ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (Vision)
“เมืองแห่งความร่มรื่น ประชาชนอยู่ดี มีความสุข”
( Green and Happiness Society )
2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและระบบระบายน้ํา
2) ติดตั้ง ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
3) พัฒนาระบบจราจร
4) ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุงและขยายบริการของการประปาภูมิภาค
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1) สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
4) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาภูมิทัศน์ของบ้านเมือง
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
1) พัฒนา ส่งเสริมอาชีพ และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
2) เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
3) การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุข
1) ปรับปรุงและขยายการบริการด้านการรักษาพยาบาล
2) ส่งเสริมและให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
3) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ
4) ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน
5) ส่งเสริมระบบงานสร้างเสริมสุขภาพอนามัย
6) ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
7) ป้องกันการติดยาและสารเสพติด
8) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
9) ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆ่าสัตว์และควบคุมการเลี้ยงสัตว์

2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
2) ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3) ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษา
4) สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
5) ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน
6) เสริมสร้างจริยธรรมและลักษณะนิสัยของนักเรียน
7) ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
8) ส่งเสริมกีฬานันทนาการและกิจการเยาวชน
2.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
1) ส่งเสริมความรู้ ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
2) ส่งเสริมความรู้และประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล
3) การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
4) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
5) ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
6) เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล
7) ปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
8) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน
9) ปรับปรุงกิจการพาณิชย์ของเทศบาล
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเกษตรมีความมั่นคง การท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมี
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ”
3.2 พันธกิจ (Misson)
1. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
4. การส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

(Strategic Issues)

(Goals)

(Strategy)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้
2.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

1.การบูรณาการการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุขและ
แรงงานแบบองค์รวม
2.สร้างค่านิยม จิตสํานึกและพัฒนา
ศีลธรรม คูณธรรม จริยธรรม ของเด็ก
และเยาวชน และประชาชน
3.สนับสนุนและส่งเสริมการจัด
สวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนา
สถาบันครอบครัว
4.สร้างความมั่นคงในอาชีพ และรายได้
5.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)
6.ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็น
เลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ

ตัวชี้วัด

1.จํานวนครัวเรือนยากจน เป้าหมายที่มี
รายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการ
ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.จํานวนหมู่บ้านที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
3.ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการ ส่งเสริม/
สนับสนุนการปรับแผน ชุมชนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.จํานวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ
5.จํานวนแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น
6.ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการสังคม
7.ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

(Strategic Issues)

(Goals)

(Strategy)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการพัฒนาการท่องเที่ยว

1.การบริหารการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
2.ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการ
เพิ่มขึ้น

1.ส่งเสริมการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว
2.อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ท่องเที่ยว
4.พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการ
บริการและรองรับการท่องเที่ยว
5.การสร้างความพร้อมของชุมชน ใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)
6. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
2. ร้อยละของจํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว
4.มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว
5.จํานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น
6.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

(Strategic Issues)

(Goals)

(Strategy)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมครบวงจร

1.สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความ 1.พัฒนาและส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์
มั่นคง
ชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม
2.เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน
3.สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรกรรม
4.ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืช
พลังงาน
5.ยกระดับสินค้าเกษตรกรรมเพื่อการ
แข่งขันในประชาคมอาเซียน (AC)
6.พัฒนาระบบน้ําและแหล่งน้ําเพื่อการ
เกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค
7.พัฒนาโครงการพื้นฐานในการผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร
8.ขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
9.ส่งเสริมการพัฒนาและแปรรูปสินค้า
เกษตรกรรม

ตัวชี้วัด

1.จํานวนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรได้รับ
การพัฒนา
2.ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับ
การพัฒนาและแปรรูปสินค้า
3.ร้อยละของจํานวนสินค้าเกษตรที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน
4. จํานวนตลาดกลางสินค้าชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

(Strategic Issues)

(Goals)

(Strategy)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้างความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย

1.ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
2.มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อน
บ้าน
3.สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชน
อยู่ดีมีสุข
4.ประชาชนผู้อาศัยตามแนวชายแดนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนว
ชายแดน
3.การส่งเสริมสํานึกในอุดมการณ์รักชาติ
และหน้าที่ของพลเมืองไทย เพื่อความ
สมานฉันท์ของคนในชาติ
4.ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดการ
ทุจริตคอรัปชั่น
5.ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6.จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นร่วมกับ
ชุมชน/หมู่บ้านและหน่วยงานอื่น
7.พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
สาธารณูปโภค และโครงสร้างระบบผัง
เมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ประชากรให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็น
ธรรม

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้า
ชายแดน
2.ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ําที่ได้รับ
การพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น
3.ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้นที่เพิ่มขึ้น
4.ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง
5.ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการวาง
ผังเมืองที่มีมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

(Strategic Issues)

(Goals)

(Strategy)

1.บุคลากรในองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
2.ประชาชนมีความพึงใจในการรับ
บริการจากหน่วยงาน

1.พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3.ออกแบบและพัฒนาระบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการ
4.เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งใน
เส้นทางระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละของการบริการที่สามารถลด
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
2.ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดทํา
มาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ
4.ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของ
ขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการกําหนด
5.ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง
และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
6.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร

4. นโยบายการพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (Vision)
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข”
พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ (Mission)
“สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าการจําหน่าย การส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยว การช่วยเหลือ
และสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดี
ขึ้น”
เป้าประสงค์รวม
1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้นําด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
2. คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมสู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ประชาสังคมมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม”
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 ด้านเศรษฐกิจ
“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้นําด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”
มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555 - 2558) นโยบายที่ 8 “นโยบายการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ข้อ 8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1
“ระบบการบริ ห ารงานภาครั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี คุ ณ ภาพ และมี ธ รรมาภิ บ าล ได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาจาก
ประชาชน” นโยบาย ข้ อ 2 “เสริ มสร้างประสิท ธิภ าพของระบบการบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการอย่ างต่ อเนื่ อง
ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการ
บริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบ
การเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการ
และหน่ วยงานของรั ฐ ให้ เ ป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก ารสร้ า งนวั ต กรรมในการทํ า งานอย่ า งประหยั ดและมี
ประสิท ธิ ภ าพ” กลยุท ธ์ “ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาจัง หวัด/กลุ่ มจั ง หวั ด ให้ สอดคล้ องกั บความ
ต้องการของพื้นที่ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”

เป้าประสงค์
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
2. ผู้นําด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
2. จํานวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
3. จํานวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา (คน)
4. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายการท่องเที่ยว
5. จํานวน อปท. ที่ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
6. จํานวนประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน)
7. ร้อยละที่ลดลงต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ (ไร่)
8. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (ล้าน)
9. จํานวนวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด (แห่ง)
10. จํานวนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง/จําหน่าย
11. จํานวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพ
สินค้า (ราย)
12. ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล
13. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
14. จํานวนแหล่งน้ํา/พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (แห่ง)
15. จํานวนที่เพิ่มขึ้นจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
16. เพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา (ไร่)
17. จํานวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
18. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของฟาร์มปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ
19. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของบ่อแก๊สชีวภาพภายในเกษตรกรรายย่อย
20. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
กลยุทธ์
1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร

8. ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร
9. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
10. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
11. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
12. พัฒนาองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง
13. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
14. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
15. การบริหารจัดการทางการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต”
“คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560”
มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555 - 2558) นโยบายที่ 8 “นโยบายการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ข้อ 8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1
“ระบบการบริ ห ารงานภาครั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี คุ ณ ภาพ และมี ธ รรมาภิ บ าล ได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาจาก
ประชาชน” นโยบาย ข้ อ 2 “เสริ มสร้างประสิท ธิภ าพของระบบการบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการอย่ างต่ อเนื่ อง
ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการ
บริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบ
การเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการ
และหน่ วยงานของรั ฐ ให้ เ ป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก ารสร้ า งนวั ต กรรมในการทํ า งานอย่ า งประหยั ดและมี
ประสิท ธิ ภ าพ” กลยุท ธ์ “ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาจัง หวัด/กลุ่ มจั ง หวั ด ให้ สอดคล้ องกั บความ
ต้องการของพื้นที่ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”
เป้าประสงค์
1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง
3. สังคมร่มเย็น ภายใต้การบริหารจัดการที่มี ธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1.ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์
จปฐ.
2. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการสํารวจและผ่านเกณฑ์เป็นครัวเรือนอบอุ่น
3. จํานวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
4. ร้อยละของราษฎรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม และสามารถ
ทําให้เกิดการจ้างงาน

5. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น (สาย)
6. ระดับความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ QA
8. ร้อยละของการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
9. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
12. ระดับความสําเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
13. ระดับความสําเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
14. ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สถานประกอบการและมีอาชีพสร้างรายได้ (ราย)
15. ส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย
16. ร้อยละของอําเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
17. ร้อยละของอําเภอสุขภาพดีวิถีไทย
18. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน
19. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
20. ร้อยละชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
21. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
22. ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ
23. ระดับความสําเร็จในการสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมแก่ชุมชน
24. ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา
25. มีการส่งเสริมงานวิจัยด้านสังคมคนบุรีรัมย์
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
2 ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง
4. พัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความสงบสุขและร่มเย็น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่ 8 “นโยบายการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ข้อ 8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1
“ระบบการบริ ห ารงานภาครั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี คุ ณ ภาพ และมี ธ รรมาภิ บ าล ได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาจาก
ประชาชน” นโยบาย ข้ อ 2 “เสริ มสร้างประสิท ธิภ าพของระบบการบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการอย่ างต่ อเนื่ อง
ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการ
บริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบ
การเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการ
และหน่ วยงานของรั ฐ ให้ เ ป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก ารสร้ า งนวั ต กรรมในการทํ า งานอย่ า งประหยั ดและมี
ประสิท ธิ ภ าพ” กลยุท ธ์ “ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาจัง หวัด/กลุ่ มจั ง หวั ด ให้ สอดคล้ องกั บความ
ต้องการของพื้นที่ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”
เป้าประสงค์
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดดเด่นของประเทศ
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพื้นที่
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
3. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
4. ระดับความสําเร็จของการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน
5. ระดับความสําเร็จของการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ
6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
7. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
9. ร้อยละของการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
10. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
11. ระดับความสําเร็จในการอนุรักษ์และเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ําและ
ในผืนป่า

12. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ
14. จํานวนแหล่งน้ําได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
15. จํานวนแหล่งน้ําเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตสํานึกที่ดี
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
“ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”
มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่ 8 “นโยบายการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ข้อ 8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1
“ระบบการบริ ห ารงานภาครั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี คุ ณ ภาพ และมี ธ รรมาภิ บ าล ได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาจาก
ประชาชน” นโยบาย ข้ อ 2 “เสริ มสร้างประสิท ธิภ าพของระบบการบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการอย่ างต่ อเนื่ อง
ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการ
บริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบ
การเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการ
และหน่ วยงานของรั ฐ ให้ เ ป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก ารสร้ า งนวั ต กรรมในการทํ า งานอย่ า งประหยั ดและมี
ประสิท ธิ ภ าพ” กลยุท ธ์ “ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาจัง หวั ด/กลุ่ มจั ง หวั ด ให้ สอดคล้ องกั บความ
ต้องการของพื้นที่ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”
เป้าประสงค์
1. สังคมปลอดยาเสพติด
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. การจัดการแผนความมั่นคง ภายใต้ความเข้มแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4. การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
7. การป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ
8. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใต้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ระดับความสําเร็จในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
2. ร้อยละของหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็ง
3. ร้อยละของการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบําบัดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดกั้นยาเสพติด
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
6. ร้อยละของเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น
7. ระดับความสําเร็จในการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน
8. ร้อยละของความสําเร็จในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
9. ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
10. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
11. ร้อยละความสําเร็จในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม
12. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
13. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน
14. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบร้อย
15. ร้อยละของเครือข่ายอํานวยความเป็นธรรมที่เพิ่มขึ้น
16. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง
17. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
18. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
19. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ
20. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน
21. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
22. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
23. ระดับความสําเร็จรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
24. ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันท์หมู่บ้าน
25. ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายใน
จังหวัด
26. ระดับความสําเร็จในการสร้างจิตสํานึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
27. ระดับความสําเร็จในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
28. ระดับความสําเร็จในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
29. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
30. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
31. ระดับความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

32. ระดับความสําเร็จในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ
33. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังภัยสุขภาพ
34. ระดับความสําเร็จในการร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างประเทศ
35. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน
36. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์
1. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
2. จัดให้มีการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้สังคมปลอดยาเสพติด
4. การป้องกันและปราบปราบอาชญากรรม
5. พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. พัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาชน
7. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน
8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
9. สนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
11. ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
12. สร้างจิตสํานึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
13. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
14. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน
15. ป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ
16. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบริหารจัดการ
“การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล”
มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่ 8 “นโยบายการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ข้อ 8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1
“ระบบการบริ ห ารงานภาครั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี คุ ณ ภาพ และมี ธ รรมาภิ บ าล ได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาจาก
ประชาชน” นโยบาย ข้ อ 2 “เสริ มสร้างประสิท ธิภ าพของระบบการบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการอย่ างต่ อเนื่ อง
ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการ
บริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบ
การเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการ
และหน่ วยงานของรั ฐ ให้ เ ป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก ารสร้ า งนวั ต กรรมในการทํ า งานอย่ า งประหยั ดและมี

ประสิท ธิ ภ าพ” กลยุท ธ์ “ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาจัง หวั ด/กลุ่ มจั ง หวั ด ให้ สอดคล้ องกั บความ
ต้องการของพื้นที่ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”
เป้าประสงค์
1. คุณภาพของระบบวางแผน
2. คุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศ
3. คุณภาพการประสานงานและการมีส่วนร่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดผ่านสื่อต่างๆ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. มีแผนระยะยาว 15 ปี
2. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
งบประมาณทุกปี
3. มีแผนที่สําคัญจําเป็น ได้แก่แผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์ด้านการเงิน/การพึ่งพา
ตนเองด้านรายได้ และแผนพันธกิจ
4. มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
5. มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
(ครั้ง)
6. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง)
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปีเป็นแผนระยะยาว 15 ปี
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
5. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
1. นโยบายการศึกษา
“เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน”
1.1 ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้เป็น
โรงเรียนระดับประถมและระดับมัธยมศึกษาชั้นนําของจังหวัด
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(School Based Management for Local Development : SBMLD)
1.2 ส่งเสริม “ครู” ให้มีคุณภาพและคุณธรรม มีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของ
ประชาชน มีจิตวิญญาณของความเป็น “ครู”
1.3 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เป็นโรงเรียน 2 ภาษา (ภาษาไทย
อังกฤษ) โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้เด็กและเยาวชนมีวินัย รักการอ่านทํางานเป็นทีม มีพลังความคิด
สร้างสรรค์

1.4 จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อประชาชน” ให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และแหล่งความรู้ของ
ประชาชน ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
1.5 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป
2. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
“เพื่อความสุขและรอยยิ้มของประชาชน ผมจะทําทุกอย่างเพื่อความสุขของคนบุรีรัมย์ โดย
มุ่งเพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุข ความเข้มแข็งของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”
2.1 ด้านสาธารณสุข
2.1.1 เพิ่มขีดความสามารถของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล เน้นบริการเชิงรุกเพื่อ
ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพของประชาชนให้อยู่ดี มีสุข
2.1.2 จัดให้มีการดูแลประชาชนในเขตเทศบาลตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงตลอดชีวิต
2.1.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเชิงรุก เพิ่มศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุข เสริมสร้างความรู้ ทักษะ เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน
2.1.4 พัฒนาตลาดสด ร้านอาหาร และแผงลอยให้สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สร้างเครือข่าย
ร้านอาหารส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริม สนับสนุนชมรมร้านอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
(Clean Food Good Taste)
2.2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.2.1 จัดตั้งและพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น ให้ได้รับการ
ฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมกลุ่มสร้างอาชีพ สร้างความสุข เชิดชู ยกย่องผู้สูงอายุ
2.2.2 สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ยากไร้หรือผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและทุพพลภาพ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้
2.2.3 สนับสนุน ส่งเสริมพลังเครือข่ายในชุมชน ทั้งเครือข่ายสตรี สภาเด็กและเยาวชน เครือข่าย
ด้านสุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ ให้เกิดการรวมพลังเพื่อสร้างจิตสํานึกในการทําประโยชน์ให้กับสังคม
2.3 ด้านกีฬาและนันทนาการของประชาชน
2.3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปลูกฝังค่านิยมที่ดีด้านกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน
โดยสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ สนับสนุน ชมรมกีฬาเพื่อพัฒนาด้านกีฬาและพัฒนาร่างกายให้
แข็งแรง ประชาชนทุกวัยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.3.2 ส่งเสริมให้เกิดกีฬาชุมชน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในชุมชน เกิดความสามัคคี
ห่างไกลยาเสพติด

2.4 ด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.4.1 ส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative area) เช่น ลานศิลปะ ดนตรี ในสวนสาธารณะ เพื่อให้
เด็ก เยาวชน และศิลปิน มีสถานที่พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแสดงผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน
2.4.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์
สืบสานให้คงอยู่ตลอดไป
2.4.3 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2.5 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2.5.1 พัฒนาศักยภาพ ทักษะของบุคลากรและเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มี
ความชํานาญ และพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย
2.5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์สําหรับการช่วยเหลือประชาชน ให้มีความพร้อมต่อการ
รับมือกับสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความอุ่นใจ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
2.5.3 ให้การสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน
ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม
2.5.4 ปรับปรุงระบบการจราจร ส่งเสริมค่านิยมให้ประชาชนรักษากฎหมายและวินัยทาง
การจราจร
3. นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
“เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เอื้อต่อการดํารงชีพของประชาชนพร้อมรับการ
เจริญเติบโตของเมือง”
3.1 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
3.2 ขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล
3.3 ควบคุมการขยายตัวของตัวเมือง ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม และเป็นไปตามข้อบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.4 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองสวยงาม อย่างมีอัตลักษณ์
3.5 พัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วมให้ครอบคลุมในเขตเทศบาล
4. นโยบายเศรษฐกิจ
“เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน จะส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็งโดยยึด
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนให้
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้”
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสร้างอาชีพเสริม โดยยึดแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5. นโยบายการท่องเที่ยวและการบริการ
“เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของเมือง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแดนอีสานใต้”
5.1 พัฒนาคูเมืองโบราณ “คลองละลม” สวนสาธารณะ ให้เป็นแหล่งเที่ยวและสถานพักผ่อน
หย่อนใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเขตพื้นที่เมืองเก่าบุรีรัมย์
5.2 พัฒนาลานออกกําลังกายกลางแจ้ง ลานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี
6. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนา สู่เมืองคาร์บอนต่ํา
(Low Carbon City)”
6.1 เป็นเมืองแห่งต้นไม้ โดยการอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีอยู่เดิมและการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวโดยการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะให้สวยงามเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกําลังกายของประชาชน เป็น
ปอดของเมือง
6.2 เป็นเมืองไร้มลพิษ ส่งเสริมให้มีจัดการขยะและน้ําเสียอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการมี
ส่วนร่วม ส่งเสริมการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการนําน้ําเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ทาง
การเกษตร
6.3 เป็นเมืองพลังงานสีขาว ลดการใช้พลังงานน้ํามันและไฟฟ้า
6.4 เป็นเมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7. นโยบายการบริหารจัดการ
“เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ธรรมาภิบาล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
7.1 สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกลุ่มจังหวัด (นครชัยบุรินทร์)
นโยบายการพัฒนาจังหวัด เพื่อสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
ประโยชน์สุขของประชาชน
7.2 พัฒนาระบบงานบริการประชาชนให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม และอํานวยประโยชน์ให้ประชาชนอย่าง
แท้จริง
7.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน
7.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน โดยจัดบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายฟรี (Free
Wi-Fi) ในพื้นที่สาธารณะทุกแห่งของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
7.5 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได้ และให้ความรู้ ความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่
เสียภาษี เพื่อนําภาษีมาพัฒนาท้องถิ่น

7.6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทําประชาคมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย
7.7 พัฒนาระบบสื่อสาร การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน การจัดซื้อ จัดจ้าง การเงิน การคลัง การให้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ พร้อมข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
************************************************************

ยท.02

 แผนที่ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (Strategy Map)
“เมืองแห่งความร่มรื่น ประชาชนอยู่ดี มีความสุข”
(Green and Happiness Society )

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

เป้าประสงค์ (Goals)

ยุทธศาสตร์
(Strategic)

พัฒนาเมืองให้สอดคล้อง
กับผังเมืองรวม และพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมด้านการประกอบ
อาชีพ และด้านการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
และกระจายรายได้ให้กับ
ประชาชน

เสริมสร้างสุขภาพอนามัย
สวัสดิการสังคม ความเข้มแข็ง
ของชุมชน ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

1. การพัฒนาเมืองเป็นไป
อย่างสอดคล้องกับผังเมือง
รวม
2. ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน

1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน
2. ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมด้านการประกอบ
อาชีพ และกระจายรายได้
อย่างทั่วถึง
2. เสริมสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจของประชาชน
จากศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
2. ชุมชนเข้มแข็งและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น
3. สังคมร่มเย็นเป็นสุข

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนา
เศรษฐกิจ

การพัฒนาด้านสังคม และ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
ฟื้นฟู อนุรักษ์ และ
หวงแหนในศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนา
ระบบ
สาธารณสุข

พัฒนาคุณภาพด้านการ
จัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ของประชาชน
พร้อมก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน (AC)
1. สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เป็นสถานศึกษาที่มี
คุณภาพและได้
มาตรฐานในการ
จัดการเรียนการสอน
2. เป็นเมืองแห่งการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของ
ประชาชน

การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล

1. การบริหาร
จัดการมีคุณภาพ
ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล

การพัฒนาการเมือง
การบริหาร และการ
บริการประชาชน

ยุทธศาสตร์
(Strategic)

แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง
บํารุงรักษา ถนน
สะพาน ทางเท้า และ
ระบบระบายน้ํา
2. ติดตั้ง ปรับปรุง
และขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ
3. พัฒนาระบบจราจร
4. ประสานงานและ
สนับสนุนการปรับปรุง
และขยายบริการของ
การประปาภูมิภาค

การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1. สร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. เฝ้าระวังและป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. ปรับปรุงระบบและ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
รักษาความสะอาดและ
การจัดเก็บขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
4. ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
เพิ่มพื้นที่สีเขียว และ
พัฒนาภูมิทัศน์ของ
บ้านเมือง

การพัฒนา
เศรษฐกิจ

1. พัฒนา ส่งเสริม
อาชีพ และกระจาย
รายได้ให้แก่
ประชาชนโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. พัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน

การพัฒนาด้านสังคม และ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. เสริมสร้างสวัสดิการ
สังคมและการ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
3. การเชิดชูคุณธรรม
จริยธรรมบุคคลใน
ชุมชน

การพัฒนา
ระบบ
สาธารณสุข

1. ปรับปรุงและขยายการ
บริการด้านการรักษา
พยาบาล
2. ส่งเสริมและให้บริการ
แพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก
3. ปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการรักษา
พยาบาลและสถานบริการ
4. ส่งเสริมระบบงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
5. ส่งเสริมระบบงานสร้าง
เสริมสุขภาพอนามัย
6. ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อ
7. ป้องกันการติดยาและ
สารเสพติด
8. ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรสถานประกอบ
การสาธารณะให้ได้
มาตรฐาน
9. ปรับปรุงและพัฒนา

การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. พัฒนาการบริหาร
และบุคลากรทางการ
ศึกษา
2. ปรับปรุงการเรียน
การสอนและพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
3. ขยายบริการและ
โอกาสทางการศึกษา
4. สนับสนุนการศึกษา
ของเด็กนักเรียนที่ขาด
แคลน
5. ปรับปรุงอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
6. เสริมสร้างจริยธรรม
และลักษณะนิสัยของ
นักเรียน
7. ส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น
8. ส่งเสริมกีฬา

การพัฒนาการเมือง
การบริหาร และการ
บริการประชาชน

1. ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจ และการมีส่วน
ร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมความรู้และ
ประชาสัมพันธ์กิจการ
ของเทศบาล
3. การส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
4. ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
5. ก่อสร้าง ปรับปรุง
สถานที่ปฏิบัติงาน
6. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของเทศบาล
7. ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ
เทศบาล
8. เสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยและ
ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน
9. ปรับปรุงกิจการ
พาณิชย์ของเทศบาล

