับการเจริญเติบโตของเมือง”  
๓.๑ พัฒนา ปรับปรุง ซ4อมแซม ระบบโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐาน  
๓.๒ ขยายการให�บริการไฟฟeาสาธารณะให�ท่ัวถึงท้ังเขตเทศบาล  
๓.๓ ควบคุมการขยายตัวของตัวเมือง ให�สอดคล�องกับผังเมืองรวม และเป(นไปตาม 

ข�อบัญญัติของ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  
๓.๔ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน�ของเมืองให�เป(นเมืองน4าอยู4 เมืองสวยงาม อย4างมีอัตลักษณ�  

๓.๕ พัฒนาระบบปeองกันน้ําท4วมให�ครอบคลุมในเขตเทศบาล  
 ๔. นโยบายเศรษฐกิจ  

  “เพ่ือสร-างความเป;นอยู�ท่ีดีของประชาชน จะส�งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนให-เข-มแข็งโดย
ยึด แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกฝFายเพ่ือการพัฒนาท่ีสมดุล         
และย่ังยืนให- ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได-” 

๔.๑ ส4งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสร�างอาชีพเสริม  โดยยึดแนวทาง 
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง    
    ๕. นโยบายการท�องเท่ียวและการบริการ    

“เพ่ิมศักยภาพการท�องเท่ียวของเมือง พัฒนาแหล�งท�องเท่ียว แหล�งเรียนรู-เชิงอนุรักษ�  
เช่ือมโยงการท�องเท่ียวแดนอีสานใต-”  

๕.๑ พัฒนาคูเมืองโบราณ “คลองละลม” สวนสาธารณะ ให�เป(นแหล4งเท่ียวและ 
สถานพักผ4อน หย4อนใจ อนุรักษ�สิ่งแวดล�อมเขตพ้ืนท่ีเมืองเก4าบุรีรัมย�  

๕.๒ พัฒนาลานออกกําลังกายกลางแจ�ง ลานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี    
๖. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล-อม  
“เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล-อมอย�างย่ังยืน  พัฒนาสู�เมือง     

คาร�บอนต่ํา (Low Carbon City)”    
๖.๑ เป(นเมืองแห4งต�นไม� โดยการอนุรักษ�ต�นไม�ท่ีมีอยู4เดิมและการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

โดยการ ส4งเสริมการปลูกต�นไม  �ปรับปรุงสวนสาธารณะให�สวยงามเป(นสถานท่ีพักผ4อนและออกกําลังกายของ
ประชาชน เป(น ปอดของเมือง    

๖.๒ เป(นเมืองไร�มลพิษ ส4งเสริมให�มีจัดการขยะและน้ําเสียอย4างมปHระสิทธิภาพโดย 
ใช�หลักการมี ส4วนร4วม ส4งเสริมการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช�ประโยชน� ส4งเสริมการนําน้ําเสียกลับมาใช�
ประโยชน�ใหม4ทางการเกษตร    

๖.๓ เป(นเมืองพิชิตพลังงาน ลดการใช�พลังงานน้ํามันและไฟฟeา    
 

6.4 เป�นเมืองท่ีมีการ...  
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๖.๔ เป(นเมืองท่ีมีการบริโภคอย4างยั่งยืน ส4งเสริมการจัดซ้ือ จัดจ�างท่ีเป(นมิตรต4อ 
สิ่งแวดล�อม   

๗. นโยบายการบริหารจัดการ  
“เพ่ือพัฒนาองค�กรสู�ธรรมาภิบาล โดยยึดประชาชนเป;นศูนย�กลาง”    

๗.๑ สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกลุ4มจังหวัด (นครชัย 
บุรินทร�) นโยบายการพัฒนาจังหวัด  เพ่ือสร�างเสถียรภาพ และความม่ันคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และ ประโยชน�สุขของประชาชน   

๗.๒ พัฒนาระบบงานบริการประชาชนให�มีความรวดเร็ว ถูกต�อง ลดข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงานสามารถตอบสนองความต�องการของประชาชน มีความโปร4งใส มีส4วนร4วม และอํานวยประโยชน�ให� 
ประชาชนอย4างแท�จริง     

๗.๓ พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับอย4างต4อเนื่อง  เพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน  

๗.๔ ส4งเสริมการเรียนรู�ของประชาชน โดยจัดบริการเชื่อมต4ออินเตอร�เน็ตแบบไร� 
สายฟรี (Free Wifi) ในพ้ืนท่ีสาธารณะทุกแห4งของเทศบาลเมืองบุรีรัมย�   

๗.๕ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได� และให�ความรู�ความเป(น 
ธรรมแก4ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีเพ่ือนําภาษีมาพัฒนาท�องถ่ิน     

๗.๖ ส4งเสริมให�ประชาชนมีส4วนร4วมในการพัฒนาท�องถ่ิน โดยจัดทําประชาคม      
เพ่ือรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย  

๗.๗ พัฒนาระบบสื่อสาร การประชาสัมพันธ�อย4างท่ัวถึง การเผยแพร4ข�อมูลข4าวสาร 
ให�แก4  ประชาชน  การจัดซ้ือ  จัดจ�าง  การเงิน  การคลัง การให�บริการด�านต4าง ๆ ของเทศบาล กฎหมาย 
ระเบียบ ข�อบังคับต4าง ๆ พร�อมข�อมูลข4าวสารอ่ืน ๆ ท่ีเป(นประโยชน�ต4อประชาชน   

 
*************** 
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย� 

โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการในป$ พ.ศ. 2558 

แยกตามรายยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร-างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

แนวทางท่ี  1  ก2อสร-าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท-า  และระบบระบายนํ้า 
 แนวทางท่ี  2  ติดต้ัง  ปรับปรุง  และขยายเขตไฟฟ7าสาธารณะ 

แนวทางท่ี  3  พัฒนาระบบจราจร 
แนวทางท่ี  4  ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุงและขยายบริการของการประปาภูมิภาค 

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในป$งบประมาณ  พ.ศ. 2558 
1. โครงการก�อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมท�อระบายนํ้าและบ�อพักถนนธานีซอยร�วมใจ (ธานี 11) ไป

ทางทิศตะวันตก (ชุมชนประปาเก�า) 
2. โครงการก�อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมท�อระบายนํ้าและบ�อพักถนนข�างบ�านเลขที่ 396/3 (ชุมชนบุ

ลําดวนเหนือ) 
3. โครงการก�อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมท�อระบายนํ้าและบ�อพักถนนโคกกลาง ซอย 5 ไปทางทิศ

ตะวันตก (ชุมชนโคกกลาง) 
4. โครงการขยายเขตไฟฟ8าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบรุีรัมย: (บริเวณชุมชนหน�าสถานีรถไฟ) 
5. โครงการจัดต้ังสญัญาณไฟจราจร โรงเรียนเทศบาล 3 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2  การพัฒนาสิ่งแวดล-อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางท่ี  1  สร-างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม 
แนวทางท่ี  2  เฝ7าระวังและป7องกันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล-อม 

  แนวทางท่ี  3  ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะ 
      มูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล 

  แนวทางท่ี  4  ปรับปรุงสภาพแวดล-อมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและพัฒนาภูมิทัศน�ของบ-านเมือง 
โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในป$งบประมาณ  พ.ศ. 2558 
1. โครงการรณรงค:รกัษาความสะอาด และพฒันาสภาพแวดล�อมในวันสําคัญต�างๆ 
2. โครงการจ�างเหมาแรงงานดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
3. โครงการจ�างเหมาทําความสะอาดถนนสายหลกั ถนนและสิง่แวดล�อมในชุมชน ตลาดค�าส�ง –   

ค�าปลีก ตลาดไนท:บาซาร: ตลาดอาหารและเครื่องด่ืม ตลาดผลไม�และคลองละลม 
4. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ:การรักษาความสะอาดการเก็บขยะมูลฝอย 
5. โครงการชุมชนรักษ:สิ่งแวดล�อมเปลี่ยนขยะเปFนทองคํา แปลงทองคําเปFนกองบญุ 
6. โครงการสร�างเสริมสุขภาพอาสาสมัครพิทักษ:สิ่งแวดล�อม (ซาเล�ง) 
7. โครงการบ�านสะอาด ชุมชนสะอาด สิง่แวดล�อมดี 

8..โครงการเฝ8าระวัง... 
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8. โครงการเฝ8าระวังและควบคุมคุณภาพนํ้าจากแหล�งต�างๆ ที่เทศบาลรับผิดชอบ 
9. โครงการขยะแลกของกินของใช� 
10. โครงการละลมสวย นํ้าใส เติมลมหายใจให�สายนํ้า 
11. โครงการเยาวชนร�วมใจพิทักษ:สิ่งแวดล�อม 
12. โครงการแปลงพวงหรีดเปFนปุJยหมัก 
13. โครงการจ�างเหมากรมราชทัณฑ:ลอกท�อระบายนํ้าและระบบท�อรวบรวมนํ้าเสียในเขตเทศบาล

เมืองบุรรีัมย: 
14. โครงการดูดล�างท�อระบายนํ้าท�อรวบรวมนํ้าเสีย และซ�อมแซมปรบัปรุงท�อระบายนํ้าในเขต

เทศบาลเมอืงบุรรีัมย: 
15. โครงการจ�างเหมาแรงงานดูและความเรียบร�อยบ�อกําจัดขยะมูลฝอย (ยาม) 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
แนวทางท่ี  1  พัฒนาและส2งเสริมอาชีพ และกระจายรายได-ให-แก2ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี  2  พัฒนาและส2งเสริมการท2องเท่ียวโดยการมสี2วนร2วมของประชาชน 

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในป$งบประมาณ  พ.ศ. 2558 
1. โครงการจัดอบรมส�งเสรมิอาชีพให�แก�ประชาชนในชุมชน 
2. โครงการถนนคนเดิน “เซราะกราว วอล:คกิ้ง สตรีท” (Sroew Ground Walking Street) 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี  4  การพัฒนาสังคม และสร-างความเข-มแขง็ของชุมชนโดยกระบวนการมีส2วนร2วม 
แนวทางท่ี  1  เสริมสร-างความเข-มแข็งของชุมชนและส2งเสริมการมสี2วนร2วมของประชาชนในการ 

พัฒนาท-องถ่ิน 
แนวทางท่ี  2  เสริมสร-างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห�ผู-ด-อยโอกาส 
แนวทางท่ี  3  การเชิดชูคุณธรรม  จริยธรรมบุคคลในชุมชน 

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในป$งบประมาณ  พ.ศ. 2558 
1. โครงการส�งเสรมิให�ความรู�ในการจัดทําแผนชุมชนในเขตเทศบาล 
2. โครงการแต�งฝ]นแต�มรอยย้ิมเติมความสุขให�ผู�สงูอายุในเขตเทศบาล 
3. โครงการกจิกรรมด�านการพฒันาสตรีและครอบครัว  
4. โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) 
5. โครงการสนับสนุนงบประมาณแก�คณะกรรมการพฒันาสตรตํีาบลอําเภอเมืองบรุีรมัย: 
6. โครงการสงเคราะห:เบี้ยยังชีพให�ผู�ป^วยเอดส: 
7. โครงการสงเคราะห:เบี้ยยังชีพคนพิการในชุมชน  
8. โครงการสงเคราะห:เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุในชุมชน 
9.   โครงการเชิดชูคุณธรรมพ�อตัวอย�างประจําชุมชน 
10.  โครงการเชิดชูคุณธรรมแม�ตัวอย�างประจําชุมชน 

ยุทธศาสตร:ที่ 5... 
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ยุทธศาสตร�ท่ี  5  การพัฒนาระบบสาธารณสขุ 

แนวทางท่ี  1  ปรับปรุงและขยายบริการด-านการักษาพยาบาล 
แนวทางท่ี  2  ส2งเสริมและให-บริการแพทย�แผนไทยหรือแพทย�ทางเลือก 
แนวทางท่ี  3  ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ 
แนวทางท่ี  4  ส2งเสริมระบบงานสาธารณสุขมลูฐาน 
แนวทางท่ี  5  ส2งเสริมระบบงานสร-างเสริมสุขภาพอนามยั 
แนวทางท่ี  6  ป7องกันควบคุมโรคติดต2อ 
แนวทางท่ี  7  ป7องกันการติดยาและสารเสพติด 
แนวทางท่ี  8  ส2งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะให-ได-มาตรฐาน 
แนวทางท่ี  9  ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆ2าสัตว�และควบคุมการเลี้ยงสัตว� 

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในป$งบประมาณ  พ.ศ. 2558 
1. โครงการดูแลและส�งเสรมิสุขภาพหญิงต้ังครรภ:ในชุมชน 
2. โครงการเย่ียมหญงิหลังคลอดและทารกแรกเกิดในชุมชน 
3. โครงการส�งเสรมิภาวะโภชนาการในหญงิต้ังครรภ: 
4. โครงการส�งเสรมิสุขภาพผู�ประกอบการค�าในตลาดเทศบาลเมืองบรุีรมัย: 
5. โครงการคัดกรองสุขภาพปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน อายุ 15 ป`ข้ึนไป 
6. โครงการรณรงค:ตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูกและมะเร็งเต�านมในหญงิวัยเจริญพันธุ:  

(30-60ป`) 
7. โครงการรณรงค:ตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูกและมะเร็งเต�านมในหญงิวัยเจริญพันธุ:  

(30-60ป`) 
8. โครงการควบคุมป8องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสงูในชุมชนเขตเทศบาลเมอืงบรุีรมัย: 
9. โครงการสือ่สร�างสรรค:ประชาสัมพันธ:ก�าวหน�าพัฒนาศูนย:บริการ 
10. โครงการ Open  House เล�าเรือ่งสุขภาพ 
11. โครงการเฝ8าระวัง ป8องกันโรคติดต�อตามฤดูกาลทีส่ําคัญ 
12. โครงการตรวจคัดกรองป8องกันภาวะแทรกซ�อนในผู�ป^วยเบาหวานและความดันโลหิตสงู 
13. โครงการตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในผู�ป^วยเรื้อรัง 
14. โครงการฟghนฟสูภาพผู�ป^วยโรคหลอดเลือดสมองโดยนักเวชศาสตร:ฟghนฟ ู
15. โครงการบําบัดในผู�ป^วยโรคเรื้อรงัทีม่ีภาวะแทรกซ�อนทางไต 
16. โครงการเย่ียมบ�านผู�ป^วยโรคเรื้อรัง 
17. โครงการเย่ียมบ�านผู�ป^วยโรคเรื้อรัง  
18. โครงการตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดผู�ป^วยโรคเรื้อรงั 
19. โครงการโภชนาการบําบัดในผู�ป^วยโรคเรื้อรังทีม่ีภาวะแทรกซ�อนทางไต 
20. โครงการฟghนฟสูภาพผู�ป^วยโรคหลอดเลือดสมองโดยนักเวชศาสตร:ฟghนฟ ู

21.โครงการชีวิต... 
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21. โครงการชีวิตเบาหวานสดใสไร�ภาวะแทรกซ�อน 
22. โครงการตรวจคัดกรองกลุ�มเสี่ยงและลดภาวะแทรกซ�อนในผู�ป^วยกลุ�มโรค NCDs 
23. โครงการ OPD เคลื่อนที่ในผู�ป^วยกลุ�มโรค NCDs 
24. โครงการพัฒนาหน�วยบริการปฐมภูมสิู�มาตรฐานการบรกิาร 
25. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ:วิทยาศาสตร:การแพทย: และวัสดุครุภัณฑ:สํานักงาน 
26. โครงการอบรมนวดแผนไทยและนวดเท�าเพื่อสุขภาพ 
27. โครงการจ�างเหมาผู�ให�บริการแพทย:แผนไทย 
28. โครงการแผนไทยรักจรงิไม�ทิ้งกัน 
29. โครงการฟghนคืนป]ญญากายใจ กลุ�มแพทย:แผนไทยชุมชนเมือง 
30. โครงการปรับปรงุซ�อมแซมอาคารศูนย:บรกิารสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรรีัมย: 
31. โครงการปรับปรงุซ�อมแซมอาคารศูนย:บรกิารสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรรีัมย: 
32. โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมลูฐานและการพฒันาสุขภาพภาคประชาชน 
33. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานในชุมชน 
34. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาศักยภาพ อสม. 
35. โครงการเย่ียมดูและและส�งเสรมิสุขภาพมารดาและทารกแรกเกิดในชุมชน 
36. โครงการส�งเสรมิงานเฝ8าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน 
37. โครงการเด็กไทยทําได�ในโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ 
38. โครงการนักเรียนฟ]นสวย ย้ิมสดใส 
39. โครงการลลีาศเพือ่สุขภาพ 
40. โครงการรกัษาสุขภาพจิต ปฏิบัติธรรมให�กับผู�ประกอบการตลาดบุรรีัมย: 
41. โครงการวัดถูกสุขอนามัยใจสะอาดกายสะอาด วัดกลาง 
42. โครงการวัดถูกสุขอนามัยใจสะอาดกายสะอาด วัดอิสาณ 
43. โครงการส�งเสรมิการออกกําลังกายชุมชนหนองปรอื 
44. โครงการส�งเสรมิการออกกําลังกายชุมชนชุมเห็ด 
45. โครงการส�งเสรมิการออกกําลังกายชุมชนหลงัสถานีรถไฟ 
46. โครงการส�งเสรมิการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพชมรมแอโรบคิ โรงยิมอเนกประสงค: อบจ.บรุีรมัย: 
47. โครงการส�งเสรมิการออกกําลังกายหว�ายตันกง 
48. โครงการส�งเสรมิการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนวัดอิสาณ 
49. โครงการส�งเสรมิการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนหลกัเมอืง 
50. โครงการส�งเสรมิการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด�วยการเต�นแอโรบิคสวนรมย:บุรสีนธยา 
51. โครงการส�งเสรมิการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด�วยการเต�นแอโรบิคสวนรมย:บุรรีุ�งอรุณ 
52. โครงการชวนเพื่อนป]oนเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล�อม (Car Free Day) 
53. โครงการผู�สูงวัยใส�ใจรกัษ:สุขภาพชุมชนบุลําดวนเหนือ 

54.โครงการร�วมใจ... 
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54. โครงการร�วมใจป8องกันหัวใจและหลอดเลือดสมอง 
55. โครงการส�งเสรมิสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย 
56. โครงการส�งเสรมิทันตสุขภาพเด็กก�อนวัยเรียน อายุ 0 ถึง 3 ป` 
57. โครงการเฝ8าระวังโภชนาการเด็ก อายุ 0 ถึง 5 ป` ในชุมชน 
58. โครงการเฝ8าระวังโภชนาการเด็ก อายุ 0 ถึง ตํ่ากว�า 6 ป` ในชุมชน 
59. โครงการเฝ8าระวังโภชนาการเด็ก อายุ 0 ถึง ตํ่ากว�า 6 ป` ในชุมชน 
60. โครงการส�งเสรมิสุขภาพและการเย่ียมบ�านผู�สูงอายุในชุมชน 
61. โครงการดูแลผู�สงูอายุและคนพิการในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบุรรีัมย: 
62. โครงการคลินิกไม�งามใส�ใจสมองเสื่อมต�อเน่ือง 
63. โครงการใกล�บ�านใกล�ใจผู�สงูอายุสุขใจในชุมชน 
64. โครงการเย่ียมดูและผู�สงูอายุติดเตียง 
65. โครงการคืนความสว�าง 
66. โครงการชุมชนห�วงใยใส�ใจผู�พิการ 
67. โครงการชุมชนห�วงใยใส�ใจผู�พิการ 
68. โครงการเครือข�ายคนพิการเข�มแข็ง 
69. โครงการรณรงค:ป8องกันโรคพิษสุนัขบ�า 
70. โครงการเยาวชนรุ�นใหม� รู�จกัเลี่ยงไม�เสี่ยงเอดส:และการต้ังครรภ:ก�อนวัยอันควร 
71. โครงการส�งเสรมิป8องกันและควบคุมการแพร�กระจายเช้ือในศูนย:บริการสาธารณสุขเทศบาล

เมืองบุรรีัมย: 
72. โครงการรณรงค:ป8องกันและควบคุมโรคไข�เลือดออก 
73. โครงการเฝ8าระวังทางระบาดวิทยา 
74. โครงการกําจัดลูกนํ้าและแหล�งเพาะพันธุ:ยุงลาย ป8องกันโรคไข�เลือดออก 
75. โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ�มภาวะโรค Metabolic ในชุมชนเขตเทศบาล         

เมืองบุรรีัมย: 
76. โครงการชุมชนร�วมใจต�านภัยไข�เลือดออก 
77. โครงการประชาสัมพันธ:ป8องกันควบคุมโรคเอดส: โรคติดต�อทางเพศสัมพันธ: การป8องกันการ

ต้ังครรภ:ก�อนวัยอันควร    
78. โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดภัยจากสารเสพติดในสถานศึกษา 
79. โครงการรณรงค:พฒันายกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food  Safety) 
80. โครงการยกระดับสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. สาธารณสขุ พ.ศ.2535 ให�ได�มาตรฐาน 
81. โครงการจ�างเหมายามรักษาความปลอดภัยดูแลตลาดเทศบาลเมอืงบรุรีัมย: 
82. โครงการพัฒนายกระดับตลาดสด สู�ตลาดดีมีมาตรฐานและตลาดสดน�าซือ้ 
83. โครงการเฝ8าระวังและยกระดับด�านสุขาภิบาลร�านอาหารและแผงลอยจําหน�ายอาหาร 

84.โครงการอบรมเชิง... 
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84. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพนํ้าด่ืมจากตู�นํ้าด่ืมอัตโนมัติในเขตเทศบาล

เมืองบุรรีัมย: 
85. โครงการเฝ8าระวังอาหารปลอดภัยในชุมชน 
86. โครงการรณรงค:งานประเพณีปลอดแอลกอฮอล: 
87. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ:ในโรงฆ�าสัตว: 

- จัดซื้อเครื่องฉีดนํ้า จํานวน  1 เครื่อง  
- จัดซื้อรถเข็นปูน  จํานวน  2  คัน  

88. โครงการอบรมผู�ประกอบการชําแหละเน้ือสัตว:ในโรงฆ�าสัตว:เทศบาลเมอืงบุรรีัมย: 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี  6  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปFญญาท-องถ่ิน 
แนวทางท่ี  1  พัฒนาการบริการและบุคลากรทางการศึกษา 
แนวทางท่ี  2  ปรับปรุงการเรียนการสอน  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
แนวทางท่ี  3  ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษา 
แนวทางท่ี  4  สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลน 
แนวทางท่ี  5  ปรับปรุงอาคารสถานท่ี  และอุปกรณ�การเรียนการสอน 
แนวทางท่ี  6  เสริมสร-างจริยธรรม  และลักษณะนิสัยของนักเรียน 
แนวทางท่ี  7  ส2งเสริมและอนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีท-องถ่ิน 
แนวทางท่ี  8  ส2งเสริมการกีฬา  นันทนาการ  และกิจการเยาวชน 

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในป$งบประมาณ  พ.ศ. 2558 
1. โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาล 
2. โครงการสมัมนาคณะกรรมการส�งเสริมสนับสนุนงานวิชาการโรงเรียนเทศบาล 
3. โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา ท�องถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4. โครงการวัดและประเมินผลการเรียนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
5. โครงการจัดสอบเตรียมเข�าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท̀ี่ 1 (พรี ม.1) 
6. โครงการเช่ือมต�ออินเตอร:เน็ตความเร็วสงู 
7. โครงการพัฒนาข�าราชการครูของโรงเรียนในสงักัด 
8. โครงการปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  
9. โครงการพัฒนาห�องสมุดโรงเรียน 
10. โครงการพัฒนาแหล�งเรียนรู�ของโรงเรียนสําหรับเปFนฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
11. โครงการแข�งขันคนเก�ง 
12. โครงการพัฒนาครูผู�ดูแลเด็กของศูนย:พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรรีัมย: 
13. โครงการจัดสอบ NT 
14. โครงการพัฒนาครูอาสา 
15. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช�โรงเรียนเปFนฐานในการพัฒนาท�องถ่ิน (SBMLD) 

16.ค�าใช�จ�าย... 
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16. ค�าใช�จ�ายในการพัฒนาศูนย:การเรียนอาเซียนศึกษา 
17. ค�าใช�จ�ายในการพัฒนาการเรียนรู�สู�ประชาคมอาเซียน 
18. โครงการประเมินสถานศึกษาภายในประจําป`       
19. โครงการร�วมจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท�องถ่ินระดับประเทศ           
20. โครงการเข�าค�ายทางวิชาการนักเรียนสถานศึกษาในสงักัดเทศบาล 
21. ค�าใช�จ�ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมสี�วนร�วมของครู ชุมชนและนักเรียน 
22. โครงการจ�างเหมาบริการหรือจ�างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน�าทีผู่�ดูแลเด็กและรักษา 

ความปลอดภัย 
23. โครงการบริหารศูนย:พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรรีัมย: 
24. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แจกเด็กนักเรียน  
25. โครงการสนับสนุนอาหาร (กลางวัน) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสงักัด  
26. โครงการสนับสนุนอาหาร (กลางวัน) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนนอกสงักัดเทศบาล 
27. โครงการจัดกจิกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสําเร็จการศึกษาและอําลาสถาบัน 
28. โครงการจัดงานประเพณีทําบุญตักบาตรวันข้ึนป`ใหม� 
29. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต:และ สมโภชศาลพระหลกัเมือง 
30. โครงการจัดงานประเพณีแห�เทียนพรรษา     
31. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
32. โครงการจัดงานมหกรรมดนตรี "เทิดไท�คีตราชัน" ประกวดวงดนตรีคอมโบ�พร�อมหางเครื่อง  
33. โครงการจัดส�งนักกีฬานักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬานักเรียน อปท.ภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
34. โครงการรณรงค:เพือ่ป8องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
35. โครงการแข�งขันกีฬานักเรียนปฐมวัยเกมส:สังกัดเทศบาลเมืองบุรรีัมย: 
36. โครงการส�งเสรมิสนับสนุนกีฬาเยาวชนและประชาชนท�องถ่ิน 
37. โครงการเปFนเจ�าภาพจัดการแข�งขันกีฬานักเรียนองค:กรปกครองส�วนท�องถ่ินแห�งประเทศไทย

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  32 
38. โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ  

 

ยุทธศาสตร�ท่ี  7  การพัฒนาเมืองการบริหารและการบริการประชาชน 
แนวทางท่ี  1  ส2งเสริมความรู-  ความเข-าใจ  และการมีส2วนร2วมในการปกครองท-องถ่ิน 
แนวทางท่ี  2  ส2งเสริมความรู-และการประชาสัมพันธ�กิจการของเทศบาล 
แนวทางท่ี  3  ส2งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
แนวทางท่ี  4  ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช-ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางท่ี  5  ก2อสร-าง  ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน 
แนวทางท่ี  6  เสริมสร-างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล 
แนวทางท่ี  7  ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได-ของเทศบาล 

แนวทางที่ 8... 
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แนวทางท่ี  8  เสริมสร-างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร-อยของประชาชน 
แนวทางท่ี  9  ปรับปรุงกิจการพาณิชย�ของเทศบาล 

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในป$งบประมาณ  พ.ศ. 2558 
1. โครงการจัดกจิกรรมวันเทศบาลและร�วมกจิกรรมวันท�องถ่ินไทย 
2. โครงการร�วมกิจกรรมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรรีัมย: 
3. โครงการปรับปรงุระบบเสียงตามสายชนิดไร�สาย 
4. โครงการฝ~กอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
5. โครงการส�งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ�าง 
6. โครงการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณพนักงานและลูกจ�างดีเด�น 
7. โครงการจ�างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน�าที่รกัษาความสะอาดอาคารสํานักงาน 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ป` 2558 
9. โครงการจัดหาครุภัณฑ:ในการปฏิบัติงานทั่วไปของสํานักปลดัเทศบาล 

- จัดซื้อเครื่องแฟ�กซ:  จํานวน 1 เครื่อง 
- จัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น  จํานวน 1 เครื่อง 

10. โครงการจัดหาครุภัณฑ:ในการปฏิบัติงานทั่วไปกองช�างสุขาภิบาล 
- จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร: 
- จัดซื้อเครื่องป]�มลม 
- จัดซื้อเครื่องเช่ือมเหล็กอาร:คไฟฟ8า 
- จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร:ต้ังโต�ะ 
- จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร: 
- จัดซื้อเครื่องป]�มนํ้าแบบจุ�ม (ซบัเมอร:ส) 

11. โครงการจัดหาครุภัณฑ:ในการปฏิบัติงานของศูนย:แพทย:ชุมชน รพ.บรุีรัมย:สาขา 2 (ศูนย:บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมอืงบรุีรมัย:)  

12. โครงการจัดหาอุปกรณ:/ครุภัณฑ:สําหรับปฏิบัติงานทั่วไปกองช�าง 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร:  จํานวน 1 เครื่อง 
- จัดซื้อเรอืพลาสติก+พาย  จํานวน  2  ลํา 
- จัดซื้อเครื่องตัดหญ�าสายสะพายข�ออ�อน  จํานวน  2  เครื่อง 

13. โครงการจัดหาครุภัณฑ:สําหรบัปฏิบัติงานทั่วไปกองวิชาการและแผนงาน 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร:ต้ังโต�ะ  จํานวน  2  ชุด 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร:โน�ตบุ�ค  จํานวน  1  เครื่อง 

14. โครงการจัดหาครุภัณฑ:สําหรบัใช�ในการปฏิบัติงานสถานีขนส�งผู�โดยสารเทศบาลเมืองบรุีรมัย: 
- จัดซื้อพัดลมติดเพดาน  ขนาด 16 น้ิว  จํานวน  4  ชุด 

-จัดซื้อรถ... 
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- จัดซื้อรถจักรยานยนต: ขนาดเครื่องยนต:  125  ซีซี 4 จังหวะ  จํานวน  1  คัน 

15. โครงการจัดกจิกรรม 5 ส. 
16. โครงการติดตามและปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน 
17. โครงการสนับสนุนงบประมาณสําหรบัช�วยเหลือผู�ประชาชนให�กับสํานักงานเหล�ากาชาด 

จังหวัดบุรรีัมย: 
18. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป`และสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต�องาน

บริการของเทศบาล 
19. โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองเพือ่การทบทวนและปรับปรุงแผนพฒันาเทศบาล 
20. โครงการจัดเก็บข�อมูลพื้นฐานเพือ่นําไปใช�ประโยชน:ในการวางแผนพฒันาท�องถ่ิน 
21. โครงการจ�างเหมาบุคลากรช�วยงานบันทึกข�อมูลงานการเงินและบญัชี 
22. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ:ในการปฏิบัติงาน 
23. โครงการบริหารจัดการกองทุน 
24. โครงการปรับปรงุระบบ GIS 
25. โครงการบันทึกข�อมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย:สินเข�าสู�ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร:(GIS) 
26. โครงการฝ~กอบรมทบทวนเสริมสร�างทักษะการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าทีป่8องกัน/พนักงาน 
     ดับเพลิง 
27. โครงการฝ~กอบรมเสริมสร�างความรู�ด�านการป8องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก�เด็กและเยาวชน 
28. โครงการประชาสัมพันธ:ส�งเสริมส�งเสริมความรู�ด�านการป8องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก�

ประชาชนในเขตเทศบาล 
29. โครงการจ�างเหมาจัดความเปFนระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมอืงและรักษาความสงบเรียบร�อยใน

เขตเทศบาล 
30. โครงการฝ~กซ�อมแผนป8องกันระงบัอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 

 
 

************************************************ 
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โครงการก�อสร
างถนน ค.ส.ล.พร
อมท�อระบายน้ําและบ�อพักถนนโคกกลาง ซอย 5 

ไปทางทิศตะวันตก (ชุมชนโคกกลาง) 

 

 

 

 
 

 

โครงการก�อสร
างถนน ค.ส.ล.พร
อมท�อระบายน้ําและบ�อพักถนนธานีข
างบ
านเลขท่ี 48/6 

ร
านบุรีรัมย/ค
าเหล็ก  

 

 

 

 

 

 

โครงการก�อสร
างถนน ค.ส.ล.พร
อมท�อระบายน้ําและบ�อพักถนนธานีข
างบ
านเลขท่ี 396/3  

 

 

โครงการก�อสร
างถนน ค.ส.ล.พร
อมท�อระบายน้ําและบ�อพักถนนธานีซอยร�วมใจ (ธานี 11)  
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โครงการขยายเขตไฟฟ8าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย/ (บริเวณชุมชนหน
าสถานีรถไฟ) 

 
 

โครงการจ
างเหมาแรงงานดูแลสวนสาธารณะ 

 

 

 

 

โครงการจ
างเหมากรมราชทัณฑ/ลอกท�อระบายน้ําและระบบท�อรวบรวมน้ําเสียในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย/ 
 

 

 

 

 

 

โครงการเฝ8าระวังและควบคุมคุณภาพน้ําจากแหล�งต�างๆท่ีเทศบาลรับผิดชอบ 
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โครงการดูดล
างท�อระบายน้ําท�อรวบรวมน้ําเสียและซ�อมแซมปรับปรุง 

ระบบท�อระบายน้ําในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย/ 

 

 

 

 

 

 

โครงการขยะแลกของกินของใช
 

 

 

 

 

 

 

โครงการเยาวชนร�วมใจพิทักษ�ส่ิงแวดล อม 

  

 

  

 

 

โครงการแปลงพวงหรีดเปBนปุCยหมัก 

 

 



18 
 

โครงการละลมสวย น้ําใส เติมลมหายใจให สายน้ํา 

 

 

 

 

 

โครงการถนนคนเดินเซราะกราว Wakling Street 

 

 

 

 

 

 

โครงการสร
างเสริมสุขภาพอาสาสมัครพิทักษ/ส่ิงแวดล
อม (ซาเล
ง) 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพน้ําดื่มจากตู
อัตโนมัติในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย/ 
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  โครงการบ
านสะอาด  ชุมชนสะอาดส่ิงแวดล
อม 

 

 

 

 

 

 

โครงการเฝ8าระวังและยกระดับด
านสุขาภิบาลร
านอาหารและแผงลอยจําหน�ายอาหาร 

 

 

โครงการรณรงค/ป8องกันโรคพิษสุนัขบ
า 

 

 

 

  

โครงการอบรมนวดแผนไทยและนวดเท
าเพื่อสุขภาพ 
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โครงการ OPD เคล่ือนท่ีในผู
ปTวยกลุ�มโรค NCDS 

 

 

 

 

 

 

 โครงการกําจัดลูกน้ําและแหล�งเพาะพันธุ/ยุงลายป8องกันโรคไข
เลือดออก 

 

 

 

 

 

โครงการเย่ียมบ
านผู
ปTวยโรคเร้ือรัง 

 

 

 

 

 

 

โครงการรณรงค/รักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล
อมในวันสําคัญต�างๆ 
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โครงการ  Open  house  เล�าเร่ืองสุขภาพ   

 

 

 

 

      โครงการชีวิตเบาหวานสดใสไร
ภาวะแทรกซ
อน 

  

 

 

 

โครงการชุมชนรักษ/ส่ิงแวดล
อมเปล่ียนขยะเปBนทองคํา  แปลงทองคําเปBนกองบุญ 

 

 

 

 

โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ
อนในผู
ปTวยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 
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โครงการบําบัดในผู
ปTวยโรคเร้ือรังท่ีมีภาวะแทรกซ
อนทางไต 

 

 

 

 

 

 โครงการเย่ียมหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิดในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมผู
ประกอบการชําแหละเนื้อสัตว/ในโรงฆ�าสัตว/เทศบาลเมืองบุรีรัมย/ 

 

 

 

โครงการจัดงานประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นป̀ใหม� 
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โครงการจัดงานมหกรรมดนตรี “เทิดไท
คีตราชัน” ประกวดรวงดนตรีคอมโบ
พร
อมหางเคร่ือง 

 

 

 

 

 
 

โครงการเปBนเจ
าภาพจัดการแข�งขันกีฬานักเรียนองค/กรปกครองส�วนท
องถ่ินแห�งประเทศไทย 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 32 

 

โครงการแข�งขันกีฬานักเรียนปฐมวัยเกมส/สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย/ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศบัตรนักเรียนสําเร็จการศึกษาและอําลาสถาบัน 
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โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ 

 

 

 

 

โครงการรณรงค/เพื่อป8องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต/และสมโภชศาลพระหลักเมือง 

 

 

 

 

 

โครงการจัดงานประเพณีแห�เทียนพรรษา 
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

 

 

   

โครงการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ
าง 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและร�วมกิจกรรมวันท
องถ่ินไทย 

  

 

 

 

โครงการฝgกอบรมเสริมสร
างความรู
ด
านการป8องกันบรรเทาสาธารณภัยแก�ประชาชนในเขตเทศบาล 
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โครงการฝgกซ
อมแผนป8องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 

 

 

 

 

โครงการประชาสัมพันธ/ส�งเสริมความรู
ด
านป8องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

 

โครงการอบรมทบทวนเสริมสร
างทักษะการปฏิบัติงานท่ัวไปงานป8องกัน/พนักงานดับเพลิง 

 

 

 

 

    โครงการฝgกอบรมเสริมสร
างความรู
ด
านป8องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก�เด็กและเยาวชน 
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โครงการร�วมกิจกรรมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย/ 

 

 

 

 

โครงการจัดเก็บข
อมูลพื้นฐานเพื่อนําไปใช
ประโยชน/ในการวางแผนพัฒนาท
องถ่ิน 

 

 

 

 
 

โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล 

 

 

โครงการสงเคราะห/เบ้ียยังชีพผู
สูงอายุ ผู
ปTวยเอดส/ และผู
พิการในเขตชุมชน 
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โครงการกิจกรรมด
านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 

 

โครงการแต�งฝhนแต
มรอยย้ิมเติมความสุขให
ผู
สูงอายุในเขตเทศบาล 

โครงการเชิดชูคุณธรรมพ�อตัวอย�างประจําชุมชน 

 

โครงการเชิดชูคุณธรรมแม�ตัวอย�างประจําชุมชน 

 

 

 



รายรับ ประมาณการ รับจริง สูงหรือต่ํา

หมวดภาษี

                ภาษีจัดเก็บเอง 16,752,000.00         19,482,653.09       2,730,653.09            

                ภาษีจัดสรร 83,350,000.00         95,583,377.86       12,233,377.86          

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,359,500.00          6,032,066.49        1,672,566.49            

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 15,555,000.00         17,248,030.47       1,693,030.47            

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 8,400,000.00          7,453,473.14        946,526.86-              

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 7,758,000.00          10,423,615.44       2,665,615.44            

หมวดรายจากทุน 5,000.00                -                     5,000.00-                 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปตามมติคณะกรรมการฯ 144,484,900.00       140,297,427.00     4,187,473.00-            

รวมรายรับตามเทศบัญญัติ 280,664,400.00      296,520,643.49    15,856,243.49          

หมวดเงินอุดหนุน ไม่ตราเทศบัญญัติ 91,848,981.43         91,848,981.43       -                        

รวมรายรับท้ังส้ิน 372,513,381.43      388,369,624.92    15,856,243.49          

รายจ่าย ประมาณการ จ่ายจริง รายจ่ายคงเหลือ

งบกลาง 13,798,030.00         12,177,222.71       1,620,807.29-            

หมวดเงินเดือน 101,842,310.00       96,321,000.00       5,521,310.00-            

หมวดค่าจ้างประจํา 5,967,420.00          5,648,148.00        319,272.00-              

หมวดค่าจ้างชั่วคราว 28,460,240.00         26,297,990.00       2,162,250.00-            

หมวดค่าตอบแทน 6,136,800.00          2,843,721.50        3,293,078.50-            

หมวดค่าใช้สอย 63,482,036.42         54,212,651.46       9,269,384.96-            

หมวดค่าวัสดุ 27,718,600.00         25,347,572.47       2,371,027.53-            

หมวดค่าสาธารณูปโภค 9,343,500.00          8,234,811.11        1,108,688.89-            

หมวดเงินอุดหนุน 9,439,000.00          9,269,000.00        170,000.00-              

หมวดค่าครุภัณฑ์ 2,838,200.00          1,404,600.00        1,433,600.00-            

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 11,618,263.58         9,530,500.00        2,087,763.58-            

หมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ 20,000.00               17,400.00            2,600.00                 

รวมรายจ่ายตามงบประมาณ 280,664,400.00      251,304,617.25    29,359,782.75-          

เงินอุดหนุนท่ัวไป ไม่ได้ตราเทศบัญญัติ 91,843,962.43         91,843,962.43       -                        

รวมรายจ่ายท้ังส้ิน 372,508,362.43      343,148,579.68    29,359,782.75-          

รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง 45,221,045.24       

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

สรุปรายรับจริง - จ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ 2558

ณ วันท่ี  30  กันยายน 2558



 

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย� 
เร่ือง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําป ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย�   

ประจําป   พ.ศ. ๒๕๕8 

------------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และแก0ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๑๓       
พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๔๘ ทศ คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให0ประกาศ
ไว0โดยเป9ดเผยที่สํานักงานเทศบาลด0วย 

 เพ่ือให0การปฏิบั ติหน0าที่ของนายกเทศมนตรีเมืองบุ รี รัมย�   เป:นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล            
พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก0ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๔๘ ทศ เทศบาลเมืองบุ รี รัมย�จึงประกาศ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําป ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบุ รี รัมย�   ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕8    
มาให0ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท0ายประกาศนี้   
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑  กุมภาพันธ�   พ.ศ.  ๒๕๕9 

               

      (นายกมล   เรืองสุขศรีวงศ�) 
              นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย� 
 


