คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์
แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
วันพุธ ที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
******************
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่เคารพ
ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้งให้กระผม นายกมล เรืองสุขศรี
วงศ์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันอังคารที่
๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
บัดนี้ กระผมได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน และตามอํ า นาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
เสร็จสิ้นแล้ว
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอแถลง
นโยบายดังกล่าวต่อสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายการ
บริหารงาน ที่จะพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ให้มีความสุขเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการ
ปกครอง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของเมืองในอนาคตที่ประชาชนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกอันได้แก่
๑. การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมในโลกปัจจุบัน การเปิดการค้าเสรีของประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะทําให้ประชาชนไปมาหาสู่กันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ ทําให้เทศบาลต้องเตรียมคนให้มี
ความรู้ เตรียมเมืองให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว
๒. ความเติบ โตก้าวหน้า ของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ความก้าวหน้าอย่า งรวดเร็ว ทํา ให้
การศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน มีความหลากหลายมากขึ้น สังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม และสังคมครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็นทั้งโอกาส และความท้าทายที่จะพัฒนาคน และ
สังคมให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๓. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมพึ่งพา ทําให้กรอบแนวคิดของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงไป พลังเครือข่ายสังคมของเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุจะมีบทบาทมากขึ้น

-๒กระผมตระหนักดีว่า การบริหารเทศบาลภายใต้สภาพแวดล้อมเหล่านี้ เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค ดังนั้น
จําเป็นต้องอาศัยยุทธศาสตร์และการวางแผนที่ดี การมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้การบริหารงานราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงพันธกิจ
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน จึงได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ แถลงต่อ
สภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดังนี้
๑. นโยบายการศึกษา
“เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน”
๑.๑ ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้เป็นโรงเรียน
ระดับประถมและระดับมัธยมศึกษาชั้นนําของจังหวัด โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based
Management for Local Development :SBMLD)
๑.๒ ส่งเสริม “ครู” ให้มีคุณภาพและคุณธรรม มีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของประชาชน มีจิต
วิญญาณของความเป็น “ครู”
๑.๓ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เป็นโรงเรียน ๒ ภาษา(ภาษาไทย อังกฤษ)
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้เด็กและเยาวชนมีวินัย รักการอ่านทํางานเป็นทีม มีพลังความคิดสร้างสรรค์
๑.๔ จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อประชาชน” ให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และแหล่งความรู้ของประชาชน
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
๑.๕ ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
๒. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
“เพื่อความสุขและรอยยิ้มของประชาชน ผมจะทําทุกอย่างเพื่อความสุขของคนบุรีรัมย์
โดยมุ่งเพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุข ความเข้มแข็งของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”
๒.๑ ด้านสาธารณสุข
๒.๑.๑ เพิ่มขีดความสามารถของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล เน้นบริการเชิงรุกเพื่อ
ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพของประชาชนให้อยู่ดี มีสุข
๒.๑.๒ จัดให้มีการดูแลประชาชนในเขตเทศบาลตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงตลอดชีวิต

-๓๒.๑.๓ พัฒ นาระบบเฝ้า ระวัง ป้อ งกันและควบคุมโรคเชิง รุก เพิ่ม ศัก ยภาพของอาสาสมัค ร
สาธารณสุข เสริมสร้างความรู้ ทักษะ เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน
๒.๑.๔ พัฒนาตลาดสด ร้านอาหาร และแผงลอยให้สะอาด ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค สร้างเครือข่าย
ร้านอาหารส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริม สนับสนุนชมรมร้านอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
(Clean Food Good Taste)
๒.๒ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๒.๒.๑ จัดตั้งและพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น ให้ได้รับการ
ฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมกลุ่มสร้างอาชีพ สร้างความสุข เชิดชู ยกย่องผู้สูงอายุ
๒.๒.๒ สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ยากไร้หรือผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและทุพพลภาพ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้
๒.๒.๓ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม พลั ง เครื อ ข่ า ยในชุ ม ชน ทั้ ง เครื อ ข่ า ยสตรี สภาเด็ ก และเยาวชน
เครือข่ายด้านสุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ ให้เกิดการรวมพลังเพื่อสร้างจิตสํานึกในการทําประโยชน์ให้กับสังคม
๒.๓ ด้านกีฬาและนันทนาการของประชาชน
๒.๓.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปลูกฝังค่านิยมที่ดีด้านกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน
โดยสนับ สนุนการจัดการแข่งขันกีฬ าทุกระดับ สนับสนุน ชมรมกีฬ าเพื่อพัฒนาด้านกีฬ าและพัฒ นาร่างกายให้
แข็งแรง ประชาชนทุกวัยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๒.๓.๒ ส่ง เสริมให้เกิดกีฬ าชุม ชน เชื่อ มความสัมพันธ์ระหว่า งประชาชน ในชุมชน เกิดความ
สามัคคี ห่างไกลยาเสพติด
๒.๔ ด้านศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๔.๑ ส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative area) เช่น ลานศิลปะ ดนตรี
ในสวนสาธารณะ
เพื่อให้เด็ก เยาวชน และศิลปิน มีสถานที่พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแสดงผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน
๒.๔.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น
เอกลักษณ์สืบสานให้คงอยู่ตลอดไป
๒.๔.๓ ส่งเสริมศิลปะอารยธรรมพื้นบ้าน เป็นแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น

-๔๒.๕ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒.๕.๑ พัฒนาศักยภาพ ทักษะของบุคลากรและเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มี
ความชํานาญ และพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ สาธารณภัย
๒.๕.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์สําหรับการช่วยเหลือประชาชน ให้มีความพร้อมต่อการ
รับมือกับสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
๒.๕.๓ ให้การสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน
ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม
๒.๕.๔ ปรับปรุงระบบการจราจร ส่งเสริมค่านิยมให้ประชาชนรักษากฎหมายและวินัยทาง
การจราจร
๓. นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
“เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เอื้อต่อการดํารงชีพของประชาชนพร้อมรับ
การเจริญเติบโตของเมือง”
๓.๑ พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๓.๒ ขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล
๓.๓ ควบคุมการขยายตัวของตัวเมือง ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม และเป็นไปตามข้อบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองสวยงาม อย่างมีอัตลักษณ์
๓.๕ พัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วมให้ครอบคลุมในเขตเทศบาล
๔. นโยบายเศรษฐกิจ
“เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน จะส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็งโดยยึด
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนให้
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้”
๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสร้างอาชีพเสริม โดยยึดแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-๔-

-๕๕.นโยบายการท่องเที่ยวและการบริการ
“เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของเมือง
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแดนอีสานใต้”

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์

๕.๑ พัฒนาคูเมืองโบราณ “คลองละลม” สวนสาธารณะ ให้เป็นแหล่งเที่ยวและสถานพักผ่อน
หย่อนใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเขตพื้นที่เมืองเก่าบุรีรัมย์
๕.๒ พัฒนาลานออกกําลังกายกลางแจ้ง ลานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี
๖. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนา สู่เมืองคาร์บอนต่ํา
(Low Carbon City)”
๖.๑ เป็นเมืองแห่งต้นไม้ โดยการอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีอยู่เดิมและการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวโดยการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะให้สวยงามเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกําลังกายของประชาชน เป็น
ปอดของเมือง
๖.๒ เป็นเมืองไร้มลพิษ ส่งเสริมให้มีจัดการขยะและน้ําเสียอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการมี
ส่วนร่วม ส่งเสริมการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการนําน้ําเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ทาง
การเกษตร
๖.๓ เป็นเมืองพิชิตพลังงาน ลดการใช้พลังงานน้ํามันและไฟฟ้า
๖.๔ เป็นเมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๗. นโยบายการบริหารจัดการ
“เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ธรรมาภิบาล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
๗.๑ สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกลุ่มจังหวัด(นครชัยบุรินทร์)
นโยบายการพัฒนาจังหวัด เพือ่ สร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
ประโยชน์สุขของประชาชน
๗.๒ พัฒนาระบบงานบริการประชาชนให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม และอํานวยประโยชน์ให้ประชาชนอย่าง
แท้จริง
๗.๓ พั ฒ นาระบบงานและสมรรถนะของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน

เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด

-๖๗.๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน โดยจัดบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แบบไร้สายฟรี (Free
Wifi) ในพื้นที่สาธารณะทุกแห่งของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
๗.๕ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได้ และให้ความรู้ ความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่
เสียภาษี เพื่อนําภาษีมาพัฒนาท้องถิ่น
๗.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทําประชาคมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย
๗.๗ พัฒนาระบบสื่อสาร การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน การจัดซื้อ จัดจ้าง การเงิน การคลัง การให้บริการด้านต่าง ๆ
ของเทศบาล กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ พร้อมข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
***************

