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บทนํา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 หมวด การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อํานาจหน้าที่ กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี
วิสัยทัศน์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
“เมืองน่าอยู่ เมืองสุขภาพดี ประชาชนมีการศึกษา พึ่งพาตนเองได้”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนาระบบการบริหารด้านการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกเพศทุกวัย
สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชน
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุม
ส่งเสริมและดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและชุมชน และพัฒนาเครือข่ายประชาชนในการ
จัดการระบบเศรษฐกิจเพื่อให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
7. พัฒนาเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้แห่งอิสานใต้
8. การสนับสนุนและเสริมสร้างการจัดสวัสดิการ การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาเครือข่าย
9. สร้างสังคมให้มีความสงบสุข เป็นระเบียบ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเฝ้า
ระวังเหตุสาธารณภัยต่างๆ
10. พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
11. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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เป้าประสงค์
1. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2. รักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
4. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและครอบคลุม
5. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ สามารถควบคุมการปล่อยคาร์บอน
6. เศรษฐกิจในครัวเรือนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
7. มีแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
8. ศักยภาพชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. ประชาชนรับรู้ เข้าใจในข่าวสารของเทศบาล และมีส่วนร่วมก่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนทาง
สังคม
11. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษา
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา
4. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบ
6. ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการกีฬา
7. จัดหา ปรับปรุง อาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย
อย่างเพียงพอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัยและค่านิยมที่ดีงามในสังคม
3. ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 3 ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสุขภาพดี
2. ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
3. รักษาและฟื้นฟูสุขภาพของร่างกาย
4. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพในชุมชน
5. พัฒนาสุขาภิบาลอาหารและตลาดสดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเมือง
2. ส่งเสริม เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายผังเมืองและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
2. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบบําบัดน้ําเสีย
3. รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
4. ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาสวนสาธารณะในเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมเครือข่ายอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
2. ส่งเสริมช่องทางการจําหน่ายสินค้าตลาดชุมชน
3. ส่งเสริมทุกกลุ่มอาชีพเพื่อเชื่อมต่อ AEC
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
(เกาะห้วยน้ําคํา) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแดนอิสานใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 สร้างสังคมให้น่าอยู่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
2. พัฒนาเครือข่ายเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 9 พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. รณรงค์วินัยการจราจร
2. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยต่างๆ
3. ส่งเสริมการจัดระเบียบหอพัก ร้านเกมส์และสถานบันเทิง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 10 พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้วย Social Media และช่องทางอื่น
2. เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 11 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการมีส่วนร่วมทั้งในองค์กรและภาคประชาชน
2. บูรณาการและสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ
3. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนพัฒนา ระบบการติดตามและประเมินผลและกําหนดตัวชี้วัดของ
องค์กร
4. พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของบุคลากร
5. พัฒนากฎหมายท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน
6. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
8. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
9. บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปด้านการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
10. พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่
11. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
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การวางแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
การวางแผน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2558-2560) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ.2557 และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 14
ตุลาคม พ.ศ.2557 ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558
และฉบับที่ 4 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558 โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ดังนี้

ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาการศึกษา

ปี 2558
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
44
62,997,150

ปี 2559
ปี 2560
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
35
8,462,500
35
8,462,500

2.อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า

12

3,780,000

11

3,680,000

11

3,680,000

18

10,852,800

13

7,845,400

13

7,855,400

4.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

67

106,153,100

57

76,016,700

20

187,149,000

5. พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา

30

131,879,520

25

31,880,520

17

14,566,520
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ยุทธศาสตร์
6.ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

ปี 2558
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
4
440,000

ปี 2559
ปี 2560
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
4
440,000
4
440,000

7.พัฒนาและส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยว

10

30,096,660

-

-

8.สร้างสังคมให้น่าอยู่

22

30,121,600

22

32,126,400

22

35,181,600

9.พัฒนาศักยภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

6

1,070,000

6

1,070,000

6

1,070,000

10.พัฒนาระบบสารสนเทศ
และการประชาสัมพันธ์

4

560,000

3

530,000

3

530,000

11.ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

69

404,902,338

42

266,917,115

43

262,690,051

รวมทั้งสิ้น

286

782,853,168

218

428,968,635

174

521,625,071
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การจัดทํางบประมาณ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2557 และประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 366,000,000
บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาการศึกษา
2.อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
4.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
5.พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
6.ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7.พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
8.สร้างสังคมให้น่าอยู่
9.พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
10.พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
11.ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โครงการ
36
8
11
17
11
4
2
18
6

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ
23,346,015.00
2,145,700.00
472,000.00
20,505,000.00
1,194,600.00
137,000.00
20,000.00
2,112,420.00
317,500.00

4
46
163

569,000.00
315,180,765.00
366,000,000.00
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน
4. หัวหน้าส่วนบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคน ทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่ง
คนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม ข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นการติดตามและประเมินผลความ
สอดคล้องและความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการตามแผน
ดําเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมิน
ในระดับใด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกําหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี ดังนี้
1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้
(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กําหนด
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(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
(3) ความก้ า วหน้ า (Progress) กิ จ กรรมที่ กํ า หนดไว้ ต ามแผน โดยมี ก ารติ ด ตามผล
( Monitoring)
(4) ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) เป็ น การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผลผลิ ต กั บ
ทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด
จากการทํากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรม
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น อาจนํ า แนวทางทั้ งหมดที่
กําหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อย
ต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะ
พิจารณา
1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี อาจกําหนดแนวทางดังนี้
(1) การประเมิ น ผลกระบวนการ (Process
Evaluation) หรื อ การประเมิ น
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(2) การประเมิน ผลโครงการ (Project Evaluation) หรื อการประเมิ นประสิทธิผ ล
(Effectiveness Evaluation)
(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation)
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตาม
และประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
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เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งใน
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตําบล และอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล/องค์กร/
หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบ
ปิดในปัจจุบัน
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือ
ข้ อมู ล จากสภาพแวดล้ อมภายนอกที่ มีผ ลกระทบต่ อท้ อ งถิ่ น เช่ น สภาพเศรษฐกิ จ เทคโนโลยี การเมื อ ง
กฎหมาย สังคม การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดําเนินการและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือ
ข้อมูลจากสภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหา
โอกาสการพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให้มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทําได้หลายแนวทาง เช่น
1) การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (Value-Chain Analysis) ห่วงโซ่แห่ง
คุณค่านี้ เป็นการเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ที่สร้างคุณค่าด้านการพัฒนาหลายมิติ
2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เป็น
การวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ไม่ว่าจะเป็น
สํานักงานปลัด ส่วนการคลังหรือกองคลัง ส่วนโยธาหรือกองช่าง กองการศึกษา เป็นต้น
ระเบียบวิธีในการติดตามและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ซึ่งจะต้องกําหนดวิธีการติดตามและ
ประเมินผล กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ 2 ประการ ดังนี้
1. ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ควรมีองค์ประกอบ
ใหญ่ๆ ที่สําคัญ 3 ประการคือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
2) ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย
ในท้องถิ่นนั้นๆ
3) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว
อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้
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แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนําไปวิเคราะห์
ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ
4) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ํา ลําคลอง ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการ
กําหนดวิธีการเช่นนี้ต้อง มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย
ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต้องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว่าเป็นการ
ติดตามและประเมินผลที่ไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล
การสรุปผล ผลของการติดตามและประเมินผลให้ภาพรวมโดยบอกว่าได้อะไร เป็นอย่างไร ปัญหาของแผน
ยุทธศาสตร์คืออะไร ตั้งข้อสังเกตอย่างไร
2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะ (Structure) ของ
การวางแผนพัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพื่อให้สามารถตอบ
ปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อ
1.1 มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น
1.2 อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นได้
การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเสมือนการที่สถาปนิกวางผังหรือรูปแบบ
ของบ้านโดยรวมก่อนที่จะดําเนินการในรายละเอียดอื่นๆ ต่อไป
ดังนั้น การออกแบบการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์จึงต้องมาก่อนการวางแผนปฏิบัติงาน (Work plan) ก่อนการลงพื้นที่จริง การ
ออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จึงเป็นการกําหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ด้วย โดยต้องกําหนดประเด็นปัญหาการวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บ
ข้อมูล และการสรุปผล
2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูลจึงเป็นส่วน
หนึ่งของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดจนการใช้สถิติเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่าเป็น
ขั้นตอนสําคัญที่สุดในการค้นคว้าหาคําตอบ เนื่องจากถ้าได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ
ย่อมส่งผลกระทบต่อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสํารวจ (survey)
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดทําไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measure) โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะต้องดําเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
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กําหนดเครื่องมือที่ใช้ติดตามและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด
การสัมภาษณ์ การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร
1) การทดสอบและการวัด (Test & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับ การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด
2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง และได้รับผลกระทบในระดับใด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกําหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูก
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งเป็นทางการ (formal or semi-formal
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ 2) การสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดใน
ขั้นตอน และลําดับของข้อความ การดําเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็น
สาระสําคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควร
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ
2.1 การสนทนาตามธรรมชาติ (Natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบ
ของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอ
คําอธิบายเหตุผลและผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนา
สัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย
2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลัก
บางคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเช้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื่นๆ มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน
3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อ
เฝ้าดูว่ากําลังเกิดอะไรขึ้น กับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และ
กําหนดการดําเนินการสังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้
ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อ
ติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทําควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม
การสนทนา และสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนํามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบาย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
3.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่นคือ 1) มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด 2) มี
ความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด 3) เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น
สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 4) ใช้ประสบการณ์ในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 5) ทบทวนย้อนหลัง
ภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 6) จดบันทึกอย่างละเอียด
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3.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์
ของสมาชิกในสังคมหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต
4) การสํารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการ
บันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจ
5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจําเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกําหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา
พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเด็นการพิจารณา

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

10

8

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

25

18

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

65

55

1) วิสัยทัศน์

(5)

4

2) พันธกิจ

(5)

4

3) ประเด็นยุทธศาสตร์

(10)

10

4) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

(5)

5

5) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

(15)

12

6) กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

(10)

9

7) บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

(15)

11

100

81

รวม
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ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ - ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สําคัญ
- การประชุ ม ประชาคมหรื อ การประชุ ม อื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ายกัน
- การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
- มี ข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการดําเนินงาน
ในแต่ ล ะปี ที่ ผ่ า นมาว่ า มี ก ารดํ า เนิ น การบรรลุ เ ป้ า หมายของ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด)
2. การวิเคราะห์
ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สําคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
สภาวการณ์และศักยภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่สําคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและ
ความต้องการ
 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาและ/หรื อ
จปฐ.
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
- มีการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สําคัญของจังหวัด
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญด้านสังคม เช่น กําลัง
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
- มี ก ารวิ เ คราะห์ หรื อ เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ของ
เทศบาลและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา
 การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มี ก ารนํ า เสนอให้ เ ห็ น ถึ ง สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและ
ภายนอกของเทศบาล
 SWOT
ต้ อ งสอดคล้ องกั บ โอกาสและศั กยภาพของ
เทศบาล
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
- มีการจําแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง
ถูกต้อง

คะแนน
เต็ม
10
(3)

คะแนนที่
ได้
8
3

(3)

2

(2)

1

(2)

2

25

18

4

2

(2)
(2)

1
1

5
(3)

3
2

(2)

1

5
(2)

5
2

(3)

3

5

3

(3)
(2)

2
1
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ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์


สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง

พื้นที่
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความ
ต้องการ
- มี ก ารระบุ ปั ญ หาหรื อ ความต้ อ งการในเชิ ง พื้ น ที่ ห รื อ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
- การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน เป็นส่วนประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์
1) วิสัยทัศน์

มีลักษณะแสดงสถานภาพที่เทศบาลต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุ ถึ ง ในอนาคตอย่ า งชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ โอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาล
- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็นสอดคล้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูล
- มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่


2) พันธกิจ
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
3) ประเด็นยุทธศาสตร์

4) เป้าประสงค์

5) ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะ
ของพื้นที่
- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุท ธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกั นและตอบสนองปั ญหา
ศักยภาพของเทศบาล
- มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ง ชาติ ยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาภาค ยุท ธศาสตร์ การพั ฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.


สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่
จะบรรลุอะไรในช่วงสามปี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
 ตัวชี้วัด
- มี ค วามชั ด เจนสอดคล้ อ งกั บ เป้ า ประสงค์ และสะท้ อ น
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ


คะแนน
เต็ม
6

คะแนนที่
ได้
5

(2)

1

(2)

2

(2)

2

65
5

55
4

(3)

3

(2)

1

5
(3)
(2)

4
2
2

10

10

(4)
(4)

4
4

(2)

2

5
(3)
(2)

5
3
2

15
9
(5)

12
7
4

(4)

3
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คะแนน
เต็ม
6
(3)
(3)

คะแนนที่
ได้
5
3
2

10

9

(5)

5

(5)

4

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย
 โครงการ/กิจกรรม
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม
- การจัดลําดับของโครงการ/กิจกรรม
 โครงการสอดคล้ องและตอบสนองกลยุ ทธ์อ ย่างชั ดเจน
และนําไปสู่ผลสําเร็จของเป้าประสงค์
- โครงการมี ส าระสอดคล้องและตอบสนองกลยุท ธ์ อย่ า ง
ชัดเจนและนําไปสู่ผลสําเร็จของเป้าประสงค์
- มีโครงการครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน)
- มีรูปแผนที่กําหนดบริเวณดําเนินการตามโครงการพัฒนา

15
8
(2)

11
6
1

(3)
(3)
7

3
2
5

(3)

2

(2)
(2)

2
1

รวมคะแนนที่ได้

100

81

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ค่าเป้าหมาย
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ทําได้ทงั้ ด้าน
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค
 มีการกําหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอด
รั บ และสนั บ สนุ น การบรรลุ ผ ลตามเป้ า ประสงค์ ข องแต่ ล ะ
ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ และสอดคล้ องกั บลั กษณะเฉพาะของ
พื้นที่
- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบู ร ณาการกั น ในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ แ ละนํ า ไปสู่ ก ารบรรลุ
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์
- มี การแสดงแนวทางการดํา เนิน งาน/วิธี การที่ ชัด เจนเพื่ อ
นําไปสู่การกําหนดแผนงานโครงการ


6) กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

7) บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา

สรุปผลการประเมิน จากเกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2558-2560) ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พบว่ามีเกณฑ์การประเมินอยู่ที่ ร้อยละ 81

17

การประเมินโครงการ/งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2558 เทียบข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีการนําโครงการ/งบประมาณ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ประจําปี พ.ศ.2558 แปลงมาสู่การปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 จําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ คิดเป็น งบประมาณตาม งบประมาณตาม คิดเป็น รวมใช้จ่าย
คิดเป็น
ตามแผนพัฒนา ตามเทศบัญญัติ ร้อยละ แผนพัฒนาสามปี เทศบัญญัติ
ร้อยละ งบประมาณทั้งสิ้น ร้อยละ
สามปี
งบประมาณ
(พ.ศ.2558)
งบประมาณ
(พ.ศ.2558)
พ.ศ.2558
พ.ศ.2558
1.พัฒนาการศึกษา
44
36
81.82
31,666,890
23,346,015 73.72
22,864,810.03 97.94
2.อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
12
8
66.67
3,440,000
2,145,700 62.37
2,114,286.94 98.54
3.ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
18
11
61.11
1,002,000
472,000 47.10
441,930 93.63
4.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
67
17
25.37
26,597,000
20,505,000 77.10
20,492,000 99.94
5.พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
30
11
36.67
2,548,000
1,194,600 46.88
1,113,030.47 93.17
6.ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4
4
100
360,000
137,000 38.06
135,320 98.77
7.พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
10
2
20
99,460
20,000 20.11
20,000
100
8.สร้างสังคมให้น่าอยู่
22
18
81.82
3,440,000
2,112,420 61.41
2,083,888 98.65
9.พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
6
6
100
450,000
317,500 70.56
82,010 25.83
ทรัพย์สิน
10.พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
4
4
100
530,000
569,000 107.36
550,560 96.76
11.ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
69
46
66.67
325,574,680 315,180,765 96.81 308,883,071.30 98.00
รวมทั้งสิ้น
286
163
56.99
395,708,030 366,000,000 92.50 358,780,906.74 98.03
หมายเหตุ จํานวนโครงการ/งบประมาณ อาจจะไม่ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากมีบางโครงการต้องเร่งดําเนินการด่วน บางโครงการต้องเร่งดําเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล และบางโครงการได้ดําเนินกิจกรรมแต่มิได้ใช้งบประมาณ บางโครงการที่มิได้ดําเนินการ เนื่องจากได้โอนงบประมาณไปดําเนินการโครงการที่มีความจําเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการก่อน เป็นต้น

18

สรุปผลการประเมินโครงการ/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษา ผลการดําเนินงาน สรุปได้ ดังนี้
จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ.2558 มีจํานวน 44 โครงการ จํานวนโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีจํานวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
81.82 ของจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีฯ งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีฯ ทั้งสิ้น 31,666,890
บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ ทั้งสิ้น 23,346,015 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.72 ของ
งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีฯ การใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 22,864,810.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.94
ของงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการดําเนินงาน สรุปได้
ดังนี้
จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ.2558 มีจํานวน 12 โครงการ จํานวนโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีจํานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
66.67 ของจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีฯ งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีฯ ทั้งสิ้น 3,440,000
บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ ทั้งสิ้น 2,145,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.37 ของ
งบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปีฯ การใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,114,286.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.54
ของงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 3 ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า ผลการดําเนินงาน สรุปได้ ดังนี้
จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ.2558 มีจํานวน 18 โครงการ จํานวนโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีจํานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
61.11 ของจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีฯ งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีฯ ทั้งสิ้น 1,002,000
บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ ทั้งสิ้น 472,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.10 ของงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาสามปีฯ การใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 441,930 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.63 ของงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผลการดําเนินงาน สรุปได้ ดัง
จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ.2558 มีจํานวน 67 โครงการ จํานวนโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีจํานวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
25.37 ของจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีฯ งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีฯ ทั้งสิ้น 26,597,000
บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ ทั้งสิ้น 20,505,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.10 ของ
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งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีฯ การใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 20492,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของ
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา ผลการดําเนินงาน สรุปได้ ดังนี้
จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ.2558 มีจํานวน 30 โครงการ จํานวนโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีจํานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
36.67 ของจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีฯ งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีฯ ทั้งสิ้น 2,548,000
บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ ทั้งสิ้น 1,194,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.88 ของ
งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีฯ การใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,113,030.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.17
ของงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผลการดําเนินงาน สรุปได้ ดังนี้
จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ.2558 มีจํานวน 4 โครงการ จํานวนโครงการตาม
เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีจํานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
ของจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีฯ งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีฯ ทั้งสิ้น 360,000 บาท
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ ทั้งสิ้น 137,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.06 ของงบประมาณตาม
แผนพัฒนาสามปีฯ การใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 135,320 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.77 ของงบประมาณตาม
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ผลการดําเนินงาน สรุปได้ ดังนี้
จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ.2558 มีจํานวน 10 โครงการ จํานวนโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีจํานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20
ของจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีฯ งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีฯ ทั้งสิ้น 99,460 บาท
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ ทั้งสิ้น 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.11 ของงบประมาณตาม
แผนพัฒนาสามปีฯ การใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 สร้างสังคมให้น่าอยู่ ผลการดําเนินงาน สรุปได้ ดังนี้
จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ.2558 มีจํานวน 22 โครงการ จํานวนโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีจํานวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
81.82 ของจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีฯ งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีฯ ทั้งสิ้น 3,440,000
บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ ทั้งสิ้น 2,112,420 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.41 ของ
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งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีฯ การใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,083,888 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.65 ของ
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 9 พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลการดําเนินงาน
สรุปได้ ดังนี้
จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ.2558 มีจํานวน 6 โครงการ จํานวนโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีจํานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
100 ของจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีฯ งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีฯ ทั้งสิ้น 450,000 บาท
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ ทั้งสิ้น 317,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.56 ของงบประมาณตาม
แผนพัฒนาสามปีฯ การใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 82,010 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.83 ของงบประมาณตาม
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 10 พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ผลการดําเนินงาน สรุปได้
ดังนี้
จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ.2558 มีจํานวน 4 โครงการ จํานวนโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีจํานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
100 ของจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีฯ งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีฯ ทั้งสิ้น 530,000 บาท
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ ทั้งสิ้น 569,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 107.36 ของงบประมาณตาม
แผนพัฒนาสามปีฯ การใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 550,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.76 ของงบประมาณตาม
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 11 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงาน สรุปได้
ดังนี้
จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ.2558 มีจํานวน 69 โครงการ จํานวนโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีจํานวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
66.67 ของจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีฯ งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีฯ ทั้งสิ้น 325,574,680
บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ ทั้งสิ้น 315,180,765 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.81 ของ
งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีฯ การใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 308,883,071.30 บาท คิดเป็นร้อยละ
98.00 ของงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ
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สรุป การประเมินโครงการ/งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2558 เทียบข้อมูล
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) ดังนี้
จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจําปี พ.ศ.2558 มีจํานวน 286 โครงการ จํานวนโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีจํานวน 163 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
56.99 ของจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีฯ งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีฯ ทั้งสิ้น 395,708,030
บาท งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ ทั้งสิ้น 366,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.50 ของ
งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีฯ การใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 358,780,906.74 บาท คิดเป็นร้อยละ
98.03 ของงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ

............................................

22

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษในภาพรวม
.............................................
โดยทําการออกแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวน 118 คน โดยวัดความพึงพอใจของประชาชน
ความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
79(66.90) 39(33.10)
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
46(39.00) 71(60.20) 1(.80)
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
63(53.40) 53(44.90) 2(1.70)
4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
55(46.60) 63(53.40)
5. ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
54(45.80) 64(54.20)
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
46(39.00) 70(59.30) 2(1.70)
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
60(50.80) 57(48.30) 1(.80)
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
58(49.20) 60(50.80)
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
71(60.20) 46(39.00) 1(.80)
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในภาพรวม พบว่า
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ 66.90 มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 33.10
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
คิดเป็น ร้อยละ 39.00 มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 60.20 ไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ .80
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนมีความพึงพอใจ
มาก คิดเป็นร้อยละ 53.40 มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 44.90 ไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 1.70
4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 46.60 มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 53.40
5. ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ
45.80 มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 54.20
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ
39.00 มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 59.30 ไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 1.70
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ 50.80 มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 48.30 ไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ .80
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 49.20 มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 50.80
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9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิด
เป็นร้อยละ 60.20 มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 39.00 ไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ .80
..................................
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการอํานวยความสะดวก
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษในภาพรวม
.............................................
โดยทําการออกแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวน 138 คน โดยวัดความพึงพอใจของประชาชน
ความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1. ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การให้บริการเห็นได้ 63(45.70) 73(52.90)
2(1.40)
ง่าย
2. มีป้ายแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการในเรื่อง 49(35.50) 86(62.30)
3(2.20)
ต่างๆอย่างชัดเจน
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส และตั้งใจในการ 71(51.40)
ให้บริการ

65(47.10)

2(1.40)

4. แบบฟอร์มในการยื่นเรื่องสําหรับการขอรับบริการท่านอ่านแล้ว 61(44.20)
มีความเข้าใจ

73(52.90)

4(2.90)

5. ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการ

58(42.00)

77(55.80)

3(2.20)

6. ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

64(46.40)

69(50.00)

5(3.60)

7. ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดสถานที่ในการให้บริการต่างๆ 68(49.30)
เช่ น ที่นั่ งรอรั บบริการ , บริการน้ํ าดื่ ม , ความสะอาดความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ , ห้องน้ํา ฯลฯ

66(47.80)

4(2.90)

8. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการของเทศบาล 78(56.50)
เมืองศรีสะเกษ

57(41.30)

3(2.20)

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการอํานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ พบว่า
1. ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การให้บริการเห็นได้ง่าย ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 45.70 มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 52.90 ไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 1.40
2. มีป้ายแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการในเรื่องต่างๆอย่างชัดเจน ประชาชนมีความ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 35.50 มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 62.30 ไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 2.20
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส และตั้งใจในการให้บริการ ประชาชนมีความพึง
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พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 51.40 มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 47.10 ไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 1.40
4. แบบฟอร์มในการยื่นเรื่องสําหรับการขอรับบริการท่านอ่านแล้วมีความเข้าใจ ประชาชนมีความพึง
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 44.20 มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 52.90 ไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 2.90
5. ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ
42.00 มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 55.80 ไม่พึงพอใจ 2.20
6. ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อย
ละ 46.40 มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ไม่พึงพอใจ 3.60
7. ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดสถานที่ในการให้บริการต่างๆ เช่น ที่นั่งรอรับบริการ , บริการ
น้ําดื่ม , ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ , ห้องน้ํา ฯลฯ ประชาชนมีความพึง
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 49.30 มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 47.80 ไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 2.90
8. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประชาชน
มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 56.50 มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 41.30 ไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อย
ละ 2.20
.........................................

สรุปผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560 )
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ศึกษาดูงานเปรียบเทียบ

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด

60,000

30,000

27,750



สํานัก
การศึกษา

2 โครงการฝึกอบรมกลุ่มวิชาการทาง
การศึกษาเทศบาล

ครูกลุ่มวิชาการของเทศบาล
จํานวน 100 คน

50,000

30,000

30,000



"

3 โครงการฝึกอบรมและเรียนรู้นอก
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จํานวน 176 คน ,
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จํานวน 182 คน

400,000

401,015

401,015



"

4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
การเรียนรู้

บุคลากรของสํานักการศึกษา
จํานวน 30 คน

50,000

150,000

135,200



"

200,000

100,000

95,600



"

5 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด
ทั้ง 7 โรงเรียน

หมายเหตุ

หน ้าที 26

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

6 โครงการฝึกอบรมการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับจุดเน้นสู่การพัฒนา
ศักยภาพภาพผู้เรียนในทศวรรษที่สอง

จัดฝึกอบรมให้ กับหัวหน้ากลุ่ม
สาระและผู้บริหารโรงเรียน
ทั้ง 7 โรงเรียน
ครูและบุคลากรทาง การศึกษา
ในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
จํานวน 250 คน

8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
สรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่นที่ 13

จัดให้มีการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาในโรงเรียนกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่นที่ 13
จํานวน 22 เทศบาล
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 13 เพื่อจัดทํารายงาน
ผลการวิเคราะห์ประเมิน
คุณภาพการศึกษา

รวม

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

60,000

12,600

12,600



สํานัก
การศึกษา

150,000

50,000

47,400



"

60,000

60,000

59,977



"

1,030,000

833,615

809,542

8

0

หมายเหตุ

0

หน ้าที 27

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลให้ได้มาตรฐาน
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในศูนย์ทุกคน
เด็กเล็กต้นแบบ

30,000

10,000

10,000



สํานัก
การศึกษา

2 โครงการประชุมผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

10,000

10,000



"

3 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ภาษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์

60,000

20,000

20,000



"

4 โครงการจัดนิทรรศการวิชาการและ
แสดงผลงานของนักเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

นักเรียนระดับปฐมวัย(อนุบาล3)
นักเรียนระดับ ป.6
นักเรียนระดับ ม.3

100,000

90,000

90,000



"

5 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์
ปลอดโรค

30,000

15,000

15,000



"

250,000

145,000

145,000

5

รวม

ผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0

หมายเหตุ

0

หน ้าที 28

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการครูคลังสมองท้องถิ่น

จ้างครูอัตราจ้างชั่วโมงรายเดือน
จํานวน 5 คน

420,000

504,000

504,000



สํานัก
การศึกษา

2 โครงการจัดกิจกรรมวิชาการทาง
การศึกษา

จัดการประกวดและแข่งขัน,
กิจกรรมทางวิชาการทางการ
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
1 ครั้ง / ปีการศึกษา
ร่วมจัดนิทรรศการทางการ
ศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 1 ครั้ง / ปีการ ศึกษา
ร่วมนิทรรศ การทางการศึกษา
ระดับประเทศ1ครั้ง/ปีการศึกษา

800,000

470,000

412,835



"

3 โครงการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ ทั้ง7 โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์

50,000

10,000

9,920



"

4 โครงการฝึกสอนว่ายน้ําของโรงเรียน นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4
ในสังกัด
จํานวน 209 คน

120,000

120,000

100,800



"

หมายเหตุ

หน ้าที 29

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

5 โครงการโรงเรียนสามภาษา
(ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาเขมร)

นักเรียนในสังกัดได้รับความรู้
และมีทักษะในการใช้ภาษาต่าง
ประเทศอย่างถูกต้อง

500,000

267,000

237,200



สํานัก
การศึกษา

6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
กิจกรรมพัฒนานักเรียน ป.6
กิจกรรมพัฒนานักเรียน ม.3
เพื่อเตรียมสอบ O-NET

เด็กนักเรียนระดับ ป.6
จํานวน 176 คน
เด็กนักเรียนระดับ ม.3
จํานวน 182 คน

30,000

30,000

29,512



"

7 โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

จัดสอบแข่งขันนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่5 และนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 2 ใน 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์,
ภาษาไทย,สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม,ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) เพื่อเป็นตัวแทน
ของเทศบาลฯไปแข่งขันใน
ระดับประเทศ

100,000

28,200

28,200



"

200,000

20,000

17,780



"

8 โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบ
ภาษาไทย
กลุม่ สาระภาษาไทย

หมายเหตุ

หน ้าที 30

ที่

โครงการ / กิจกรรม

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (รวมทั้งสิ้น)
แยกเป็น

ผลผลิต / เป้าหมาย
โรงเรียนในสังกัด
จํานวน 7 โรงเรียน

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ
17,587,800

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนละ 20,000 บาท

140,000

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ
ADSL โรงเรียนละ 9,600 และระบบ
WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท

117,600

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัด อปท.

390,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนๆ ละ 100,000 บาท

700,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน

350,000

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย

5,250,000

11,452,700

จ่ายจริง
11,325,562.53

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ


หมายเหตุ

สํานัก
การศึกษา

ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

(SMBLD) โรงเรียนละ 750,000 บาท

หน ้าที 31

ที่

โครงการ / กิจกรรม
โครงการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

ผลผลิต / เป้าหมาย

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

50,000

หมายเหตุ

สํานัก
การศึกษา

9,435,200

โรงเรียนในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน

560,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียน
อาเซียนศึกษา

350,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู
ชุมชนและนักเรียน

245,000

10 โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัย
รวม

150,000

100,000

100,000



19,957,800

13,001,900

12,765,810

10

"

0

0

หน ้าที 32

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 ส่งเสริมให้เด็กด้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกคนอย่างมีคุณภาพ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและ
โรงเรียนในสังกัด
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

829,000

118,000

117,976



ศตส.ทม.ศก.

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

30,000

10,000

10,000



สํานัก
การศึกษา

859,000

128,000

127,976

2

รวม

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนให้
เด็กและเยาวชนนอกเวลาเรียน

0

หมายเหตุ

0

หน ้าที 33

แนวทางการพัฒนาที่ 1.6 ส่งเสริมให้เด็กด้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกคนอย่างมีคุณภาพ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล/ ว่ายน้ํา
กีฬาและนันทนาการของเทศบาล
มหกรรมกีฬาไทคัพ และกีฬา
เมืองศรีสะเกษ
ชนิดอื่นๆตามความเหมาะสม

650,000

520,000

503,889.50



สํานัก
การศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
และร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งประเทศไทย

ส่งเสริมนักเรียนในสังกัดฯ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับภาค อปท. ที่จังหวัด
บุรีรัมย์และระดับประเทศ

1,000,000

991,500

991,259



"

3 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาจังหวัด
ศรีสะเกษและกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งประเทศไทย

80,000

40,000

37,140



"

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดฯทั้ง3 ศูนย์

30,000

17,800

17,800



"

5 โครงการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ

จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

150,000

100,000

99,996



"

1,910,000

1,669,300

1,650,085

5

หมายเหตุ

(แผนจากความต้องการของสถานศึกษา)

รวม

0

0

หน ้าที 34

แนวทางการพัฒนาที่ 1.7 จัดหา ปรับปรุง อาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการจัดหาปรับปรุงอาคารสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัย

หมายเหตุ

สํานัก
การศึกษา

-ซ่อมแซมระบบน้ําและบ่อเกรอะ
ภายในอาคาร

จํานวน 1 แห่ง

66,000
(เงินรายได้)

66,000

65,500



(ร.ร.ท.3)

-ก่อสร้างทางเดินหน้าอาคารเรียน

จํานวน 1 สาย

320,000
(เงินรายได้)

140,000

139,999



(ร.ร.ท.4)

-ก่อสร้างศาลาร่วมใจ

จํานวน 1 แห่ง

152,000
(เงินรายได้)

140,000

139,999



"

-จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก
(Inkjet Printer)

จํานวน 1 ชุด

4,300
(เงินรายได้)

4,300

4,290



"

หน ้าที 35

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ
3/12

200,000

200,000

0

-โครงการต่อเติมอาคารโรงอาหาร

270,000

270,000

270,000



"

-โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เรียน

180,000

180,000

180,000



"

-โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องประชุม

200,000

200,000

200,000



(ร.ร.ท.7)

(ร.ร.ท.5)



-ก่อสร้างป้ายชื่อ
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหนองยาง
หนองม่วง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะมะ

จํานวน 2 ป้าย

80,000
(เงินรายได้)

80,000

79,000



สํานัก
การศึกษา

-จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
พร้อมจอรับภาพ

จํานวน 1 เครื่อง
(โรงเรียนเทศบาล 1)

40,400
(เงินรายได้)

33,000

33,000



"

-จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

(โรงเรียนเทศบาล 1)

9,900

9,900



"

3,550,000

3,550,000

-โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาสื่อเทคโนโลยีห้องเรียน
อาเซี่ยน

3,533,390

หมายเหตุ



"

หน ้าที 36

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

-โครงการสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
-โครงการสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
-โครงการสื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้
-สื่อการเรียนการสอนชุดลูกโลก
พูดได้
-แบบจําลองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

7 ชุด

รวม

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

1,000,000

1,000,000

1,000,000



"

1,000,000

1,000,000

1,000,000



"

470,000

470,000

470,000



"

90,000

90,000

90,000

54,000

54,000

54,000

7,660,090

7,487,200

7,285,688

"



8

หมายเหตุ

1

"

8

หน ้าที 37

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 อนุรกั ษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ลอยกระทง
-บวงสรวงและสมโภชรูปหล่อ
พระนางศรีสระเกศ
-สงกรานต์และสมโภชศาลหลักเมือง
- เข้าพรรษา ออกพรรษา
2 โครงการจัดงานวันราชพิธีและ
วันสําคัญของชาติ

รวม

ผลผลิต / เป้าหมาย

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
4 ครั้ง

2,530,000
(เงินรายได้)

1,601,000

1,592,347



สํานัก
การศึกษา

จัดงานวันราชพิธีและวันสําคัญ
ของชาติ ศาสนา ไม่น้อยกว่า
7 ครั้ง

120,000
(เงินรายได้)

94,700

80,666



"

2,650,000

1,695,700

1,673,013

2

0

หมายเหตุ

0

หน ้าที 38

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

ผลผลิต / เป้าหมาย
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
ทุกคน
3 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ
4 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารี และยุวกาชาด

เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ
จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดของ
นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 และ
ม.1 – ม.3 โรงเรียนในสังกัด

รวม

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

250,000
(เงินรายได้)
300,000
(เงินรายได้)

250,000

246,683.94



100,000

94,750



สํานัก
การศึกษา
"

30,000
(เงินรายได้)
110,000
(เงินรายได้)

30,000

29,860



"

50,000

49,980



"

430,000

421,273.94

4

690,000

0

หมายเหตุ

0

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน
รวม

ผลผลิต / เป้าหมาย
นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

100,000
(เงินรายได้)

20,000

20,000



100,000

20,000

20,000

1

หมายเหตุ

สํานัก
การศึกษา
0

0

หน ้าที 39

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการควบคุมโรคกลัวน้ํา
(พิษสุนัขบ้า)

รวม

ผลผลิต / เป้าหมาย
-ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฯ
จํานวน 47 ชุมชน
-วัด, โรงเรียนและสถานที่
ราชการในเขตเทศบาลเมืองฯ

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

100,000
(เงินรายได้)

30,000

18,930



100,000

30,000

18,930

1

หมายเหตุ

กอง
สาธารณสุขฯ

0

0

หน ้าที 40

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการหน่วยปฐมพยาบาล

ผลผลิต / เป้าหมาย
ตรวจรักษา พยาบาลเบื้องต้น
ถูกต้อง
- จัดซื้อยาและวัสดุการแพทย์
- ค่าตอบแทน

2 โครงการขี่จักรยานออกกําลังกาย
จัดหาจักรยานขับขี่เพื่อสุขภาพ
บริเวณรอบเกาะห้วยน้ําคําเพื่อสุขภาพ จํานวน 50 คน สําหรับใช้ขับขี่
รอบบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา
(เกาะห้วยน้ําคํา)
รวม

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

40,000
(เงินรายได้)

30,000

30,000



กอง
สาธารณสุขฯ

50,000
(เงินรายได้)

40,000

39,450



สํานัก
การช่าง

90,000

70,000

69,450

2

0

หมายเหตุ

0

หน ้าที 41

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 พัฒนาเครือข่ายสุขภาพในชุมชน

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
ต่อเนื่อง

-สํารวจปัญหา/ ความต้องการ
จํานวน 47 ชุมชน
-ประชุม อสม.อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้งรวม 12 ครั้ง/ปี
-อสม. ได้รับการประเมินความ
รู้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
รวม 12 ครั้ง/ปี

162,000
(เงินรายได้)

102,000

99,875



กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม.
แห่งชาติ

-ผู้ร่วมโครงการ 600 คน
ประกอบด้วย อสม. ,พนักงาน
จนท.เทศบาลฯ , สมาชิกสภา
เทศบาล

150,000
(เงินรายได้)

60,000

59,100



"

3 โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. -ผู้ร่วมโครงการ 600 คน
และศึกษาดูงาน
ประกอบด้วย อสม. ,พนักงาน
จนท.เทศบาลฯ , สมาชิกสภา
เทศบาล

150,000
(เงินรายได้)

150,000

150,000



"

462,000

312,000

308,975

3

รวม

0

หมายเหตุ

0

หน ้าที 42

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 พัฒนาสุขาภิบาลอาหารและตลาดสดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

1 โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ -ตรวจประเมินร้านอาหารในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
-จัดให้มีร้านอาหารต้นแบบร้าน
อาหารสะอาด รสชาดอร่อย
ปลอดภัยห่างไกลโรค
จํานวน 40 ร้าน
2 โครงการถนนอาหารปลอดภัย
ออกประเมินสํารวจ ตรวจและ
แนะนําร้านอาหารเชิงปฏิบัติการ
ในถนนต่างๆ ได้แก่
ถ.อุบล ถ.ขุขันธ์ ถ.ราชการรถไฟ
1-4 ถ.วันลูกเสือ ถ.กวงเฮง
ถ.อุทุมพร และ ถ.เทพา รวม
134 ร้าน แผงลอยจําหน่าย
อาหาร 190 ราย

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

150,000
(เงินรายได้)

20,000

15,200



กอง
สาธารณสุขฯ

100,000
(เงินรายได้)

20,000

9,385



"

หมายเหตุ

หน ้าที 43

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

3 โครงการตลาดสดอายุยืน

เชิงปริมาณ
-คณะกรรมการตลาดสด
เทศบาล 1-3และผู้ประกอบการ
จําหน่ายสินค้าในตลาดสด
เทศบาล 1-3 และตลาดโต้รุ่ง
ศรีนครลําดวน
เชิงคุณภาพ
-ตลาดสดที่เข้าร่วมโครงการได้
รับการพัฒนายกระดับมาตรฐาน

50,000
(เงินรายได้)

10,000

9,990



กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการควบคุมมลพิษและ
เหตุรําคาญ

เชิงปริมาณ
-ผู้ประกอบการกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ100 ราย
เชิงคุณภาพ
-สถานประกอบการได้รับการ
พัฒนายกระดับมาตรฐาน

50,000
(เงินรายได้)

10,000

10,000



"

350,000

60,000

44,575

4

รวม

0

หมายเหตุ

0

หน ้าที 44

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเมือง

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

1 โครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อ
ปรับพื้นที่ก่อสร้าง ได้พื้นที่ไม่
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเหลืองไพบูลย์ น้อยกว่า247.00 ตารางเมตร,
(ชุมชนมารีหนองแคน)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง5.00
เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา
0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาวรวม 59.00 เมตร
หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า203.00
ตารางเมตร,ก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ศก. 0.40 เมตร
ยาว 51.00 เมตร, ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ศก. 0.40
เมตร ลอดถนนยาว 4.00 เมตร
ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ํา
ฝารางวีจํานวน 10 บ่อก่อสร้าง
รางวี ค.ส.ล.ยาวรวม47.00 เมตร

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ
348,000
(เงินรายได้)

347,000

จ่ายจริง
334,500

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ


หมายเหตุ

สํานัก
การช่าง

หน ้าที 45

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.50
ซอยเพื่อคุณ13(ชุมชนโนนหนามแท่ง) เมตร ยาวรวม 317.00 เมตร
หนา0.15เมตรหรือได้พื้นที่ถนน
ไม่น้อยกว่า1,743.50ตารางเมตร
,ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ศก.
0.60 เมตร ลอดถนนยาว
รวม 8.00 เมตร

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,242,000
(เงินรายได้)

1,254,000

1,254,000



สํานัก
การช่าง

3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ปรับพื้นที่ก่อสร้างได้พื้นที่
870,000
ซอยหลังวัดพันทา (ชุมชนพันทาใหญ่) 1,050.00ตารางเมตร,งานดินถม (เงินรายได้)
(บดอัดแน่น)ได้ปริมาณไม่น้อย
กว่า982.00ลูกบาศก์เมตร,
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง4.50ม.
หนา 0.15 เมตรหรือได้พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร,
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ศก.
0.40 เมตรลอดถนนยาวรวม14เมตร

774,000

774,000



"

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ปรับพื้นที่ก่อสร้างได้พื้นที่420.00
ซอยสวนหมาก 3 (ชุมชนพันทาน้อย) ตารางเมตร,ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 317.50 ตร.ม.
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ศก.
0.40 เมตรยาวไม่น้อยกว่า125.00

667,000

667,000



"

667,000
(เงินรายได้)

หมายเหตุ

หน ้าที 46

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

เมตร,ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ค.ส.ล. ศก. 0.40เมตร ลอดถนน
ยาวรวม 5.00 เมตร,ก่อสร้างบ่อ
พักท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ฝารางวี
ศก. 0.40 เมตรจํานวน 20 บ่อ,
ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง0.60
เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาวรวม 118.00 เมตร
5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.60
ท่อระบายน้ํา ซอยประชาพัฒนา 2 เมตร ยาว 171.00 เมตร หนา
(ชุมชนโนนเขวา)
0.15 เมตร ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า
835.00 ตารางเมตร,ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ศก. 0.40 เมตร
ยาวรวม 151.00 เมตร,ก่อสร้าง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ศก. 0.40
เมตร ลอดถนน ยาวรวม 16.00
เมตร, ก่อสร้างบ่อพัก ฝารางวี
จํานวน 26 บ่อ, ก่อสร้างรางวี
ยาวรวม 138.00 เมตร

งบประมาณ
อนุมัติ
ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ

1,156,000
(เงินรายได้)

1,162,000

จ่ายจริง

1,162,000

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้ อยู่ระหว่าง
แล้วเสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
การช่าง

หน ้าที 47

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างไม่เกิน
313,000
พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยข้างวัดหนอง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ได้
(เงินรายได้)
ยาง (ชุมชนหนองยาง)
พื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 185.00
ตารางเมตร,ก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ศก. 0.40 เมตร
ยาวรวม 51.00 เมตร,ก่อสร้าง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ศก. 0.40
เมตร ลอดถนนยาว 4.00 เมตร,
ก่อสร้างบ่อท่อระบายน้ําฝารางวี
ศก. 0.40 เมตร จํานวน 8 บ่อ,
ก่อสร้างรางวี กว้าง0.60 เมตร
หนา0.15เมตรยาวรวม4.00เมตร
7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง5.50
1,656,000
ถนนมหาราช ซอย 2
-6.00 เมตร ยาวรวม472.00ม.
(เงินรายได้)
(ชุมชนโนนหนามแท่ง)
หนา 0.15 เมตรได้พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,596.00 ตารางเมตร,
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ศก.
0.60 เมตร ลอดถนน ยาวรวม
24.00 เมตร

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
301,000

301,000

890,000

890,000

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ




หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
การช่าง

"

หน ้าที 48

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. รื้อถนนเดิม 2.60 ลูกบาศก์เมตร, 1,895,000
ซอยเทวาพิทักษ์ ระยะที่ 1
ปรับพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 296.00
(เงินรายได้)
(ชุมชนโนนเค็ง)
ตารางเมตร, ก่อสร้างถนนกว้าง
ไม่เกิน 4.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า296.00
ตารางเมตร,ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ค.ส.ล. ศก. 1.00 เมตร ยาวรวม
480.00 เมตร,ก่อสร้างบ่อพักท่อ
ระบายน้ําฝารางวีจํานวน48บ่อ,
ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง0.60
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม
456.00 เมตร
9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ปรับพื้นที่ก่อสร้าง ได้พื้นที่ไม่น้อย
350,000
ซอยลานลําดวน (ชุมชนหนองแดง) กว่า 378.00 ตารางเมตร, ก่อ
(เงินรายได้)
สร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง6.30เมตร
ยาว 60.00 เมตร หนา0.15เมตร
ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 292.00 ตร.ม.
ก่อสร้างท่อระบายน้ําค.ส.ล.ขนาด
Ø 0.60 เมตร ยาว 106.00 เมตร,
ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ฝารางวี
จํานวน 14 บ่อ, ก่อสร้างรางวี
ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
99.00 เมตร

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
1,898,000

1,898,000



สํานัก
การช่าง

601,000

601,000



"

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

หน ้าที 49

ที่

โครงการ / กิจกรรม

10 โครงการก่อสร้างถนน
พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยยอดเพชร
(ชุมชนหนองม่วง)

11 โครงการก่อสร้างถนน
พร้อมท่อระบายน้ํา
ซอยหมู่บ้านนันทพงษ์ (ระยะที่ 5)
(ชุมชนหนองตะมะ)

ผลผลิต / เป้าหมาย
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย
2.80 เมตร ยาว 56.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ได้พื้นที่ถนนไม่
น้อยกว่า 145.00 ตารางเมตร,
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ศก.
0.40 เมตร ยาว 48.00 เมตร,
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ศก.
0.40 เมตร ลอดถนน ยาวรวม
6.00 เมตร, ก่อสร้างบ่อพักท่อ
ระบายน้ําฝารางวี ศก.0.40เมตร
จํานวน12 บ่อ, ก่อสร้างรางวี
ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาวรวม44.00 เมตร
รื้อถนน ค.ส.ล. (เดิม) ได้ปริมาณ
ไม่น้อยกว่า31.00ลูกบาศก์เมตร,
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย
4.90-7.40 เมตร ยาว 62 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 308.00 ตารางเมตร,
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ศก.
0.40 เมตร ยาวรวม 50 เมตร,
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ศก.
0.40 เมตร ลอดถนน ยาวรวม
6 เมตร,ก่อสร้างบ่อพักท่อระบาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
326,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
319,000

318,500

394,000

394,000

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

หมายเหตุ

สํานัก
การช่าง



(เงินรายได้)

411,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



"

(เงินรายได้)

หน ้าที 50

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

784,000

769,000

769,000

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

น้ําฝารางวี ศก. 0.40 เมตร
จํานวน 8 บ่อ, ก่อสร้างรางวี
ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร
หนา0.15 ม. ยาวรวม47.50 ม.

12 โครงการก่อสร้างถนน
พร้อมท่อระบายน้ํา
ซอยสังฆภัณฑ์ (ชุมชนหนองโพธิ์)

ปรับพื้นที่ก่อสร้างได้พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 495.00 ตารางเมตร,
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00
เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือได้พื้นที่ถนนไม่
น้อยกว่า 378.00 ตารางเมตร,
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ศก.
0.40 เมตร ยาวรวม 144.00 ม.,
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ศก.
0.40 เมตร ลอดถนน ยาวรวม
5.00 เมตร, ก่อสร้างบ่อพักท่อ
ระบายน้ํา ฝารางวี จํานวน 24
บ่อ ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง
0.60 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาวรวม 133.50 เมตร



"

(เงินรายได้)

หน ้าที 51

ที่

โครงการ / กิจกรรม

13 โครงการก่อสร้างถนนชุมชน
หนองตะมะ – บ้านกุดโง้ง

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 14,000,000
ระยะทาง3,300 เมตรกว้าง6.00
(เงินรายได้)
เมตร ยาว 3,330 เมตร หนา
0.05เมตร,ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ค.ส.ล. ศก. 0.60 มตรลอดถนน
ยาวรวม 48.00 เมตร

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ก่อสร้างถนนค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย
ท่อระบายน้ําซอยทํามือ
(ชุมชนหนองโพธิ์)

3.40 เมตร ยาว 64.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร,ได้พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 207.00 ตารางเมตร, ก่อ
สร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล ศก.
0.40 เมตร ยาว 55.00 เมตร,
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล ศก.
0.40 เมตร ลอดถนน ยาว6.00
เมตร, ก่อสร้างบ่อพักฝารางวี
จํานวน 12 บ่อ, ก่อสร้างรางวี
ยาว 50.50 เมตร

1,572,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
8,550,000

8,550,000



สํานัก
การช่าง

1,572,000

1,572,000



"

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

หน ้าที 52

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

15 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ก่อสร้างถนนค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย
ท่อระบายน้ําซอยเรืองมงคล

16 -โครงการก่อสร้างซ่อมแซม

3.40 เมตร ยาว 64.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร,ได้พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 207.00 ตารางเมตร, ก่อ
สร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล ศก.
0.40 เมตร ยาว 55.00 เมตร,
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล ศก.
0.40 เมตร ลอดถนน ยาว6.00
เมตร, ก่อสร้างบ่อพักฝารางวี
จํานวน 12 บ่อ, ก่อสร้างรางวี
ยาว 50.50 เมตร

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
327,000

327,000



สํานัก
การช่าง

680,000

680,000

680,000



สํานัก
ศึกษา

26,597,000

20,505,000

20,492,000

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
327,000

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

(เงินรายได้)

ศาลหลักเมือง
รวม

2

0

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

13

หน ้าที 53

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 อนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการปลูกต้นไม้

ผลผลิต / เป้าหมาย
ดําเนินการปลูกต้นไม้ ในพื้นที่
เป้าหมายได้แก่ วัด,สวนสาธารณะ
โรงเรียนและที่ว่างในชุมชน
ในเขตเทศบาล

2 โครงการสํารวจและขึ้นทะเบียนต้นไม้ ดําเนินการสํารวจและขึ้นทะเบียน
ต้นไม้ ในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่
สถานที่ราชการ , สถานศึกษา ,
วัด ถนนสายหลัก,สวนสาธารณะ

รวม

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
10,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
5,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5,000

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


5,000

0



"

10,000

5,000

จ่ายจริง

(เงินรายได้)

5,000

หมายเหตุ

สํานัก
การช่าง

(เงินรายได้)

15,000

1

1

0

หน ้าที 54

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบบําบัดน้ําเสีย

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพ

2 โครงการคัดแยกขยะ

3 โครงการปลูกต้นไม้ภายในศูนย์
กําจัดขยะ

4 โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ํา

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
โดยดําเนินการผลิตน้ําหมักชีวภาพ
30,000
สําหรับฉีดพ่น กําจัดกลิ่นและ
(เงินรายได้)
แมลงวัน ในบริเวณบ่อกําจัดขยะ
และใช้เป็นปุ๋ยสําหรับรดน้ําต้นไม้
จ้างบุคคลภายนอกศึกษาข้อมูล
ต่างๆ และคุ้ยขยะมาคัดแยกขยะ
ปีละ 1 ครั้ง
ดําเนินการปลูกต้นไม้ตามแนว
รั้วของศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย

ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
บริเวณที่กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล ปีละ 3 ครั้ง

6,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
5,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


5,000

0



"

2,000

0



"

25,600

15,600

จ่ายจริง

หมายเหตุ

สํานัก
การช่าง

(เงินรายได้)

10,000
(เงินรายได้)

12,000

"



(เงินรายได้)

5 ค่าซ่อมแซมแผ่น HDPE

150,000

150,000

0

6 โครงการลดขยะลดมลพิษ เพื่อพิชิต

300,000

100,000

99,931

Low carbon มีกิจกรรมดังนี้

(เงินรายได้)




"
กอง
สาธารณสุขฯ

หน ้าที 55

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายได้แก่
1.ตลาดสดเทศบาลจํานวน3แห่ง
และตลาดโต้รุ่ง
2. ตลาดเอกชนจํานวน 4 แห่ง
3. ร้านอาหาร 200 ร้าน
4. แผงลอยและรถเข็น350 ราย
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ชุมชนรอบนอก
2) กิจกรรมชุมชนปลอดขยะ
-ปี 2558 นําร่อง 10 ชุมชน
-ปี 2559 ขยายอีก 10 ชุมชน
-ปี 2560 ขยายเพิ่มอีก 10 ชุมชน
3) การรณรงค์สร้างจิตสํานึกลดโลกร้อน ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ ที่มาซื้อสินค้าใน
ตลาดสดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง
และตลาดโต้รุ่ง
4) กิจกรรมจัดการขยะอันตรายและ คัดแยกขยะอันตรายในชุมชนทั้ง
ขยะติดเชื้อในชุมชน
47 ชุมชนในเขตเทศบาลและ
คัดแยกขยะทั่วไปจากคลินิก
ทั้งหมดในเขตเทศบาล
5) กิจกรรมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงด้าน
-จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 50 แห่ง
สิ่งแวดล้อม
-ประชาชนในชุมชนรอบใน
จํานวน 23 ชุมชน ทํากิจกรรม
ร่วมกับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของเทศบาล
รวม

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์

กอง
สาธารณสุขฯ

"

"

"

508,000

287,600

115,531

2

3

1

หน ้าที 56

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
1 โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
10,000
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้แก่ (เงินรายได้)
-ประชาสัมพันธ์โครงการให้
บุคลากรภายในหน่วยงานได้
รับทราบแนวทาง

2 โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง

รวม

การประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงได้แก่
-ประชาสัมพันธ์โครงการให้
บุคลากรภายในหน่วยงานได้
รับทราบแนวทาง

10,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
5,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

0

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


5,000

0



"

10,000

0

จ่ายจริง

หมายเหตุ

สํานัก
การช่าง

(เงินรายได้)

20,000

0

2

0

หน ้าที 57

แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

1 โครงการสํารวจและอนุรักษ์ความหลาก เก็บข้อมูล รูปภาพ หรือตัวอย่าง
หลายทางชีวภาพสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
(เกาะห้วยน้ําคํา)

รวม

พืชและสัตว์ในสวนเฉลิมพระเกียรติ

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
5,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
5,000

จ่ายจริง
0

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


(เงินรายได้)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
การช่าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมพระชนมพรรษา80 พรรษา
(เกาะห้วยน้ําคํา) เพื่อจําแนก
และศึกษา รวมถึงการปลูกต้นไม้
เพื่อเป็นแหล่งหากินของสัตว์
เพื่อเป็นการส่งเสริมความหลาก
หลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความยั่งยืน
5,000

5,000

0

0

1

0

หน ้าที 58

แนวทางการพัฒนาที่ 5.6 พัฒนาสวนสาธารณะในเมือง

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการประดับตกแต่งเมืองในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาและวันสําคัญ
ทางศาสนา

รวม

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
ประดับตกแต่งเมืองตามถนนสาย 2,000,000
ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมือง
(เงินรายได้)
ศรีสะเกษ วันที่ 12 สิงหาคม,
วันที่ 5 ธันวาคม และวันสําคัญ
ทางศาสนาต่างๆ
2,000,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
1,032,000

992,499.47

1,032,000

992,499.47

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


1

0

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
การช่าง

0

หน ้าที 59

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมเครือข่ายอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการสนับสนุนการ

ผลผลิต / เป้าหมาย
เครือข่ายอาชีพในเขตเทศบาล

สร้างเครือข่ายอาชีพ

2 โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

รวม

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
80,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
35,000

จ่ายจริง
34,620

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


(เงินรายได้)

-ประชาชนทั่วไป เยาวชน ผู้สูง
อายุ คนพิการ ที่มีความสนใจใน
การฝึกอาชีพ

200,000

71,000

70,350



106,000

104,970

2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กอง
สวัสดิการสังคม

"

(เงินรายได้)

280,000

0

0

หน ้าที 60

แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 ส่งเสริมทุกกลุ่มอาชีพเพื่อเชื่อมต่อ AEC

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
จากชุมชน

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
ผู้ผลิตสินค้าชุมชนในเขตเทศบาล
80,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
31,000

จ่ายจริง
30,350

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


(เงินรายได้)

รวม

80,000

31,000

30,350

1

0

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กอง
สวัสดิการสังคม

0

หน ้าที 61

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ําคํา) เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งแดนีสานใต้

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการประกวดวาดภาพ

รวม

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
จัดกิจกรรมประกวดการวาดภาพ
99,460
โดยแบ่งระดับการแข่งขันเป็น
(เงินรายได้)
4ระดับ ดังนี้
1. ระดับประถมต้น
2. ระดับประถมปลาย
3. ระดับมัธยมต้น
4. ระดับมัธยมปลาย
99,460

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
20,000

20,000

จ่ายจริง
20,000

20,000

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


1

0

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
การช่าง

0

หน ้าที 62

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 สร้างสังคมให้น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการนันทนาการในชุมชน

ผลผลิต / เป้าหมาย
47 ชุมชน

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
300,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
184,000

183,144

100,000

99,000

100,000

92,250



"

204,400

203,000



"

100,000

98,000



"

22,800

16,320



"

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


(เงินรายได้)

2 โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้
องค์ราชัน

3 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี

ก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้
แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ปีละ 1 หลัง

(เงินรายได้)

50 ครอบครัว

100,000

รายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

100,000

300,000

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุชุมชนหนองตะมะ ชุมชนละ 40 คน

(เงินรายได้)

ชุมชนหนองยาง

6 โครงการศูนย์ส่งเสริมและบริการ
ชุมชนบ้านโนนสํานัก

หมายเหตุ

กอง
สวัสดิการสังคม

"

(เงินรายได้)

4 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

5 โครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้สูงอายุ อผส. ในชุมชนหนองยาง
จํานวน 30 คน

ผู้สูงอายุ , คนพิการ ,ประชาชน
ในชุมชนทั้ง7ชุมชน โนนสํานัก,
สะพานขาว,คุ้มกลาง,กุดหวาย,
โนนสวรรค์, เมืองใหม่ฯ,
โนนสําราญ, จํานวน 50 คน

150,000
(เงินรายได้)

100,000
(เงินรายได้)

หน ้าที 63

ที่

โครงการ / กิจกรรม

7 โครงการศูนย์ชมรมผู้สูงอายุชุมชน

ผลผลิต / เป้าหมาย
ผู้สูงอายุชุมชนทุ่งนาดี

ทุ่งนาดี

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
300,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
172,800

172,800

300,000

299,665



1,184,000

1,164,179

8

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


(เงินรายได้)

8 โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

ผู้สูงอายุ , คนพิการ ,เด็ก
-กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และทัศน
ในชุมชนทั้ง 47 ชุมชน
ศึกษาดูงาน
-กิจกรรมคัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพดี
-กิจกรรมคัดเลือกผู้สูงอายุทักษะเยี่ยม
-กิจกรรมประกวดเทพีทรง คุณค่า
ธิดาชุมชน
-กิจกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ
-กิจกรรมคัดเลือกคนพิการต้นแบบ
-กิจกรรมจัดตั้งชมรมคนพิการ
ในเขตเทศบาล
-กิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะแก่ผู้ดูแล
คนพิการในครอบครัว

รวม

400,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กอง
สวัสดิการสังคม

"

(เงินรายได้)

1,750,000

0

1

หน ้าที 64

แนวทางการพัฒนาที่ 8.2 พัฒนาเครือข่ายเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการสนับสนุนกิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย
สมาชิกเครือข่ายสตรี
จํานวน 235 คน

เครือข่ายสตรี
-กิจกรรมประชุมเครือข่ายสตรี
-กิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล
-กิจกรรมเนื่องในวันสตรีไทย
-กิจกรรมสตรีทําดีเพื่อประชาชน
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรี
-กิจกรรมจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
เพื่อสตรีและครอบครัว
2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
เยาวชน
47 ชุมชน
-กิจกรรมประกวดดนตรี
-กิจกรรมเยาวชนอาสา
-กิจกรรมรณรงค์ในวันสําคัญต่างๆ
-กิจกรรมปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา
-กิจกรรมเยาวชนดูแลใส่ใจผู้สูงอายุ
-กิจกรรมส่งเสริมและจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชน

รวม

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
150,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
94,000

จ่ายจริง
91,189

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


(เงินรายได้)

100,000

98,000

96,150



192,000

187,339

2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กอง
สวัสดิการสังคม

"

(เงินรายได้)

250,000

0

0

หน ้าที 65

แนวทางการพัฒนาที่ 8.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

2 โครงการสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน

ผลผลิต / เป้าหมาย
บริการและรับฟังแนวทาง
การพัฒนาครบ 47 ชุมชน
ชุมชนมีการทบทวนการจัดทํา
แผนชุมชน 47 ชุมชน

3 โครงการจัดทําฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อ 47 ชุมชน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

4 โครงการชุมชนผาสุก

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
อย่างต่อเนื่อง

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
300,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
134,200

134,200

14,720

14,260

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


(เงินรายได้)

100,000



หมายเหตุ

กอง
สวัสดิการสังคม

"
สวัสดิการสังคม

(เงินรายได้)

200,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

39,500

39,452



"

50,000

50,000



"

400,000

397,683



"

(เงินรายได้)

ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 47 ชุมชน
คณะกรรมการชุมชน
จํานวน 230 คน

70,000
(เงินรายได้)

600,000
(เงินรายได้)

หน ้าที 66

ที่

โครงการ / กิจกรรม

6 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว
-คัดเลือกพ่อตัวอย่าง
-คัดเลือกแม่ตัวอย่าง
-คัดเลือกครอบครัวอบอุ่น
-คัดเลือกลูกกตัญญู
-เข้าค่ายครอบครัว

7 โครงการเรียนรู้เรื่องรักในวัยเรียน

ผลผลิต / เป้าหมาย
ครอบครัวในเขตเทศบาล
47 ชุมชน

เด็กและเยาวชน จํานวน 100 คน

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
100,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
54,000

จ่ายจริง
53,445

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


(เงินรายได้)

70,000

44,000

43,330



736,420

732,370

7

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กอง
สวัสดิการสังคม

"

(เงินรายได้)

รวม

1,440,000

0

0

หน ้าที 67

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 9 พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนาที่ 9.2 พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยต่างๆ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

1 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว สงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาวใน

2 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบเหตุ
สาธารณภัย

3 โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารแจ้งข่าว
สาธารณภัย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
100,000

เขตเทศบาลทั้ง 47 ชุมชน

(เงินรายได้)

สงเคราะห์ผู้ประสบเหตุสาธารณ
ภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ

300,000

ชุมชนเสี่ยงที่จะเกิดเหตุสาธารณ
ภัยในเขตเทศบาล
จํานวน 10 ชุมชน ได้แก่
1.ชุมชนคุ้มกลาง
2.ชุมชนโนนสํานักมิตรภาพ
3.ชุมชนสะพานขาว
4.ชุมชนศรีสําราญ
5.ชุมชนพันทาใหญ่
6.ชุมชนหนองอุทัย

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
62,500

จ่ายจริง
62,500

250,000

19,510

5,000

0

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

"



(เงินรายได้)

50,000



"

(เงินรายได้)

หน ้าที 68

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

จ่ายจริง

450,000

317,500

82,010

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

7.ชุมชนโนนทรายทอง
8.ชุมชนหนองเม็ก
9.ชุมชนศิริทรัพย์ทวีโชค
10.ชุมชนท่าเรือ
รวม

2

1

0

หน ้าที 69

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 10 พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้วย Social Media และช่องทางอื่นๆ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

1 โครงการจัดทําสื่อแนะนํา

จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ -จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์
-จัดทําแฟ้มประชาสัมพันธ์
-จัดทํารายงานกิจการประจําปี
-จัดทําวารสาร
-จัดทําวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
2 โครงการขยายเสียงออกอากาศทางสื่อ จัดรายการประชาสัมพันธ์ทาง
วิทยุในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สถานีวิทยุอย่างน้อย 2 สถานี
รวม

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
300,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
400,000

392,000

159,000

158,560



559,000

550,560

2

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


(เงินรายได้)

200,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองวิชาการ
และแผนงาน

"

(เงินรายได้)

500,000

0

0

แนวทางการพัฒนาที่ 10.2 เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการประชาสัมพันธ์

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมบุคลากรด้าน
การประชาสัมพันธ์
รวม

ผลผลิต / เป้าหมาย
จัดอบรมผู้ดําเนินรายการ
เสียงตามสาย จํานวน 47 ชุมชน

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
30,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
10,000

จ่ายจริง
0

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


(เงินรายได้)

30,000

10,000

0

0

1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

หมายเหตุ
0

0

หน ้าที 70

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 11 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 พัฒนาการมีส่วนร่วมทั้งในองค์กรและภาคประชาชน

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการเสวนาประสาชาวเมือง

2 โครงการรณรงค์เข้าสู่
“เมืองคาร์บอนต่ํา”

3 โครงการนันทนาการสําหรับประชาชน
“ดนตรีในสวนศรี”
รวม

ผลผลิต / เป้าหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษทั้ง 47 ชุมชน
ผลิตสื่อสําหรับการรณรงค์และ
ส่งเสริมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
5 กิจกรรม
จัดกิจกรรม จํานวน
5 ครั้ง/ปี

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
20,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
40,000

จ่ายจริง
30,860

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


(เงินรายได้)

20,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองวิชาการ
และแผนงาน

30,000

22,365.40



"

136,000

135,939



"

206,000

189,164

3

(เงินรายได้)

200,000
(เงินรายได้)

240,000

0

0

หน ้าที 71

แนวทางการพัฒนาที่ 11.2 บูรณาการและสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการมุมนันทนาการเพื่อบริการ

ผลผลิต / เป้าหมาย
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

ประชาชน

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
20,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
20,000

จ่ายจริง
19,690

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


(เงินรายได้)

2 โครงการวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย

1 ครั้ง/ปี

5,000

15,000

10,000



35,000

29,690

2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

"

(เงินรายได้)

รวม

25,000

0

0

หน ้าที 72

แนวทางการพัฒนาที่ 11.3 พัฒนากระบวนการจัดทําแผนพัฒนา ระบบการติดตามประเมินผลและกําหนดตัวชี้วัดขององค์กร

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ศึกษาดูงาน

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
-เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการ
100,000
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(เงินรายได้)
ไม่น้อยกว่า 30 คน

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
4,200

จ่ายจริง
0

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองวิชาการ
และแผนงาน

-คณะกรรมการตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
วิธีการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548
จํานวนไม่น้อยกว่า 40 คน

2 โครงการจัดทําแผน พัฒนาท้องถิ่นและ แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี

รวม

งบประมาณรายจ่ายประจําปี
แผนดําเนินงาน และรายงาน
การติดตามฯ จํานวนไม่น้อยกว่า
รายการละ 50 เล่ม

200,000

187,500

187,358.50



191,700

187,358.50

2

"

(เงินรายได้)

300,000

0

0

หน ้าที 73

แนวทางการพัฒนาที่ 11.4 พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของบุคลากร

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

1 โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติ งานสํานัก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสํานัก
ทะเบียนส่วนแยกในโรงพยาบาล

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
240,900

ทะเบียนส่วนแยกในโรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยงาน ประชาชนที่มีจิตอาสาสมัครใจ
ทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมโดย
ไม่หวังผลตอบแทนชุมชนละ1คน
จํานวน 47 ชุมชน รวม 47 คน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม คณะผู้บริหาร
จริยธรรมและทักษะการปฏิบัติงาน สมาชิกสภาเทศบาล
ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล
และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

(เงินรายได้)

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร

100,000

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

5 โครงการพัฒนาระบบไอที
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

10,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
240,900

233,258

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


10,000

0



30,000

27,915



"

150,000

112,289



"

100,000

100,000



กอง
สาธารณสุข ฯ

จ่ายจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

"

(เงินรายได้)

30,000
(เงินรายได้)

สมาชิกสภาเทศบาล

(เงินรายได้)

-บุคลากรให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน จํานวน 30 คน
-ปรับปรุงระบบและupdate
program Info40แฟ้ม ศูนย์1-5

100,000
(เงินรายได้)

หน ้าที 74

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
งานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้างและพนักงานครู
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

รวม

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
200,000

200,000

680,900

730,900

673,462

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
20,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
20,000

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
200,000

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


(เงินรายได้)

5

1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กอง
สาธารณสุข ฯ

0

แนวทางการพัฒนาที่ 11.7 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี

รวม

ผลผลิต / เป้าหมาย
-จํานวนเงินภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องที่
จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
-จํานวนลูกหนี้ค้างชําระลดลง

จ่ายจริง
18,290

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


(เงินรายได้)

20,000

20,000

18,290

1

0

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
การคลัง

0

หน ้าที 75

แนวทางการพัฒนาที่ 11.8 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ข้อมูลจํานวนผู้เข้าข่ายต้อง
ภูมิศาสตร์ (GIS)

ชําระภาษีตามทะเบียนทรัพย์สิน
(ผท.4) ครบถ้วน

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
799,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
674,000

658,813

674,000

658,813

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


(เงินรายได้)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
การคลัง

-ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุง
ดูแลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน GIS
รวม

799,000

1

0

0

หน ้าที 76

แนวทางการพัฒนาที่ 11.9 บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปด้านการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ที่

โครงการ / กิจกรรม
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
-เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

จ่ายจริง

6,155,000

6,155,000

6,154,560



11,228,000

11,198,128.13



889,500

867,562



2,864,000

2,723,495.55



1,655,097

1,560,007.81



780,000

617,212.32



170,000

152,929.23



90,000

82,000



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

-เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

11,112,500
(เงินรายได้)

งบดําเนินการ
-ค่าตอบแทน

925,000
(เงินรายได้)

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

4,200,000
(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

1,321,600
(เงินรายได้)

-ค่าสาธารณูปโภค

770,000
(เงินรายได้)

งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)

100,000
(เงินรายได้)

เงินอุดหนุน

90,000

หน ้าที 77

ที่

โครงการ / กิจกรรม
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
-เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

จ่ายจริง

5,075,600

5,228,400

5,183,723.69



75,500

62,199



995,000

871,607.55



381,420

312,621.76



137,000

103,537.89



270,000

267,080.80



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

131,000
(เงินรายได้)

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

1,310,000
(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

365,000
(เงินรายได้)

-ค่าสาธารณูปโภค

52,000
(เงินรายได้)

งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)

250,000
(เงินรายได้)

หน ้าที 78

ที่

โครงการ / กิจกรรม
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
-เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

จ่ายจริง

8,713,300

8,568,800

8,561,659.39



540,900

534,913.94



3,025,000

2,957,027.51



1,107,477

1,061,709.71



98,000

86,496.64



75,000

69,850.62



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

634,400
(เงินรายได้)

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

2,210,000
(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

750,000
(เงินรายได้)

-ค่าสาธารณูปโภค

98,000
(เงินรายได้)

งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)

40,000
(เงินรายได้)

หน ้าที 79

ที่

โครงการ / กิจกรรม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
-เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

จ่ายจริง

8,594,700

8,899,430

8,872,334.56



214,200

201,206



115,000

89,105



1,564,320

1,422,323.90



125,000

106,575.07



176,070

172,466



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

336,000
(เงินรายได้)

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

85,000
(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

1,741,300
(เงินรายได้)

-ค่าสาธารณูปโภค

110,000
(เงินรายได้)

งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)

500,000
(เงินรายได้)

หน ้าที 80

ที่

โครงการ / กิจกรรม
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
-เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

จ่ายจริง

1,205,000

1,244,600

1,236,053.33



124,400

94,600



10,000

7,490



181,000

95,713.40



110,000

93,000



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

143,000
(เงินรายได้)

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

50,000
(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

195,000
(เงินรายได้)

งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)

100,000
(เงินรายได้)

งานป้องกันฯ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

-

หน ้าที 81

ที่

โครงการ / กิจกรรม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

จ่ายจริง

4,335,500

4,640,500

4,564,584.36



280,400

253,092.58



313,000

295,065



538,916

460,260.11



30,000

27,167.03



125,685

122,658.50



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

240,400
(เงินรายได้)

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

250,000
(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

415,000
(เงินรายได้)

-ค่าสาธารณูปโภค

5,000
(เงินรายได้)

งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)

50,000
(เงินรายได้)

หน ้าที 82

ที่

โครงการ / กิจกรรม
งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
งบบุคลากร
-เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

จ่ายจริง

55,934,200

54,564,200

54,408,609.86



120,000

111,350



1,208,500

1,134,082.25



544,000

543,384.50



11,743,300

11,691,032.40



1,285,000

1,132,321.80



19,821,200

18,091,200

18,057,900



100,000

100,000

100,000



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

110,000
(เงินรายได้)

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

627,000
(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

409,000
(เงินรายได้)

-ค่าอาหารเสริม (นม)

13,573,300
(เงินรายได้)

-ค่าสาธารณูปโภค

1,020,000
(เงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน
-เงินอุดหนุนส่วนราขการ
-เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

หน ้าที 83

ที่

โครงการ / กิจกรรม
งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
1,400,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
1,000,000

1,000,000

1,157,600

1,154,555.80



88,700

71,145



71,000

52,512



70,000

59,924



3,069,400

3,058,377.50



98,000

89,705



จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบบุคลากร
-เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1,137,600
(เงินรายได้)

งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

88,700
(เงินรายได้)

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

56,000
(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

70,000
(เงินรายได้)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

2,872,400
(เงินรายได้)

งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

88,000
(เงินรายได้)

หน ้าที 84

ที่

โครงการ / กิจกรรม
-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

ผลผลิต / เป้าหมาย

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
50,000

19,820.80

381,014

368,386.80



32,000

22,328.40



30,000

30,000



355,000

355,000

352,500



377,000

381,000

375,840



10,000

2,500



ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
160,000

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

295,000
(เงินรายได้)

-ค่าสาธารณูปโภค

32,000
(เงินรายได้)

งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)

10,000
(เงินรายได้)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
งานโรงพยาบาล
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

(เงินรายได้)

งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

10,000
(เงินรายได้)

หน ้าที 85

ที่

โครงการ / กิจกรรม

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

จ่ายจริง

20,000

20,000

0



52,000

42,163.36



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

52,000
(เงินรายได้)

งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)

30,000

10,000

0

งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1,878,100

1,664,100

1,662,540



30,000

24,980



185,000

168,560.55



118,000

81,600



59,000

58,786





(เงินรายได้)

งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

70,000
(เงินรายได้)

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

140,000
(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

155,000
(เงินรายได้)

งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)

10,000

หน ้าที 86

ที่

โครงการ / กิจกรรม
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

จ่ายจริง

6,172,100

5,678,100

5,675,456.45



295,000

277,850



840,000

734,866



132,000

102,439.48



65,000

51,189.81



1,624,200

1,622,805



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

304,000
(เงินรายได้)

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

630,000
(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

160,000
(เงินรายได้)

-ค่าสาธารณูปโภค

125,000
(เงินรายได้)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

1,616,200
(เงินรายได้)

หน ้าที 87

ที่

โครงการ / กิจกรรม
งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

จ่ายจริง

55,000

55,000

30,012



35,000

10,541.25



362,628

321,614.80



20,000

15,456.24



20,000

15,493.60



938,200

937,680



5,000

0

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

100,000
(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

334,700
(เงินรายได้)

-ค่าสาธารณูปโภค

20,000
(เงินรายได้)

งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)

20,000
(เงินรายได้)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

947,200
(เงินรายได้)

งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

5,000



(เงินรายได้)

หน ้าที 88

ที่

โครงการ / กิจกรรม

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

จ่ายจริง

20,000

60,000

56,069



20,000

20,000

19,980



-

-

-

4,866,300

4,842,460



224,000

198,660



190,000

151,336.30



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

-ค่าสาธารณูปโภค

(เงินรายได้)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

4,993,100
(เงินรายได้)

งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

244,000
(เงินรายได้)

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

103,000
(เงินรายได้)

หน ้าที 89

ที่

โครงการ / กิจกรรม
-ค่าวัสดุ

ผลผลิต / เป้าหมาย

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
660,000

611,610.66

32,000

26,517.49



30,000

102,000

94,107.80



1,122,500

1,238,500

1,233,662.90



106,000

58,857.42



35,000

20,978.61



2,742,000

2,669,849.62



ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
525,000

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

-ค่าสาธารณูปโภค

25,000
(เงินรายได้)

งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)
งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

(เงินรายได้)

งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

105,000
(เงินรายได้)

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

30,000
(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

2,437,000
(เงินรายได้)

งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)

30,000

15,000

8,640



เงินอุดหนุน
-เงินอุดหนุนส่วนราชการ

300,000

256,000

252,346.30


หน ้าที 90

ที่

โครงการ / กิจกรรม
งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

จ่ายจริง

3,419,700

3,714,500

3,667,158.80



204,000

201,310



8,265,200

8,042,955



2,125,000

2,075,067.66



1,250,000

1,239,169.71



100,000

63,000

58,820



12,178,600

12,926,100

12,804,078.06



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

200,000
(เงินรายได้)

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

8,950,800
(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

2,290,000
(เงินรายได้)

-ค่าสาธารณูปโภค

1,000,000
(เงินรายได้)

งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

(เงินรายได้)

หน ้าที 91

ที่

โครงการ / กิจกรรม
งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

จ่ายจริง

353,600

288,600

248,540



5,882,700

5,408,623.48



6,122,000

5,966,709.27



400,000

363,675.69



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

6,258,700
(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

6,939,000
(เงินรายได้)

-ค่าสาธารณูปโภค

400,000
(เงินรายได้)

งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)

1,700,000

1,394,300

1,392,426.59



งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน
-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

2,428,400

2,277,428

2,174,283



471,000

442,299.05



15,000

0

(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

386,000
(เงินรายได้)

งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)

30,000



หน ้าที 92

ที่

โครงการ / กิจกรรม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
งบดําเนินงาน
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

จ่ายจริง

1,183,600

1,281,600

1,280,700.06



114,400

96,659



20,000

18,347



130,000

48,602.16



2,262,000

1,972,860.68



3,307,200

3,157,815.74



270,000

262,650



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

78,400
(เงินรายได้)

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

20,000
(เงินรายได้)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว
-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

350,000
(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

2,629,000
(เงินรายได้)

-ค่าสาธารณูปโภค

3,232,000
(เงินรายได้)

งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)

200,000

หน ้าที 93

ที่

โครงการ / กิจกรรม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

จ่ายจริง

6,591,400

6,918,500

6,889,902.61



330,300

286,950



327,000

283,011.80



3,680,200

3,629,304.28



183,500

180,556.27



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

266,000
(เงินรายได้)

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

250,000
(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

2,760,000
(เงินรายได้)

-ค่าสาธารณูปโภค

170,000
(เงินรายได้)

งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)

300,000

209,000

208,623.12



เงินอุดหนุน
-เงินอุดหนุนส่วนราชการ

500,000
(เงินอุดหนุน)

480,000

471,284



หน ้าที 94

ที่

โครงการ / กิจกรรม
แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

จ่ายจริง

718,500

718,500

707,023.23

10,000

0

1,310,000

1,285,595



208,200

195,747.80



780,000

702,848.09



10,000

0

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ



(เงินรายได้)

งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

10,000



(เงินรายได้)

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

1,410,000
(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

220,000
(เงินรายได้)

-ค่าสาธารณูปโภค

920,000
(เงินรายได้)

งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)

10,000



หน ้าที 95

ที่

โครงการ / กิจกรรม
งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

จ่ายจริง

854,600

911,600

910,680



5,000

0



405,000

396,755



225,000

219,322



582,000

520,338.72



80,000

198,000

195,465.53



36,179,100
(เงินรายได้)

35,266,100

34,350,235.23



295,702,100

285,773,485 279,813,798.76

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

งบดําเนินงาน
-ค่าตอบแทน

5,000
(เงินรายได้)

-ค่าใช้สอย (ไม่รวมโครงการ)

475,000
(เงินรายได้)

-ค่าวัสดุ

95,000
(เงินรายได้)

-ค่าสาธารณูปโภค

532,000
(เงินรายได้)

งบลงทุน (ไม่รวมครุภัณฑ์)
แผนงานงบกลาง
-งบกลาง
ค่าชําระหนี้เงินต้น , ค่าชําระดอกเบี้ย
เงินสํารองจ่าย,รายจ่ายตามข้อผูกพัน
-เงินบําเหน็จ / บํานาญ
รวม

130

5

0

หน ้าที 96

แนวทางการพัฒนาที่ 11.10 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
19,600,000

งบประมาณ
อนุมัติ
เทศบัญญัติ
19,600,000

19,600,000

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1

-โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน
เทศบาล

2

-โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลังคาพร้อมฝ้าเพดาน(ชั้น4)อาคาร
สํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

4,000,000

4,000,000

4,000,000



"

3

-โครงการปรับปรุงศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2

446,500

446,500

446,500



กอง
สาธารณสุข

24,046,500

24,046,500

24,046,500

รวม

0

0

หมายเหตุ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

3

หน ้าที 97

แนวทางการพัฒนาที่ 11.11 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

ที่

โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
-จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
ปลัดเทศบาล
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP
แบบมุมมองคงที่พร้อมติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้
1. เป็นกล้องวงจรปิดชนิด
IP/Network Camera ที่ติดตั้ง
ด้วยมุมการมองภาพแบบคงที่
2. สามารถแสดงภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืน(Day/Night
Camera) โดยมีการควบคุมการ
เลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัว
กล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการ
บันทึกภาพ
3. มีระบบการ Scan ภาพแบบ
Progressive Scan หรือดีกว่า
4. มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า
1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS
หรือMOS หรือดีกว่าพร้อมเลนส์

900,000

900,000

900,000



(เงินรายได้)

"

"

หน ้าที 98

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย
ช่องรับแสง(Iris)แบบอัตโนมัติได้
5. สามารถตั้งค่าการแสดงความ
ละเอียดภาพ สําหรับพื้นที่ทั่วไป
และสําหรับพื้นที่สําคัญ ให้แตก
ต่างกันได้และสามารถส่งสัญญาณ
ภาพได้ ที่ 25 FPS หรือดีกว่า
6. มีความละเอียดของกล้องตั้งแต่
2 MegaPixels ขึ้นไป หรือ
Full HD 1080p หรือดีกว่า
7. มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า
0.5 LUXสําหรับการแสดงภาพสี
(Day Mode) และไม่มากกว่า
0.05 LUXสําหรับการแสดงภาพ
ขาวดํา (Night Mode) หรือดีกว่า
8. มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ
Back Focus เพื่อให้ภาพที่มีความ
คมชัดทั้งในเวลากลางวันและ
กลางคืนสําหรับพื้นที่สําคัญ
9.สามารถแสดงรายละเอียดของ
ภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก
(Wide Dynamic Range)
10. รองรับการส่งสัญญาณภาพ
แบบ Multi Stream สําหรับ
พื้นที่สําคัญ
11. ส่งสัญญาณภาพแบบ
ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

หน ้าที 99

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558

งบประมาณ
อนุมัติ

จ่ายจริง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ

12. สามารถทํางานผ่านระบบ
เครือข่ายตามมาตรฐาน IPv4
หรือ IPv6 ได้
13. ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66
หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสําหรับ
หุ้มกล้อง(Housing)ที่ได้มาตรฐาน
IP66 หรือ ดีกว่า
14.สามารถใชงานกับกระแสไฟฟ้า
ที่จ่ายออกจากอุปกรณ์แบบ
Power Over Ethernet (PoE)
-จัดซื้อเครื่องโทรสาร

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ
20 แผ่น จํานวน 2 เครื่อง

-จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,000 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ล
แค็บ 4 ประตู
2.เป็นกระบะสําเร็จรูป
3.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

36,000

36,000

36,000



"

787,000

787,000



"

(เงินรายได้)

787,000

หน ้าที 100

ที่

โครงการ / กิจกรรม
-จัดซื้อโต๊ะทํางาน

-จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
ขนาด 32 นิ้ว

ผลผลิต / เป้าหมาย
โต๊ะทํางานขนาดไม่น้อยกว่า
1.80 ม. 2 ลิ้นชักซ้าย – ขวา
จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 เครื่อง

-จัดซื้อเครื่องประดาน้ํา

จ่ายจริง

9,000

9,000

18,000

18,000

180,000

180,000

180,000

95,000

95,000

94,500



"

85,000

85,000



"



"

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
9,000

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


(เงินรายได้)

18,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

"



(เงินรายได้)

-ชุดผจญเพลิงกันความร้อน
NOMEX
-จัดซื้อเครื่องสูบน้ําดีเซล

งบประมาณ
อนุมัติ

จํานวน 2 เครื่อง
(ฝ่ายป้องกันฯ)
จํานวน 3 ชุด
(ฝ่ายป้องกันฯ)



"

(เงินรายได้)

85,000
(เงินรายได้)

-เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน
ชนิดติดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด
24,000 บีทียู

จํานวน 1 เครื่อง
(ฝ่ายเทศกิจ)

33,000

33,000

32,000

-จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน - น้ําเย็น

จํานวน 1 เครื่อง

12,000

12,000

12,000



"

หน ้าที 101

ที่

โครงการ / กิจกรรม
-จัดซื้อกล้อง วีดีโอ

-จัดซื้อรถจักรยานยนต์

ผลผลิต / เป้าหมาย
จํานวน 1 เครื่อง
(ฝ่ายป้องกันฯ)
รถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
140 ซีซี
-ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณ์
และค่าจดทะเบียน

งบประมาณ
อนุมัติ

จ่ายจริง

15,000

0

61,000

61,000



"

55,000

55,000

52,000



สํานัก
การคลัง

46,000

46,000

46,000



"

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
15,000

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


(เงินรายได้)

75,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

(เงินรายได้)

-มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.2350-2551

-จัดซื้อรถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
120 ซีซี
-ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณ์
และค่าจดทะเบียน
-มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.2350-2551

-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
ขนาด 13,000 บีทียู

จํานวน 2 เครื่อง
(ฝ่ายแผนที่ภาษี)

(เงินรายได้)

หน ้าที 102

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (ไม่รวมจอ)
ประมวลผล แบบที่ 2(ไม่รวมจอ)
จํานวน8เครื่องๆละ27,000บาท
-ฝ่ายแผนที่ภาษี 5 เครื่อง
-ฝ่ายพัฒนารายได้ 3 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
ไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว) ราคาเครื่อง
ละ 30,000 บาท ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
135,000

งบประมาณ
อนุมัติ

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


จ่ายจริง

61,300

61,250

15,200

15,190



"

4,500

4,450



"

(เงินรายได้)

30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
การคลัง

(เงินรายได้)

-ฝ่ายพัฒนารายได้ จํานวน 2 เครื่อง

-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา
LED ขาวดํา ( 25 หน้า/นาที)
ราคาเครื่องละ 5,500 บาท

5,500
(เงินรายได้)

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
-ฝ่ายพัสดุฯ จํานวน 4 เครื่อง

หน ้าที 103

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
-จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด1kVA เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
5,100
จํานวน 1 เครื่องตามเกณฑ์ราคา (เงินรายได้)
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
(ฝ่ายแผนที่ภาษี)
-จัดซื้อตู้สําหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่1
(ขนาด 36 U)

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์แบบที่1(ขนาด 36U)
จํานวน 1 ตู้ ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
-ฝ่ายแผนที่ภาษี

-จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงาน เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป
เก็บเอกสารทั่วไป จํานวน1 เครื่อง

20,000

งบประมาณ
อนุมัติ

จ่ายจริง

2,300

2,300

17,300

17,250

3,100

3,100

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
การคลัง

"



(เงินรายได้)

3,100
(เงินรายได้)



กองวิชาการ
และแผนงาน

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
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ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

-จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่2 คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ 2
จํานวน 1 เครื่องตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น
หรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศแบบ
แยกส่วนพร้อมติดตั้ง) ฉลากประหยัด
ไฟเบอร์ 5

งบประมาณ
อนุมัติ

จ่ายจริง

20,000

20,000

28,000

27,000



"

50,000

49,300



"

100,000

98,000



"

50,900

50,900

50,900

105,000

81,000

80,710

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
20,000
(เงินรายได้)

ขนาด 18,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง

(เงินรายได้)

-จัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย
พร้อมติดตั้ง

จํานวน 1 ชุด

50,000

-จัดซื้อเครื่องรับหอกระจายข่าว
ไร้สายพร้อมติดตั้ง

จํานวน 4 ชุด

-กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมเลนส์
และแฟรชภายนอก

จํานวน 1 ชุด

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


28,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองวิชาการ
และแผนงาน

(เงินรายได้)

100,000
(เงินรายได้)





"

สํานัก
การศึกษา
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ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 7
132,000
เครื่องๆ ละ 33,000 บาท
(เงินรายได้)

-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น
หรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศแบบ
แยกส่วน พร้อมติดตั้ง) ฉลากประหยัด
ไฟเบอร์ 5
-จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มสํานักงาน
-ขนาด2.40 ม.x50ซม.x2.80ม.
จํานวน 2 ตู้
-จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้

100,000

งบประมาณ
อนุมัติ

ผลการดําเนินงาน
หน่วยงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง รับผิดชอบ
ดําเนินการ ดําเนินการ

กองสวัสดิการ
สังคม

จ่ายจริง

66,000

66,000

100,000

99,600



"

7,000

7,000



"

หมายเหตุ

(เงินรายได้)

7,000
(เงินรายได้)

-จัดซื้อชุดเพาเวอร์มิกเซอร์

20,280

20,280

20,280



"

-จัดซื้อลําโพง

15,000

15,000

15,000



"

-จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)

46,000

46,000

46,000



"

9,400

9,400

9,400



กอง
สาธารณสุขฯ

15,000

13,500



"

-ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต

จํานวน 1 เครื่อง

(เงินรายได้)

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
1 ชุดพร้อมอุปกรณ์
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆ
จํานวน 1 เครื่อง

15,000
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ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

-จัดซื้อเครื่องเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์ เครื่องเชื่อมเหล็กและตัดเหล็ก
พร้อมถังออกซิเจน และถังอซิลีน
จํานวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์
สายยาว 15 ม., เกย์ออกซิเจน
อชิลีน พร้อมใช้งานจํานวน 1 ชุด
-จัดซื้อถังไฟเบอร์กลาสกลม
จํานวน 4 ถัง
-จัดซื้อปั๊มน้ําทะเล

-จัดซื้อปากกาจับชิ้นงาน

-จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

ปั๊มน้ําทะเล จํานวน 1 ชุด
ราคาชุดละ 16,500 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
-ขนาด 2 แรงม้า (1500 W)
-ใบพัดน้ําทําจาก Polyamide
เรือนปั๊มทํางานPolypropylene
ฝาครอบทําจากPolycarbonate
ใช้ไฟ 380 V.AC. 3 Pahase
มีOver Load ในตัว ปริมาณการ
ไหลของน้ําสูงสุดไม่ต่ํากว่า 640
ลิตร/นาที แรงดูดสูงสุดไม่ต่ํากว่า
4 เมตร ส่งน้ําได้สูงสุดไม่ต่ํากว่า
18 เมตร
จํานวน 1 ตัว

งบประมาณ
อนุมัติ

จ่ายจริง

19,000

19,000

94,000
(เงินรายได้)
16,500
(เงินรายได้)

71,000

70,620



"

16,500

15,880



"

14,900
(เงินรายได้)

14,900

14,300



"

41,500
(เงินรายได้)

41,500

41,000



"

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
19,000

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


(เงินรายได้)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
การช่าง
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ที่

โครงการ / กิจกรรม
-จัดซื้อกล้องวงจรปิด

งบประมาณ
อนุมัติ

จ่ายจริง

55,000

0

35,000

34,040



"

40,000
(เงินรายได้)

20,000

19,260



"

75,000
(เงินรายได้)

25,000

24,075



"

ผลผลิต / เป้าหมาย

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
90,000
จํานวน2 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (เงินรายได้)
-กล้องสีอินฟาเรด จํานวน4 ตัว
-เครื่องบันทึกภาพ DVR ขนาด
16 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
การช่าง

-จอรับภาพ LCD ขนาด 21 นิ้ว 1 เครื่อง

-จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่

จํานวน 1 ชุด

35,000
(เงินรายได้)

-จัดซื้อปั๊มจุ่มแสตนเลส

-จัดซื้อปั๊มหอยโข่งแสตนเลส
แบบหน้าแปลน

จํานวน 6 ชุด

ปั๊มหอยโข่งแสตนเลสแบบหน้า
แปลน จํานวน 3 ชุด
ราคาชุดละ 25,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
-ขนาด 3 แรงม้า ใช้ไฟ 380 V.AC.
-ปริมาณน้ําสูงสุด 450 ลิตร/นาที

ส่งสูง สุด 33 เมตร
-ใบพัดน้ําและเสื้อปั๊มน้ําทําจาก
แสตนเสล
-ทุกชิ้นส่วนที่สัมผัสกับน้ําทําจาก
วัสดุที่ไม่เป็นสนิมปราศจากสารพิษ
-Protection IP 55 Insulation
F class

หน ้าที 108

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / เป้าหมาย

-เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด
ไม่ต่ํากว่า 24,000 บีทียู
-เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด
ไม่ต่ํากว่า 36,000 บีทียู
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ งานบริการสาธารณสุขและ
1 ชุดพร้อมอุปกรณ์
งานสาธารณสุขอื่นๆ
จํานวน 1 เครื่อง

รวม
รวม

งบประมาณ
อนุมัติ

จ่ายจริง

33,000

32,800

44,000

44,000

43,500



"

15,000

15,000

13,500



กอง
สาธารณสุข

ตามแผนสามปี
พ.ศ. 2558
33,000

3,761,180
395,708,030

3,434,180
3,346,705
366,000,000 358,780,906.74

ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดําเนินการ


43

2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานัก
การช่าง

1

หน ้าที 109

