รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
- จํานวนโครงการที่ได#รับอนุมัติงบประมาณในป:งบประมาณ พ.ศ. 2560 รวม 217 โครงการ
งบประมาณอนุมัติ จํานวน 155,879,561 บาท
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล#วเสร็จ รวม 188 โครงการ คิดเป"นร#อยละ 86.64
งบประมาณเบิกจ+าย จํานวน 121,553,126.42 บาท
คิดเป"นร#อยละ 77.98
- จํานวนโครงการที่บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ จํานวน 178 โครงการ คิดเป"นร#อยละ 94.68
- จํานวนโครงการที่ไม+บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ จํานวน 10 โครงการ คิดเป"นร#อยละ 5.62
- จํานวนโครงการที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด จํานวน 178 โครงการ คิดเป"นร#อยละ 94.68
- จํานวนโครงการที่ไม+บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด จํานวน 10 โครงการ คิดเป"นร#อยละ 5.62
- จํานวนโครงการที่อยู+ระหว+างดําเนินการ รวม 2 โครงการ คิดเป"นร#อยละ 0.92
งบประมาณรอการเบิกจ+าย จํานวน 16,995,000 บาท คิดเป"นร#อยละ 10.90
ลําดับที่

โครงการ/กิจการ

1 โครงการติดตั้งไฟจราจร จํานวน 9 จุด
2 โครงการก+อสร#างหลังคาตลาดค#าส+ง

งบประมาณ

เหตุผล

6,995,000 กันเงินในมีงบประมาณถัดไป
10,000,000 เบิกตัดป:

หน+วยงาน
รับผิดชอบ
กองช+าง
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล#อม

- จํานวนโครงการที่ไม+ได#ดําเนินการ รวม 27 โครงการ คิดเป"นร#อยละ 12.44
งบประมาณรวม 3,047,500 บาท คิดเป"นร#อยละ 1.95 ประกอบด#วย
ลําดับที่

โครงการ/กิจการ

1 โครงการขยายเขตไฟฟBาสาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
2 โครงการขยายเขตระบบประปาสาธารณะ
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
3 โครงการสนับสนุนการดําเนินการภารกิจ
ด#านผังเมือง

4 โครงการจ#างเหมากําจัดขยะอันตรายอย+างถูก
หลักวิชาการ
5 โครงการเยาวชนร+วมใจพิทักษสิ่งแวดล#อม
6 โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office)
7 โครงการแปลงพวงหรีดเป"นปุQยหมัก
8 โครงการจ#างเหมากรมราชทัณฑลอกท+อ
ระบายน้ําและระบบท+อรวบรวมน้ําเสียในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
9 โครงการศูนยเรียนรู#เศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
10 โครงการชวนเพื่อปUVนเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล#อม
(Buriram Car Free Day 2017)
11 โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู#
ของบุคลากรด#านสาธารณสุข
12 โครงการเตรียมความพร#อมเพื่อรองรับ
การประเมินภายนอกสถานศึกษา
13 โครงการร+วมประกวดแข+งขันทักษะทางวิชาการ
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท#องถิ่น
ระดับประเทศ

งบประมาณ

เหตุผล

10,000 เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาล
มีไฟฟBาใช# 100%
10,000 เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาล
มีน้ําประปาใช# 100%
782,000 รอหนังสือยืนยันจากกรมโยธาธิการ
และผังเมืองในการสนับสนุนด#าน
วิชาการและงบประมาณในการ
จัดทําผังเมืองรวมรอบเมืองบุรีรัมย
10,000 ทสจ.บุรีรัมยรวบรวมและส+งกําจัด
ของจังหวัด
20,000 งบประมาณไม+เพียงพอ
5,000 งบประมาณไม+เพียงพอ
20,000 งบประมาณไม+เพียงพอ
300,000 งบประมาณไม+เพียงพอ

หน+วยงาน
รับผิดชอบ
กองช+าง

กอง
ช+างสุขาภิบาล

20,000 งบประมาณไม+เพียงพอ
15,500 ชุมชนไม+พร#อมดําเนินการ
200,000 เนื่องจากภาระกิจภายในกอง
สาธารณสุขมีจํานวนมากจึงไม+
สามารถดําเนินการได#ทัน
15,000 สมศ.ยังไม+ออกประเมิน
300,000 กรมฯ แจ#งชะลอการจัดกิจกรรม

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
การศึกษาฯ

ลําดับที่

โครงการ/กิจการ

14 ค+าใช#จ+ายในการส+งเสริมองคกรปกครองส+วน
ท#องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด+น
15 โครงการหนูน#อย English Camp
16 โครงการประกวดการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด+นชองสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
17 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรู#สําหรับเด็กปฐมวัย
ในสถานศึกษา
18 โครงการส+งเสริมกิจกรรมรักษาอ+าน
19 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน
อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย
(งานวันสถาปณาเมืองแปะ)
20 โครงการร+วมกิจกรรมสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย
21 โครงการจัดการเลือกตั้งนายก สมาชิกสภา
เทศบาล (ครบวาระ)
22 โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต+างๆ
23 โครงการติดตั้งปUiมน้ําอาคารสํานักงาน
การปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.
24 โครงการจัดเวที "สภาเมือง" เพื่อส+งเสริม
การมีส+วนร+วมของประชาชนในด#านการเมืองและ
การบริหารงานเทศบาล

25 โครงการสนับสนุนเพิ่มศักยภาพศูนยปฏิบัติการ
และปBองกันปราบปรามยาเสพติดอําเภอ
เมืองบุรีรัมย
26 โครงการสงเคราะหผู#ประสบสาธารณภัย
ผู#ยากไร# และผู#ด#อยโอกาสในเขตเมือง
27 โครงการเชิดชูคุณธรรมพ+อตัวอย+างประจําชุมชน

งบประมาณ

เหตุผล

50,000 ไม+ได#ส+งแผนพัฒนาการศึกษา
เข#าร+วมประกวด
10,000 ไม+ได#ดําเนินโครงการฯ
200,000 กรมฯ ไม+ได#จัดสรรงบประมาณ

หน+วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

150,000 กรมฯ ไม+ได#จัดสรรงบประมาณ
150,000 กรมฯ ไม+ได#จัดสรรงบประมาณ
15,000 หน+วยงานไม+ขอรับเงินสนับสนุน

80,000 งดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัย

สํานักปลัดฯ

500,000 ไม+มีการเลือกตั้งทุกระดับ
10,000 ไม+มีการเลือกตั้งทุกระดับ
100,000 เหตุเร+งด+วนงดติดตั้งใหม+
30,000 ในป:ที่ผ+านมาผู#บริหารไม+มีโครงการ กองวิชาการฯ
สําคัญๆขนาดใหญ+ที่มีผลกระทบต+อ
วิถีชีวิตของประชาชนหรือ
สิ่งแวดล#อมที่ต#องเปmดเวที"สภาเมือง"
เพื่อขอรับความคิดเห็นของประชาชน
30,000 อําเภอเมืองบุรีรัมยไม+ประสงคขอรับ กองสวัสดิการฯ
เงินสนับสนุนจากเทศบาลเมือง
บุรีรัมย
5,000 ขอรับเงินสงเคราะหจากหน+วยงาน
ภายนอก
10,000 ไม+ได#ดําเนินการ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ในการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย ชั้น 4
นางสุวรรณี ศรีใส ผูทรงคุณวุฒิ มีขอเสนอแนะดังนี้
1. อยากใหเทศบาลเมืองบุรีรัมยจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาการท$องเที่ยว เพื่อพัฒนาแหล$งท$องเที่ยว
ต$างๆ ในเขตเทศบาล เช$น คูเมืองละลมโบราณ ศาลพระหลักเมือง รวมถึงการเพิ่มไฟฟ2าส$องสว$างตามสถานที่สําคัญๆ
เพื่อรองรองรับนักท$องเที่ยว เนื่องจากในป5จจุบันจังหวัดบุรีรัมยมีนักท$องเที่ยวจํานวนมากเป6นการกระจายรายไดเขาสู$เขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย และทําใหเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยไม$เงียบเหงา
ว7าที่รอยตรีสุรพล นพพิบูลย ผูแทนธนารักษพื้นที่บุรีรัมย มีขอเสนอแนะดังนี้
1. การกําหนดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล และควรจะตองสะทอนป5ญหาและความตองการ
ของประชาชนอย$างแทจริง และประชาชนตองไดรับประโยชนอย$างสูงสุด
2. เพื่ อ ใหการติ ด ตามและประเมิ น ผลเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลแก$ ป ระชาชนในชุ ม ชนเป6 น หลั ก
หากโครงการ/กิจกรรมใดที่ประชาชนไม$ไดรับประโยชนอย$างแทจริง เห็นควรตัดโครงการ/กิจกรรมนั้นออกไปและควรมี
การติดตามและประเมินผลในรูปแบบของเชิงปริมาณและเชิงภาพควบคู$กันเพื่อใหเห็นภาพการติดตามและประเมินผล
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
นายนพดล ทั่วประโคน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย มีขอเสนอแนะดังนี้
1. เห็นควรเพิ่มภาพถ$ายโครงการ/กิจกรรมใหมีความสมบูรณที่สุด โดยเฉพาะภาพถ$ายโครงการในกรณีที่มีการ
จัดซื้อครุภัณฑขนาดใหญ$และใชงบประมาณในการจัดซื้อเป6นวงเงินงบประมาณที่ค$อนขางสูง เช$น ครุภัณฑยานพาหนะ
ต$างๆ เป6นตน
นายสุระศักดิ์ คราวจันทึก หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล มีขอเสนอแนะดังนี้
1. งบประมาณที่คงเหลือจากการเบิกจ$ายในแต$ละโครงการ/กิจกรรมคงเหลือจํานวนมาก ซึ่งสะทอนถึงการ
ประมาณการค$าใชจ$ายที่เหมาะสมในการตั้งงบประมาณ เพราะหากมีการประมาณการค$าใชจ$ายโครงการ/กิจกรรม
ที่เหมาะสมแลวก็จะมีงบประมาณรองรับสําหรับโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ในการพัฒนาทองถิ่นเพิ่มขึ้น
2. การกําหนดตัวชี้วัด กําหนดเป2าหมายในโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกันและควรปรับปรุงตัวชี้วัดใหมีความ
ชัดเจนสามารถวัดได
3.

เพื่ อ ใหการติ ด ตามและประเมิ น ผลมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ ผ ลของโครงการ/กิ จ กรรมมากขึ้ น

ควรมี การติดตามและประเมินผลในรู ปแบบของการติด ตามและประเมินผลเชิ งคุณภาพเพิ่มเติมจากการติ ดตามและ
ประเมินผลโครงการเชิงปริมาณเพียงอย$างเดียว
********************************

