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สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
1. วิสยั ทัศนการพัฒนาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคูค ุณธรรม นําการศึกษา พัฒนาการทองเที่ยว”
2. นโยบายการบริหารและการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลบุรีรมั ย
1. นโยบายสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการบริหาร
1.1 จะรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
1.2 จะสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนพระประมุข
1.3 การบริหารงานจะยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)
1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการปฏิบัตงิ านและการบริการประชาชน เพื่อให
เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.5 ปรับปรุงพัฒนาศูนยเรื่องราวรับรองทุกขของเทศบาล (call center) เพื่อใหสามารถรับฟง
ปญหาไดอยางรวดเร็ว และนําไปแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
กอสราง ทํานุบาํ รุง ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหทุกชุมชนไดรบั ความสะดวกสบาย
ตลอดทุกฤดูกาล ทั้งถนน ทอระบายน้าํ ตลอดจนระบบไฟฟาสองสวางและน้าํ ประปาสะดวกทัว่ ถึงทุกครัวเรือน
3. นโยบายดานสังคมและความสงบเรียบรอย
ชุมชนถือเปนกลุมราษฎรที่มคี วามสําคัญตอการพัฒนาเทศบาล ความสําเร็จของการพัฒนา
เทศบาลอยูทชี่ ุมชน จึงกําหนดนโยบายการดําเนินงานดังนี้
3.1 สงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีสว นรวมอยางแทจริงในกระบวนการพัฒนาตนเองและ
ชุมชน
3.2 พัฒนาและปรับปรุงการบริหาร และการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนใหเปน
องคกรที่ทาํ หนาที่เปนตัวแทนทั้งของชุมชนและของเทศบาล โดยการฝกอบรมใหความรูถ ึงบทบาทหนาทีข่ อง
ตนเองอยางสม่ําเสมอ
3.3 รวมมือกับตํารวจและหนวยงานที่เกี่ยวของแกปญหาวัยรุนทะเลาะวิวาท ขับรถเร็วสงเสียงดัง
สรางความเดือดรอนรําคาญเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสนิ ของทางราชการและประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บุรรี ัมยใหหมดไป
4. นโยบายการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
4.1 จัดการศึกษาใหเปลาตามนโยบายรัฐบาล
4.2 พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหมีความรูค คู ุณธรรมโดยความรวมมือกับ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.3 พัฒนาครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาใหมคี วามรูท ันตอความเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา สามารถถายทอดความรูใหนกั เรียน ตลอดจนสนับสนุนทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4.4 ปรับปรุงศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กของเทศบาลใหมสี ภาพแวดลอมที่ดี พัฒนาครู พี่เลี้ยงใหเปนผูม ี
ความรูในการดูแลเด็กใหมคี วามพรอมกอนสงเขาสูร ะบบโรงเรียน
4.5 สงเสริมการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียนเพื่อรับรองเด็กที่ขาดโอกาสเขาเรียนในระบบ
โรงเรียน การฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว ตามความตองการของประชาชนใหสามารถนําไปใชใน
การประกอบอาชีพไดจริงจังและยั่งยืน
4.6 ทํานุบาํ รุงวัดและสนับสนุนกิจการดานศาสนาอยางใกลชิด
4.7 จัดตั้งพิพธิ ภัณฑชมุ ชน เพื่ออนุรกั ษโบราณวัตถุของชุมชนใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาเรียนรู
5. นโยบายดานการสาธารณสุข
5.1 จะใหบริการประชาชนในการปองกันและดูแลรักษาการเจ็บปวยโดยไมคิดคาใชจา ย นอกจาก
จะใหบริการ ณ ศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาล ซึ่งมีอยู 2 แหงแลว และเนนการใหบริการในเชิงรุกโดย
เขาไปใหบริการตามชุมชน
5.2 การใหบริการตามขอ 5.1 เพื่อใหการบริการเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จะ
ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี ัมย และโรงพยาบาลศูนยจังหวัดบุรรี ัมย เพื่อขอความรวมมือ
สนับสนุนอยางใกลชิด
5.3 สนับสนุนงานสงเสริมสุขภาพ โดยเนนสงเสริมการออกกําลังกาย การปองกันโรคติดตอที่
รายแรง เชน โรคไขเลือดออก ฯลฯ
5.4 สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูแ พทยทางเลือกในการรักษาสุขภาพ
6. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 พัฒนาปรับปรุงดานรักษาความสะอาด โดยการบําบัดน้าํ เสีย และกําจัดขยะมูลฝอยใหมี
ประสิทธิภาพและใชตนทุนต่าํ
6.2 สนับสนุนการคัดแยกขยะเพื่อนําขยะบางสวนที่สามารถใชประโยชนนําไปขาย ทําปุย ทําสาร
อีเอ็ม ซึ่งเปนการลดปริมาณขยะ และเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
6.3 จัดใหมสี วนสาธารณะใหเพียงพอ โดยสวนสาธารณะทีม่ ีอยูแลวตองพัฒนา ปรับปรุง ใหมี
สภาพแวดลอมที่ดีนา ใช นาพักผอน และสรางขึ้นใหมโดยถือเปนนโยบายสําคัญ
7. นโยบายเศรษฐกิจชุมชน
7.1 จัดใหมกี ารฝกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพตามความตองการของประชาชน จะไดเปน
แรงงานทีม่ คี ุณภาพ มีรายไดสูงและยั่งยืน
7.2 ประสานงานกับสํานักงานแรงงานจังหวัดบุรรี ัมยและหนวยงานอื่นทั้งทางราชการและงาน
เอกชน เพื่อชวยเหลือราษฎรในเขตเทศบาลเมืองบุรีรมั ย ไดมีงานทําและมีรายได เปนการชวยเหลือรัฐบาล
แกปญหาคนวางงาน
7.3 สงเสริมใหมีการรวมกลุมในการผลิต การจําหนาย จะไดมีพลังในการตอรอง และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
3. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1) กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้าํ
2) ติดตั้ง ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
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3) จัดการจราจรและขนสง
4) ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุงและขยายบริการของการประปาภูมภิ าค
3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสิง่ แวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1) สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
2) เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดลอม
3) ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกลู
4) ปรับปรุงสภาพแวดลอมและพัฒนาภูมิทศั นของบานเมือง
3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
1) พัฒนาและสงเสริมอาชีพ กระจายรายไดใหแกประชาชน
2) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
3.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม ความมั่นคงของมนุษยและความเขมแข็งของชุมชน
1) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน
2) เสริมสรางสวัสดิการสังคมและการสงเคราะหผูดอยโอกาส
3) การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน
4) สงเสริมการมีสว นรวมของประชาชนและสรางความสัมพันธกับชุมชน
3.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณสุข
1) ปรับปรุงและขยายการบริการดานการรักษาพยาบาล
2) สงเสริมและใหบริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
3) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ
4) สงเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน
5) สงเสริมระบบงานสรางเสริมสุขภาพอนามัย
6) ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ
7) ปองกันการติดยาและสารเสพติด
8) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะใหไดมาตรฐาน
9) ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆาสัตวและควบคุมการเลีย้ งสัตว
3.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ญญาทองถิ่น
1) พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
2) ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3) ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษา
4) สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนทีข่ าดแคลน
5) ปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณการเรียนการสอน
6) เสริมสรางจริยธรรมและลักษณะนิสัยของนักเรียน
7) สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
8) สงเสริมกีฬานันทนาการและกิจการเยาวชน
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3.7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
1) สงเสริมความรู ความสนใจและการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น
2) สงเสริมความรูแ ละประชาสัมพันธกจิ การของเทศบาล
3) การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
4) ปรับปรุงและพัฒนาเครือ่ งมือเครือ่ งใชในการปฏิบัติงาน
5) กอสราง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัตงิ าน
6) เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล
7) ปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล
8) เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของประชาชน
9) ปรับปรุงกิจการพาณิชยของเทศบาล
4. กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
4.1 วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย (Vision)
“เกษตรกรรมล้าํ หนา พัฒนาการทองเที่ยวที่หลากหลาย สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล
บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง”
4.2 พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย (Mission)
1. พัฒนาการเกษตรกรรมครบวงจร
2. พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวและกีฬาสูความเปนเลิศ
3. เสริมสรางคุณภาพชีวิตในดานเศรษฐกิจและสังคมทีส่ มดุล
4.3 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
4.3.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาเกษตรกรรม
เปาประสงค “การเกษตรกรรมที่มีความมั่นคง”
กลยุทธ (Strategy)
1. สงเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรีย
2. สงเสริมการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน
3. พัฒนาคุณภาพการผลิตสินคาการเกษตร
4. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาปจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
5. สงเสริมการผลิตสินคาทางการเกษตรในระดับครัวเรือนใหมีมาตรฐาน
6. สรางเครือขายการเรียนรูเพื่อพัฒนาอาชีพและการเกษตรอินทรีย
7. พัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
8. จัดหาและพัฒนาแหลงน้าํ เพื่อการเกษตรกรรมใหมปี ระสิทธิภาพ
9. สงเสริมและสนับสนุนการจัดตัง้ ตลาดสินคาชุมชน
10. สงเสริมการนําปุยอินทรียมาใชทดแทนปุยเคมีในภาคการเกษตรกรรมเพื่อลดตนทุน
การผลิต
11. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
12. พัฒนาระบบการขนสงสินคาเกษตรกรรมที่มคี ุณภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต
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4.3.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการทองเทีย่ วและกีฬา
เปาประสงค “แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาและบุคลากรทางดานกีฬามีคุณภาพ”
กลยุทธ (Strategy)
1. สนับสนุนและสงเสริมดานกีฬาเพื่อพัฒนาสูค วามเปนเลิศ
2. พัฒนากีฬา พื้นทีส่ าธารณะและสถานที่พักผอนหยอนใจในชุมชน
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวใหหลากหลาย
4. พัฒนาสินคาและบริการการทองเที่ยว
5. พัฒนาบุคลากรดานการสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา
6. สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาในทุกระดับ
7. สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสรางรายไดใหประชาชน
8. พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและทางอารยธรรมทีส่ าํ คัญ
9. พัฒนาแหลงทองเทีย่ วและเสนทางเชื่อมโยงการทองเที่ยว
10. พัฒนาเครือขายเชื่อมโยงการทองเที่ยว
11. จัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทองเที่ยวทีส่ าํ คัญ
4.3.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานบานเมืองนาอยูและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เปาประสงค “พัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวติ ที่ด”ี
กลยุทธ (Strategy)
1. สงเสริมและสนับสนุนการปลูกจิตสํานึกเด็ก เยาวชนและประชาชนใหมคี ุณธรรมและ
จริยธรรม
2. สงเสริมและพัฒนาการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
3. สงเสริมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในวิถชี วี ิตระดับครอบครัวและ
ชุมชน
4. สงเสริมการการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งดวยกระบวนการมีสว นรวมของ
ประชาชน
6. สงเสริมการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพของชุมชน (ตําบลสุขภาวะ)
7. การสนับสนุนการฝกอาชีพเพื่อสรางรายไดใหแกครัวเรือน
8. สงเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและ
ผูดอยโอกาส
9. พัฒนาใหมรี ะบบการกําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันมลพิษ หรือสามารถผลิต
พลังงานทดแทนจากขยะชีวมวล
10. รณรงคใหประชาชนตระหนักถึงภาวะโลกรอน เพื่อสรางการมีสวนรวม
11. พัฒนาระบบการจัดวางผังเมืองและใชที่ดินตามผังเมืองรวม
12. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
13. จัดหาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่มคี ุณภาพ
14. สงเสริมการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบการศึกษา
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15. สงเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
หลากหลาย
16. พัฒนาศักยภาพผูนาํ ชุมชนเพื่อเปนผูนาํ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาชุมชนใน
อนาคต
4.3.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
เปาประสงค “บุคลากรมีขีดความสามารถสูง”
กลยุทธ (Strategy)
1. สงเสริมการบริหารจัดการโดยเนนหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี (Good Governance)
2. ปรับปรุงระบบการบริหารและการใหบริการ
3. พัฒนาบุคลากรตามตําแหนงและสายงาน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมคี วามเชี่ยวชาญการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร
5. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย
5.1 วิสัยทัศนจงั หวัดบุรีรัมย (Vision)
“คนบุรรี ัมยมคี ุณภาพชีวิตที่ดี มีบา นเมืองนาอยู เปนศูนยกลางการทองเที่ยวทาง
อารยธรรมขอม”
5.2 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย (Mission)
“สรางรายไดใหแกราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางดานการเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่อง การ
ยกระดับสินคาชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคาการจําหนาย การสงเสริมทางดานการทองเที่ยว การชวยเหลือและสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การเขาถึงขอมูลขาวสาร การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาความสงบเรียบรอย และการสงเสริมการมีสว นรวมทุกภาคสวน ใน
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในทุกดาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรใหดขี ึ้น”
5.3 เปาประสงครวม
“สังคมเขมแข็ง ประชาชนมั่งคัง่ ”
5.4 ตัวชีว้ ัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
“เปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางอารยธรรมขอม”
5.5 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน นโยบายที่ 8 “นโยบายการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด”ี ขอ 8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน” เปาหมายเชิงนโยบาย ขอ 2 “ระบบบริหารงาน
จังหวัดและกลุมจังหวัด มีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการภายในจังหวัด กลุมจังหวัด” กลยุทธ
ขอ 4 “บุรณาการความเชื่อมโยงของการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมภิ าคสูทองถิ่น โดยสนับสนุนการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการผานกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม จังหวัดที่
สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตรระดับชาติ และระดับภาค ตลอดจนเชื่อมโยงกับแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนชุมชน โดยคํานึงถึงการมีสว นรวมของทุกภาคสวนในทุกขั้นตอนของการจัดทํา
แผน”
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5.5.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 “สังคมเกษตรมีความมัน่ คง”
เปาประสงค (Goals) “พัฒนาสังคมเกษตรใหมคี วามมั่นคง” ดังนี้
1. เพิ่มผลผลิตดานการเกษตร (Primary Product)
2. เพิ่มมูลคาผลผลิตดานการเกษตร ( Secondary Product)
3. เพิ่มมูลคาจําหนายผลิตภัณฑ OTOP
4. เพิ่มมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑจากไหม
5. เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
6. ลดตนทุนการผลิตสินคาการเกษตร
ตัวชีว้ ัด/คาเปาหมาย
1. พื้นทีป่ ลูกขาวหอมมะลิอินทรียเพิ่มขึ้น (ไร)
2. ผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรียเฉลี่ยตอไรเพิ่มขึ้น (กิโลกรัม)
3. ผลผลิตออยโรงงานเฉลี่ยตอไรเพิ่มขึ้น (ตัน)
4. ผลผลิตมันสําปะหลังเฉลี่ยตอไรเพิ่มขึ้น (ตัน)
5. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑผา ไหม
6. รอยละของวิสาหกิจชุมชนทีผ่ า นการประเมินผลตามเกณฑที่กาํ หนด
คุณภาพสินคา (ราย)

7. จํานวนกลุมผูผลิตปุย อินทรียไวใชเอง/จําหนายเพิ่มขึ้น (กลุม)
8. จํานวนเกษตรกรไดรับการถายทอดองคความรูเพือ่ เตรียมความพรอมเขาสูร ะบบการจัดการ

9. รอยละของขาวหอมมะลิอนิ ทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
10. รอยละของจํานวนเกษตรกร/กลุมเปาหมายทีผ่ านการเตรียมความพรอมตามระบบ
มาตรฐาน GAP ขาวหอมมะลิ
11. รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถิน่ ของจังหวัดบุรรี ัมยไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
(มผช.)
12. จํานวนแหลงน้าํ / พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (แหง)
13. เพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา (ไร)
14. จํานวนที่เพิ่มขึน้ จากการขยายผลโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ

แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด
1. พัฒนาปจจัยพื้นฐานการเกษตร
2. สงเสริมการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนใหมคี ุณภาพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
4. สงเสริมดานการตลาดและแหลงเงินทุน
5. พัฒนาและสงเสริมการแปรรูปสินคาดานการเกษตร
6. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑจากไหมใหครบวงจร
7. สงเสริมและพัฒนากลุมการจัดทําปุยอินทรียท ดแทนปุยเคมี เพื่อลดตนทุนการผลิต
8. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
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5.5.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 “บานเมืองนาอยู”
เปาประสงค (Goals) “พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มรายได สรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคม” ดังนี้
1. ประชาชนมีรายไดเพิม่ ขึ้น
2. คุณภาพชีวิต (สุขภาวะ) ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
3. ครอบครัวอบอุน
4. สิ่งแวดลอมมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
6. การเขาถึงขอมูลขาวสารที่สะดวกและทัว่ ถึง
7. การไดรับการศึกษาที่มคี ุณภาพและทั่วถึง
8. ผูดอยโอกาสไดรับบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและทัว่ ถึง
9. ประชาชนไดรบั บริการที่ดีจากภาครัฐ
ตัวชีว้ ัด/คาเปาหมาย
1. ระดับของความสําเร็จของการแกไขปญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือนยากจนที่มรี ายไดเฉลีย่ ต่ํา
กวาเกณฑ จปฐ.
2. รอยละของครัวเรือนที่ไดรับการสํารวจและผานเกณฑเปนครัวเรือนอบอุน
3. จํานวนประชาชนที่ไดรบั การสงเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาดานการใชเทคโนโลยี
และการสื่อสารเพื่อเขาถึงขอมูลขาวสาร
4. รอยละของราษฎรไดรับการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูโรงงานอุตสาหกรรม และ
ทําใหเกิดการจางงาน
5. มีการเชื่อมโยงเครือขายคมนาคมขนสงระหวางชุมชนใหมคี วามปลอดภัยมากขึน้
6. ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. รอยละของสถานศึกษาที่ผานเกณฑ QA
8. รอยละของการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาเพิ่มขึ้น
9. โรงเรียนมีสอื่ การเรียนการสอนเพิ่มขึน้
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11. ระดับความสําเร็จของการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
12. รอยละของความพึงพอใจของผูมารับบริการ
13. ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ
14. ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการ
15. ผูวางงาน ผูถกู เลิกจาง นักเรียน นักศึกษา ไดรบั การฝกอบรมดานอาชีพเพื่อเตรียมความ
พรอมเขาสูสถานประกอบการ และมีอาชีพสรางรายได (ราย)
16. สงเสริมและสรางแนวทางพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได
ลดรายจาย
17. รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑมาตรฐาน
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18. พื้นที่ปา เพิ่มขึ้น (ไร)
19. รอยละ 80 ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ มีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหาเอดส
20. อัตราการใชถุงยางอนามัยของผูชายนอกสถานบริการมากกวารอยละ 80
21. อัตราการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ในหญิงตั้งครรภไมเกินรอยละ 0.75

22. รอยละ 80 ของผูติดเชื้อ ผูป ว ยเอดส และครอบครัวเขาถึงบริการดานสุขภาพ
การศึกษา และดานสังคมอื่นๆ
แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด

1. การจัดการผังเมืองที่เปนระบบ
2. สงเสริมคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีด่ ี
4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
5. การใหคาํ แนะนํา ปรึกษา และรวมตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอม
6. การบริหารจัดการทีด่ ี
7. การจัดการดานการศึกษาที่มคี ุณภาพ
8. การจัดการดานสุขภาพทีด่ ี
9. การจัดการดานสังคมทีด่ ี
10. สงเสริมการมีงานทําและ ฝกอบรมดานอาชีพใหกลุมเปาหมายใหมีความรูแลทักษะในการ

ประกอบอาชีพ
11. สงเสริมใหมีการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมทองถิ่น

5.5.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 “การทองเที่ยว”
เปาประสงค (Goals) “เพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยว” ดังนี้
1. แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
2. บุคลากรดานการทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
3. การบริการทองเที่ยวและที่เกี่ยวของไดรับการพัฒนา ใหมคี ุณภาพ
4. มีเครือขายการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
5. การมีสว นรวมในการพัฒนาทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. มีแหลงและขอมูลสารสนเทศการทองเที่ยวที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยวของจังหวัด
2. จํานวนแหลงทองเทีย่ วไดรับการพัฒนา (แหง)
3. จํานวนบุคลากรดานการทองเที่ยวไดรับการพัฒนา (คน)
4. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของเครือขายการทองเที่ยว
5. จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีร่ วมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว (แหง)
6. จํานวนประชาชนที่มารับบริการขอมูลดานการทองเที่ยว (คน)
แนวทางมาตรการพัฒนาจังหวัด
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยว
2. พัฒนาเครือขายการเชื่อมโยงการทองเที่ยว
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3. พัฒนาสินคาและบริการการทองเที่ยว
4. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
5. ดูแลรักษาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกนักทองเที่ยว
6. ประสานความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเขามามีสว นรวมในการสงเสริม
และพัฒนาดานการทองเที่ยว
7. สงเสริมและพัฒนาใหมศี ูนยขอ มูลสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวทีม่ ีประสิทธิภาพ
5.5.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 “สังคมรมเย็นและธรรมาภิบาล”
เปาประสงค (Goals) “ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินภายใตหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ด”ี ดังนี้
1. หมูบา นชนะยาเสพติด
2. ความสําเร็จตามแผนความมั่นคง
3. ความสําเร็จการปองกันอาชญากรรม
4. บรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
5. ความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
6. องคกรปกครองสวนทองถิ่นผานเกณฑประเมินธรรมาภิบาล
7. หนวยงานผานเกณฑประเมิน PMQA
ตัวชีว้ ัด/คาเปาหมาย
1. รอยละของหมูบา น/ชุมชนเขมแข็งที่เอาชนะยาเสพติด
2. ระดับของความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนดานความมั่นคง
3. ระดับความสําเร็จของการปองกันการเกิดอาชญากรรม
4. ระดับความสําเร็จในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนน
5. ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
6. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีผ่ านเกณฑประเมินตามหลักธรรมาภิบาล
7. รอยละของหนวยงานที่ผา นเกณฑประเมิน PMQA และระบบคุณภาพที่เกี่ยวของอื่นๆ
แนวทางมาตรการพัฒนาจังหวัด
1. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. เสริมสรางระบบการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. สงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด
4. สงเสริมการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย
5. พัฒนาระบบเครือขายขาวภาคประชาชน
6. สรางความปรองดองและเชื่อมความสัมพันธกบั ประเทศเพื่อนบาน
7. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐตามตําแหนงและสายงาน
**************************************

