สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิน่ ในปที่ผานมา

7

สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
2.1 สรุปสถานการณการพัฒนา
ผลการวิเคราะหศักยภาพ (SWOT Analysis) ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
จุดแข็ง (Strength)

จุดออน (Weakness)

1. เทศบาลเมืองบุรีรัมยเปนชุมชนโบราณ และมีประวัติ
การกอตั้งเมืองมายาวนาน

1. สถานะการเงินการคลังของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ยังมีขอจํากัด งบประมาณไมเพียงพอตอการลงทุน
หรือการดําเนินงานโครงการขนาดใหญ

2. มีแหลงโบราณสถานที่ไดรับการปรับปรุงใหมีคุณคา
ทางการทองเที่ยวเชิงอารยธรรม

2. สภาพแวดลอมยังไมไดรับการปรับปรุงอยาง
3. เปนศูนยกลางความเจริญดานตางๆ เชน ธุรกิจการคา เหมาะสมเพียงพอ ในขณะที่ปญหาดานสิ่งแวดลอม
นับวันจะเปนภาระและเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้น
สวนราชการ และสถาบันการศึกษา
เรื่อยๆ
4. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานทาง
3. ปญหาดานสุขภาพและการเจ็บปวยของ
เศรษฐกิจที่ดีและทั่วถึง ทั้งในสวนถนน ไฟฟา ประปา
ประชาชนที่เพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากการเสพติด
โทรศัพท และระบบการจราจร
เทคโนโลยี สงผลใหปฏิสัมพันธทางสังคมกับโลกแหง
5. มีหนวยงาน องคกรที่ใหบริการสาธารณะหลากหลาย
ความเปนจริงลดนอยลง
ประชาชนเขาถึงบริการไดโดยสะดวก
4. ฐานะความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของ
6. มีองคกรชุมชน และองคกรทางสังคมที่เขมแข็ง
ประชาชนบางสวนคอนขางต่ํา
7. มีวิถีชีวิต ปฏิสัมพันธทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม
5. อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานและ
ประเพณี ที่เอื้อตอการพัฒนาไปสูสังคมแหงความรมเย็น
การพัฒนาทองถิ่นสวนมากชํารุด ไมทันสมัย และไม
เปนสุข
เพียงพอ
8. มีโครงสรางองคกรเทศบาลที่เหมาะสมกับการ
6. อัตรากําลังดานบุคลากรหลักในตําแหนงที่มี
รับผิดชอบตอภารกิจการใหบริการสาธารณะอยาง
ความสําคัญและจําเปนยังขาดแคลน อีกทั้งการ
ครอบคลุมในระดับหนึ่งแลว
พัฒนายกระดับความรู ความสามารถ ตลอดจน
9. ปจจุบันประชาชนใหการยอมรับในคุณภาพการการ จิตสํานึกตองานบริการประชาชนยังไมทั่วถึง
จัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย
เพิ่มมากขึ้น
10. กลุมการเมืองมีความเขมแข็งและเปนเอกภาพ
เปนแกนนําในการบริหารและพัฒนาทองถิ่นที่มีพลัง
ศักยภาพสูง

8

โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Treat)

1. แนวทางและนโยบายแหงรัฐยังคงใหความสําคัญตอ
การกระจายอํานาจ ภารกิจ และรายได แกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

1. การลงทุนในธุรกิจบริการรองรับการทองเที่ยว
โดยเฉพาะดานโรงแรมที่พักไมเพียงพอ และขาด
กิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

2. การพัฒนาการทองเที่ยวโดยเฉพาะดานโบราณสถาน
และอารยธรรมขอมเปนยุทธศาสตรที่สําคัญของจังหวัด
และกลุมจังหวัด

2. ปญหาของพื้นที่เมืองอีกประการหนึ่งคือตองแบก
รับภาระการใหบริการสาธารณะแกประชากรแฝง
จากนอกเขตเทศบาล

3. ระบบคมนาคมเชื่อมโยงไดทั้งทางรถยนต รถไฟ และ
เครื่องบิน ตลอดจนการเชื่อมโยงกับแหลงอุตสาหกรรม
สงออกในภาคตะวันออก และเสนทางการทองเที่ยวใน
ระดับภูมิภาค

3. กระแสความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัฒนมีผลให
เกิดการแพรกระจายของคานิยม และวัฒนธรรม
ในทางที่ไมสอดคลองกับวิถีชีวิตดั้งเดิม

4. มีสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งระดับต่ํากวา
อุดมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ที่ชวยพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและการสงเสริมเศรษฐกิจ

4. พื้นที่การขยายตัวของเมืองโดยรอบที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลาย
แหง ขาดการประสานและบูรณาการในการพัฒนา
เมืองรวมกัน

5. การขยายตัวของเมืองโดยรอบที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหง มีอัตราการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
คอนขางสูง สงผลดีตอเศรษฐกิจภายในเขตเมือง
6. ระดับความรวมมือระหวางองคกร หนวยงานภาคสวน
ตางๆ คอนขางดี มีจิตสํานึกตอชุมชนและทองถิ่น

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

2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.2.1 การนําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) ไปสูการปฏิบัติ
เปรียบเทียบจํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) เฉพาะป พ.ศ. 2558
กับจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร / แนวทาง

จํานวน
จํานวนโครงการ
โครงการ
ในแผนการ
ในแผนพัฒนา 3 ป ดําเนินงาน
พ.ศ. 2558-2560 ป พ.ศ. 2558

คิดเปน
รอยละ

งบประมาณ
ในแผนพัฒนา
3 ป
พ.ศ.2558-2560

งบประมาณ
อนุมัติ
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2558

คิดเปน
รอยละ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

24

8

33.33

27,399,000

7,710,000

28.14

1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน

14

5

35.71

16,624,000

7,440,000

44.75

1.2 ติดตั้ง ปรับปรุง และขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

2

1

50.00

1,200,000

200,000

16.67

1.3 พัฒนาระบบจราจร

7

1

14.28

9,475,000

60,000

0.63

1.4 ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุง

1

1

100.00

100,000

10,000

10.00

41

19

46.34

508,302,160

20,446,600

4.02

4

4

100.00

220,000

176,000

80.00

25

8

32.00

478,646,000

2,916,000

0.61

2

2

100

11,702,160

10,638,600

90.91

10

5

50.00

17,734,000

6,716,000

37.87

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

5

2

40.00

3,450,000

85,000

2.46

3.1 พัฒนาสงเสริมอาชีพ กระจายรายไดใหแก

2

2

100.00

350,000

85,000

24.29

3

0

0.00

3,100,000

0

0.00

18

14

77.77

23,280,800

21,650,800

93.00

11

8

72.72

990,000

250,000

25.25

5

4

80.00

22,270,800

21,380,800

96.00

2

2

100.00

20,000

20,000

100.00

ทางเทาและระบบระบายน้ํา

และขยายบริการของการประปาภูมิภาค
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.2 เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
2.3 ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพ
การรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
2.4 ปรับปรุงสภาพแวดลอมและพัฒนาภูมิทัศน
ของบานเมือง

ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
โดยการมีสวนรวมของประชาชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม
4.1 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
4.2 เสริมสรางสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห
ผูดอยโอกาส
4.3 การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน

ยุทธศาสตร / แนวทาง

จํานวน

จํานวนโครงการ

โครงการ

ในแผนการ

ในแผนพัฒนา 3 ป

ดําเนินงาน

งบประมาณ

งบประมาณ

คิดเปน

ในแผนพัฒนา

อนุมัติ

คิดเปน

รอยละ

3 ป

ปงบประมาณ

รอยละ

พ.ศ.2558-2560

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558-2560 ป พ.ศ. 2558
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณสุข

52

48

92.31

54,209,700

6,894,125

12.72

5.1 ปรับปรุงและขยายการบริการดาน

10

10

100.00

1,735,000

2,442,635

140.79

3

3

100.00

350,000

322,160

92.05

2

2

100.00

1,150,000

800,000

69.57

5.4 สงเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน

3

3

100.00

1,040,000

554,200

53.29

5.5 สงเสริมระบบงานสรางเสริมสุขภาพอนามัย

14

14

100.00

1,733,500

1,155,760

66.67

5.6 ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ

5

5

100.00

551,000

808,070

146.66

5.7 ปองกันการติดยาและสารเสพติด

2

1

50.00

150,000

33,000

22.00

5.8 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสถานประกอบการ

9

8

88.88

14,375,200

653,300

4.54

4

2

50.00

33,125,000

125,000

0.38

87

40

50.57

93,968,040

53,065,700

56.47

6.1 พัฒนาการบริการและบุคลากรทางการศึกษา

11

2

18.18

5,153,400

110,000

2.13

6.2 ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ

22

22

100.00

5,474,100

10,038,400

183.38

6.3 ขยายบริการ และโอกาสทางการศึกษา

2

1

50.00

8,300,000

300,000

3.61

6.4 สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน

2

2

100.00

4,539,650

32,552,300

717.07

6.5 ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณการเรียน

25

0

0.00

60,545,890

0

0.00

6.6 เสริมสรางจริยธรรมและลักษณะนิสัยของนักเรียน

6

2

33.33

310,000

45,000

14.52

6.7 สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

8

4

50.00

2,560,000

2,450,000

95.70

6.8 สงเสริมกีฬานันทนาการและกิจการเยาวชน

11

7

63.63

7,085,000

7,570,000

106.85

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหาร

64

44

68.75

37,340,000

8,767,600

23.48

4

4

100.00

710,000

450,000

63.38

4

2

50.00

1,525,000

535,000

35.08

11

6

54.54

4,061,000

3,171,000

78.08

การรักษาพยาบาล
5.2 สงเสริมและใหบริการแพทยแผนไทยและ
แพทยทางเลือก
5.3 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษา
พยาบาลและสถานบริการ

สาธารณะใหไดมาตรฐาน
5.9 ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆาสัตวและ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

และมาตรฐานการศึกษา

การสอน

และการบริการประชาชน
7.1 สงเสริมความรู ความเขาใจ และการมีสวนรวม
ในการปกครองทองถิ่น
7.2 สงเสริมความรูและประชาสัมพันธ
กิจการของเทศบาล
7.3 การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

ยุทธศาสตร / แนวทาง

จํานวน

จํานวนโครงการ

โครงการ

ในแผนการ

ในแผนพัฒนา 3 ป

ดําเนินงาน

งบประมาณ

งบประมาณ

คิดเปน

ในแผนพัฒนา

อนุมัติ

คิดเปน

รอยละ

3 ป

ปงบประมาณ

รอยละ

พ.ศ.2558-2560

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558-2560 ป พ.ศ. 2558
7.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการ

12

6

50.00

12,914,500

1,334,000

10.33

7.5 กอสราง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน

2

2

100.00

520,000

515,000

99.04

7.6 เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงาน

11

9

81.81

2,517,500

575,200

22.85

5

4

80.00

742,000

498,400

67.17

12

9

75.00

13,128,000

1,467,000

11.17

3

2

66.66

1,222,000

222,000

18.17

291

175

60.14

747,949,700

118,619,825

15.86

ปฏิบัติงาน

ของเทศบาล
7.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของ
เทศบาล
7.8 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัย และความสงบ
เรียบรอยของประชาชน
7.9 ปรับปรุงกิจการพาณิชยของเทศบาล

รวม

12

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
2.3.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
- จํานวนโครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวม 206 โครงการ
งบประมาณอนุมัติ 137,291,296 บาท
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ รวม 151 โครงการ คิดเปนรอยละ 73.30
งบประมาณเบิกจาย 90,312,124.65 บาท คิดเปนรอยละ 65.78
- จํานวนโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ รวม 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.36
งบประมาณรอการเบิกจาย 19,407,300 บาท คิดเปนรอยละ 14.13 ประกอบดวย
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบาย
น้ําและบอพักถนนแยกเลียบทางรถไฟไปทาง
ทิศใตขางบานเลขที่ 488/13 (ชุมชนบุลําดวน
เหนือ)
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบาย
น้ําและบอพักถนนขางบานเลขที่ 451/28
(ชุมชนบุลําดวนใต)
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบาย
น้ําและบอพักถนนธานีซอยรวมใจ (ธานี 11)
ไปทางทิศตะวันตก (ชุมชนประปาเกา)
โครงการกอสรางขยายผิวจราจรถนนหนา
โรงพยาบาลบุรีรมั ยดานทิศใต (ชุมชนชุมเห็ด)
โครงการติดตั้งเครื่องจัดทําระบบสัญญาณไฟ
จราจรจํานวน 1 ชุด บริเวณหนาศาลา
กลาง-หลังเกา
โครงการกอสรางปรับปรุงสวนรมยบุรี 200 ป
โครงการแปลงสภาพรถสิบลอเปนรถขนยาย
(รถเทเลอร) เครื่องจักรกล
โครงการจัดหาอุปกรณ/ครุภณ
ั ฑสาํ หรับ
ปฏิบัติงานทั่วไปของงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑในการปฏิบัติงานทั่วไป
ของสํานักปลัดเทศบาล

350,000

กันเงิน

กองชาง

675,000

กันเงิน

กองชาง

1,530,000

กันเงิน

กองชาง

816,000

กันเงิน

กองชาง

4,500,000

กันเงิน

กองชาง

6,000,000
250,000

กันเงิน
กันเงิน

กองชาง
กองชาง
สุขาภิบาล
สํานักปลัดฯ

2

3

4
5

6
7
8

9

60,000

5,226,300

เหตุผล

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ลําดับที่

กันเงิน
(วิทยุสื่อสารมือถือ
5 เครื่อง)
กันเงิน
สํานักปลัดฯ

13

- จํานวนโครงการที่ไมไดดําเนินการ รวม 46 โครงการ คิดเปนรอยละ 22.33
งบประมาณรวม 14,719,500 บาท คิดเปนรอยละ 10.73 ประกอบดวย
ลําดับที่
1

2

3
4

5

6
7
8

โครงการ/กิจกรรม
โครงการกอสรางอาคารหองสมุด
อิเลคทรอนิกสอาคาร 2 ชั้น ทิศ
ตะวันออกถนนรมยบุรี ตรงขามอาคาร
สํานักงานเทศบาล
โครงการขยายเขตระบบประปาสาธารณะ
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย

งบประมาณ
5,000,000

เหตุผล
รายรับของเทศบาลมีไมเพียงพอทําใหไม
สามารถดําเนินการได

10,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินภารกิจดานผัง
เมือง
โครงการอบรมเยาวชนไทย...ใสใจ
สิ่งแวดลอม

400,000

โครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดเทคโนโลยีระบบ
กําจัดขยะแบบครบวงจร

5,000,000

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาล
เมืองบุรีรัมยไมไดรับการรองขอจาก
ประชาชนในการขอขยายเขตระบบ
ประปาสาธารณะ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงยังสง
เงินอุดหนุนไมครบ
โอนเพิ่มงบประมาณไปแผนงานเคหะและ
ชุมชนหมวดคาวัสดุ ประเภทคาวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น
โอนเพิ่มงบประมาณไปแผนงานเคหะและ
ชุมชน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน 5,000,000 บาท ประเภทคา
กอสรางปรับปรุงสวนรมยบุรี 200 ป
ไมไดรับงบประมาณจาก อบจ.

โครงการเฝาระวังภัยเงียบในกลุมเสี่ยง
โครงการเฝาระวังปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในชุมชนทองถิ่น
โครงการพัฒนายกระดับตลาดสดสูตลาดดี
มีมาตรฐาน และตลาดสดนาซื้อ

20,000

50,000
50,000
120,000

9

โครงการผลิตกาซชีวภาพในโรงฆาสัตว

1,000,000

10

โครงการถนนปลอดขยะ สรางสรรค
สุขอนามัยที่ดี

47,250

11

โครงการฟนฟูศักยภาพอาสาสมัครดูแล
สรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน

57,100

12

โครงการประกวดการออกกําลังกายผูสูง อายุ
โดยชุมชนมีสวนรวม ประจําป 2557
โครงการวัดถูกสุขอนามัย ใจสะอาด
กายสะอาด
โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเพื่อชีวิตใหม

40,800

13
14

112,600
11,250

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง
กองชาง
สุขาภิบาล
กองชาง
สุขาภิบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
ไมไดรับงบประมาณจาก อบจ.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
ดําเนินการโดยไมไดใชงบประมาณและงด กองสาธารณสุข
เวนการ ศึกษาดูงานจึงไมไดใช
และสิ่งแวดลอม
งบประมาณจํานวนนี้
โอนงบประมาณใหหนวยงานอื่นเพื่อใชใน กองสาธารณสุข
กิจการที่จําเปน
และสิ่งแวดลอม
จากการทําประชาคมรับฟงความคิดเห็น กองสาธารณสุข
ของประชาชนพบวาประชาชนยังตองการ และสิ่งแวดลอม
ถังขยะเปนจํานวนมาก
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุคือ อสม. ซึ่งได กองสาธารณสุข
จัดอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพ อส และสิ่งแวดลอม
ม.แลว
นโยบายกองทุนไมมีระเบียบใหจายเปน กองสาธารณสุข
เงินรางวัล
และสิ่งแวดลอม
เปนโครงการภาคประชาชนเจาของ
กองสาธารณสุข
โครงการขอถอนโครงการ
และสิ่งแวดลอม
เปนโครงการภาคประชาชนเจาของ
กองสาธารณสุข
โครงการขอถอนโครงการ
และสิ่งแวดลอม

14

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

เหตุผล

หนวยงาน
รับผิดชอบ

15

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุข ป 2557
โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา
ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง
บุรีรัมย
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
พนักงานครูเทศบาล

162,000

คณะกรรมการหมดวาระและอยูระหวาง
เลือกกรรมการชุดใหม
ภารกิจในการปฏิบัติงานมีจํานวนมากจึง
ไมสามารถดําเนินการได
กองชางออกแบบประมาณการกอสรางไม
เสร็จ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองการศึกษา

19

โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล

16,000

20

โครงการสัมมนาคณะกรรมการสงเสริม
สนับสนุนงานวิชาการโรงเรียนเทศบาล
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
โครงการแขงขันนักเรียนคนเกงของ
โรงเรียนทองถิ่น
โครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
สถานศึกษาขององคกรปกครองทองถิ่น
โครงการประกวดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
โครงการพัฒนาครูอาสา

3,000

-โอนลดไปจายเปนคาโทรศัพท 8,400
บาท
-โอนลดไปคาใชในการเดินทางไปราชการ
200,000 บาท
-โอนลดไปโครงการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 50,000 บาท
-โอนลดไปคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
91,600 บาท
-โอนลดไปคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
22,650 บาท
-โอนลดไปเงินวิทยฐานะ
10,700 บาท
-โอนลดไปคาตอบแทนรายเดือน 5,300
บาท
โอนลดไปใชจายในโครงการบริหารศูนย
พัฒนาเด็ก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไมไดโอน
เงินอุดหนุนให
โอนลดไปโครงการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 12,000 บาท
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไมไดโอน
เงินอุดหนุนให
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไมไดโอน
เงินอุดหนุนให

16
17

18

21
22
23
24

25
26

27

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
(SBMLD)
โครงการสงเสริมสถานศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน

145,000
500,000

400,000

60,000
12,000
50,000
50,000

6,000
2,300,000

200,000

กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไมไดโอน กองการศึกษา
เงินอุดหนุนให
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไมไดโอน กองการศึกษา
เงินอุดหนุนให
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไมไดโอน กองการศึกษา
เงินอุดหนุนให

15

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

28

โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน
โครงการประเมินสถานศึกษาภายนอก
ประจําป
โครงการนํารองการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาตลอดชีวิตสูความเปน
เลิศตาม
อัจฉริยภาพเด็ก
โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับ
เด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล
โครงการหองเรียนสองภาษา

50,000

29
30

31

32

5,000
500,000

โอนลดไปจายเปนเงินคาตอบแทนราย
กองการศึกษา
เดือน จํานวน 50,000 บาท
โอนลดไปจายเปนเงินวิทยฐานะ 5,000
กองการศึกษา
บาท
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไมไดโอน กองการศึกษา
เงินอุดหนุนให

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไมไดโอน กองการศึกษา
เงินอุดหนุนให

10,000

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไมไดโอน กองการศึกษา
เงินอุดหนุนให
-โอนลดไปใชในโครงการรวมจัดงาน
กองการศึกษา
มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น
ระดับประเทศ
30,000 บาท
-โอนลดไปเงินคาตอบแทนรายเดือน
30,000 บาท
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไมไดโอน กองการศึกษา
เงินอุดหนุนให
ป พ.ศ. 2557 เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดจัด
สํานัก
อบรมสัมมนาดูงานนอกสถานที่
ปลัดเทศบาล
ในป พ.ศ. 2557 เทศบาลเมืองบุรีรัมยได
สํานัก
เขารวมกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
ปลัดเทศบาล
จริยธรรม และปฏิญาณตนเปน
ขาราชการที่ดีของจังหวัดบุรีรัมยแลว
เทศบาลไดรับนักศึกษาฝกงานมาอยาง
สํานัก
ตอเนื่องและเพียงพอกับปริมาณงานของ
ปลัดเทศบาล
เทศบาล จึงงดจางนักเรียน/นักศึกษา
ทํางานระหวางปดภาคเรียน
เทศบาลมีสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร
สํานัก
คอนขางสูง จึงระงับการขอประเมิน
ปลัดเทศบาล
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
และจายเงินรางวัลประจําป (โบนัส)
เทศบาลไดมีคําสั่งใชงาน อปพร.
สํานัก
ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่งานปองกัน
ปลัดเทศบาล
และบรรเทาสาธารณภัยเปนปกติประจํา
อยูแลว รวมทั้งมีบางสวนรวมปฏิบัติงาน
ดานการรักษาความสงบดวยเชนกัน ถือ
ไดวาไดรับการพัฒนาทักษะอยางตอเนื่อง
แลว

โครงการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการแผนการศึกษา
ตลอดชีวิตสูความเปนเลิศตาม
อัจฉริยภาพเด็ก

60,000
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานพัฒนา
บุคลากร
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พนักงาน/ลูกจาง

570,500

37

โครงการจางนักเรียนนักศึกษาทํางาน
ระหวางปดภาคเรียน

20,000

38

โครงการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน(โบนัส)

500,000

39

โครงการฝกอบรมทบทวนเสริมสราง
ทักษะการปฏิบัติงานของ อปพร.

60,000

36

หนวยงาน
รับผิดชอบ

50,000

33

35

เหตุผล

630,000
30,000
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

เหตุผล

หนวยงาน
รับผิดชอบ

40

โครงการฝกซอมแผนปองกันระงับ
อัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

30,000

ไดชะลอโครงการไวดําเนินการเมื่อจัดซื้อ
และติดตั้งครุภัณฑประจําสํานักงานเสร็จ
แลว

สํานัก
ปลัดเทศบาล

41

โครงการจัดเวที "สภาเมือง" เพื่อ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
ดานการเมืองและการบริหารงาน
เทศบาล
โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
ราชการ

100,000

ในปงบประมาณที่ผานมาเทศบาลไมได
ดําเนินการจัดเวทีเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน

กองวิชาการ
และแผนงาน

100,000

ยังไมมีพื้นที่จัดเปนหองศูนยขอมูลสารที่
ถาวร

กองวิชาการ
และแผนงาน

43

โครงการติดตั้งระบบสารสนเทศอาคาร

850,000

งบประมาณไมเพียงพอตองชะลอการ
ดําเนินโครงการไปกอน

กองวิชาการ
และแผนงาน

44

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดานการคลัง

100,000

ไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ

กองคลัง

45

โครงการมอบโลประกาศเกียรติคุณ
สําหรับผูมาชําระภาษีประจําป

50,000

กองคลัง

46

โครงการออกสํารวจผูที่อยูในขายเสีย
ภาษีแตยังไมยื่นภาษี

50,000

สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดมีการ
ทักทวงเกี่ยวกับการเบิกจายเงินเพื่อจัดซื้อ
สิ่งของเปนรางวัลใหแกประชาชนผูเสีย
ภาษีและแจงใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระงับการดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาว ตามสําเนาหนังสือกรมสงเสริม
ฯ ที่ มท 0808.3/ว 837 ลงวันที่ 25
มีนาคม 2556
โอนลดงบประมาณไปใชในการปฏิบัติงาน
นอกเวลาเกี่ยวกับการตรวจสอบผูอยูใน
ขายเสียภาษี เพื่อจัดทํารายไดเกณฑคาง
รับ (กค.1)

42

กองคลัง

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ในการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลเมืองบุรีรัมย ชั้น 2
นายธนะวรรธน อัครวงศฐากูร (ประธานฯ) มีขอเสนอแนะดังนี้
- อยากใหจํานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองบุรีรัมย สามารถนําไปจัดสรร
งบประมาณรองรั บ เพื่อนํ าไปดํ าเนิ น การจริ งให ได มากที่สุ ด ไมใชแต ล ะกองงานบรรจุ โ ครงการ/กิจ กรรมไว ใน
แผนพัฒนาสามปมากเกินความจําเปน แตสามารถนําไปจัดสรรงบประมาณรองรับและดําเนินการจริงไดเพียง
ไมกี่โครงการ เพราะในการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกณฑการให
คะแนนมีเกณฑประเมินในหัวขอ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําโครงการในแผนพัฒนาสามป มาดําเนินการ
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ตามแผนโดยใชงบประมาณรายจายประจําป หรือเงินนอกงบประมาณคิดเปนรอยละเทาใดของจํานวนโครงการที่
กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป” กําหนดไวดวย
- กรณีโครงการที่มีการกันเงินและกรณีโครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณ แตไมไดดําเนินการแลวมี
การโอนงบประมาณไปใชเปนคาใชจายดานอื่นๆ อยากใหผูอํานวยการกองแตละกองจัดทําเอกสารสรุปรายละเอียด
เพิ่มเติมใหคณะกรรมการไดทราบขอมูลดวย เชน โครงการที่กันเงินไวไดมีการดําเนินการกอหนี้ผูกพันแลวหรือยัง
โครงการที่ไมไดดําเนินการมีการโอนงบประมาณไปใชจายในรายการอะไรบาง เปนตน
นายพิทยา ชยานนท (ผูทรงคุณวุฒิ) ผมมีขอเสนอแนะดังนี้
- อยากใหการดําเนินงานตามโครงการและการเบิกจายงบประมาณ เปนไปตามระยะเวลาที่ไดกําหนดไว
ในแผนการดําเนินงานประจําป (Action Plan) และใหเปนไปตามขั้นตอนระเบียบของทางราชการ
- โครงการ/กิจกรรมที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณในแตละปควรดําเนินการใหแลวเสร็จในปงบประมาณ
นั้นๆ ไมควรกันเงินเพื่อไปดําเนินการในปถัดไปเนื่องจากจะเปนการพอกพูนงาน เพิ่มภาระงานใหตองสะสางในป
ถัดไปเรื่อยๆ ไมมีที่สิ้นสุด
- การวางแผนควรสอดคลองกับงบประมาณรายจาย ควรคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและของ
ทองถิ่นเปนสําคัญ อีกทั้งเพื่อใหสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนไดตรงกับความตองการของประชาชน และ
ประชาชนก็สามารถตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลได
******************************

