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โครงสรางการบริหารงาน
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
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คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย
นายกมล เรืองสุขศรีวงศ
แถลงตอสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย
วันพุธ ที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
******************
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย ที่เคารพ
ตามที่ไดมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้งใหกระผม
นายกมล เรืองสุขศรี วงศ เป(นผูไดรับการเลือกตั้งเป(นนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย ตามมติคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
บัดนี้ กระผมไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย โดยยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส4วนร4วมของประชาชน และตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่ไดบัญญัติ
ไวในพระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมถึงฉบับ แกไขเพิ่ มเติ มจนถึ งป; จจุบั น และพระราชบั ญญั ติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก4องคกรปกครองส4วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไข
เพิ่มเติมจนถึงป;จจุบันเสร็จสิ้นแลว
ดั ง นั้ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๔๘ ทศ แห4 ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล (ฉบั บ ที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอแถลงนโยบายดังกล4าวต4อสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ไดรับทราบถึง
เจตนารมณและนโยบายการบริหารงานที่จะพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย ใหมีความสุขเจริญกาวหนาทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง เพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวเทศบาลเมืองบุรีรัมย
จากการวิเคราะหสถานการณของเมืองในอนาคต ที่ประชาชนตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกอันไดแก4
๑. การเปลี่ย นแปลงของเศรษฐกิ จ สั งคมในโลกป;จ จุบั นการเปE ดการคาเสรีของประเทศ
ต4าง ๆ ในอาเซียนในปH ๒๕๕๘ จะทําใหประชาชนไปมาหาสู4กันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ ทําใหเทศบาลตอง
เตรียมคนใหมีความรูเตรียมเมืองใหมีความพรอมในทุกดาน เพื่อรองรับสถานการณดังกล4าว
๒. ความเติ บโตกาวหนาของเทคโนโลยี การสื่ อสารและสารสนเทศ ความกาวหนาอย4 า ง
รวดเร็วทําใหการศึกษาและการเรียนรูของเด็ก เยาวชน มีความหลากหลายมากขึ้นสังคมออนไลนที่เกิดขึ้น
ส4งผลกระทบต4อวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสังคมครอบครัวอย4างหลีกเลี่ยงไม4ได ซึ่งเป(นทั้งโอกาส และความทา
ทายที่จะพัฒนาคนและสังคมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๓. การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรที่กาวสู4สังคมผูสูงอายุสังคมพึ่งพา ทําใหกรอบ
แนวคิดของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงไปพลังเครือข4ายสังคมของเด็ก เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ
จะมีบทบาทมากขึ้น
กระผมตระหนักดีว4า การบริหารเทศบาลภายใตสภาพแวดลอมเหล4านี้ เป(นทั้งโอกาสและ
อุป สรรค ดั งนั้ น จํา เป( นตองอาศั ย ยุทธศาสตรและการวางแผนที่ดี การมี ส4 ว นร4 ว ม จากทุ กภาคส4 ว นระบบ
ราชการที่มีประสิทธิภาพความซื่อสัตยสุจริต โปร4งใสในการปฏิบัติราชการ
เพื่อใหการบริหาร...
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เพื่อใหการบริหารงานราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ดําเนินการอย4างมีประสิทธิภาพ
บรรลุถึงพันธกิจเกิดประโยชนสุขต4อประชาชน จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรี
เมืองบุรีรัมย แถลงต4อสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย ดังนี้
๑. นโยบายการศึกษา
“เพื่อก-าวสูการเรียนรู-อยางมีคุณภาพ มีการเรียนรู-ตลอดชีวิต พร-อมก-าวสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน”
๑.๑ ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ใหเป(นโรงเรียนระดับประถมและระดับมัธยมศึกษาชั้นนําของจังหวัด โดยใชโรงเรียนเป(นฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD)
๑.๒ ส4งเสริม “ครู” ใหมีคุณภาพและคุณธรรม มีศักดิ์ศรีเป(นที่ยอมรับและไววางใจ
ของประชาชน มีจิต วิญญาณของความเป(น “ครู”
๑.๓ พั ฒ นาหลั กสู ต รการศึกษาพื้ น ฐานใหไดมาตรฐาน เป( น โรงเรี ย น ๒ ภาษา
(ภาษาไทย อังกฤษ) โดยยึดผูเรียนเป(นศูนยกลาง เนนใหเด็กและเยาวชนมีวินัย รักการอ4านทํางานเป(นทีม
มีพลังความคิดสรางสรรค
๑.๔ จัดตั้ง “ศูนยการเรียนรู เพื่อประชาชน” ใหเป(นแหล4งศึกษา คนควา และแหล4ง
ความรูของประชาชน ไดเรียนรูตลอดชีวิตอย4างมีคุณภาพ
๑.๕ ส4งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการศึกษา คนควา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรูของนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป
๒. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
“เพื่อความสุขและรอยยิ้มของประชาชน ผมจะทําทุกอยางเพื่อความสุขของคนบุรีรัมย
โดยมุงเพิ่มศักยภาพด-านสาธารณสุข ความเข-มแข็งของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน สูการเป;นเมืองนาอยูอยางยั่งยืน”
๒.๑ ด-านสาธารณสุข
๒.๑.๑ เพิ่มขีดความสามารถของศูนยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลเนนบริการ
เชิงรุกเพื่อส4งเสริม ปeองกัน และฟghนฟูสภาพของประชาชนใหอยู4ดีมีสุข
๒.๑.๒ จัดใหมีการดูแลประชาชนในเขตเทศบาลตั้งแต4แรกเกิดไปจนถึงตลอดชีวิต
๒.๑.๓ พัฒนาระบบเฝeาระวัง ปeองกันและควบคุมโรคเชิงรุก เพิ่ มศักยภาพของ
อาสาสมัคร สาธารณสุข เสริมสรางความรู ทักษะ เพื่อเป(นกําลังสําคัญในการช4วยเจาหนาที่ของรัฐในการดูแล
เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ การดูแลผูปjวยเรื้อรังและเฝeาระวังโรคระบาดในชุมชน
๒.๑.๔ พัฒนาตลาดสด รานอาหาร และแผงลอยใหสะอาด ปลอดภัย ต4อผูบริโภค
สรางเครือข4าย รานอาหารส4งเสริมสุขภาพ ส4งเสริม สนับสนุนชมรมรานอาหารใหผ4านเกณฑมาตรฐานอาหาร
สะอาด รสชาติอร4อย (Clean Food Good Taste)
2.2 ดานการสรางความ...
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๒.๒ ด-านการสร-างความเข-มแข็งของชุมชน
๒.๒.๑ จัดตั้งและพัฒนาชมรมผูสูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหดียิ่งขึ้น
ใหไดรับการ ฟghนฟูทั้งทางร4างกายและจิตใจ รวมกลุ4มสรางอาชีพ สรางความสุข เชิดชู ยกย4องผูสูงอายุ
๒.๒.๒ สนับสนุนและสรางโอกาสใหกลุ4มผูยากไรหรือผูมีรายไดนอย ผูพิการและ
ทุพพลภาพ ผูดอยโอกาสทางสังคม ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได
๒.๒.๓ สนับสนุน ส4งเสริมพลังเครือข4ายในชุมชน ทั้งเครือข4ายสตรี สภาเด็กและ
เยาวชน เครือข4ายดานสุขภาพเครือข4ายผูสูงอายุ ใหเกิดการรวมพลังเพื่อสรางจิตสํานึกในการทําประโยชน
ใหกับสังคม
๒.๓ ด-านกีฬาและนันทนาการของประชาชน
๒.๓.๑ ส4งเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี ปลูกฝ;งค4านิยมที่ดีดานกีฬาใหกับเด็ก
เยาวชน ประชาชน โดยสนับสนุนการจัดการแข4งขันกีฬาทุกระดับ สนับสนุน ชมรมกีฬาเพื่อพัฒนาดานกีฬา
และพัฒนาร4างกายให แข็งแรง ประชาชนทุกวัยไดใชเวลาว4างใหเกิดประโยชน
๒.๓.๒ ส4งเสริมใหเกิดกีฬาชุมชน เชื่อมความสัมพันธระหว4างประชาชน ในชุมชน
เกิดความ สามัคคี ห4างไกลยาเสพติด
๒.๔ ด-านศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปAญญาท-องถิ่น
๒.๔.๑ ส4งเสริมพื้นที่สรางสรรค (Creative area) เช4น ลานศิลปะ ดนตรีใน
สวนสาธารณะเพื่อใหเด็ก เยาวชน และศิลปEน มีสถานที่พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู และแสดงผลงานเผยแพร4
สู4สาธารณชน
๒.๔.๒ อนุรักษ ฟghนฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิป;ญญาทองถิ่นให
เป(นเอกลักษณสืบสานใหคงอยู4ตลอดไป
๒.๔.๓ ส4งเสริ มศิ ลปะอารยธรรมพื้น บานเป( นแหล4 งเรี ยนรู วัฒ นธรรม ประเพณี
และภูมิป;ญญาทองถิ่น
๒.๕ ด-านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๒.๕.๑ พัฒนาศักยภาพ ทักษะของบุคลากรและเครือข4ายอาสาสมัครปeองกันภัยฝjาย
พลเรือนใหมีความชํานาญ และพรอมในการช4วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย
๒.๕.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยี อุปกรณสําหรับการช4วยเหลือประชาชน ใหมีความ
พรอมต4อการรับมือกับสาธารณภัยในรูปแบบต4าง ๆ เพื่อสรางความอุ4นใจใหกับประชาชนในเขตเทศบาล
๒.๕.๓ ใหการสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและบูรณาการร4วมกันระหว4างภาครัฐ
เอกชน ประชาชน ในการปeองกันและแกไขป;ญหายาเสพติดป;ญหาสังคม
๒.๕.๔ ปรับปรุงระบบการจราจร ส4งเสริมค4านิยมใหประชาชนรักษากฎหมายและ
วินัยทางการจราจร
3. นโยบายโครงสรางพื้นฐาน...
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๓. นโยบายโครงสร-างพื้นฐาน
“เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ได-มาตรฐาน เอื้อตอการดํารงชีพของประชาชนพร-อม
รับการเจริญเติบโตของเมือง”
๓.๑ พัฒนา ปรับปรุง ซ4อมแซม ระบบโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
๓.๒ ขยายการใหบริการไฟฟeาสาธารณะใหทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล
๓.๓ ควบคุมการขยายตัวของตัวเมือง ใหสอดคลองกับผังเมืองรวม และเป(นไปตาม
ขอบัญญัติของ กฎหมายที่เกี่ยวของ
๓.๔ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองใหเป(นเมืองน4าอยู4 เมืองสวยงาม อย4างมีอัตลักษณ
๓.๕ พัฒนาระบบปeองกันน้ําท4วมใหครอบคลุมในเขตเทศบาล
๔. นโยบายเศรษฐกิจ
“เพื่อสร-างความเป;นอยูที่ดีของประชาชน จะสงเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนให-เข-มแข็งโดย
ยึ ด แนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สงเสริ ม การมี ส วนรวมจากทุ ก ฝF า ยเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ส มดุ ล
และยั่งยืนให- ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได-”
๔.๑ ส4งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสรางอาชีพเสริม โดยยึดแนวทาง
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
๕. นโยบายการทองเที่ยวและการบริการ
“เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวของเมือง พัฒนาแหลงทองเที่ยว แหลงเรียนรู-เชิงอนุรักษ
เชื่อมโยงการทองเที่ยวแดนอีสานใต-”
๕.๑ พัฒนาคูเมืองโบราณ “คลองละลม” สวนสาธารณะ ใหเป(นแหล4งเที่ยวและ
สถานพักผ4อน หย4อนใจ อนุรักษสิ่งแวดลอมเขตพื้นที่เมืองเก4าบุรีรัมย
๕.๒ พัฒนาลานออกกําลังกายกลางแจง ลานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี
๖. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม
“เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อมอยางยั่งยืน พัฒนาสูเมือง
คารบอนต่ํา (Low Carbon City)”
๖.๑ เป(นเมืองแห4งตนไม โดยการอนุรักษตนไมที่มีอยู4เดิมและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โดยการ ส4งเสริมการปลูกตนไม ปรับปรุงสวนสาธารณะใหสวยงามเป(นสถานที่พักผ4อนและออกกําลังกายของ
ประชาชน เป(น ปอดของเมือง
๖.๒ เป(นเมืองไรมลพิษ ส4งเสริมใหมีจัดการขยะและน้ําเสียอย4างมปHระสิทธิภาพโดย
ใชหลักการมี ส4วนร4วม ส4งเสริมการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชน ส4งเสริมการนําน้ําเสียกลับมาใช
ประโยชนใหม4ทางการเกษตร
๖.๓ เป(นเมืองพิชิตพลังงาน ลดการใชพลังงานน้ํามันและไฟฟeา
6.4 เปนเมืองที่มีการ...
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๖.๔ เป(นเมืองที่มีการบริโภคอย4างยั่งยืน ส4งเสริมการจัดซื้อ จัดจางที่เป(นมิตรต4อ
สิ่งแวดลอม
๗. นโยบายการบริหารจัดการ
“เพื่อพัฒนาองคกรสูธรรมาภิบาล โดยยึดประชาชนเป;นศูนยกลาง”
๗.๑ สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกลุ4มจังหวัด (นครชัย
บุรินทร) นโยบายการพัฒนาจังหวั ด เพื่อสรางเสถี ยรภาพ และความมั่ นคงในการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และ ประโยชนสุขของประชาชน
๗.๒ พัฒนาระบบงานบริการประชาชนใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน มีความโปร4งใส มีส4วนร4วม และอํานวยประโยชนให
ประชาชนอย4างแทจริง
๗.๓ พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับอย4างต4อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน
๗.๔ ส4งเสริมการเรียนรูของประชาชน โดยจัดบริการเชื่อมต4ออินเตอรเน็ตแบบไร
สายฟรี (Free Wifi) ในพื้นที่สาธารณะทุกแห4งของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
๗.๕ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได และใหความรูความเป(น
ธรรมแก4ผูมีหนาที่เสียภาษีเพื่อนําภาษีมาพัฒนาทองถิ่น
๗.๖ ส4งเสริมใหประชาชนมีส4วนร4วมในการพัฒนาทองถิ่น โดยจัดทําประชาคม
เพื่อรับฟ;งความคิดเห็นของประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย
๗.๗ พัฒนาระบบสื่อสาร การประชาสัมพันธอย4างทั่วถึง การเผยแพร4ขอมูลข4าวสาร
ใหแก4 ประชาชน การจัดซื้อ จัดจาง การเงิน การคลัง การใหบริการดานต4าง ๆ ของเทศบาล กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับต4าง ๆ พรอมขอมูลข4าวสารอื่น ๆ ที่เป(นประโยชนต4อประชาชน
***************
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการในป$ พ.ศ. 2558
แยกตามรายยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสร-างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 ก2อสร-าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท-า และระบบระบายน้ํา
แนวทางที่ 2 ติดตั้ง ปรับปรุง และขยายเขตไฟฟ7าสาธารณะ
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบจราจร
แนวทางที่ 4 ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุงและขยายบริการของการประปาภูมิภาค
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในป$งบประมาณ พ.ศ. 2558
1. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําและบอพักถนนธานีซอยรวมใจ (ธานี 11) ไป
ทางทิศตะวันตก (ชุมชนประปาเกา)
2. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําและบอพักถนนขางบานเลขที่ 396/3 (ชุมชนบุ
ลําดวนเหนือ)
3. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําและบอพักถนนโคกกลาง ซอย 5 ไปทางทิศ
ตะวันตก (ชุมชนโคกกลาง)
4. โครงการขยายเขตไฟฟ8าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย: (บริเวณชุมชนหนาสถานีรถไฟ)
5. โครงการจัดตัง้ สัญญาณไฟจราจร โรงเรียนเทศบาล 3
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล-อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่ 1 สร-างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม
แนวทางที่ 2 เฝ7าระวังและป7องกันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล-อม
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงสภาพแวดล-อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาภูมิทัศนของบ-านเมือง
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในป$งบประมาณ พ.ศ. 2558
1. โครงการรณรงค:รกั ษาความสะอาด และพัฒนาสภาพแวดลอมในวันสําคัญตางๆ
2. โครงการจางเหมาแรงงานดูแลรักษาสวนสาธารณะ
3. โครงการจางเหมาทําความสะอาดถนนสายหลัก ถนนและสิง่ แวดลอมในชุมชน ตลาดคาสง –
คาปลีก ตลาดไนท:บาซาร: ตลาดอาหารและเครื่องดื่ม ตลาดผลไมและคลองละลม
4. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ:การรักษาความสะอาดการเก็บขยะมูลฝอย
5. โครงการชุมชนรักษ:สิ่งแวดลอมเปลี่ยนขยะเปFนทองคํา แปลงทองคําเปFนกองบุญ
6. โครงการสรางเสริมสุขภาพอาสาสมัครพิทักษ:สิ่งแวดลอม (ซาเลง)
7. โครงการบานสะอาด ชุมชนสะอาด สิง่ แวดลอมดี
8..โครงการเฝ8าระวัง...
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8. โครงการเฝ8าระวังและควบคุมคุณภาพน้ําจากแหลงตางๆ ที่เทศบาลรับผิดชอบ
9. โครงการขยะแลกของกินของใช
10. โครงการละลมสวย น้ําใส เติมลมหายใจใหสายน้ํา
11. โครงการเยาวชนรวมใจพิทักษ:สิ่งแวดลอม
12. โครงการแปลงพวงหรีดเปFนปุJยหมัก
13. โครงการจางเหมากรมราชทัณฑ:ลอกทอระบายน้ําและระบบทอรวบรวมน้ําเสียในเขตเทศบาล
เมืองบุรรี ัมย:
14. โครงการดูดลางทอระบายน้ําทอรวบรวมน้ําเสีย และซอมแซมปรับปรุงทอระบายน้ําในเขต
เทศบาลเมืองบุรรี ัมย:
15. โครงการจางเหมาแรงงานดูและความเรียบรอยบอกําจัดขยะมูลฝอย (ยาม)
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส2งเสริมอาชีพ และกระจายรายได-ให-แก2ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 2 พัฒนาและส2งเสริมการท2องเที่ยวโดยการมีส2วนร2วมของประชาชน
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในป$งบประมาณ พ.ศ. 2558
1. โครงการจัดอบรมสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในชุมชน
2. โครงการถนนคนเดิน “เซราะกราว วอล:คกิ้ง สตรีท” (Sroew Ground Walking Street)
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคม และสร-างความเข-มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส2วนร2วม
แนวทางที่ 1 เสริมสร-างความเข-มแข็งของชุมชนและส2งเสริมการมีส2วนร2วมของประชาชนในการ
พัฒนาท-องถิ่น
แนวทางที่ 2 เสริมสร-างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะหผู-ด-อยโอกาส
แนวทางที่ 3 การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในป$งบประมาณ พ.ศ. 2558
1. โครงการสงเสริมใหความรูในการจัดทําแผนชุมชนในเขตเทศบาล
2. โครงการแตงฝ]นแตมรอยยิม้ เติมความสุขใหผูสูงอายุในเขตเทศบาล
3. โครงการกิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว
4. โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)
5. โครงการสนับสนุนงบประมาณแกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลอําเภอเมืองบุรีรมั ย:
6. โครงการสงเคราะห:เบี้ยยังชีพใหผูป^วยเอดส:
7. โครงการสงเคราะห:เบี้ยยังชีพคนพิการในชุมชน
8. โครงการสงเคราะห:เบี้ยยังชีพผูสูงอายุในชุมชน
9. โครงการเชิดชูคุณธรรมพอตัวอยางประจําชุมชน
10. โครงการเชิดชูคุณธรรมแมตัวอยางประจําชุมชน
ยุทธศาสตร:ที่ 5...
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงและขยายบริการด-านการักษาพยาบาล
แนวทางที่ 2 ส2งเสริมและให-บริการแพทยแผนไทยหรือแพทยทางเลือก
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ
แนวทางที่ 4 ส2งเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน
แนวทางที่ 5 ส2งเสริมระบบงานสร-างเสริมสุขภาพอนามัย
แนวทางที่ 6 ป7องกันควบคุมโรคติดต2อ
แนวทางที่ 7 ป7องกันการติดยาและสารเสพติด
แนวทางที่ 8 ส2งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการสาธารณะให-ได-มาตรฐาน
แนวทางที่ 9 ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆ2าสัตวและควบคุมการเลี้ยงสัตว
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในป$งบประมาณ พ.ศ. 2558
1. โครงการดูแลและสงเสริมสุขภาพหญิงตัง้ ครรภ:ในชุมชน
2. โครงการเยี่ยมหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิดในชุมชน
3. โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ:
4. โครงการสงเสริมสุขภาพผูประกอบการคาในตลาดเทศบาลเมืองบุรีรมั ย:
5. โครงการคัดกรองสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน อายุ 15 ป`ขึ้นไป
6. โครงการรณรงค:ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานมในหญิงวัยเจริญพันธุ:
(30-60ป`)
7. โครงการรณรงค:ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานมในหญิงวัยเจริญพันธุ:
(30-60ป`)
8. โครงการควบคุมป8องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบุรีรมั ย:
9. โครงการสือ่ สรางสรรค:ประชาสัมพันธ:กาวหนาพัฒนาศูนย:บริการ
10. โครงการ Open House เลาเรือ่ งสุขภาพ
11. โครงการเฝ8าระวัง ป8องกันโรคติดตอตามฤดูกาลทีส่ ําคัญ
12. โครงการตรวจคัดกรองป8องกันภาวะแทรกซอนในผูป^วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
13. โครงการตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในผูป^วยเรื้อรัง
14. โครงการฟghนฟูสภาพผูป^วยโรคหลอดเลือดสมองโดยนักเวชศาสตร:ฟghนฟู
15. โครงการบําบัดในผูป^วยโรคเรื้อรังทีม่ ีภาวะแทรกซอนทางไต
16. โครงการเยี่ยมบานผูป^วยโรคเรื้อรัง
17. โครงการเยี่ยมบานผูป^วยโรคเรื้อรัง
18. โครงการตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดผูป^วยโรคเรื้อรัง
19. โครงการโภชนาการบําบัดในผูป^วยโรคเรื้อรังทีม่ ีภาวะแทรกซอนทางไต
20. โครงการฟghนฟูสภาพผูป^วยโรคหลอดเลือดสมองโดยนักเวชศาสตร:ฟghนฟู
21.โครงการชีวิต...
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21. โครงการชีวิตเบาหวานสดใสไรภาวะแทรกซอน
22. โครงการตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงและลดภาวะแทรกซอนในผูป^วยกลุมโรค NCDs
23. โครงการ OPD เคลื่อนที่ในผูป^วยกลุมโรค NCDs
24. โครงการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมสิ ูมาตรฐานการบริการ
25. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ:วิทยาศาสตร:การแพทย: และวัสดุครุภัณฑ:สํานักงาน
26. โครงการอบรมนวดแผนไทยและนวดเทาเพื่อสุขภาพ
27. โครงการจางเหมาผูใหบริการแพทย:แผนไทย
28. โครงการแผนไทยรักจริงไมทิ้งกัน
29. โครงการฟghนคืนป]ญญากายใจ กลุมแพทย:แผนไทยชุมชนเมือง
30. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนย:บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรรี ัมย:
31. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนย:บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรรี ัมย:
32. โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
33. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
34. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาศักยภาพ อสม.
35. โครงการเยี่ยมดูและและสงเสริมสุขภาพมารดาและทารกแรกเกิดในชุมชน
36. โครงการสงเสริมงานเฝ8าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน
37. โครงการเด็กไทยทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
38. โครงการนักเรียนฟ]นสวย ยิ้มสดใส
39. โครงการลีลาศเพือ่ สุขภาพ
40. โครงการรักษาสุขภาพจิต ปฏิบัติธรรมใหกับผูประกอบการตลาดบุรรี ัมย:
41. โครงการวัดถูกสุขอนามัยใจสะอาดกายสะอาด วัดกลาง
42. โครงการวัดถูกสุขอนามัยใจสะอาดกายสะอาด วัดอิสาณ
43. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายชุมชนหนองปรือ
44. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายชุมชนชุมเห็ด
45. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายชุมชนหลังสถานีรถไฟ
46. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพชมรมแอโรบิค โรงยิมอเนกประสงค: อบจ.บุรีรมั ย:
47. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายหวายตันกง
48. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนวัดอิสาณ
49. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนหลักเมือง
50. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดวยการเตนแอโรบิคสวนรมย:บุรสี นธยา
51. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดวยการเตนแอโรบิคสวนรมย:บุรรี ุงอรุณ
52. โครงการชวนเพื่อนป]oนเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอม (Car Free Day)
53. โครงการผูสูงวัยใสใจรักษ:สุขภาพชุมชนบุลําดวนเหนือ
54.โครงการรวมใจ...
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54. โครงการรวมใจป8องกันหัวใจและหลอดเลือดสมอง
55. โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย
56. โครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน อายุ 0 ถึง 3 ป`
57. โครงการเฝ8าระวังโภชนาการเด็ก อายุ 0 ถึง 5 ป` ในชุมชน
58. โครงการเฝ8าระวังโภชนาการเด็ก อายุ 0 ถึง ต่ํากวา 6 ป` ในชุมชน
59. โครงการเฝ8าระวังโภชนาการเด็ก อายุ 0 ถึง ต่ํากวา 6 ป` ในชุมชน
60. โครงการสงเสริมสุขภาพและการเยี่ยมบานผูสูงอายุในชุมชน
61. โครงการดูแลผูสูงอายุและคนพิการในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบุรรี ัมย:
62. โครงการคลินิกไมงามใสใจสมองเสื่อมตอเนื่อง
63. โครงการใกลบานใกลใจผูสูงอายุสุขใจในชุมชน
64. โครงการเยี่ยมดูและผูสูงอายุติดเตียง
65. โครงการคืนความสวาง
66. โครงการชุมชนหวงใยใสใจผูพิการ
67. โครงการชุมชนหวงใยใสใจผูพิการ
68. โครงการเครือขายคนพิการเขมแข็ง
69. โครงการรณรงค:ป8องกันโรคพิษสุนัขบา
70. โครงการเยาวชนรุนใหม รูจักเลี่ยงไมเสี่ยงเอดส:และการตัง้ ครรภ:กอนวัยอันควร
71. โครงการสงเสริมป8องกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อในศูนย:บริการสาธารณสุขเทศบาล
เมืองบุรรี ัมย:
72. โครงการรณรงค:ป8องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
73. โครงการเฝ8าระวังทางระบาดวิทยา
74. โครงการกําจัดลูกน้ําและแหลงเพาะพันธุ:ยุงลาย ป8องกันโรคไขเลือดออก
75. โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุมภาวะโรค Metabolic ในชุมชนเขตเทศบาล
เมืองบุรรี ัมย:
76. โครงการชุมชนรวมใจตานภัยไขเลือดออก
77. โครงการประชาสัมพันธ:ป8องกันควบคุมโรคเอดส: โรคติดตอทางเพศสัมพันธ: การป8องกันการ
ตั้งครรภ:กอนวัยอันควร
78. โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดภัยจากสารเสพติดในสถานศึกษา
79. โครงการรณรงค:พฒ
ั นายกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety)
80. โครงการยกระดับสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2535 ใหไดมาตรฐาน
81. โครงการจางเหมายามรักษาความปลอดภัยดูแลตลาดเทศบาลเมืองบุรรี ัมย:
82. โครงการพัฒนายกระดับตลาดสด สูตลาดดีมีมาตรฐานและตลาดสดนาซือ้
83. โครงการเฝ8าระวังและยกระดับดานสุขาภิบาลรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหาร
84.โครงการอบรมเชิง...
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84. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อยกระดับคุณภาพน้ําดื่มจากตูน้ําดื่มอัตโนมัติในเขตเทศบาล
เมืองบุรรี ัมย:
85. โครงการเฝ8าระวังอาหารปลอดภัยในชุมชน
86. โครงการรณรงค:งานประเพณีปลอดแอลกอฮอล:
87. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ:ในโรงฆาสัตว:
- จัดซื้อเครื่องฉีดน้ํา จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อรถเข็นปูน จํานวน 2 คัน
88. โครงการอบรมผูประกอบการชําแหละเนื้อสัตว:ในโรงฆาสัตว:เทศบาลเมืองบุรรี ัมย:
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปFญญาท-องถิ่น
แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริการและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
แนวทางที่ 3 ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษา
แนวทางที่ 4 สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
แนวทางที่ 5 ปรับปรุงอาคารสถานที่ และอุปกรณการเรียนการสอน
แนวทางที่ 6 เสริมสร-างจริยธรรม และลักษณะนิสัยของนักเรียน
แนวทางที่ 7 ส2งเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท-องถิ่น
แนวทางที่ 8 ส2งเสริมการกีฬา นันทนาการ และกิจการเยาวชน
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในป$งบประมาณ พ.ศ. 2558
1. โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาล
2. โครงการสัมมนาคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการโรงเรียนเทศบาล
3. โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา ทองถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. โครงการวัดและประเมินผลการเรียนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
5. โครงการจัดสอบเตรียมเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 1 (พรี ม.1)
6. โครงการเชื่อมตออินเตอร:เน็ตความเร็วสูง
7. โครงการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด
8. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
9. โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน
10. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสําหรับเปFนฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
11. โครงการแขงขันคนเกง
12. โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนย:พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรรี ัมย:
13. โครงการจัดสอบ NT
14. โครงการพัฒนาครูอาสา
15. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปFนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
16.คาใชจาย...
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16. คาใชจายในการพัฒนาศูนย:การเรียนอาเซียนศึกษา
17. คาใชจายในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
18. โครงการประเมินสถานศึกษาภายในประจําป`
19. โครงการรวมจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับประเทศ
20. โครงการเขาคายทางวิชาการนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
21. คาใชจายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีสวนรวมของครู ชุมชนและนักเรียน
22. โครงการจางเหมาบริการหรือจางแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหนาทีผ่ ูดูแลเด็กและรักษา
ความปลอดภัย
23. โครงการบริหารศูนย:พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรรี ัมย:
24. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แจกเด็กนักเรียน
25. โครงการสนับสนุนอาหาร (กลางวัน) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
26. โครงการสนับสนุนอาหาร (กลางวัน) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนนอกสังกัดเทศบาล
27. โครงการจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสําเร็จการศึกษาและอําลาสถาบัน
28. โครงการจัดงานประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นป`ใหม
29. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต:และ สมโภชศาลพระหลักเมือง
30. โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา
31. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
32. โครงการจัดงานมหกรรมดนตรี "เทิดไทคีตราชัน" ประกวดวงดนตรีคอมโบพรอมหางเครื่อง
33. โครงการจัดสงนักกีฬานักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.ภาคะวันออกเฉียงเหนือ
34. โครงการรณรงค:เพือ่ ป8องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
35. โครงการแขงขันกีฬานักเรียนปฐมวัยเกมส:สังกัดเทศบาลเมืองบุรรี ัมย:
36. โครงการสงเสริมสนับสนุนกีฬาเยาวชนและประชาชนทองถิน่
37. โครงการเปFนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองค:กรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32
38. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาเมืองการบริหารและการบริการประชาชน
แนวทางที่ 1 ส2งเสริมความรู- ความเข-าใจ และการมีสว2 นร2วมในการปกครองท-องถิ่น
แนวทางที่ 2 ส2งเสริมความรู-และการประชาสัมพันธกิจการของเทศบาล
แนวทางที่ 3 ส2งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช-ในการปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 5 ก2อสร-าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 6 เสริมสร-างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล
แนวทางที่ 7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได-ของเทศบาล
แนวทางที่ 8...
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แนวทางที่ 8 เสริมสร-างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร-อยของประชาชน
แนวทางที่ 9 ปรับปรุงกิจการพาณิชยของเทศบาล
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในป$งบประมาณ พ.ศ. 2558
1. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและรวมกิจกรรมวันทองถิ่นไทย
2. โครงการรวมกิจกรรมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรรี ัมย:
3. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายชนิดไรสาย
4. โครงการฝ~กอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร
5. โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจาง
6. โครงการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณพนักงานและลูกจางดีเดน
7. โครงการจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหนาที่รกั ษาความสะอาดอาคารสํานักงาน
8. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ป` 2558
9. โครงการจัดหาครุภัณฑ:ในการปฏิบัติงานทั่วไปของสํานักปลัดเทศบาล
- จัดซื้อเครื่องแฟ•กซ: จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง
10. โครงการจัดหาครุภัณฑ:ในการปฏิบัติงานทั่วไปกองชางสุขาภิบาล
- จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร:
- จัดซื้อเครื่องป]ม€ ลม
- จัดซื้อเครื่องเชื่อมเหล็กอาร:คไฟฟ8า
- จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร:ตั้งโต•ะ
- จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร:
- จัดซื้อเครื่องป]ม€ น้ําแบบจุม (ซับเมอร:ส)
11. โครงการจัดหาครุภัณฑ:ในการปฏิบัติงานของศูนย:แพทย:ชุมชน รพ.บุรีรัมย:สาขา 2 (ศูนย:บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรมั ย:)
12. โครงการจัดหาอุปกรณ:/ครุภัณฑ:สําหรับปฏิบัติงานทั่วไปกองชาง
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร: จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเรือพลาสติก+พาย จํานวน 2 ลํา
- จัดซื้อเครื่องตัดหญาสายสะพายขอออน จํานวน 2 เครื่อง
13. โครงการจัดหาครุภัณฑ:สําหรับปฏิบัตงิ านทั่วไปกองวิชาการและแผนงาน
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร:ตั้งโต•ะ จํานวน 2 ชุด
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร:โน•ตบุ•ค จํานวน 1 เครื่อง
14. โครงการจัดหาครุภัณฑ:สําหรับใชในการปฏิบัติงานสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมืองบุรีรมั ย:
- จัดซื้อพัดลมติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 4 ชุด
-จัดซื้อรถ...
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- จัดซื้อรถจักรยานยนต: ขนาดเครื่องยนต: 125 ซีซี 4 จังหวะ จํานวน 1 คัน
15. โครงการจัดกิจกรรม 5 ส.
16. โครงการติดตามและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
17. โครงการสนับสนุนงบประมาณสําหรับชวยเหลือผูประชาชนใหกับสํานักงานเหลากาชาด
จังหวัดบุรรี ัมย:
18. โครงการประเมินผลการปฏิบัตงิ านประจําป`และสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตองาน
บริการของเทศบาล
19. โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองเพือ่ การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล
20. โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพือ่ นําไปใชประโยชน:ในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
21. โครงการจางเหมาบุคลากรชวยงานบันทึกขอมูลงานการเงินและบัญชี
22. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ:ในการปฏิบัติงาน
23. โครงการบริหารจัดการกองทุน
24. โครงการปรับปรุงระบบ GIS
25. โครงการบันทึกขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย:สินเขาสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร:(GIS)
26. โครงการฝ~กอบรมทบทวนเสริมสรางทักษะการปฏิบัตงิ านของเจาหนาทีป่ 8องกัน/พนักงาน
ดับเพลิง
27. โครงการฝ~กอบรมเสริมสรางความรูดานการป8องกันและบรรเทาสาธารณภัยแกเด็กและเยาวชน
28. โครงการประชาสัมพันธ:สงเสริมสงเสริมความรูดานการป8องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก
ประชาชนในเขตเทศบาล
29. โครงการจางเหมาจัดความเปFนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและรักษาความสงบเรียบรอยใน
เขตเทศบาล
30. โครงการฝ~กซอมแผนป8องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
************************************************
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โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําและบอพักถนนโคกกลาง ซอย 5
ไปทางทิศ ตะวันตก (ชุมชนโคกกลาง)

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําและบอพักถนนธานีขางบานเลขที่ 48/6
รานบุรีรัมย/ค าเหล็ก

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําและบอพักถนนธานีขางบานเลขที่ 396/3

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําและบอพักถนนธานีซอยรวมใจ (ธานี 11)

16
โครงการขยายเขตไฟฟ8าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย/ (บริเวณชุมชนหนาสถานีรถไฟ)

โครงการจางเหมาแรงงานดูแ ลสวนสาธารณะ

โครงการจางเหมากรมราชทัณฑ/ลอกทอระบายน้ําและระบบทอรวบรวมน้ํา เสีย ในเขตเทศบาลเมืองบุรี รัมย/

โครงการเฝ8าระวังและควบคุมคุณภาพน้ําจากแหลงตางๆที่เทศบาลรับผิด ชอบ

17
โครงการดูด ลางทอระบายน้ําทอรวบรวมน้ําเสียและซอมแซมปรับปรุง
ระบบทอระบายน้ําในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย/

โครงการขยะแลกของกินของใช

โครงการเยาวชนรวมใจพิทักษสิ่งแวดลอม

โครงการแปลงพวงหรีด เปBนปุCยหมัก

18
โครงการละลมสวย น้ําใส เติมลมหายใจใหสายน้ํา

โครงการถนนคนเดินเซราะกราว Wakling Street

โครงการสรางเสริมสุขภาพอาสาสมัค รพิทักษ/สิ่งแวดลอม (ซาเลง)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิการเพื่อยกระดับคุณภาพน้ําดื่มจากตูอัต โนมัต ิในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย/

19
โครงการบานสะอาด ชุมชนสะอาดสิ่งแวดลอม

โครงการเฝ8าระวังและยกระดับดานสุขาภิบาลรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหาร

โครงการรณรงค/ป8องกันโรคพิษสุนัขบา

โครงการอบรมนวดแผนไทยและนวดเทาเพื่อสุขภาพ

20
โครงการ OPD เคลื่อนที่ในผูปTวยกลุมโรค NCDS

โครงการกําจัด ลูกน้ําและแหลงเพาะพันธุ/ยุงลายป8องกันโรคไขเลือดออก

โครงการเยี่ยมบานผูปTวยโรคเรื้อรัง

โครงการรณรงค/รักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดลอมในวันสําคัญตางๆ

21
โครงการ Open house เลาเรื่องสุขภาพ

โครงการชีวิตเบาหวานสดใสไรภาวะแทรกซอน

โครงการชุมชนรักษ/สิ่งแวดลอมเปลี่ยนขยะเปBนทองคํา แปลงทองคําเปBนกองบุญ

โครงการตรวจคัด กรองภาวะแทรกซอนในผูปTวยเบาหวาน ความดันโลหิต สูง

22
โครงการบําบัด ในผูปTวยโรคเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซอนทางไต

โครงการเยี่ยมหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด ในชุมชน

โครงการอบรมผูประกอบการชําแหละเนื้อสัต ว/ในโรงฆาสัต ว/เทศบาลเมืองบุรี รัมย/

โครงการจัด งานประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นป`ใหม

23
โครงการจัด งานมหกรรมดนตรี “เทิด ไทคีต ราชัน” ประกวดรวงดนตรีค อมโบพรอมหางเครื่อง

โครงการเปBนเจาภาพจัด การแขงขันกีฬานักเรียนองค/กรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนปฐมวัยเกมส/สังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย/

โครงการจัด กิจกรรมพิธีมอบประกาศบัต รนักเรียนสําเร็จการศึกษาและอํา ลาสถาบัน

24
โครงการจัด งานวันเด็กแหงชาติ

โครงการรณรงค/เพื่อป8องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา

โครงการจัด งานประเพณีสงกรานต/แ ละสมโภชศาลพระหลักเมือง

โครงการจัด งานประเพณีแ หเทียนพรรษา

25
โครงการจัด งานประเพณีลอยกระทง

โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจาง

โครงการจัด กิจกรรมวันเทศบาลและรวมกิจกรรมวันทองถิ่นไทย

โครงการฝgกอบรมเสริมสรางความรูดานการป8องกันบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชนในเขตเทศบาล

26
โครงการฝgกซอมแผนป8องกันระงับอัค คีภัยและอพยพหนีไฟ

โครงการประชาสัมพันธ/สงเสริมความรูดานป8องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการอบรมทบทวนเสริมสรางทักษะการปฏิบัต ิงานทั่วไปงานป8องกัน /พนักงานดับเพลิง

โครงการฝgกอบรมเสริมสรางความรูดานป8องกันและบรรเทาสาธารณภัยแกเด็กและเยาวชน

27
โครงการรวมกิจกรรมสันนิบาตเทศบาลจังหวัด บุรีรัมย/

โครงการจัด เก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อนําไปใชประโยชน/ในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น

โครงการจัด ประชุมประชาคมเมืองเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล

โครงการสงเคราะห/เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูปTวยเอดส/ และผูพิการในเขตชุมชน

28
โครงการกิจกรรมดานการพัฒนาสตรีแ ละครอบครัว

โครงการแตงฝhนแตมรอยยิ้มเติมความสุขใหผูสูงอายุในเขตเทศบาล

โครงการเชิด ชูค ุณธรรมพอตัวอยางประจําชุมชน

โครงการเชิด ชูค ุณธรรมแมตัวอยางประจําชุมชน

รายรับ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
สรุปรายรับจริง - จ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ 2558
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ประมาณการ
รับจริง

สูงหรือต่ํา

หมวดภาษี
ภาษีจัดเก็บเอง
ภาษีจัดสรร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายจากทุน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามมติคณะกรรมการฯ
รวมรายรับตามเทศบัญญัติ
หมวดเงินอุดหนุน ไม่ตราเทศบัญญัติ
รวมรายรับทั้งสิ้น
รายจ่าย
งบกลาง
หมวดเงินเดือน
หมวดค่าจ้างประจํา
หมวดค่าจ้างชั่วคราว
หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ
รวมรายจ่ายตามงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป ไม่ได้ตราเทศบัญญัติ
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง

16,752,000.00
83,350,000.00
4,359,500.00
15,555,000.00
8,400,000.00
7,758,000.00
5,000.00
144,484,900.00
280,664,400.00
91,848,981.43
372,513,381.43
ประมาณการ
13,798,030.00
101,842,310.00
5,967,420.00
28,460,240.00
6,136,800.00
63,482,036.42
27,718,600.00
9,343,500.00
9,439,000.00
2,838,200.00
11,618,263.58
20,000.00
280,664,400.00
91,843,962.43
372,508,362.43

19,482,653.09
95,583,377.86
6,032,066.49
17,248,030.47
7,453,473.14
10,423,615.44
140,297,427.00
296,520,643.49
91,848,981.43
388,369,624.92
จ่ายจริง
12,177,222.71
96,321,000.00
5,648,148.00
26,297,990.00
2,843,721.50
54,212,651.46
25,347,572.47
8,234,811.11
9,269,000.00
1,404,600.00
9,530,500.00
17,400.00
251,304,617.25
91,843,962.43
343,148,579.68
45,221,045.24

-

-

2,730,653.09
12,233,377.86
1,672,566.49
1,693,030.47
946,526.86
2,665,615.44
5,000.00
4,187,473.00
15,856,243.49
15,856,243.49
รายจ่ายคงเหลือ
1,620,807.29
5,521,310.00
319,272.00
2,162,250.00
3,293,078.50
9,269,384.96
2,371,027.53
1,108,688.89
170,000.00
1,433,600.00
2,087,763.58
2,600.00
29,359,782.75
29,359,782.75

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕8
-----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก0 ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ ๑๓
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให0 ป ระกาศ
ไว0โดยเป9ดเผยที่สํานักงานเทศบาลด0วย
เพื่อให0การปฏิ บั ติ ห น0 า ที่ ข องนายกเทศมนตรี เ มื อ งบุ รี รั ม ย เป: น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก0ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ เทศบาลเมื อ งบุ รี รั ม ยจึ ง ประกาศ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเ มื อ งบุ รี รั ม ย ประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๕8
มาให0ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท0ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕9

(นายกมล เรืองสุขศรีวงศ)
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย

