ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
3.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา
3.1.1 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

1. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็นชุมชนโบราณ และมีประวัติการ 1. สถานะการเงินการคลังของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ยัง
มีขอ้ จํากัด งบประมาณไม่เพียงพอต่อการลงทุนหรือ
ก่อตั้งเมืองมายาวนาน
การดําเนินงานโครงการขนาดใหญ่
2. มีแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการปรับปรุงให้มีคุณค่า
ทางการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม
3. เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆ เช่น ธุรกิจการค้า
ส่วนราชการ และสถาบันการศึกษา
4. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจที่ดีและทั่วถึง ทั้งในส่วนถนน ไฟฟ้า ประปา
โทรศัพท์ และระบบการจราจร
5. มีหน่วยงาน องค์กรที่ให้บริการสาธารณะหลากหลาย
ประชาชนเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก
6. มีองค์กรชุมชน และองค์กรทางสังคมที่เข้มแข็ง

2. สภาพแวดล้อมยังไม่ได้รับการปรับปรุงอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ ในขณะที่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
นับวันจะเป็นภาระและเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ
3. บุคลากรเทศบาลยังขาดแคลน และยังไม่ได้รับการ
พัฒนายกระดับความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
จิตสํานึกต่องานบริการอย่างทั่วถึง
4. ฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
บางส่วนค่อนข้างต่ํา

5. อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและ
7. มีวิถีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
การพัฒนาท้องถิ่นส่วนมากชํารุด ไม่ทันสมัย และไม่
ที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่สังคมแห่งความร่มเย็นเป็นสุข
เพียงพอ
8. มีโครงสร้างองค์กรเทศบาลที่เหมาะสมกับการรับผิดชอบ
ต่อภารกิจการให้บริการสาธารณะอย่างครอบคลุมในระดับ
หนึ่งแล้ว
9. ปัจจุบันประชาชนให้การยอมรับในคุณภาพการการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพิ่ม
มากขึ้น
10. กลุ่มการเมืองมีความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพ เป็น
แกนนําในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นที่มีพลังศักยภาพสูง

โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Treat)

1. แนวทางและนโยบายแห่งรัฐยังคงให้ความสําคัญต่อ
การกระจายอํานาจ ภารกิจ และรายได้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1. การลงทุนในธุรกิจบริการรองรับการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะด้านโรงแรมที่พักไม่เพียงพอ และขาด
กิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านโบราณสถาน
และอารยธรรมขอมเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด

2. ปัญหาของพื้นที่เมืองอีกประการหนึ่งคือต้องแบก
รับภาระการให้บริการสาธารณะแก่ประชากรแฝง
จากนอกเขตเทศบาล

3. ระบบคมนาคมเชื่อมโยงได้ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และ
เครื่องบิน ตลอดจนการเชื่อมโยงกับแหล่งอุตสาหกรรม
ส่งออกในภาคตะวันออก และเส้นทางการท่องเที่ยวใน
ระดับภูมิภาค

3. กระแสความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัฒน์มีผลให้
เกิดการแพร่กระจายของค่านิยม และวัฒนธรรม
ในทางที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม

4. มีสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งระดับต่ํากว่า
อุดมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและการส่งเสริมเศรษฐกิจ

4. ปัญหาด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยของ
ประชาชนจากเหตุที่มาจากความเจริญทาง
เทคโนโลยีค่อนข้างสูงและจากโรคที่กลายพันธ์แพร่
ระบาดยากแก่การรักษา

5. การขยายตัวของเมืองโดยรอบที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง มีอัตราการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ค่อนข้างสูง ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภายในเขตเมือง

5. พื้นที่การขยายตัวของเมืองโดยรอบที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย
แห่ง ขาดการประสานและบูรณาการในการพัฒนา
เมืองร่วมกัน

6. ระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงานภาคส่วน
ต่างๆ ค่อนข้างดี มีจิตสํานึกต่อชุมชนและท้องถิ่น

***********************************************

3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ
3.2.1 การนําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ไปสู่การปฏิบัติ
เปรียบเทียบจํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เฉพาะปี พ.ศ. 2557
กับจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

จํานวน
จํานวนโครงการ
โครงการ
ในแผนการ
ในแผนพัฒนา 3 ปี ดําเนินงาน
พ.ศ. 2557-2559 ปี พ.ศ. 2557

คิดเป็น
ร้อยละ

งบประมาณ
ในแผนพัฒนา
3 ปี
พ.ศ.2557-2559

งบประมาณ
อนุมัติ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

คิดเป็น
ร้อยละ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

27

7

25.93

25,001,500

8,091,000

32.36

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน

17

4

23.53

14,826,500

3,371,000

7.68

1.2 ติดตั้ง ปรับปรุง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

2

1

50.00

400,000

10,000

2.50

1.3 พัฒนาระบบจราจร

7

1

14.29

9,475,000

4,700,000

-

1.4 ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุง

1

1

100.00

300,000

10,000

3.33

26

19

73.08

481,771,560

25,332,970

5.26

3

3

100.00

180,000

109,650

60.92

14

11

78.57

456,283,200

9,395,200

2.06

2

2

100

11,170,360

11,872,840

106.29

7

3

42.86

14,138,000

3,955,280

27.98

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

3

1

33.33

1,300,000

50,000

3.85

3.1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพ กระจายรายได้ให้แก่

1

1

100.00

50,000

50,000

100.00

2

-

-

1,250,000

-

-

17

14

82.35

21,782,400

21,343,200

97.98

10

8

80.00

940,000

860,000

91.49

5

4

80.00

20,822,400

20,463,200

98.27

2

2

100.00

20,000

20,000

100.00

ทางเท้าและระบบระบายน้ํา

และขยายบริการของการประปาภูมิภาค
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
2.3 ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพ
การรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
2.4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์
ของบ้านเมือง

ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. ยุทธศาสคร์การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
4.2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส
4.3 การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

จํานวน

จํานวนโครงการ

โครงการ

ในแผนการ

ในแผนพัฒนา 3 ปี

ดําเนินงาน

งบประมาณ

งบประมาณ

คิดเป็น

ในแผนพัฒนา

อนุมัติ

คิดเป็น

ร้อยละ

3 ปี

ปีงบประมาณ

ร้อยละ

พ.ศ.2557-2559

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2557-2559 ปี พ.ศ. 2557
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุข

61

59

96.72

23,648,620

7,368,910

31.16

5.1 ปรับปรุงและขยายการบริการด้าน

13

13

100.00

1,584,400

1,972,450

124.49

2

2

100.00

350,000

297,160

84.90

3

1

33.33

1,050,000

90,000

8.57

5.4 ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน

2

2

100.00

780,000

948,600

121.62

5.5 ส่งเสริมระบบงานสร้างเสริมสุขภาพอนามัย

25

25

100.00

1,959,500

1,401,050

71.50

5.6 ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ

2

2

100.00

185,000

739,550

399.76

5.7 ป้องกันการติดยาและสารเสพติด

1

1

100.00

50,000

67,800

135.60

5.8 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการ

11

11

100.00

16,584,720

814,800

4.91

2

2

100.00

1,105,000

1,037,500

93.89

79

41

51.90

64,220,496

42,761,400

66.59

6.1 พัฒนาการบริการและบุคลากรทางการศึกษา

6

3

50.00

693,000

419,000

60.46

6.2 ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ

17

17

100.00

4,067,000

4,708,400

115.77

6.3 ขยายบริการ และโอกาสทางการศึกษา

10

3

30.00

9,058,000

80,000

0.88

6.4 สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน

2

2

100.00

4,539,650

32,234,000

710.05

6.5 ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียน

22

4

18.18

39,292,846

608,000

1.55

6.6 เสริมสร้างจริยธรรมและลักษณะนิสัยของนักเรียน

5

3

60.00

375,000

45,000

12.00

6.7 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

6

4

66.67

2,560,000

2,440,000

95.31

6.8 ส่งเสริมกีฬานันทนาการและกิจการเยาวชน

11

5

45.45

3,635,000

2,227,000

61.27

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

74

48

64.86

38,365,800

13,077,700

34.09

3

3

100.00

310,000

180,000

58.06

2

2

100.00

277,000

70,000

25.27

14

7

50.00

4,516,000

1,794,000

39.73

การรักษาพยาบาล
5.2 ส่งเสริมและให้บริการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก
5.3 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษา
พยาบาลและสถานบริการ

สาธารณะให้ได้มาตรฐาน
5.9 ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆ่าสัตว์และ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

และมาตรฐานการศึกษา

การสอน

และการบริการประชาชน
7.1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม
ในการปกครองท้องถิ่น
7.2 ส่งเสริมความรู้และประชาสัมพันธ์
กิจการของเทศบาล
7.3 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

จํานวน

จํานวนโครงการ

โครงการ

ในแผนการ

ในแผนพัฒนา 3 ปี

ดําเนินงาน

งบประมาณ

งบประมาณ

คิดเป็น

ในแผนพัฒนา

อนุมัติ

คิดเป็น

ร้อยละ

3 ปี

ปีงบประมาณ

ร้อยละ

พ.ศ.2557-2559

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2557-2559 ปี พ.ศ. 2557
14

7

50.00

19,788,300

6,675,700

33.74

7.5 ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน

2

1

50.00

520,000

15,000

2.88

7.6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน

12

12

100.00

2,577,500

2,072,000

80.39

5

5

100.00

530,000

540,000

101.89

16

8

50.00

9,275,000

1,405,000

15.15

6

3

50.00

572,000

326,000

-

287

189

65.85

656,090,376

118,025,180

17.99

7.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ของเทศบาล
7.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาล
7.8 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน
7.9 ปรับปรุงกิจการพาณิชย์ของเทศบาล

รวม

3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
3.3.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- จํานวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวม 189 โครงการ
งบประมาณอนุมัติ 103,381,880 บาท
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ รวม 143 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.67
งบประมาณเบิกจ่าย 69,324,105.85 คิดเป็นร้อยละ 67.06
- จํานวนโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ รวม 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.17
งบประมาณรอการเบิกจ่าย 13,947,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.49 ประกอบด้วย
กองช่าง รายการดังนี้
1. เต็นท์ผ้าใบ จํานวน 10 หลัง งบประมาณ 300,000 บาท (กันเงินปี 2556)
2. รถขุดตักหน้าหลัง จํานวน 1 คัน งบประมาณ 4,500,000 บาท (กันเงินปี 2556)
3. รถกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 1 คัน งบประมาณ 2,000,000 บาท (กันเงินปี 2556)
สํานักปลัดเทศบาล รายการดังนี้
1. ชุดป้องกันความร้อน จํานวน 2 ชุด งบประมาณ 180,000 บาท (กันเงินปี 2556)
2. เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 260,000 บาท (กันเงินปี 2556)
3. เครื่องอัดอากาศชนิดขับมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 300,000 บาท (กันเงินปี 2556)
4. รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง จํานวน 1 คัน งบประมาณ 3,600,000 บาท (กันเงินปี 2556)
5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ชุด งบประมาณ 335,000 บาท (กันเงินปี 2556)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายการดังนี้
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงโครงหลังคาข้างตลาดสดเทศบาล งบประมาณ 293,120 บาท (กันเงินปี 2556)
2. โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดอาหารและเครื่องดื่ม งบประมาณ 337,500 บาท (กันเงินปี 2556)
3. โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดชัยพฤกษ์ งบประมาณ 1,646,900 บาท (กันเงินปี 2556)
กองการศึกษา รายการดังนี้
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล (โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน)
งบประมาณ 195,000 บาท (กันเงินปี 2556)
- จํานวนโครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ รวม 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.16
งบประมาณที่ไม่ได้ดําเนินการ 8,644,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.36 ประกอบด้วย
กองช่าง จํานวน 6 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ําและบ่อพักถนนธานี ซอยข้างบ้านเลขที่ 48/6
(ร้านบุรีรัมย์ค้าเหล็ก) ชุมชนหนองปรือ งบประมาณ 835,000 บาท
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เข้ามาปลายปีงบประมาณ
ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ทันเวลา
2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําและบ่อพักซอยข้างร้านบุรีรัมย์ยนตรการ งบประมาณ 295,000 บาท
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ ได้ทําการตรวจสอบพบว่าเป็นที่ดินเอกชนซึ่งยังไม่ได้แบ่งหักเป็นทางสาธารณะ
ประโยชน์และปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนลาดยาง

3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมซอยสันติสุข 1 ถึงซอยสันติสุข 2 งบประมาณ 128,500 บาท
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ
เนื่องจากงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เทศบาลเข้ามาปลายปี
งบประมาณ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ทันเวลา
4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําและบ่อพักถนนข้างบ้านเลขที่ 224/14 ไปทางทิศตะวันออก
(ชุมชนหลังศาล) งบประมาณ 426,000 บาท
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ ได้ทําการตรวจสอบพบว่าเป็นที่ดินเอกชน ซึ่งยังไม่ได้แบ่งหักเป็นทางสาธารณะ
ประโยชน์และปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนลาดยาง
5. โครงการขยายเขตระบบประปาสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งบประมาณ 30,000 บาท
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ ไม่มีประชาชนมาร้องขอเทศบาลให้ดําเนินการขยายเขตประปา
6. โครงการสนับสนุนการดําเนินภารกิจด้านผังเมือง งบประมาณ 782,000 บาท
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ เนื่องจากการดําเนินงานโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมบุรีรัมย์ต้องใช้งบประมาณ
อุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้นรวม 4,000,000 บาท และมีบาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ส่งเงินอุดหนุนมาให้เทศบาลตามข้อตกลง ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้
กองช่างสุขาภิบาล จํานวน 8 โครงการ
7. โครงการจ้างเหมากรมราชภัณฑ์ลอกท่อระบายน้ําและระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย ในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ งบประมาณ 200,000 บาท
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ เนื่องจากเรือนจําบุรีรัมย์ ไม่มีนโยบายให้นําผู้ต้องขังออกนอกพื้นที่
8. โครงการทํารางระบายน้ําในตลาดค้าปลีก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งบประมาณ 100,000 บาท
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอซึ่งเป็นงบประมาณที่อยู่ในหมวดวัสดุก่อสร้างจึงได้
ใช้งบประมาณในการจัดทําฝาบ่อพัก การวางท่อระบายน้ําในชุมชนต่างๆ ที่มีความจําเป็นกว่าจึงไม่ได้ดําเนินการ
9. โครงการติดตั้งบ่อดังไขมัน งบประมาณ 50,000 บาท
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอซึ่งเป็นงบประมาณที่อยู่ในหมวดวัสดุก่อสร้างจึงได้
ใช้งบประมาณในการจัดทําฝาบ่อพัก การวางท่อระบายน้ําในชุมชนต่างๆ ที่มีความจําเป็น
10. โครงการจัดทําแทนล้างล้อรถเก็บขนขยะ งบประมาณ 100,000 บาท
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอซึ่งเป็นงบประมาณที่อยู่ในหมวดวัสดุก่อสร้างจึงได้
ใช้งบประมาณในการจัดทําฝาบ่อพัก การวางท่อระบายน้ําในชุมชนต่างๆ ที่มีความจําเป็นกว่าจึงไม่ได้ดําเนินการ
11. โครงการแปลงขยะพวงหรีดเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ งบประมาณ 10,000 บาท
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ เป็นโครงการที่ดําเนินการโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ โดยได้ให้คําแนะนําแก่บุคลากร
ในวัดตลอดทั้งถวายความรู้แก่พระภิกษุในวัดเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในการจัดทําน้ําหมักชีวภาพ โดยการนําเศษ
อาหารและพวงหรีด ที่เหลือนํามาหมักน้ําหมักชีวภาพ เพื่อสําหรับใช้ประโยชน์ภายในวัด
12. โครงการจ้างเหมากําจัดขยะอันตราย งบประมาณ 20,000 บาท
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ เนื่องจากปริมาณขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมไว้ มีปริมาณยังไม่มากพอที่จะจ้างเหมา
เอกชนนําไปกําจัด
13. โครงการสํานักงานรักษ์.....พลังงาน งบประมาณ 5,000 บาท
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ เป็นโครงการที่ดําเนินการโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเนื่องจากเป็นนโยบายในการ
จัดซื้อวัสดุหรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

14. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติงานทั่วไปกองช่างสุขาภิบาล งบประมาณ 929,000 บาท แยกเป็น
- รถเก็บขยะมูลฝอยแบบเอนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี งบประมาณ 900,000 บาท
- เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 29,000 บาท
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ งบประมาณหมวดครุภัณฑ์ให้ชะลอการจัดซื้อ เนื่องจากการจัดทํางบประมาณปี
2556 มีการคลาดเคลื่อนทําให้ไม่มีงบประมาณในการเบิกจ่าย
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 9 โครงการ
15. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในโรงฆ่าสัตว์ งบประมาณ 24,000 บาท
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ให้ชะลอการจัดซื้อเพราะการจัดทํางบประมาณ
ปี 2556 มีการคลาดเคลื่อนทําให้ไม่มีงบประมาณในการเบิกจ่าย
16. โครงการผลิตก๊าชชีวภาพในโรงฆ่าสัตว์ งบประมาณ 765,000 บาท
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ให้ชะลอการจัดซื้อเพราะการจัดทํางบประมาณ
ปี 2556 มีการคลาดเคลื่อนทําให้ไม่มีงบประมาณในการเบิกจ่าย
17. โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ งบประมาณ 50,000 บาท
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ เนื่องจากดําเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์รถเคลื่อนที่โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ
ประกอบการจัดทํางบประมาณปี 2556 มีการคลาดเคลื่อนทําให้ไม่มีงบประมาณในการเบิกจ่ายจึงชะลอการ
ดําเนินงานตามโครงการไว้ก่อน
18. โครงการถนนสะอาดปราศจากถังขยะ งบประมาณ 50,000 บาท
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ ดําเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์รถเคลื่อนที่โดยไม่ต้องใช้งบประมาณประกอบ
กับ การจัดทํางบประมาณปี 2556 มีการคลาดเคลื่อนทําให้ไม่มีงบประมาณในการเบิกจ่าย จึงชะลอการ
ดําเนินงานตามโครงการไว้ก่อน
19. โครงการพัฒนานายกระดับสถานประกอบการตามพ.ร.บ.สาธารณสุขให้ได้มาตรฐานงบประมาณ 150,000 บาท
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ ดําเนินการโดยออกตรวจสอบการจําหน่ายสินค้า ทั้งในตลาด และแผงลอย จําหน่าย
สินค้า รวมถึงสถานประกอบการต่างๆ เป็นประจํา พร้อมเก็บตัวอย่างอาหารร่วมกับรถตรวจสอบอาหารเคลื่อนที่
ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งดําเนินงานดังกล่าวไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
20. โครงการพัฒนานายกระดับตลาดสดสู้ตลาดดีมีมาตรฐาน งบประมาณ 150,000 บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการ เนื่องจากดําเนินการโดยออกตรวจสอบการจําหน่ายสินค้า ทั้งในตลาดแผงลอยจําหน่าย
สินค้า และสถานประกอบการต่างๆ เป็นประจํา และเก็บตัวอย่างอาหารร่วมกับรถตรวจสอบอาหารเคลื่อนที่ ปีละ 2
ครั้ง ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวไม่ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
21. โครงการพัฒนาหน่วงบริการปฐมภูมิเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งบประมาณ 540,00 บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการ กองสาธารณสุขฯ ดําเนินการโดยใช้งบประมาณหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จํานวน
เงิน 983,000 บาท ทําให้ไม่ได้เบิกจ่ายเงินจากงบประมาณของเทศบาลฯ
22. โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณ 23,300 บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการ เนื่องจากดําเนินการโดยทีมงานเจ้าหน้าที่พยาบาลออกให้บริการตรวจสุขภาพวัดความ
ดันแก่พระภิกษุ ตลอดทั้งถวายความรู้และให้คําแนะนําด้านสุขาภิบาลอาหารแก่บุคลากรในวัดเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวไม่ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ

23. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข งบประมาณ 145,000 บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง จึงได้ชะลอการจัดทําโครงการไว้ก่อน
สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 6 โครงการ
24. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งงบประมาณ 80,000 บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการ ปี พ.ศ. 2556 มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลกรณีครบวาระได้มีการ
รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งอยู่แล้ว ประกอบกับไม่มีการเลือกตั้งระดับอื่นที่จะต้องสนับสนุน
25. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง งบประมาณ 50,000 บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการ ผู้บริหารเทศบาลได้จัดให้มีกิจกรรมนิมนต์พระภิกษุสามเณรมาแสดงธรรมแก่บุคลากร
ของเทศบาลโดยใช้งบส่วนตัว 2 ครั้งแล้ว
26. โครงการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณพนักงานเทศบาล งบประมาณ 20,000 บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเทศบาลชุดใหม่ จึงงดเว้นการคัดเลือกไว้ก่อนเพื่อให้
ผู้บริหารได้สัมผัสการทํางานร่วมกันและมีส่วนร่วมประเมิน
27. โครงการจัดงานพิธีเปิดอาคารสํานักงานใหม่และฉลองคูเมืองโบราณ (คลองละลม)
งบประมาณ 400,000
บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในระยะที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่สมควรจัดกิจกรรมอันอาจ
เป็นคุณหรือโทษต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปแล้ว และได้จัดให้มีวิธีทําบุญเป็นศิริมงคลตามสมควร
แก่กรณีแล้วจึงควรงดกิจกรรมในลักษะเฉลิมฉลองเพื่อประหยัดงบประมาณ
28. โครงการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (โบนัส) งบประมาณ 500,000 บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการ เทศบาลมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรค่อนข้างสูงมาก จึงระงับการขอประเมินและ
จ่ายเงินรางวัลประจําปี (โบนัส)
29. โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของ อปพร. งบประมาณ 100,000 บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการ เทศบาลได้มีคําสั่งใช้งาน อปพร.ปฏิบัติงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและ
บรรเทาสา-ธารณภัยเป็นปกติประจําอยู่แล้ว ประกอบกับหากเรียกตัวมาฝึกจะระดมคนได้ค่อนข้างน้อย
กองการศึกษา จํานวน 5 โครงการ
30. โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นงบประมาณ 100,000 บาท เหตุผล
ไม่ได้ดําเนินโครงการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่ได้จัดการประกวด จึงไม่ได้จัดส่งประกวด
31. โครงการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส งบประมาณ 6,000 บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการ กรมส่งเสริมการปดครองท้องถิ่น ไม่ได้จัดการอบรม จึงไม่ได้ส่งผู้เข้าอบรมฯ
32. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 400,000 บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการ เนื่องจากใช้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
33. โครงการจัดการศึกษาภาคประชาชน งบประมาณ 100,000 บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการ ไม่มีผู้สมัครเรียนตามกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
34. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ 100,000 บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการเนื่องจากขยายโอกาสทางการศึกษาครบทุกโรงเรียนแล้ว

กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 1 โครงการ
35. โครงการจัดเวที”สภาเมือง” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองการบริหารงานของเทศบาล
งบประมาณ 100,000 บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการ เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมาเทศบาลไม่มีโครงการสําคัญ ๆ ขนาดใหญ่ที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมที่ต้องเปิดเวที “สภาเมือง” เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กองคลัง จํานวน 1 โครงการ
36. โครงการมอบใบประกาศหรือโล่เกียรติคุณสําหรับผู้มาชําระภาษีประจําปีภายในกําหนด งบประมาณ 100,000 บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการ เนื่องจากในการดําเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนเท่าที่ควร เช่น เทศบาลจัดให้มีการมอบใบประกาศและโล่เกียรติคุณแต่ประชาชนไม่มารับ เป็นต้น
กองสวัสดิการ จํานวน 4 โครงการ
37. โครงการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพ งบประมาณ 50,000 บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของเทศบาลจึงส่งผู้สนใจฝึกอาชีพ เข้าฝึกอาชีพที่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับผู้ติดยาเสพติดในเขตเทศบาล ที่ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอเมืองบุรีรัมย์
เป็นเจ้าภาพ
38. โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน งบประมาณ 600,000 บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการ อยู่ในช่วงระหว่างการสรรหาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล จึงชะลอไว้เพื่อ
ดําเนินการในปีงบประมาณถัดไป
39. โครงการจัดทําแผนชุมชนแก่ชุมชนในเขตเทศบาล งบประมาณ 30,000. บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการ อยู่ในช่วงระหว่างการสรรหาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล จึงชะลอไว้เพื่อ
ดําเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
40. โครงการบ้านมั่นคงชุมชนน่าอยู่ งบประมาณ 100,000 บาท
เหตุผลไม่ได้ดําเนินโครงการ โครงการนี้จะดําเนินการร่วมกับสํานักงานพัฒนาเมือง (สพม.) กระทรวงมหาดไทยที่มี
งบประมาณสนับสนุนให้ในเรื่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัย แต่เนื่องจากได้ประสานไปแล้ว แต่เนื่องจากเจ้าภาพที่
ผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ว่าง เนื่องจากมีภารกิจมาก จึงชะลอไว้ก่อน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ในการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ชั้น 2
นายสุเทพ แผ้วพลสง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีข้อเสนอแนะดังนี้
-เห็นด้วยและสนับสนุนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในการจัดมหกรรมดนตรี “เทิดไท้คีตราชัน” (คอมโบ้) ชิงถ้วยพระ
ราชการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยม
-เห็นด้วยและสนับสนุนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในการจัดให้มีโครงการสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการแก่เด็กและเยาวชน
-อยากให้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมกีฬาประชาชนและเยาวชนโดยอาจจัดให้มีการ
แข่งขันกีฬาในบางประเภท ไม่ต้องทุกประเภทอย่าง เช่นที่นางรองและประโคนชัยจัดกิจกรรมด้านนี้
- เห็นด้วยและสนับสนุนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในการจัดให้มีโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาเนื่องจากสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติเพราะยาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติ

นายพิทยา ชยานนท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีข้อเสนอแนะดังนี้
- อยากให้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีคือเมื่อจัดทําเป็นโครงการ/กิจกรรม บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลแล้วให้สามารถนําโครงการ/
กิจกรรมไปจัดสรรงบประมาณรองรับเพื่อนําไปดําเนินการจริงให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่บรรจุโครงการ/กิจกรรม ไว้ในแผน
มากจนเกินความจําเป็นแต่นําไปจัดสรรงบประมาณรองรับและดําเนินการจริงได้เพียงไม่กี่โครงการ ซึ่งจะทําให้
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาลไม่มีความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ร.ต.อ.ชวลิต วรรณโกษิตย์ (ผู้แทนประชาคมเมือง) มีข้อเสนอแนะดังนี้
- เห็นด้วยและชื่นชมการประดับไฟตามสถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลทําให้บ้านเมืองสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
- อยากให้เทศบาลดําเนินการปรับปรุงสัญญาณไฟจาราจร รวมทั้งทาสีตีเส้นจราจร ทางม้าลาย ทาสี
สัญญาณจราจรขาว-แดงบริเวณขอบทางเท้า เส้นแบ่งถนน-กึ่งกลางถนน ทุกสายภายในเขตเทศบาลเพื่อความจําเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
**************************************

