1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์(พ.ศ.2561-2564)
จากการประชุมในโครงการสัมมนาทางวิชาการของประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
*********************************
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา
ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ําค่า
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี
ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
2. พันธกิจ (Mission)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต มีคุณธรรม มีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี
2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก
3. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
4. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย
5. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
6. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
8. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
9. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
10.การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าประสงค์
(Goals)

กลยุทธ์
(Strategy)

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมทีเ่ ข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
2. ประชาชนมีความมั่นคงและ
สังคมมีความสงบเรียบร้อย
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา
เรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ
4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
และทั่วถึง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
วิถีชีวิต ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้
มีความยั่งยืน
7. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานราก
ให้เข้มแข็ง

1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวให้มีความอบอุ่น
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส ให้มคี ุณภาพชีวิตที่ดี
3. สร้างค่านิยม จิตสํานึกและพัฒนา
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก
เยาวชน และประชาชน
4. ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษา
แบบองค์รวม
5. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมี
พลานามัยทีส่ มบูรณ์อย่างยั่งยืน
7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก
8. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน
9. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้
และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
10. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้า
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP)
11. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม
2. ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่ประชาชน
3. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม
4. ระดับความสําเร็จของคุณภาพการศึกษาของ
เยาวชน
5. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการ ส่งเสริม/
สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
และการบริการด้านสาธารณสุข
7. ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา
และปรับปรุง
8. ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาเพือ่
ลดจํานวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้
ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ.
9.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพต่างๆ
10. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (OTOP)
11. ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมให้เกิด
ความสมานฉันท์และความสามัคคีของ
ประชาชนภายในจังหวัด
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการท่องเที่ยว
และกีฬา

เป้าประสงค์
(Goals)

และทรัพย์สิน
12. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกัน
ปราบปราม ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม
13. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะ
และการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ
15. อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ระบบนิเวศ พื้นที่ป่าไม้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
17. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความ
สัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

12. ระดับความสําเร็จในการป้องกันและปราบ
ปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม
13. ระดับความสําเร็จของกันป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
14. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลได้รับการจัดการ
มีจํานวนลดลง
15. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ระบบนิเวศ พื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
16. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ์
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
17. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

กลยุทธ์
(Strategy)

ตัวชี้วัด

1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 1. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความ
เป็นอัตลักษณ์
2. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและ
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
การเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการ
และการค้าชายแดน
ท่องเที่ยว
4. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
2. ร้อยละของจํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
4. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับ
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4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการ
วิถีชีวิต ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต
นิเวศ
6. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา
ประเพณี วิถีชวี ิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่กีฬามาตรฐานโลก
เพื่อการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
7. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน
และเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การพัฒนา
5. จํานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
7.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว
8.ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
9. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและ
การท่องเทีย่ ว
10.ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนที่เพิ่มขึน้
11.ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมด้านกีฬาแก่
เยาวชนและประชาชนทุกระดับ
12. ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาและ
8. ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่าย
ส่งเสริมกีฬา
ความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วน
อื่นๆเพื่อการค้า การลงทุนและ
การท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ
9. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและ
การค้าชายแดน
10. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็น
เลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ
11. ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาทุกรูปแบบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม

เป้าประสงค์
(Goals)

กลยุทธ์
(Strategy)

ตัวชี้วัด

1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรม
มีความมั่นคง
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
3. ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้
พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้าน
การเกษตรและอาหารปลอดภัย
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

1. พัฒนาและส่งเสริมการทําเกษตร
อินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ และเกษตร
ปลอดภัย
2. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให้เกิด
การลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม
บริการ
3. เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต
และการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้าง

1. ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมและ
พัฒนาการทําเกษตรอินทรีย์ อินทรีย์
ชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย
2. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรอินทรีย์
เกษตรชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย
3. จํานวนกลุ่มของอุตสาหกรรมการเกษตรที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบการ
4. จํานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะ
อาชีพด้านต่างๆ
5. ร้อยละของจํานวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการ
พัฒนาให้มคี วามปลอดภัยและมาตรฐาน
6. ร้อยละของการลดปริมาณการใช้สารเคมี
7. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการ
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มูลค่าเพิ่ม
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย
7. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบ
มาตรฐานเพื่อก้าวสู่ตลาดโลก

พัฒนาและแปรรูปสินค้า
8. ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
9. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและ
พืชพลังงาน
10. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์ไหมที่เพิ่มขึ้น

11. จํานวนตลาดกลางสินค้าชุมชน
8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
12. ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและ
ให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวก
พัฒนาด้านการตลาด
ในด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง
9. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและ
พืชพลังงาน
10. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหม
แบบครบวงจร
11. สนับสนุนให้มีการรวมกลุม่ การผลิตและ
จําหน่าย
12. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมี
ตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

เป้าประสงค์
(Goals)
1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับ
บริการจากหน่วยงาน
3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ

กลยุทธ์
(Strategy)
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตสํานึก
ต่อสังคม
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงานแบบบูรณาการ
4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
5. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอน
และระยะเวลาให้บริการ
2. ร้อยละของบุคลากรที่มสี ่วนร่วมในกิจกรรม
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
3. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดทํามาตรฐาน
หรือคู่มือการให้บริการ
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีด
สมรรถนะที่ส่วนราชการกําหนด
5. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และ
ทันสมัยของฐานข้อมูลทีส่ นับสนุนยุทธศาสตร์
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนาขีด
สมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร
7. ร้อยละของงานที่บริหารจัดการอย่าง
มีธรรมาภิบาล
8. ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมองค์กร
ให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นและการ
ประพฤติมชิ อบ

