


 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ใน        
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้ อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) เทศบาลนคร
อุบลราชธานี ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์เทศบาลนครอุบลราชธานี 
      

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 

  (นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ) 
                      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นเคร่ืองมือในการแปลงนโยบายคณะ
ผู้บริหาร ไปสู่การปฏิบัต ิโดยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาในอนาคต ซึ่งภายใต้แนวทางการพัฒนาจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบ
ถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาทีผ่่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อวางแผนพัฒนาในอนาคตได้เป็นอยา่งดี 

 

ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็น
การติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปงีบประมาณที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และด้านการพัฒนาระบบ
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติได้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร แล้วจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาเทศบาลในอนาคตต่อไป ซึ่งการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลนครอุบลราชธานีฉบับนี้ได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่ให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูลจนท าใหก้ารด าเนินงานลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
คณะผู้บริหาร ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ตัดสินใจบริหารจัดการ
ทรัพยากรและก าหนดทิศทางการพัฒนาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้เทศบาลนครอุบลราชธานีมีการ
พัฒนาอย่างแท้จริง 

 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 – เดือนกันยายน 2561) 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   

 

บทที ่1 
บทน า 

 

----------------------------------------------------------------- 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการ  และด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาของเทศบาล เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล  และเพ่ือให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
รวมทั้งจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีกองวิชาการและแผนงานในฐานะเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ท าหน้าที่รวบรวมและจัดท ารายงานสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

ความหมายของการความหมายของการติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล    
การติดตาม (Monitoring) หมายถึงกิจกรรมที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ 

ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมาย
ซึ่งก าหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งท าให้เห็นความ 
จ าเป็นในการด าเนินการแก้ไข 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง 
เพ่ือประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ในแผน             
หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   

 

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้รับทราบถึง            
ผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็น
แนวทางท่ีผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

ความความส าคญัส าคญัของการของการติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล    
 การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิง

ยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง 
 การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้ 

1) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพ่ือเปรียบเทียบกับสมมุติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน 
2) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และใช้เป็นหลัก

ส าหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 
3) สามารถจัดท าระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
4) มีข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินว่าจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ 
ส าหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตาม และระบุปัญหาพ้ืนฐาน จะท าให้เราทราบถึง       

การเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการด าเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า 
1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่ 
2) วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้สมเหตุสมผล และสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่ 
3) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย 
4) ตัวชี้วัดที่น ามาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงใด 
5) มีเรื่องอะไรที่ประสบความส าเร็จ และควรสานต่อ 
6) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 
7) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร 

วธีิการติดตามและประเมินผลวธีิการติดตามและประเมินผล    
1. การติดตามและประเมินผลของเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบ

ความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ใน
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานจะได้พิจารณา
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วิธีการติดตามผลการด าเนินงาน เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ด าเนินการโดยให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัดเทศบาลติดตามการใช้งบประมาณ และด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ รวมทั้งจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน จ านวนงบประมาณที่ใช้จริงสรุปเป็นผลด าเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์        
การพัฒนาเสนอผู้บริหารเทศบาล เป็นรายไตรมาส ดังนี้  
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ไตรมาสที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2560  
 – เดือนธันวาคม 2560 

ไตรมาสที่ 2 เดือนเมษายน 2561 เพื่อพิจารณา (ร่าง) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครอุบลราชธานี รอบเดือนเมษายน 2561 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 และประกาศให้ประชาชนทราบตามระเบียบฯ 

ไตรมาสที่ 3 การประชุมเพ่ือพิจารณาการคัดเลือกประธาน และเลขานุการคณะกรรมการ   
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคม 2561 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2560 –   
               เดือนมิถุนายน 2561 
ไตรมาสที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2560 –  

เดือนกันยายน 2561) และเป็นการประชุมพิจาณา (ร่าง) การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และประกาศ
ให้ประชาชนทราบตามระเบียบฯ 

2. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาผ่านทางส่วนราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล 
คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ ตามแบบ 3/2 และ 
3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  เพื่อน าผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีจะด าเนินการประเมินผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาปีละ 1 ครั้ง 
ก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป เพ่ือให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จ
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้
เหมาะสมและสอดคล้อง เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลเป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์
การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลนครอุบลราชธานีในครั้งต่อไป 
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บทที ่2 
วิสัยทัศน์ พันธกจิ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

------------------------------------ 
    การบริหารของเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นให้ทุกคนทุกฝ่ายในเขตเทศบาล 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมจัดการ ร่วมรับผิดชอบ แก้ปัญหาพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีไปร่วมกัน และเพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์กรขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์และนโยบายที่วางไว้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงบริหารจัดการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ และ
เป็นการประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการทราบความก้าวหน้าของ
การด าเนินการตามแผนว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและกิจกรรมที่ ได้ก าหนดไว้
ส าหรับการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้มีการก าหนดการพัฒนาเทศบาลไว้ ดังนี้ 
 

วสัิยทัศน์วสัิยทัศน์การพฒันาการพฒันา ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 “ รวมคนทุกชนชั้น  สร้างสรรค์ทุกชุมชน ร่วมพัฒนานครอุบล สู่มหานคร ” 
 

พนัธกจิพนัธกจิ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบจราจร และผังเมือง 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ/สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา    ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

เทศบาลนครอุบลราชธานีในช่วงสี่ปี ไว้ 5 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร  
3) ปรับปรุงและพัฒนาการวางผังเมือง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา 

1) การแก้ไขปัญหาความยากจนและเพ่ิมรายได้ของประชาชน 
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2) ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการให้บริการ 
4) ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส่ง 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1) สร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบก าจัดขยะมูลฝอย  
4) ปรับปรุงและพัฒนาแม่น้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ 
5) ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของเมือง 
6) ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
1) ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
2) ปรับปรุงและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3) จัดระเบียบชุมชนในการสร้างความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4) รณรงค ์ประชาสัมพันธ ์เผยแพร่ให้ความรู ้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด 
5) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และให้ความรู้แก่ประชาชน 
6) จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน 
8) ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
9) ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
10) จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
11) ส่งเสริมเอกลักษณ์และประเพณีท้องถิ่น 
12) ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา 

13) ส่งเสริมภาครฐัเอกชนประชาชน ในการมีส่วนรว่มพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
14) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
15) ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสากล และกีฬาพ้ืนบ้าน 
16) ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์
แนวทางการพัฒนา 
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
2) ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
3) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
4) ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
5) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของท้องถิ่น 
6) ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลีย่นความรู้ประสบการณ์กับหนว่ยงานอ่ืนภายในประเทศและต่างประเทศ   
8) ส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหน่วยงาน 

นโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
          ในการบริหารงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ผู ้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ก าหนด
นโยบายไว้ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        จะปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้เป็นถนนที่เป็นมาตรฐาน และเหมาะสมกับชุมชน วางระบบ

ระบายน้ าเต็มรูปแบบ มีโครงข่ายเชื่อมต่อ จัดภูมิทัศน์สวยงามด้วยระบบสายไฟลงใต้ดินในถนนสายหลัก ขยายการ

ให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้อย่างทั่วถึง สร้างทางเท้า ปลูกต้นไม้เพ่ือความสวยงามและร่มรื่น 
 

2. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
         จะพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลและไม่มีขยะตกค้างตามชุมชน   

รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการใช้ประโยชน์จากขยะรวมถึงการลดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และ

เสียง ตลอดจนการจัดให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า และบ่อดักไขมันก่อนปล่อยน้ าเสียลงท่อระบายน้ า 
 

3. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                จะส่งเสริมการนันทนาการต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ จัดสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุ ดูแลช่วยเหลือเรื่อง            
ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย ให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี  คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งจะถือเอา
ปัญหาเยาวชนและครอบครัวเป็นเรื่องส าคัญ อีกทั้งจะจัดสวนสาธารณะให้มีความสมบูรณ์สวยงาม ปลอดภัย 
เพ่ือให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และศูนย์กลางออกก าลังกายของประชาชน และจะสานต่อโครงการ
พัฒนาริมฝั่งแม่น้ ามูล เพ่ือการพักผ่อนออกก าลังกาย และการท่องเที่ยว อีกทั้งส่งเสริมให้มีสถานที่ออกก าลังกาย
ส าหรับประชาชน รวมทั้งการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนทุกชุมชน 
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4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
                   จะส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                
และกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ทั้งด้านศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเทศกาลตลอด
ทั้งปี รวมทั้งการสร้างภาคีเครือข่ายทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม
อาเซียน และอินโดจีน เพ่ือการขับเคลื่อนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า             
การท่องเที่ยว  การลงทุนถือเป็นยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้กับประชาชน ในเรื่องการมีโอกาสในการสร้างรายได้
มากยิ่งขึ้น โดยจะเน้นให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้การพัฒนามุ่งสู่การพ่ึงตนเองให้ได้ 
 

5. นโยบายด้านการศึกษา 
                  จะส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีมาตรฐานและเป็นธรรมด้วยความเสมอภาค จัดให้มีโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับเด็กในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกคน จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ิมขึ้น มีศูนย์การเรียนรู้
ในโรงเรียน ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้เพื่อบริการเยาวชนและประชาชน และจัดให้มีศูนย์พัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

6. นโยบายด้านสาธารณสุข 
                  จัดให้มีศูนย์บริการสุขภาพชุมชน และการแพทย์ทางเลือกให้ครอบคลุ มพ้ืนที่เขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ทันสมัย เพ่ือรองรับ            
การเจริญเติบโตของเมือง โดยประชาชนทุกระดับต้องเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม  
                  พัฒนาตลาดสด และสถานประกอบการทุกแห่งในเขตเทศบาลให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีคุณภาพ  
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดูแลรักษา 
                  จัดระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ    
                 สนับสนุนและบูรณาการระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้มี
ประสิทธิภาพ และสามารถบริการช่วยเหลือประชาชนได้ตามมาตรฐาน 
  

7. นโยบายด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
                  จะร่วมกับประชาชน ชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ อนุรักษ์งานประเพณีศิลปวัฒนธรรม               
และศาสนา เช่น งานแห่เทียนพรรษา งานลอยกระทง งานสงกรานต์ งานแข่งเรือยาว งานบุญของคุ้มวัด  ชุมชน 
เป็นต้น รวมทั้งการจัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาปรับปรุงศาสนสถานให้มีความพร้อมรองรับ        
การปฏิบัติศาสนกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 

8. นโยบายด้านการท่องเที่ยว และการกีฬา 
                    จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทุกรูปแบบ เพ่ือท าให้เทศบาลนครอุบลราชธานี 
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคอีสานตอนล่าง มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเก่า 
และส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่นอกจากนี้ยังสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ด้านการกีฬาของ



- 8 - 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เด็กเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้มีทักษะด้านการกีฬา และส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพส าหรั บ
ประชาชนอย่างเหมาะสม 
 

9. นโยบายด้านการจราจร 
                 จะปรับปรุงระบบจราจร โดยสร้างถนนเพ่ือเพ่ิมช่องทางจราจร สนับสนุน ประสาน ส่งเสริมภารกิจ
และโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบรวมทั้งสร้างวินัยการจราจร 
เพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพของสัญญาณและเครื่องหมายจราจร จัดระบบการขนส่งมวลชน เชื่อมโยงระหว่างชุมชน 
ระหว่างเมือง รองรับการเจริญเติบโตของเมือง  
                  จัดรถบริการประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนเพ่ือลดความแออัดของการจราจร และบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชนในช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือความปลอดภัย

ให้กับชุมชน และเส้นทางจราจร 
 

10. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                  จะจัดระบบการช่วยเหลือ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ ให้เพียงพอและสามารถ
ช่วยเหลือประชาชนทุกสถานการณ์ครอบคลุมทุกชุมชน 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
------------------------------------ 

    เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     
ของเทศบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ที่ผ่านมา โดยเก็บ
ข้อมูลในเชิงปริมาณและข้อมูลเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี น ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังต่อไปนี้ 
     

1. การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์

การพัฒนา 
3. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

แบบรายงาน 

แบบติดตามแผนฯ        
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ      
(Input) 

แบบประเมินผลแผนฯ       
(Output) 

แบบที่ 1                                   
การประเมินการจัดท า                 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลนครอุบลราชธาน ี

แบบที่ 2                                 
แบบติดตามและประเมินผล                 

การด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของเทศบาลนคร

อุบลราชธาน ี

แบบท่ี 3/1                               
แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

แบบท่ี 3/2                                
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ด าเนินงานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีในภาพรวม 

แบบท่ี 3/3                                
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ด าเนินงานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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เมื่อพิจารณาผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุบลราชธานี ปรากฏว่า คณะผู้บริหารของ
เทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของเทศบาล และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลได้ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาดังกล่าว โดยเทศบาลได้เน้นการมีส่วนร่วมในจัดท าแผนพัฒนาให้เป็นไปตาม
แนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยได้ด าเนินการครบถ้วนในทุกประเด็นการประเมิน 
ดังต่อไปนี้ 
แบบท่ี 1   การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1. มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ  
     ท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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แบบท่ี 2 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลนครอุบลราชธานี 
1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

ยุทธศาสตร ์
ปีที ่1 (พ.ศ.2561) ปีที ่2 (พ.ศ.2562) ปีที ่3 (พ.ศ.2563) ปีที ่4 (พ.ศ.2564) รวม 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้าง 
  พื้นฐาน 

97 562,070,600 48 185,554,000 3 51,500,000 3 51,500,000 151 850,624,600 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 13 115,010,000 11 109,910,000 8 11,910,000 8 11,910,000 40 248,740,000 
3.การพัฒนาทรัพยากร    
  ธรรมชาติและ    
  สิ่งแวดล้อม 

24 175,191,216 10 7,463,316 8 7,266,900 8 7,266,900 50 197,188,332 

4.การพัฒนาคุณภาพ 
  ชีวิตและเสริมสร้าง 
  ความเข้มแข็งของ    
  ชุมชน 

142 259,976,540 103 212,105,220 102 211,605,220 102 211,605,220 449 895,292,200 

5.การพัฒนาระบบ 
  บริหารงานแบบมุ่ง 
  ผลสัมฤทธิ ์

162 314,168,460 24 26,819,200 20 18,219,200 21 23,219,200 227 382,426,060 

รวม 438 1,426,416,816 196 541,851,736 141 300,501,320 142 305,501,320 917 2,574,271,192 

 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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แผนภูมิที่ 2   แสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดอุบลราชธานี 

ปีที ่1 (พ.ศ.2561) ปีที ่2 (พ.ศ.2562) ปีที ่3 (พ.ศ.2563) ปีที ่4 (พ.ศ.2564) รวม 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

1.การพัฒนาเมืองน่าอยู ่   
  ทันสมัยและเสริมสร้าง 
  คุณภาพชวีิตประชาชน 

392 1,367,855,816 158 517,511,736 105 283,161,320 105 283,161,320 760 2,451,690,192 

2.การส่งเสริมการค้า 
  และการลงทุน 

6 6,070,000 2 520,000 2 520,000 2 520,000 12 7,630,000 

3.การส่งเสริมและการ 
  พัฒนาการท่องเท่ียว  
  เชิงคุณภาพ 

21 16,370,000 19 12,250,000 19 12,250,000 19 12,250,000 78 53,120,000 

4.การยกระดับการผลิต 
  และแปรรูปสินค้า 
  เกษตรสู่สากล 

- - - - - - - - - - 

5.การสร้างความมั่นคง 
  และความปลอดภัย  
  ของประชาชน 

19 36,121,000 17 11,570,000 15 4,570,000 16 9,570,000 67 61,831,000 

รวม 438 1,426,416,816 196 541,851,736 141 300,501,320 142 305,501,320 917 2,574,271,192 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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แผนภูมิที่ 3   แสดงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4  แสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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3. การเปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561        

 
 

แผนภูมิที่ 5   การเปรียบเทียบโครงการในแผนพัฒนาและจ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ.2561  
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    
  
  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ
ในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน ปี 2561 

จ านวนโครงการ
ที่ได้รับ

งบประมาณ     
ปี 2561 

ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณ       

ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ปี 2561 

จ านวน
งบประมาณใน
เทศบัญญัติ      
ปี 2561 

ร้อยละ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 97 13 13.40 562,707,600 34,955,500 6.21 
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 13 3 23.07 115,010,000 180,000 0.16 
3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ    
   และสิ่งแวดล้อม 

24 2 8.33 175,191,216 6,997,900 3.99 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสรมิ  
   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

142 73 51.40 259,976,540 196,703,700 75.66 

5.การพัฒนาระบบบริหารงาน  
   แบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

162 40 24.69 314,168,460 32,650,300 10.39 

รวม 438 131 29.91 1,426,416,816 271,487,400 19.03 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  โดยภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจ านวนโครงการที่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.2561   โครงการโครงการในแผนพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  มีจ านวนมีจ านวน  ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 438438  โครงการโครงการ  เป็นโครงการที่ได้รับเป็นโครงการที่ได้รับ
งบประมาณงบประมาณ  จ านวนจ านวน  113131  โครงกาโครงการ ร คิดเป็นคิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 2929.91 
 

แผนภูมิที่ 6  การเปรียบเทียบงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่ได้รับในเทศบัญญัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 

                   
  
  

 โดยภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่ได้รับใน        
เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561  งบประมาณในแผนพัฒนางบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  จ านวน จ านวน 1,426,416,8161,426,416,816  
บาทบาท  เป็นงบประมาณที่ได้รับในเทศบัญญัติเป็นงบประมาณที่ได้รับในเทศบัญญัติ  271,487271,487,4,40000  บาท คิดเป็นบาท คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 19.0319.03 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
แผนภูมิที่ 7  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนโครงการ            
ที่แล้วเสร็จ 

(1) 

จ านวนโครงการ            
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 
(2) 

จ านวนโครงการ              
ที่ไม่ได้

ด าเนินการ 
(3) 

 

จ านวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

(4) 

รวมโครงการที่   
แล้วเสร็จและอยู่

ในระหว่าง
ด าเนินการ (ร้อย
ละ) (1) + (2) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 13 3 2.29 7 5.34 3 2.29 - - 10 7.63 
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 3 2.29 - - - - - - 3 2.29 
3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ    
   และสิ่งแวดล้อม 

2 2 1.53 - - - - - - 2 1.53 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

73 63 48.09 - - 8 6.11 2 1.53 63 48.09 

5.การพัฒนาระบบบริหารงาน  
   แบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

40 38 29.01 1 0.76 - - 1 0.76 39 29.77 

รวม 131 109 83.21 8 6.11 11 8.40 3 2.29 117 89.31 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

75

80

85

90

95

100

ยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์ที่  

96.72%

99.91%

85.66%

89.82%

97.44%

                                    

5. การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561            

 

ยุทธศาสตร์ งบท่ีได้รับ 

การเบิกจ่าย 

งบปกติ เงินสะสม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 34,955,500 33,810,150 96.72 - - 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 180,000 179,840 99.91 - - 

3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ          
  และสิ่งแวดล้อม 

6,997,900 5,994,330.32 85.66 - - 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง 
  ความเข้มแข็งของชุมชน 

196,703,700 176,679,126.14 89.82 - - 

5.การพัฒนาระบบบริหารงานแบบ     
  มุ่งผลสัมฤทธิ ์

32,650,300 31,813,215 97.44 - - 

รวม 271,487,400 248,476,661.46 91.52 - - 

 
แผนภูมิที่ 8   การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
                  

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 18 -

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ งบทีไ่ดร้ับ งบทีเ่บิกจ่าย

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. และระบบระบายน้า้ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 9 1,785,000.00      1,548,000.00             

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. และระบบระบายน้า้ ซอยแยกซอยแจง้สนิท 4.7        

(ขา้งบ้านเลขที่ 12) 

581,400.00        508,000.00               

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. และระบบระบายน้า้ ซอยแจง้สนิท 3 2,065,500.00      1,886,000.00             

4 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 50,000.00          50,000.00                 

5 โครงการจดัท้าส่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000.00        100,000.00               

6 โครงการจดัต้ังกองอ้านวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี                              

และต้ารวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี

30,000.00          29,840.00                 

7 โครงการบ้ารุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,954,000.00      2,953,920.00             

8 โครงการบริหารจดัการระบบบ้าบัดน้า้เสียเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,043,900.00      3,040,410.32             

9 โครงการจดัหาครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาให้กบันักเรียนสถานศึกษาในสังกดัเทศบาล

นครอุบลราชธานี

      1,650,000.00                290,430.00 

10 โครงการอบรมและติดตามการจดัท้าแผนพัฒนาการศึกษาของส้านักการศึกษา           60,000.00                  30,266.00 

11 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของส้านักการศึกษา           30,000.00                  28,284.00 

12 โครงการสนับสนุนอาหาร เสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครอุบลฯ, 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกดัส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

(สพฐ.)

    21,619,000.00            20,108,192.88 

13 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครอุบลฯ,        

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียน สังกดัส้านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขัน้พื้นฐาน

(สพฐ.)และสังกดักองบัญชาการ ต้ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

    49,990,000.00            49,957,060.00 

14 โครงการนิเทศ ติดตามผลการจดัการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 20,000.00                           20,000.00 

การตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

โครงการทีม่กีารเบิกจ่ายและด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 109 โครงการ

โครงการทีอ่ยู่ระหว่างด้าเนนิการจ้านวน 8 โครงการ เปน็เงิน 30,768,150 บาท คิดเปน็ร้อยละ 6.11 โดยได้มีการด้าเนนิการ

               เทศบาลนครอุบลราชธานมีีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะป ีพ.ศ.2561 จ้านวน 438 โครงการ และเปน็

โครงการทีไ่ด้รับอนมุัติงบประมาณในการด้าเนนิการ จ้านวน 131 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 29.91 เปน็เงิน 271,487,400 บาท

เปน็เงิน 8,278,950 บาท คิดเปน็ร้อยละ 8.40 และโครงการทีม่ีการยกเลิก จ้านวน 3 โครงการ เปน็เงิน 550,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ซ่ึงมีการเบกิจา่ยและด้าเนนิโครงการแล้วเสร็จจ้านวน 109 โครงการ เปน็เงิน 217,708,511.46 บาท คิดเปน็ร้อยละ 83.21

กันเงินและก่อหนี้ผูกพันตามระเบยีบฯไว้แล้ว  ส้าหรับโครงการทีไ่ด้รับงบประมาณแต่ไม่ได้ด้าเนนิการ จ้านวน 11 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 : ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที ่3 : ดา้นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที ่4 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

คิดเปน็ร้อยละ 2.29 รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
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15 โครงการสรุปผลการด้าเนินงานด้านการจดัการศึกษาประจ้าปี 100,000.00                       100,000.00 

16 โครงการถนนเด็กเดิน         200,000.00                171,044.00 

17 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล              

นครอุบลราชธานี

500,000.00                       500,000.00 

18 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครอุบลราชธานี 250,000.00                       250,000.00 

19 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร          

มหาภูมิพลอดุลยเดช

100,000.00                         98,300.00 

20 โครงการอบรมลูกเสือจราจรแกเ่ยาวชน 60,000.00                           60,000.00 

21 โครงการเขา้ร่วมกจิกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกจิในอนาคตแห่งประเทศไทย     

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

70,000.00                           66,000.00 

22 โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนด้วย Stem โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 50,000.00                           50,000.00 

23 โครงการจดัท้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 450,000.00                       450,000.00 

24 โครงการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะกีฬาว่ายน้้า โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 50,000.00                           50,000.00 

25 โครงการรับบริจาคโลหิต           50,000.00                  49,950.00 

26 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 100,000.00                         93,985.00 

27 โครงการสนับสนุนกจิกรรมวัน อสม. 200,000.00        186,455.00               

28 โครงการรณรงค์ฉดีวัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข         100,000.00                  99,450.00 

29 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพคนและสัตว์           50,000.00                  49,906.31 

30 โครงการจดังานเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณบดินทร-       

เทพยวรางกรูและสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ-     

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์

        600,000.00                260,910.00 

31 โครงการสนับสนุนการจดังานของเทศบาล         508,000.00                357,200.00 

32 โครงการรณรงค์จดัระเบียบเมือง 50,000.00                           45,000.00 

33 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กบัสถานศึกษาในสังกดั

เทศบาลนครอุบลราชธานี

100,000.00                         99,400.00 

34 โครงการรณรงค์ป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา 593,000.00        90,000.00                 

35 โครงการปรับปรุงหลักสูตรในสถานศึกษา 100,000.00        100,000.00               

36 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi 84,000.00                           84,000.00 

37 โครงการพัฒนาการจดัการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่        

(SBMLD)

2,550,000.00                   2,550,000.00 

38 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000.00          50,000.00                 

39 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล                       

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

11,265,000.00               11,132,094.00 

40 โครงการสนับสนุนปัจจยัพื้นฐานส้าหรับนักเรียนยากจน 280,000.00                       269,000.00 
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41 โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก                          

ในสังกดัเทศบาลนครอุบลราชธานี

1,014,900.00      1,014,900.00             

42 โครงการจดังานมหกรรมการจดัการศึกษาท้องถิน่ 1,000,000.00      809,499.00               

43 โครงการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน 50,000.00                           47,650.00 

44 โครงการพฒันาคุณภาพยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา 60,000.00          59,800.00                 

45 โครงการสนับสนุนการจดังานประเพณีแห่เทียนพรรษา 100,000.00        100,000.00               

46 โครงการจัดพธิีบวงสรวงพระปทมุวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 50,000.00          37,100.00                 

47 โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายแุห่งชาติและวันครอบครัว         500,000.00 497,400.00               

48 โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจดัขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์

ประจ้าปี 2561

        200,000.00 199,500.00               

49 โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจดัท้าต้นเทียนพรรษาและการจดัขบวนแห่   

ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      2,000,000.00 2,000,000.00             

50 โครงการจดัพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง            1,000.00 650.00                     

51 โครงการจดัพิธีท้าบุญตักบาตรวันขึน้ปีใหม่ 10,000.00          10,000.00                 

52 โครงการแขง่ขนักฬีาเด็ก เยาวชน และประชาชน         550,000.00 500,226.00               

53 โครงการแขง่ขนักฬีานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่         800,000.00 798,414.00               

54 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 400,000.00        395,840.00               

55 โครงการประชุมชุมชน           50,000.00 50,000.00                 

56 โครงการอบรมพัฒนาสตรี และความเขม้แขง็ของครอบครัว           20,000.00 20,000.00                 

57 โครงการสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพในระดับทอ้งถิน่หรือพื้นที่ (สปสช.) 2,601,200.00      2,601,200.00             

58 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผู้พิการ      17,376,000.00 13,648,800.00           

59 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์         414,000.00 403,500.00               

60 โครงการสนับสนุนเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ      65,358,000.00 63,124,900.00           

61 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียง           50,000.00 50,000.00                 

62 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการการระดมความคิดเหน็ในการจัดท้าแผนพฒันาเทศบาล         150,000.00 97,114.00                 

63 โครงการศูนยก์ารเรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต้่า 50,000.00          44,490.00                 

64 โครงการจดัท้าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ สถานศึกษาในสังกดัเทศบาล            

นครอุบลราชธานี

1,250,000.00      500,000.00               

65 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการศึกษาตลอดชีวิต                

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2,000,000.00      1,331,512.00             

66 โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000.00          50,000.00                 

67 โครงการสร้างภูมิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 200,000.00        144,500.00               

68 โครงการส่งเสริมป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิวให้กบันักเรียน      

ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลนครอุบลราชธานี

10,000.00          10,000.00                 
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69 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่ม

จงัหวัดการศึกษาท้องถิน่ที่ 13 (เงินอุดหนุนทั่วไป)

150,000.00        150,000.00               

70 โครงการส้ารวจขอ้มูลจ้านวนสัตว์และขึน้ทะเบียนสัตว์ 32,300.00          32,088.00                 

71 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล                            

บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลนครอุบลราชธานี

703,000.00        203,115.95               

72 โครงการจดัท้าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กจิกรรมของเทศบาล         130,000.00 130,000.00               

73 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเกบ็รายได้       1,250,000.00 1,247,016.00             

74 โครงการพัฒนาระบบ e-LAAS ของส้านักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 150,000.00        149,270.00               

75 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี           

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี

          50,000.00 49,900.00                 

76 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียน              

สังกดัเทศบาลนครอุบลราชธานี

      1,000,000.00 1,000,000.00             

77 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายใน      

องค์กร

350,000.00        346,940.00               

78 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000.00        97,300.00                 

79 โครงการมอบโล่ประกาศเกยีรติคุณแกผู้่เกษียณอายรุาชการ                              

ส้าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจา้งประจ้า

100,000.00        94,620.00                 

80 โครงการจา้งนักเรียน นักศึกษาท้างานในช่วงปิดภาคเรียน 30,000.00          27,000.00                 

81 โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม         981,000.00 679,000.00               

82 โครงการประเมินผลการด้าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชานี           30,000.00 28,915.00                 

83 โครงการอบรมเร่ืองกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                     

แกพ่นักงานเทศบาลและพนักงานจา้งในสังกดัเทศบาล

50,000.00          49,900.00                 

84 โครงการปรับปรุงโถงชั้นล่างเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเป็นศูนยบ์ริการประชาชน

และศูนยข์อ้มูลขา่วสาร

51,800.00          46,300.00                 

85 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ                            

เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด

50,000.00          47,984.00                 

86 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล 1 190,000.00        190,000.00               

87 โครงการปรับปรุงห้องแม่ขา่ยกล้อง CCTV 69,000.00          68,000.00                 

88 โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรีส้าหรับเด็กอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 3                

สามัคคีวิทยาคาร

10,000.00          10,000.00                 

89 โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจา้ใหญ่องค์ต้ือ 385,000.00        385,000.00               

90 โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2 200,000.00        199,900.00               

91 โครงการเตรียมการรองรับการจดัเกบ็ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

750,000.00        749,670.00               

ยุทธศาสตร์ที ่5 : การพัฒนาคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ งบทีไ่ดร้ับ งบทีเ่บิกจ่าย
92 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในส้านักปลัดเทศบาล 85,100.00          85,100.00                 

93 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในส้านักการคลัง 834,300.00        833,300.00               

94 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน 99,600.00          99,600.00                 

95 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 57,200.00          57,200.00                 

96 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานรักษาความสะอาดงานจดัเกบ็ขยะมูลฝอย 16,437,000.00    16,433,200.00           

97 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในส้านักการช่าง 3,506,300.00      3,262,700.00             

98 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในหน่วยตรวจสอบภายใน 11,000.00          11,000.00                 

99 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในส้านักการศึกษา 708,300.00        708,300.00               

100 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1,288,000.00      1,280,000.00             

101 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 222,000.00        222,000.00               

102 โครงการจัดหาครุภณัฑ์ส้าหรับหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ โรงเรียนเทศบาลบรูพาอุบล 450,000.00        450,000.00               

103 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในวงโยธวาฑิตโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 392,000.00        392,000.00               

104 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจา้องค์ต้ือ 128,000.00        128,000.00               

105 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 114,600.00        114,000.00               

106 โครงการจดัหาเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 185,000.00        185,000.00               

107 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 591,100.00        591,100.00               

108 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจา้ใหญ่องค์ต้ือ 395,200.00        395,200.00               

109 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2 68,800.00          68,800.00                 

217,708,511.46        

 

                         รวมทัง้สิ้น  109  โครงการ
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ งบทีไ่ดร้ับ

1 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน ้าซอยชยางกูร 12 และ 14 6,834,000

2 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยสรรพสิทธิ ์14 1,904,000

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. และระบบระบายน ้าหนองบวั (ถนนเล่ียงเมอืง - ซอยธรรมวิถี 1) 4,462,500

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. และระบบระบายน ้าชยางกรู (ข้างบา้นเลขที่ 444 ซอยชยางกรู 2                   

และซอยเชื่อมซอยชยางกรู 6-8)

5,015,000               

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. และระบบระบายน ้าชยางกรู 2 (ช่วงซอยแยก ซอยชยางกรู 2.1-2.2) 8,959,000               

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน ้า ซอยอุบล-ตระการ 9 2,210,000

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน ้า ซอยบรูพาใน 6 483,650

8 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 900,000

รวมทัง้สิ้น  8  โครงการ 30,768,150

  โครงการทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 8 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่1 : ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่5 : ดา้นการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
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  โครงการที่ได้รับอนุมตัิงบประมาณ แต่ไม่ได้ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีจ านวนทั้งสิ้น 11 โครงการ งบประมาณ 8,278,950 บาท ดงันี ้

 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ 
(วัดใหม่กุดคุณ) 
(ส านักการช่าง) 

2,550,000 เนื่องจากผู้เสนอราคาได้เสนอราคาการก่อสร้างสูง
กว่างบประมาณอนุมัติ ทั้ง 3 ครั้ง จึงไม่สามารถหา
ผู้รับจ้างได ้

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบ
ระบายน้ าซอยแยกซอยถนนศรีณรงค์  
(ข้างบ้านเลขท่ี 74/2) 
(ส านักการช่าง) 

405,450 ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้  จึงไม่ได้มีการด าเนิน
โครงการดังกล่าว 

3. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ
ระบายน้ า ซอยชลประทาน-ท่าบ่อ 10  
(น้ าโจ้ก) (ส านักการช่าง) 

240,000 ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้  จึงไม่ได้มีการด าเนิน
โครงการดังกล่าว 

4. โครงการจัดการจราจร 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

10,000 โครงการดั งกล่ าว เป็นการตั้ ง เ พ่ื อสนับสนุน
งบประมาณสถานีต ารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี แต่
เนื่องจากสถานีต ารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ไม่มี
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จึงไม่ได้มี
การด าเนินโครงการดังกล่าว 

5. โครงการจัดการเลือกตั้ง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

10,000 ตั้ งไว้ เพ่ือรองรับการจัดการการเลือกตั้ ง แต่ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่มีการเลือกตั้ง จึงไม่ได้มี
การด าเนินโครงการดังกล่าว 

6. โครงการอุดหนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

2,120,000 เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในหมวด
เงินอุดหนุนและการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวด
เงินอุดหนุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด ตาม พ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 
67 ทวิ(8) แต่เนื่องจากสภาเทศบาลฯ มีมติไม่
ชัดเจน เทศบาลฯจึงได้มีหนังสือหารือแนวทางการ
ด าเนินการกับจังหวัดอุบลราชธานี แต่ไม่ได้รับการ
ตอบกลับจากจังหวัดฯ ประกอบกับงบได้ล่วงเลย
จนสิ้นปีงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

7. โครงการพัฒนาข้าราชการครู ครูผู้ดูแลเด็ก /
ผู้ดูแลเด็ก ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  
(ส านักการศึกษา) 

143,000 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวไม่สามารถเบิก -จ่าย งบประมาณได้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ คือ บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดเทศบาล  

8. โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน
การสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”   
สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  
(ส านักการศึกษา) 

100,000 เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงไม่ได้มีการด าเนิน
โครงการดังกล่าว 

9. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 
(ส านักการศึกษา) 

2,250,000 เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก    
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงไม่ได้มีการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว 

10. โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
(ส านักการศึกษา) 

450,000 เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก    
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงไม่ได้มีการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว 

11. โครงการส่งเสริมการขายสินค้าตลาดนัด
ชุมชน (ถนนคนเดิน) 
(ส านักการศึกษา) 

500 ด าเนินการโครงการแต่ไม่ได้เบิก-จ่ายงบประมาณ 
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ แต่ได้ด าเนินการ
โดยใช้เงินอุทิศเฉพาะจงในการด าเนินโครงการแทน 
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  โครงการที่ได้รับอนุมตัิงบประมาณ แต่ยกเลิกโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีจ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ งบประมาณ 550,000 บาท ดังนี ้

 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

1. โครงการสนับสนุนงบประมาณในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

50,000 ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
อุบลฯ แจ้งว่าไม่สามารถด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ    
พ.ศ.2561 

2. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในเทศบาล
นครอุบลราชธานี  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

200,000 ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สตง. ทักท้วงว่าไม่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่อีกทั้งยังมิใช่การจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองในการส่งเสริมการกีฬาแต่
อย่างใด จึงไม่สามารถน าค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬามาเบิกจ่ายตามระเบียบฯได้ 

3. โครงการฟุตบอลสามัคคีอะเคดามี่สู่
ความเป็นกีฬาอาเซียน โรงเรียน
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
(ส านักการศึกษา)  

    300,000 ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สตง. ทักท้วงว่าไม่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่อีกทั้งยังมิใช่การจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองในการส่งเสริมการกีฬาแต่
อย่างใด จึงไม่สามารถน าค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬามาเบิกจ่ายตามระเบียบฯได้ 
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โครงการทีได้รับเงินอุดหนุนเฉโครงการทีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561พาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

        โครงการ 
งบประมาณ 

งบท่ีได้รับ งบท่ีเบิกจ่าย 
1. โครงการชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาอุบล เทศบาลนคร

อุบลราชธานี อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี

96,400 96,400 

2. โครงการชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นครอุบลราชธานี 

อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี

144,600 144,600 

3. โครงการชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เทศบาล

นครอุบลราชธานี อ าเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี 

96,400 96,400 

4. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐาน

ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชน

ก้านเหลือง เทศบาลนครอุบลราชธานี อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัด

อุบลราชธาน ี

6,143,100 4,877,000 

รวม 6,480,500 5,214,400 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

แบบ 3 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
3.1 หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
คณะกรรมการดังกล่าวจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง  หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้ และให้
คณะกรรมการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภาทอ้งถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในทอ้งถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

การติดตามประเมินผล  จึงถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
เนื่องจากจะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน
และกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงาน มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม ทราบถึงปัญหาอุปสรรค 
รวมทั้งความส าเร็จและความล้มเหลวของการน าแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติ เพ่ือหาแนวทางที่
เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพื้นท่ีเทศบาลนครอุบลราชธานีไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

และเพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลนครอุบลราชธานี
จึงได้ท าการประเมินผล การด าเนินงานที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 
30 กันยายน 2561) เพ่ือทราบความก้าวหน้า ผลการด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด และน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่มุ่งมั่นให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ จึงให้
ความส าคัญในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2564) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของเทศบาลมากน้อยเพียงใด ตลอดจนการน าข้อเสนอแนะที่ได้รับ
ทราบมาท าการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในระยะต่อไป 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

3.2  วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนคร 

อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3)  เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน และการบริการของเทศบาลนครอุบลราชธานีให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3.3  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาของ 
     เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2) ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการด า เนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนคร     

อุบลราชธานีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3) มีแนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน และการบริการของเทศบาลนครอุบลราชธานีให้มี        

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3.4 การประเมินผล  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดท าโครงการ
ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยวิธีการส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงานของ
เทศบาลนครอุบลราชธานีจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล 
ผู้ประกอบการร้านค้า องค์กรอิสระ รวมทั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลจ านวน 106 ชุมชน ในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้  

       1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุบลราชธานีในภาพรวม    
(ตามแบบ 3/2 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  

       2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
(ตามแบบ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่  

  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
            3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
            4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
            5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ซ่ึงได้ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจในเรื่องเก่ียวกับ  
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

        3) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 

4) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

5) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   
 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานในภาพรวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ไม่ระบุ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น  
   ในโครงการ/กิจกรรม 

19.7 67.6 9.6 3.1 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ 
   กิจกรรม 

14.9 69.7 12.0 3.4 

3. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อ 
   สาธารณะ 

15.0 68.9 12.6 3.5 

4. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ 
   กิจกรรม 

15.5 65.7 15.3 3.5 

5. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 14.4 68.2 13.9 3.5 
ภาพรวม 15.9 68.0 12.7 3.4 

  

จากข้อมูลดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีใน
ภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ โดยมีรายละเอียดรายข้อมีรายละเอียดรายข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความ  
พึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมเป็นอันดับ 1 ร้อยละ 69.7 
รองลงมา ได้แก่ มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ร้อยละ 68.9 การด าเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 68.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรมร้อยละ 67.6 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรมร้อยละ 
65.7 ตามล าดับ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
     ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
  ชาย   
  หญงิ 
  ไม่ระบ ุ

 
306 
457 
71 

 
36.7 
54.8 
8.5 

รวม 834 100 
อายุ 
  ต่ ากว่า 20 ป ี
  20-30 ปี 
  31-40 ปี 
  41-50 ปี 
  51-60 ปี 
  60 ปีขึ้นไป 
  ไม่ระบ ุ

 
17 
67 
73 
145 
222 
265 
45 

 
2.0 
8.0 
8.8 
17.4 
26.6 
31.8 
5.4 

รวม 834 100 
การศึกษา 
  ประถมศึกษา 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  ปริญญาตร ี
  สูงกว่าปริญญาตร ี
  อื่นๆ 
  ไม่ระบุ  

 
201 
252 
85 
154 
22 
9 

111 

 
24.1 
30.2 
10.2 
18.5 
2.6 
1.1 
13.3 

รวม 834 100 
อาชีพหลัก 
  รับราชการ 
  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
  ค้าขาย  
  รับจ้าง 
  นักเรียน นักศึกษา 
  เกษตรกร 

 

67 
49 
208 
158 
22 
23 

 

8.0 
5.9 
25.0 
18.9 
2.6 
2.8 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน ร้อยละ 

  อื่นๆ   
  ไม่ระบุ       

151 
156 

18.1 
18.7 

รวม 834 100 
                  

  ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 11    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
          ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน  

หัวข้อการประเมิน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ระบ ุ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1) การก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ระบบ 
ระบายน้ ามีประสิทธิภาพทั่วถึงครอบคลุม
เขตเทศบาล 

7.9 28.9 47.4 12.6 3.0 0.2 

2) การปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง/
ไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึงครอบคลุมเขต
เทศบาล 

7.3 31.3 48.9 10.6 1.1 0.8 

3) การติดตั้ง/ปรับปรุงระบบสญัญาณไฟ
จราจรและระบบจราจรต่างๆ มี
ประสิทธิภาพ 

7.2 28.2 51.3 11.8 0.5 1.0 

 
    

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนคอุบลราชธานี    
     ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับปานกลาง 
 

      ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ไม่ระบุ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

21.9 67.3 9.7 1.1 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 16.0 70.3 12.1 1.6 
3. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 14.7 70.4 12.9 2.0 
4. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ 
   กิจกรรม 

16.8 64.6 16.9 1.7 

5. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 14.7 69.1 14.5 1.7 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จากข้อมูลดังกล่าว กลุ่จากข้อมูลดังกล่าว กลุ่ มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีด้านมตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในระดับระดับพอใจ ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เป็นอันดับ 1 ร้อยละ 70.4  รองลงมามีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 70.3  และการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 69.1 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

  
  

หัวข้อการประเมิน  
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  ไม่ระบ ุ
ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

1) การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลทั่วถึง 

8.3 25.9 43.1 18.0 2.2 2.5 

2) การส่งเสริมการผลิตสินค้า ผลิตภณัฑ์
ชุมชนและจัดหาสถานท่ีจ าหน่าย 

5.2 25.8 42.7 22.5 3.2 0.6 

3) การประชาสัมพันธ์และให้บริการดา้น
การท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล 

6.6 29.0 41.4 19.9 2.3 0.8 

4) มีการจัดกจิกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจของ
เมืองหลากหลายและน่าสนใจ เช่น 
กิจกรรมถนนคนเดิน ถนนริมมูล ฯลฯ 

10.2 31.4 40.9 14.7 1.8 1.0 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง 

 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ไม่ระบุ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น 
   ในโครงการ/กิจกรรม 

20.5 67.6 10.3 1.6 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 15.5 70.1 12.7 1.7 
3. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 15.5 69.5 13.1 1.9 
4. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ 
   กิจกรรม 

17.5 64.4 15.9 2.2 

5. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 14.7 70.9 12.7 1.7 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จากข้อมูลดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงจากข้อมูลดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี       
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ในระดับระดับพอใจพอใจ  ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  เป็นอันดับ 1 ร้อยละ 70.9  รองลงมาได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 70.1  และมีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะร้อยละ 69.5 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

                ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน  
  

หัวข้อการประเมิน  
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  ไม่ระบ ุ
ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

1) การจัดกิจกรรมสรา้งจิตส านึกให้กบัประชาชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.2 31.8 42.0 12.4 1.7 1.9 

2) การปรับปรุงระบบบ าบดัน้ าเสียในเขตเทศบาล 
มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นท่ี 

6.1 25.1 47.5 15.3 3.7 2.3 

3) ระบบการจัดเก็บและก าจัดขยะมลูฝอย          
มปีระสิทธิภาพ 

6.1 27.5 47.8 11.9 4.3 2.4 

4) ภูมิทัศน์ของเมืองมีการปรับปรุงอย่างสวยงาม
และน่าอยู ่

8.0 29.6 44.4 12.7 2.2 3.1 

5) การปรับปรุงสวนสาธารณะในเขตเทศบาล เช่น 
สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง สวนสาธารณะหนอง
บัว, สวนสาธารณะห้วยม่วงและอืน่ๆ มีการ
ปรับปรุงใหเ้ป็นสถานท่ีพักผ่อนหยอ่นใจ และ
ออกก าลังกาย  

15.7 36.3 34.5 7.7 1.1 4.7 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี   
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง 

 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ด้านการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ไม่ระบุ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น      
ในโครงการ/กิจกรรม 

18.3 69.7 9.2 2.8 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 14.0 71.0 11.9 3.1 
3. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 16.6 68.2 12.2 3.0 
4. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ 
   กิจกรรม 

14.6 67.1 15.5 2.8 

5. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 14.5 67.1 15.2 3.2 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ข้อมูลดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างมีควข้อมูลดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีด้านการามพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีด้านการ
พัฒนาทรัพยากรพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับระดับพอใจพอใจ ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมเป็นอันดับ 1 ร้อยละ 71.0  รองลงมา ได้แก่ มีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 69.7 และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ร้อยละ 68.2 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน  

หัวข้อการประเมิน  
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  ไม่ระบ ุ
ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

1) กระบวนการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนรวดเร็ว   

6.8 23.0 50.5 15.3 2.0 2.4 

2) ระบบการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 

5.3 32.1 45.2 11.9 1.1 4.4 

3) การจัดระเบียบชุมชนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย น่าอยู่และปลอดภัย 

6.7 26.5 49.2 13.7 1.3 2.6 

4) มีการรณรงค์ ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้  
เรื่องยาเสพติด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน   

7.5 30.5 40.4 17.6 1.6 2.4 

5) มีการส่งเสรมิสุขภาพอนามัยให้ความรู้แก่
ประชาชนด้านสาธารณสุข  

8.9 35.7 42.1 9.6 0.7 3.0 

6) มีการจัดการสุขาภิบาลชุมชนและสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เช่น เสียงดัง 
ควันพิษ การเลี้ยงสตัว์ ขยะตกค้าง การก าจัด  
สิ่งปฏิกูล ฯลฯ  

6.5 26.3 45.0 16.7 2.3 3.2 

7) มีการส่งเสรมิและพัฒนาสวสัดิการสังคมให้แก่
ประชาชน เช่น สงเคราะห์เบี้ยยังชีพต่างๆ   
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย,ุ ผู้พิการ) 

19.3 32.3 37.5 

 

6.4 1.0 3.5 

8) มีการท านุบ ารุงศาสนาและส่งเสรมิกิจกรรมที่
เป็นเอกลักษณ์/ประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณี
ออกพรรษาฯ เป็นต้น 

17.4 36.0 36.1 6.4 1.0 3.1 

9) มีการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน     
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมือง  
 

10.0 32.5 41.4 11.4 1.7 3.0 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หัวข้อการประเมิน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ระบ ุ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

10)  มกีารจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬาสากล/
กีฬาพื้นบ้านและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ  

6.7 27.2 40.8 17.4 4.3 3.6 

  

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี          
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง 

 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ด้านการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุณภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ไม่ระบุ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

17.9 66.7 9.2 6.2 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 14.3 67.7 11.6 6.4 
3. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 13.6 67.1 12.9 6.4 
4. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ 
   กิจกรรม 

14.9 64.0 14.5 6.6 

5. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 13.7 66.3 13.4 6.6 
  

ข้อมูลดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างมีข้อมูลดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีด้านการความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีด้านการ
พัฒนาพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุณภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอยู่ในอยู่ในระดับระดับพอใจพอใจ  ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมร้อยละ 67.7  รองลงมา ได้แก่ มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ร้อยละ 67.1 และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมร้อยละ 66.7 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 

                    ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน  

หัวข้อการประเมิน  
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  ไม่ระบ ุ
ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

1) ระบบการปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ
บริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว 

10.3 32.7 44.7 9.1 1.0 2.2 

2) บุคลากรของเทศบาลใหบ้ริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8.0 32.2 45.1 9.5 2.2 3.0 

3) เครื่องมือ เครื่องใชแ้ละสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนเป็นอย่างด ี

8.0 30.8 48.1 9.5 1.2 2.4 

4) การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีความทั่วถึง
และเป็นธรรม 

5.9 31.5 46.3 10.7 1.8 3.8 

5) มีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ
ด าเนินงานของเทศบาลใหป้ระชาชนทราบ 

6.8 28.3 48.7 11.4 1.8 3.0 

6) ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เทศบาลส าหรับปฏิบัติงานและบรกิารประชาชน
มีประสิทธิภาพ 

6.0 29.2 47.0 13.2 2.2 2.4 

7) เทศบาลมีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การท างานกับ
หน่วยงานอ่ืนทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ 

7.4 24.0 47.7 15.7 2.2 3.0 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี          
ด้านการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับปานกลาง 

 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ด้านการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ไม่ระบุ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

19.8 66.7 9.5 4.0 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 14.7 69.5 11.6 4.2 
3. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 14.5 69.2 12.2 4.1 
4. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ 
   กิจกรรม 

13.8 68.3 13.8 4.1 

5. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 14.2 67.6 13.9 4.3 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จากข้อมูลดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีจากข้อมูลดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี       
ด้านด้านการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อยู่ใอยู่ในระดับนระดับพอใจพอใจ  ดังนี้ดังนี้  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 69.5 รองลงมาได้แก่ มีการรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ร้อยละ 69.2  และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 68.3 
 

          ความพึงพอใจในภาพรวมของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

    ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 

    โดยให้คะแนนเต็ม 10 เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
 

ประเด็น คะแนน 
1) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.61 
2) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.59 
3) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.46 
4) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.44 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.37 
6) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 6.36 
7) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.27 

 
    จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี โดยให้คะแนนอันดับที่ 1 คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมกิจกรรมจ านวน 6.61 คะแนน รองลงมาได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม จ านวน 6.59 คะแนน และ  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 6.46 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 39 - 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1.1 การก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ า  
- การก่อสร้างหรือการซ่อมบ ารุงถนนและท่อระบายน้ าควรมีการติดตั้งป้าย และไฟฟ้าส่อง

สว่างเตือนความปลอดภัยเพ่ือป้องกันอันตราย  
- ระบบระบายน้ า ควรมีการลอกคลองต่างๆ ตามชุมชน เมื่อเวลาฝนตกจะได้ระบายน้ าได้

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
1.2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง/ไฟฟ้าสาธารณะ  

- ประชาชนอยากให้ติดตั้งไฟฟ้าในสถานที่ที่เปลี่ยวอันตราย  สวนสาธารณะควรติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างให้เพียงพอ 

- ควรมีการตรวจสอบหลอดไฟฟ้าตามตรอก ซอก ซอยต่างๆ เพราะบางเสาไฟฟ้าหลอดไฟใช้
งานไม่ได้ 

- สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ต่างๆ ควรมีการจัดระเบียบให้สวยงาม และเพ่ือความปลอดภัย 
1.3 ระบบจรจร 

- ประชาชนอยากให้เทศบาลนครอุบลราชธานีก ากับดูแลบ้านที่น าสิ่งของ เช่น เก้าอ้ีมาวาง  
กีดขวาง และน าสินค้ามาวางจ าหน่ายเพื่อไม่ให้รถจอด 

- ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เช่น ตามแยกต่างๆ ควรมีการจัดท าป้าย
หยุด หรือไฟกระพริบเพื่อให้รถได้ชะลอเป็นการลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1 การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประชาชนอยากให้มีโครงการอาชีพที่หลากหลายเพ่ือให้มี

อาชีพและรายได้อย่างต่อเนื่องและจัดหาสถานที่จ าหน่ายให้ด้วย  
2.2 การจัดสถานที่เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมและเพิ่มรายได้  

- อยากให้มีการปรับปรุง/หาสถานที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ส่งเสริมประเพณีและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาชนในชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

- จัดหาตลาดนัดชุมชนเพ่ิมข้ึน เพ่ือประชาชนจะได้มีสถานที่จ าหน่ายสินค้า 
2.3 การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ประชาชนมีความประสงค์ให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนา

อาชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ  
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1 ระบบการจัดเก็บและการจัดขยะมูลฝอย  
- ต้องการให้เก็บขยะให้ทั่วถึง เพราะบางพ้ืนทีเ่ก็บไม่ทั่วถึง ท าให้ขยะตกค้างและส่งกลิ่นเหม็น  
- เพ่ิมจ านวนถังขยะให้มากข้ึน 
- การปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือน หรือน้ าที่ปล่อยออกจากหอพักควรมีการบ าบัดน้ าเสียก่อน 
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- อยากให้เทศบาลส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง และน าสิ่งที่ได้จากการคัดแยกขยะไป
ใช้ประโยชน์ เช่น การจัดท าปุ๋ยหมัก การน าไปจ าหน่าย เป็นต้น 

3.2 การปรับปรุงสวนสาธารณะ  
- ประชาชนอยากให้มีการปรับปรุงสวนสาธารณะให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี จัดหาต้นไม้ ดอกไม้

มาปลูกให้ดูสวยงาม  
- ควรจัดหาเครื่องออกก าลังกายที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และใช้ประโยชน์ได้

คุ้มค่า 
3.3 การจัดระเบียบทางเท้า ประชาชนอยากให้มีการจัดระเบียบทางเท้าให้เป็นระเบียบสวยงาม   

การจัดหน้าบ้านมีความสวยงามน่าดู 
3.4 ที่รกร้างว่างเปล่า อยากให้แจ้งเจ้าของทีว่่างด าเนินการปรับปรุงให้มีสภาพที่สะอาดและสวยงาม 

4. ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
4.1 การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ในชุมชน มีการเลี้ยงสัตว์ในชุมชน เช่น เลี้ยงไก่ เลี้ยงสุนัข ส่งเสียงดัง มีกลิ่น

เหม็น สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ดังนั้น จึงต้องการให้เทศบาลฯด าเนินการแก้ไขปัญหา 
4.2 การแข่งขันกีฬาของคนในชุมชน ควรมีการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของคนในชุมชน เพ่ือให้

ประชาชนได้พบปะ สังสรรค์ ก่อให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีกัน พร้อมการจัดหาอุปกรณ์
การกีฬาให้กับชุมชนต่างๆ 

4.3 การรณรงค์เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ เทศบาลควรมีการรณรงค์เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ ให้ทั่วถึง 
เช่น โรคไข้เลือดออก การก าจัดยุงลายฯลฯ 

5. ด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
5.1 ด้านการให้บริการ ประชาชนอยากให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานีมีความเต็มใจจริงใจ  

และเป็นมิตรในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ 
5.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาล ประชาชนอยากมีส่วนร่วมพัฒนา 

บ้านเมืองมากว่านี้ และควรมีประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานต่างๆ ให้ประชาชนทราบเป็น
ระยะๆ 

6. ด้านอ่ืนๆ  
6.1 การจัดงานประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่น ประชาชนอยากให้เทศบาลจัดงานประเพณีต่างๆ ที่เป็น

วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ประชาชนจะได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

6.2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ประชาชนอยากให้มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของทางเทศบาล รวมถึงข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
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บทที่ 4 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

------------------------------------ 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลนครอุบลราชธานี    

โดยการประเมินผลจากการที่ได้รับงบประมาณในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2561 
นั้น ถือว่าการน าแผนไปสู่การปฏิบัติไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากมีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา
เทศบาลจ านวน 438 โครงการ เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการจ านวน 131 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
29.91 ซึ่งถ้ามองในภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่า เทศบาลนครอุบลราชธานีน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนโครงการ            
ที่แล้วเสร็จ 

(1) 

จ านวนโครงการ            
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 
(2) 

จ านวนโครงการ              
ที่ไม่ได้

ด าเนินการ 
(3) 

 

จ านวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

(4) 

รวมโครงการที่   
แล้วเสร็จและอยู่

ในระหว่าง
ด าเนินการ (ร้อย
ละ) (1) + (2) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 13 3 2.29 7 5.34 3 2.29 - - 10 7.63 
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 3 2.29 - - - - - - 3 2.29 
3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ    
   และสิ่งแวดล้อม 

2 2 1.53 - - - - - - 2 1.53 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

73 63 48.09 - - 8 6.11 2 1.53 63 48.09 

5.การพัฒนาระบบบริหารงาน  
   แบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

40 38 29.01 1 0.76 - - 1 0.76 39 29.77 

รวม 131 109 83.21 8 6.11 11 8.40 3 2.29 117 89.31 



- 42 - 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

0

20

40

60

80

100

120

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก

109

8
11

3

แผนภูมิ  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงมีข้อแนะน าให้เทศบาล
นครอุบลราชธานีด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีขอให้
สอดคล้องกับงบประมาณรายรับของเทศบาล และสถานะคลังของเทศบาล ซึ่งจะท าให้ผลการประเมินนั้นจะได้ไม่
อยู่ในระดับต่ า และใกล้เคียงกับความเป็นจริง รวมทั้งเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายได้มากกว่านี้ 

2. ควรพิจารณาจัดล าดับความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลให้มากขึ้น และพิจารณา
โครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือโครงการที่เกิดปัญหา/ผลกระทบ เพ่ือจะได้น าแผนไปสู่การปฏิบัติ
ได้มากขึ้นในครั้งต่อไป 

3. ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการควรมีการประเมินผลโครงการเพ่ือให้ทราบผลการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ 

4. โครงการ/แผนงานที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลมีจ านวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับจ านวน
งบประมาณของเทศบาลที่สามารถจะน ามาจัดสรรเพื่อด าเนินโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาลได้ทั้งหมด 

5. การวัดผลตามตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ ควรระบุผลส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดให้มีรายละเอียด
ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน/โครงการก่อสร้างต่างๆ ขอให้ระบุห้วงเวลาที่ชัดเจน เพราะ
ประชาชนจะได้รับทราบ และช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่ท าการก่อสร้างของโครงการ
นั้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



คณะผู้จัดท า 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

1. นายสุเนตร  แก้วอมตวงศ์    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว์    กรรมการ 
3. นายสุภชัย    ศรีจรูญ     กรรมการ 
4. นางสาวต้นข้าว ตังคโณบล    กรรมการ   
5. นายบุญมา  ทองเต็ม     กรรมการ 
6. นายสมคิด  สอนอาจ    กรรมการ 
7. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ 
8. พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี     กรรมการ 
9. นายมนต์ตรี  ธนะคุณ     กรรมการ 
10. นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข    กรรมการ 
11. นางสาวจิราภรณ์ เพชรอินทร์    กรรมการและเลขานุการ 
 

   คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

1. นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์    ประธานคณะอนุกรรมการ 

2. นายพรนิรันดร์ จัยสิน     อนุกรรมการ 

3. น.ส.ธัญญพัทธ์ ศรีบุญสถิตพงษ์    อนุกรรมการ 

4. น.ส.ภสัรา  สวัสดิ์กุล    อนุกรรมการ 

5. นายพิศาล  ดีพร้อม     อนุกรรมการ 

6. น.ส.ล าพรรณ คุณประชา    อนุกรรมการ 

7. น.ส.ณัฐปภัสร ์ ฏปวรนันท์     อนุกรรมการ 

8. นางสุชญา  ฤทธิ์เปี่ยม    อนุกรรมการ 
9. น.ส.อ าไพ  มาติวงศ์     อนุกรรมการ 

10. ว่าที่ ร.ต.มงคล อินจ าปา     อนุกรรมการ 

11. นางสุรัสวดี  บุญลา     อนุกรรมการ 

12. น.ส.นิดารัตน ์ ฤทธิโร     อนุกรรมการ 

13. นายมาพบศักดิ์ บุญพบ     อนุกรรมการ 

14. นายสุรศักดิ์  โตอ่ิม     อนุกรรมการ 

15. นางณภัสนันท์ วงศ์ลา     อนุกรรมการและเลขานุการ 

16. น.ส.สุรีรัตน ์ สิงห์หมุ้ย    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

                                                    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
                   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 



ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงาน 

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ (   )   ชาย (   )   หญิง 

2. อายุ (   )   ต่่ากว่า 20 ปี (   )   20 – 30 ปี  (   )   31 – 40 ปี 

 (   )   41 – 50 ปี (   )   51 – 60 ปี  (   )   มากกกว่า 60 ปี 

3. การศึกษา (   )   ประถมศึกษา (   )   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (   ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

      (   )   ปริญญาตรี (   )   สูงกว่าปริญญาตรี (   )   อื่นๆ 

4. อาชีพหลัก (   )   รับราชการ (   )   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (   )   ค้าขาย (   )   รับจ้าง 

 (   )   นักเรียน นักศึกษา (   )   เกษตรกร (   )   อื่นๆ (ระบุ).......................... 
 

 

 

ส่วนที่ 1  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการ/กิจกรรม 
ระดับของความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1) การก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ระบบระบายน้า่มีประสิทธิภาพทั่วถงึ
ครอบคลุมเขตเทศบาล 

     

2) การปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสวา่ง/ไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง
ครอบคลุมเขตเทศบาล 

     

3) การติดตั้ง/ปรบัปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรและระบบจราจร
ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ 

     

 

ส่วนที่ 2  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีในภาพรวมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 
   

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการรายงานผลการด่าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
4) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนนิโครงการ/กิจกรรม    
5) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด    

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
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ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    

ส่วนที่ 1  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ         

โครงการ/กิจกรรม 
ระดับของความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1) การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลทั่วถึง      
2) การส่งเสริมการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน  

และจัดหาสถานที่จา่หนา่ย 
     

3) การประชาสัมพนัธ์และให้บริการด้านการท่องเที่ยว  
ภายในเขตเทศบาล 

     

4) การจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองหลากหลายและนา่สนใจ 
เช่น กิจกรรมถนนคนเดิน ฯลฯ 

     

 

ส่วนที่  2  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีในภาพรวมด้านการพัฒนา            

เศรษฐกิจ 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/

กิจกรรม 
   

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการรายงานผลการด่าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
4) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนนิโครงการ/กิจกรรม    
5) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด    

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
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    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ส่วนที่ 1  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 โครงการ/กิจกรรม 
ระดับของความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการจัดกิจกรรมสร้างจิตส่านึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

2) ระบบบ่าบัดน้า่เสียในเขตเทศบาลมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่      
3) ระบบการจัดเก็บและก่าจัดขยะมูลฝอยมีประสทิธิภาพ      
4) ภูมิทัศน์ของเมืองมีการปรับปรุงอย่างสวยงามและน่าอยู ่      
5) สวนสาธารณะในเขตเทศบาล เช่น สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง 

สวนสาธารณะหนองบัว, สวนสาธารณะห้วยม่วงและอื่นๆ        มี
การปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ และออกก่าลังกาย  

     

 

ส่วนที่ 2     ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีในภาพรวมด้านทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 
   

2)  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม    
3) มีการรายงานผลการด่าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
4) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนนิโครงการ/กิจกรรม    
5) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด    

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
................................................................……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส่วนที่ 1  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     

โครงการ/กิจกรรม 
ระดับของความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1) กระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนรวดเร็ว        
2) ระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ      
3) การจัดระเบียบชุมชนมีความเปน็ระเบียบเรียบร้อย  

น่าอยู่และปลอดภัย 
     

4) มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด        
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน   

     

5) มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ให้ความรู้แก่ประชาชน           
ด้านสาธารณสุข  

     

6) มีการจัดการสุขาภิบาลชุมชนและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เสียงดัง ควันพิษ การเลี้ยงสัตว์    
ขยะตกค้าง การก่าจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ      

     

7) มีการส่งเสริมและพฒันาสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน เชน่ 
การสงเคราะห์เบี้ยยังชพีต่างๆ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,  ผู้พิการ) 

     

8) มีการท่านบุ่ารุงศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์/และ
ประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณสีงกรานต์  
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา, ประเพณีออกพรรษาฯ เป็นต้น 

     

9) มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน           
ในการพัฒนาเมือง 

     

10) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬาสากล/กีฬาพื้นบ้านและ
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ  
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ส่วนที่ 2  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีในภาพรวมด้านคุณภาพชีวิตและ    

เสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 
   

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการรายงานผลการด่าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
4) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนนิโครงการ/กิจกรรม    
5) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด    

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ส่วนที่ 1  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   

โครงการ/กิจกรรม 
ระดับของความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1) ระบบการปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสทิธิภาพบริการประชาชนได้
สะดวก รวดเร็ว 

     

2) บุคลากรของเทศบาลให้การบรกิารอย่างมีประสทิธิภาพ      
3) เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัตงิานของเทศบาลอา่นวย

ความสะดวกให้กับประชาชนเปน็อย่างดี 
     

4) การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมคีวามทั่วถึงและเป็นธรรม      
5) มีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการด่าเนินงานของเทศบาล

ให้ประชาชนทราบ 
     

6) ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลสา่หรับปฏบิตัิงาน
และบริการประชาชนมปีระสทิธภิาพ 

     

7) เทศบาลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารท่างานกับหน่วยงานอื่น           
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

     

  

ส่วนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีในภาพรวมด้านการบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์   

 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 
   

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการรายงานผลการด่าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
4) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนนิโครงการ/กิจกรรม    
5) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด    

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของประชาชน 

ต่อการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ส่วนที่ 1  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี     

หากคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด่าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี      

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนเทศบาลนครอุบลราชธานีเท่าใด ? 

 

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านทีเ่สียสละเวลาตอบแบบสอบถาม  
และสะท้อนความคิดเหน็ให้เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ทราบ  

ซึ่งเทศบาลฯ พร้อมน าผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง ประสิทธภิาพในการด าเนินงาน 
ให้สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
4. มีความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม  
5. การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด  
6. ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6 



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ
ตัวชี้วดั

(KPI)

ผลลัพท์ทีค่าดวา่

จะได้รับ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบาย  - เพื่อก่อสร้างสภาพผิวจราจรและระบบ 6,834,000  - ถนนและระบบระบายน้้าได้รับ  - การสัญจรไป - มา มีความสะดวก

น้้าซอย ชยางกูร 12 และ 14 ระบายน้้าใหดี้ยิ่งขึ้น การก่อสร้างใหดี้ขึ้น จ้านวน 1 เส้น  รวดเร็วและปลอดภยั

 - ระบบระบายน้้าภายในเขต

เทศบาลมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

2 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ ์14  - เพื่อก่อสร้างปรับปรุงสภาพผิวจราจรใหดี้ 1,904,000            - ถนนได้รับการก่อสร้างใหดี้ขึ้น  - ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร

ยิ่งขึ้น จ้านวน 1 เส้น ไปมาได้รับความสะดวกสบาย

ยิ่งขึ้น

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบาย  - เพื่อก่อสร้างสภาพผิวจราจรและระบบระบาย 1,785,000            - ถนนและระบบระบายน้้าได้รับ  - การสัญจรไป - มา มีความสะดวก 

น้้าซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห ์9 น้้าใหดี้ยิ่งขึ้น การก่อสร้างใหดี้ขึ้น จ้านวน 1 เส้น รวดเร็วและปลอดภยั

 - ระบบระบายน้้าภายในเขตเทศบาล

มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบาย  - เพื่อก่อสร้างถนนและระบบระบายน้้าใหดี้ยิ่งขึ้น 4,462,500            - ถนนและระบบระบายน้้าได้รับ  - การสัญจรไป - มา มีความสะดวก

น้้าหนองบวั (ถนนเล่ียงเมือง - ซอยธรรมวถิี 1) การก่อสร้างใหดี้ขึ้น จ้านวน 1 เส้น  รวดเร็วและปลอดภยั

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้้า  - เพื่อก่อสร้างปรับปรุงสภาพผิวจราจรและระบบ 5,015,000            - ถนนและระบบระบายน้้าได้รับ  - การสัญจรไป - มา มีความสะดวก

ถนนชยางกูร (ข้างบา้นเลขที่ 444 ซอยชยางกูร 2 ระบายน้้าใหดี้ยิ่งขึ้น การก่อสร้างใหดี้ขึ้น จ้านวน 1 เส้น รวดเร็วและปลอดภยัและระบบ

และซอยเชื่อมซอยชยางกูร 6-8) ระบายน้้าภายในเขตเทศบาลมี

การประเมินโครงการตามตัวชี้วัด KPI ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลลพัท์ทีค่าดว่า ผลลพัท์ทีค่าดว่า ผลลพัท์ทีค่าดว่า ผลลพัท์ทีค่าดว่า ผลลพัท์ทีค่าดว่า ผลลพัท์ทีค่าดว่า ผลลพัท์ทีค่าดว่า ผลลพัท์ทีค่าดว่า 



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ
ตัวชี้วดั

(KPI)

ผลลัพท์ทีค่าดวา่

จะได้รับ

ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้้า  - เพื่อก่อสร้างสภาพผิวจราจรและระบบ 8,959,000            - ถนนและระบบระบายน้้าได้รับ  - การสัญจรไป - มา มีความสะดวก 

ซอยชยางกูร 2 (ช่วงซอยแยกซอยชยางกูร 2.1-2.2) ระบายน้้าใหดี้ยิ่งขึ้น การก่อสร้างใหดี้ขึ้น จ้านวน 1 เส้น รวดเร็วและปลอดภยัและระบบ

ระบายน้้าภายในเขตเทศบาลมี

ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้้า  - เพื่อก่อสร้างสภาพผิวจราจรและระบบระบาย 581,400              - ถนนได้รับการก่อสร้างใหดี้ขึ้น  - การจราจรไป-มา มีความสะดวก 

ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 4.7 (ข้างบา้นเลขที่ 12 ) น้้าใหดี้ยิ่งขึ้น จ้านวน 1 เส้น รวดเร็วและปลอดภยั

 - ระบบระบายน้้าภายในเขต

เทศบาลมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้้า  - เพื่อก่อสร้างสภาพผิวจราจรและระบบระบาย 2,210,000            - ถนนได้รับการก่อสร้างใหดี้ขึ้น  - การจราจรไป-มา มีความสะดวก 

ซอยอุบล-ตระการ 9 น้้าใหดี้ยิ่งขึ้น จ้านวน 1 เส้น รวดเร็วและปลอดภยั

 - ระบบระบายน้้าภายในเขต

เทศบาลมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้้า  - เพื่อก่อสร้างสภาพผิวจราจรและระบบระบาย 483,650              - ถนนได้รับการก่อสร้างใหดี้ขึ้น  - การจราจรไป-มา มีความสะดวก 

ซอยบรูพาใน 6 น้้าใหดี้ยิ่งขึ้น จ้านวน 1 เส้น รวดเร็วและปลอดภยั

 - ระบบระบายน้้าภายในเขต

เทศบาลมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

ผลลพัท์ทีค่าดว่า ผลลพัท์ทีค่าดว่า ผลลพัท์ทีค่าดว่า ผลลพัท์ทีค่าดว่า ผลลพัท์ทีค่าดว่า 



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ
ตัวชี้วดั

(KPI)

ผลลัพท์ทีค่าดวา่

จะได้รับ

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้้า  - เพื่อก่อสร้างสภาพผิวจราจรและระบบระบาย 2,065,500            - ถนนได้รับการก่อสร้างใหดี้ขึ้น  - การจราจรไป-มา มีความสะดวก 

ซอยแจ้งสนิท 3 น้้าใหดี้ยิ่งขึ้น จ้านวน 1 เส้น รวดเร็วและปลอดภยั

 - ระบบระบายน้้าภายในเขต

เทศบาลมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

11 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน - เพื่อเพิ่มทกัษะใหป้ระชาชนน้าไปประกอบ 50,000               - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ - ประชาชนมีทกัษะสามารถ

อาชีพและเพิ่มรายได้และลดปญัหาการวา่งงาน ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก น้าความรู้ที่ได้ไปประกอบ

การประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น อาชีพและเพิ่มรายได้

ร้อยละ 80 ลดปญัหาการวา่งงาน

12 โครงการจัดท้าส่ือประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยว  - เพื่อเปน็ส่ือประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ข้อมูล 100,000              - หนังสือ/เอกสารประชาสัมพนัธ์  - มีประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ข้อมูล

การทอ่งเที่ยวในเขตเทศบาลและจังหวดั การทอ่งเที่ยว จ้านวน 1,000 ฉบบั การทอ่งเที่ยวในเขตเทศบาลและ

อุบลราชธานี  - แผ่นซีดี 100 แผ่น จังหวดัอุบลราชธานี

 - เพื่อส่งเสริมการทอ่งเชิงศาสนาแลวฒันธรรม  - ส่งเสริมการทอ่งเชิงศาสนาและ

 - เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์หล่ง วฒันธรรม

ทอ่งเที่ยวโบราณสถาน  - ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

แหล่งทอ่งเที่ยวโบราณสถาน

13 โครงการจัดต้ังกองอ้านวยการร่วมเทศบาล - เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังานตามแผนยุทธศาสตร์ 30,000                - ความพงึพอใจของนักทอ่งเที่ยว - สนับสนุนการปฏบิติังานตามยุทธ-
นครอุบลราชธานีและต้ารวจทอ่งเที่ยวอุบลราชธานี การทอ่งเที่ยวจังหวดั ร้อยละ 80 ศาสตร์การทอ่งเที่ยวของจังหวดั

- เพื่อประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยวและอ้านวย - นักทอ่งเที่ยวได้รับความสะดวก

ความสะดวก ความปลอดภยันักทอ่งเที่ยว และความปลอดภยัในการทอ่งเที่ยว

ในการเที่ยวชมงานประเพณีแหเ่ทยีนพรรษาจังหวดั ชมงานประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา
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อุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธานี

14 โครงการบ้ารุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขต  - เพื่อดูแลบ้ารุงและรักษาสวนสาธารณะ 2,954,000            - สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล  - สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล

เทศบาลนครอุบลราชธานี ภายในเขตเทศบาลใหม้ีสภาพภมูิทศัน์ที่สวยงาม ได้รับการดูแลบ้ารุงและรักษาใหม้ี มีสภาพภมูิทศัน์ที่สวยงามเปน็ระเบยีบ

เปน็สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจและออกก้าลังกาย สภาพภมูิทศัน์ที่สวยงาม เรียบร้อยเปน็สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ

ของประชาชน จ้านวน 3 แหง่ และออกก้าลังกายของประชาชน

15 โครงการบริหารจัดการระบบบ้าบดัน้้าเสีย  - เพื่อบริหารจัดการและซ่อมบ้ารุงรักษา 4,043,900           - มีระบบรวบรวมและบ้าบดัน้้าเสีย  - บริหารจัดการและซ่อมบ้ารุงรักษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ระบบบ้าบดัน้าเสียของเทศบาลใหส้ามารถ ที่สามารถรองรับปริมาณน้้าเสียได้ ระบบบ้าบดัน้าเสียของเทศบาลให้

ด้าเนินการบ้าบดัน้้าเสียได้มาตรฐานที่ก้าหนด อย่างมีประสิทธภิาพ สามารถด้าเนินการบ้าบดัน้้าเสียได้

 - เพื่อแก้ไขปญัหาน้้าเสียในเขตเทศบาล มาตรฐานที่ก้าหนด
นครอุบลราชธานี  - แก้ไขปญัหาน้้าเสียในเขต

 - เพื่อดูแลรักษาและอนุรักษส์ภาพแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี

 - ดูแลรักษาและอนุรักษ์

สภาพแวดล้อม

16 โครงการจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาให้ - เพื่อใหน้ักเรียนได้ฝึกทกัษะการฟงั การพดู 1,650,000           - นักเรียนได้ฝึกทกัษะทางด้าน - นักเรียนได้ฝึกทกัษะการฟงั

กับนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบล การอ่าน และการเขียนกับครูชาวต่างชาติ ภาษาโดยตรงร้อยละร้อย การพดู การอ่าน และการเขียน

ราชธานี ที่เปน็เจ้าของภาษาโดยตรง กับครูชาวต่างชาติที่เปน็เจ้าของ

ภาษาโดยตรง
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17 โครงการอบรมและติดตามการจัดท้าแผนพฒันา - เพื่อใหบ้คุลากรทางการศึกษามีความรู้ 60,000               - บคุลากรที่เข้าร่วมการอบรม - บคุลากรทางการศึกษา มีความรู้ 

การศึกษาของส้านักการศึกษา ความเข้าใจในการจัดท้าแผนพฒันาการศึกษา มีความรู้ ความเขา้ใจเพิม่ขึ้น ร้อยละ 90 ความเข้าใจในการจัดท้าแผนพฒันา

การศึกษามากขึ้น

18 โครงการอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพบคุลากร - เพื่อพฒันาศักยภาพบคุลากรใหม้ีความรู้ 30,000               - ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ - บคุลากรมีความรู้ ความเข้าใจ

ด้านการพสัดุของส้านักการศึกษา ความเข้าใจระเบยีบใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ ความเข้าใจด้านการพสัดุ การเงิน ระเบยีบพสัดุ การเงินและบญัชี 

ระเบยีบได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏบิติังาน และการบญัชีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 รวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจ

 ด้านงบประมาณพสัดุ การเงินและการบญัชี  ในการปฏบิติังานด้านงบประมาณ 

ได้อย่างถูกต้อง พสัดุ การเงินและการบญัชี 

ได้อย่างถูกต้อง

19 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียน - เพื่อใหน้ักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 21,619,000         - นักเรียนได้ด่ืมนมที่มีประโยชน์ - นักเรียนได้รับอาหารเสริมนมที่มี

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พฒันา ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัด สพป.อบ.เขต 1 ร้อยละร้อย คุณภาพและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดส้านักงาน ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีประโยชน์และมี

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่างกายที่แข็งแรง

(เงนิอุดหนุนทั่วไป)

20 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนันักเรียนโรงเรียน - เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวนัแก่นักเรียนที่ 49,990,000         - นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มี - นักเรียนได้รับประทานอาหาร

ในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ,ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก, ขาดแคลนใหไ้ด้รับประทานอาหารอย่างเพยีงพอ คุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละร้อย กลางวนัที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

โรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา และมีคุณค่าทางโภชนาการ และช่วยลดค่าใช้จ่ายใหแ้ก่ผู้ปกครอง

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบญัชาการ

ต้ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
(เงนิอุดหนุนทั่วไป)
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21 โครงการนิเทศ ติดตาม ผลการจัดการศึกษาและ - เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ 20,000               - บุคลากรทางการศึกษามีความพร้อม - การนิเทศการศึกษามีประสิทธภิาพ 

การประเมินคุณภาพทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 90 ได้ข้อมูลในการน้าไปปรับปรุงและ

- เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลส้าหรับน้าไปปรับปรุงและ พฒันาการจัดการศึกษา

พฒันาการศึกษา

22 โครงการสรุปผลการด้าเนินงานด้านการจัดการ - เพื่อเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาสู่หน่วยงาน 100,000             - ผลการด้าเนินงานด้านการจัดการ - บคุลากรทางการศึกษานักเรียน

ศึกษาประจ้าปี อื่นทราบ ศึกษาได้รับการเผยแพร่สู่หน่วยงาน นักศึกษา และเยาวชน ตลอดจน

- เพื่อใหบ้คุลากรทางการศึกษาได้น้าข้อมูล อื่น ร้อยละ 95 ผู้สนใจได้รับข่าวสาร

ข่าวสารมาใช้ประกอบการพฒันาการเรียน

การสอนใหดี้ยิ่งขึ้น

23 โครงการถนนเด็กเดิน - เพื่อเปดิพื้นที่สร้างสรรค์ส้าหรับเด็กและเยาวชน 200,000             - เด็กกล้าแสดงออกในพื้นที่สร้างสรรค์ - มีพื้นที่สร้างสรรค์ส้าหรับเด็กและ

ในจังหวดัอุบลฯ ในการแสดงออกของทกุกลุ่ม/ และพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ตาม เยาวชนในจังหวดัอุบลฯ ในการ

องค์กร รวมทั้งใหห้น่วยงานทกุภาคส่วนได้มีส่วน ความสามารถ แสดงออกของทกุกลุ่ม/องค์กร 

ร่วมในการด้าเนินงาน ตลอดจนเปน็การพฒันา - เกิดการศึกษาทีม่ีคุณภาพ ท้าให้เด็ก รวมทั้งใหห้น่วยงานทกุภาคส่วนได้

ศักยภาพใหม้ีจิตส้านึกความเปน็พลเมืองที่ดี มีช่องทางการเรียนรู้มีโอกาสทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน

ตลอดจนเปน็การพฒันาศักยภาพ

ใหม้ีจิตส้านึกความเปน็พลเมืองที่ดี

24 โครงการพฒันา/ปรับปรุง หอ้งสมุดโรงเรียนใน - เพื่อพฒันาหอ้งสมุดในสถานศึกษาใหเ้ปน็แหล่ง 500,000             - โรงเรียนในสถานศึกษาสังกัด - โรงเรียนมีหอ้งสมุดที่เปน็แหล่ง

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เรียนรู้ ส้าหรับครู นักเรียน และชุมชน เทศบาลฯ ได้รับการพัฒนาห้องสมุด เรียนรู้ส้าหรับครู นักเรียนและชุมชน

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 'จ้านวน 5 แหง่

- ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด
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เทศบาลฯ ได้รับการพฒันา

หอ้งสมุด จ้านวน 3 ศูนย์
25 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด - เพื่อใหโ้รงเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ 250,000             - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ - โรงเรียนมีแหล่งสืบค้น

เทศบาลนครอุบลราชธานี การทอ่งเที่ยวของจังหวดัอุบลฯ ที่มีความ ได้รับการพฒันาหอ้งสมุด ข้อมูลเกี่ยวกับการทอ่งเที่ยว

(เงนิอุดหนุนทั่วไป) โดดเด่นทางวฒันธรรม จ้านวน 5 แหง่ ของจังหวดัอุบลฯ ที่มีความ

- ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด โดดเด่นทางวฒันธรรม

เทศบาลฯ ได้รับการพฒันา

หอ้งสมุด จ้านวน 3 ศูนย์

26 โครงการอบรมลูกเสือชาวบา้นเทดิพระเกียรติ - เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชนมีความรู้ 100,000             - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ - เยาวชนและประชาชนมีความรู้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของลูกเสือชาวบา้น ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ

และมีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา ในระบอบประชาธปิไตยและเข้าใจ ลูกเสือชาวบา้น และมีความจงรัก

พระมหากษตัริย์ ในบทบาทหน้าที่ฃองลูกเสือชาวบา้นภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์
- เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ ร้อยละ 80 - เกิดความสามัคคี ปรองดอง

ของคนในชาติ

27 โครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน - เพื่อใหลู้กเสือจราจรมีความรู้ ความเข้าใจ 60,000               - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ - ลูกเสือจราจรมีความรู้ความเข้าใจ

ในระเบยีบ ข้อบงัคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎจราจร ความเข้าใจในระเบยีบ ข้อบงัคับ ในระเบยีบจราจร ข้อบงัคับต่างๆ

- เพื่อเปน็การปลูกฝังและสร้างจิตส้านึก ต่างๆ เกี่ยวกับกฎจราจร ร้อยละ 80 เกี่ยวกับกฎจราจร 

ความรับผิดชอบต่อสังคมใหแ้ก่ลูกเสือจราจร - ปลูกฝังและสร้างจิตส้านึกให้

ลูกเสือจราจรมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมเพิ่มขึ้น
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28 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวชิาชีพนักธรุกิจ - เพื่อใหก้รรมการองค์การวชิาชีพนักธรุกิจใน 70,000               - คณะกรรมการองค์การวชิาชีพฯ - คณะกรรมการองค์การวชิาชีพฯ

ในอนาคตแหง่ประเทศไทยโรงเรียนเทศบาลบรูพาอุบล อนาคตแหง่ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมองค์การ ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น ได้เข้าร่วมประชุมและมีประสบ -

วชิาชีพระดับภาคและระดับประเทศ การณ์ในวงการอาชีพกับส้านักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา

29 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย - เพื่อใหน้ักเรียนได้พฒันาการคิดด้วยกิจกรรม 50,000               - นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ - นักเรียนได้พฒันาการคิดด้วย

Stem โรงเรียนเทศบาลบรูพาอุบล Stem ใหเ้กิดผลสัมฤทธิท์างการเรียน และสร้าง เรียนสูงขึ้น ร้อยละ 80 กิจกรรม Stem ใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์

ทกัษะการเรียนรู้ โดยรู้จักสังเกต รู้จักต้ังค้าถาม ทางการเรียน และเกิดทกัษะการ

รู้จักคิด ลงมือปฏบิติั เพื่อหาค้าตอบและแก้ปญัหา เรียนรู้ โดยรู้จักสังเกต รู้จักต้ัง

ค้าถาม รู้จักคิด ลงมือปฏบิติั 

เพื่อหาค้าตอบและแก้ปญัหา

30 โครงการจัดท้าหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ - เพื่อใหน้ักเรียน ครู บคุลากรและชุมชนมี 450,000             - หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ - นักเรียน ครู บคุลากร และชุมชน

โรงเรียนเทศบาลบรูพาอุบล หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์เปน็แหล่งเรียนรู้ จ้านวน 4 หอ้ง มีหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์เปน็แหล่ง

สืบค้นข้อมูล เรียนรู้สืบค้นข้อมูล

 
31 โครงการฝึกอบรม และพฒันาทกัษะกีฬาวา่ยน้้า - เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 50,000               - ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้า - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวทิยาคาร ทกัษะขั้นพื้นฐานกีฬาวา่ยน้้ามากขึ้น ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ทกัษะกีฬาวา่ยน้้า ขั้นพื้นฐานมากขึ้น

เพิ่มขึ้น

  

32 โครงการรับบริจาคโลหติ - เพื่อรับบริจาคโลหติไปใช้ในการช่วยชีวติผู้ปว่ย 50,000               - มีโลหติที่สามารถน้าไปช่วย - โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวดั

ในโรงพยาบาลต่างๆได้ ชีวติผู้ปว่ยในโรงพยาบาลต่าง ๆ อุบลราชธานี มีโลหติเพยีงพอ

ได้ร้อยละ 70 ในการช่วยชีวติผู้ปว่ย
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33 โครงการพฒันาศักยภาพ อสม. - เพื่อสนับสนุนและพฒันาความรู้ความสามารถ 100,000             - อสม.ได้รับการพฒันาความรู้ - อสม.มีความรู้ความเข้าใจใน

ของ อสม. และองค์กรชุมชนใหม้ีคุณภาพและ ด้านสาธารณสุขมูลฐานและมีองค์กรบทบาทหน้าที่ของตนเองและ

เหมาะสม ชุมชนในการประสานงานที่เอื้อต่อ สามารถใหบ้ริการด้านสาธารณสุข

- เพื่อใหเ้กิดการประสานงานที่ดีระหวา่งเจ้าหน้าที่ การพฒันาเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 มูลฐานแก่ประชาชนได้อย่างมี

ของรัฐและอสม. องค์กรชุมชนอันจะเปน็ ประสิทธภิาพและทั่วถึงตลอดจน

ประโยชน์ต่อการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานใหม้ี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้พบปะ

ประสิทธภิาพมากขึ้น ใหค้วามรู้แก่ อสม. ในชุมชน

ท้าใหม้ีสัมพนัธภาพที่ดีต่อกัน

34 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวนั อสม. - เพื่อให ้อสม.รวมพลังในการจัดกิจกรรมรณรงค์ 200,000             - อสม.มีความสามัคคีและมีส่วนร่วม - สร้างความสามัคคีใหก้ับอสม.

เกี่ยวกับงานของอาสาสมัครสาธารณสุขให้ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ของอาสา ในการบ้าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชน

เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสาธารณชน สมัครสาธารณสุข ร้อยละ 90 และสาธารณชน

35 โครงการรณรงค์ฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ - เพื่อส้ารวจจ้านวนประชากรสุนัขและแมวใน 100,000              - สัตวเ์ล้ียงในชุมชนเขตเทศบาล - ทราบจ้านวนประชากรสุนัข

และควบคุมประชากรสุนัข เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี นครอุบลฯ ได้รับวคัซีนปอ้งกัน และแมวทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ

- เพื่อสร้างภมูิต้านทานโรคใหแ้ก่สัตวเ์ล้ียงอย่าง โรคพษิสุนัขบา้ไม่น้อย กวา่ร้อยละ 80 - สัตวเ์ล้ียงมีภมูิต้านทานจาก

ครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตเทศบาล โรคพษิสุนัขบา้และไม่มีโรคพษิ

สุนัขบา้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล

36 โครงการเฝ้าระวงัและส่งเสริมสุขภาพคนและสัตว์ - เพื่อเฝ้าระวงัและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 50,000                - ประชาชนมีความรู้ - ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับโรคจากสัตวเ์ล้ียงสู่คน ความเข้าใจและดูแลสัตวเ์ล้ียง เกี่ยวกับโรคจากสัตวเ์ล้ียงสู่คนมากขึ้น

- เพื่อส่งเสริมใหเ้จ้าของสัตวดู์แลเล้ียงสัตวใ์หถู้กวธิี อย่างถูกวธิเีพิ่มขึ้นร้อยละ 70 - เจ้าของสัตวส์ามารถดูแล

ใหถู้กวธิมีากขึ้น
ผลลพัท์ทีค่าดว่า ผลลพัท์ทีค่าดว่า ผลลพัท์ทีค่าดว่า ผลลพัท์ทีค่าดว่า ผลลพัท์ทีค่าดว่า ผลลพัท์ทีค่าดว่า 
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37 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า- - เพื่อเปน็การเทดิพระเกียรติแสดงออกถึง 600,000             - มีหน่วยงานที่เข้าร่วม - หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

อยู่หวัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวามงกูรและ ความจงรักภกัดีและส้านึกในพระมหากรุณาธคุิณ กิจกรรมในเขตเทศบาล และประชาชนทกุหมู่เหล่าได้ร่วม

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถใน ร้อยละ 80 กิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรัก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช ภกัดีและส้านึกในพระมหากรุณาธคุิณ

และพระบรมวงศานุวงศ์

38 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล - เพื่อสนับสนุนเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 308,800             - บุคลากรของเทศบาลร่วมกจิกรรม - เปน็การส่งเสริมการจัดงาน

วนัส้าคัญต่างๆของเทศบาล วนัส้าคัญ ร้อยละ 70 วนัส้าคัญต่างๆ ของเทศบาล

39 โครงการรณรงค์จัดระเบยีบเมือง  - เพื่อจัดระเบยีบการจ้าหน่ายสินค้า การต้ัง 50,000                - ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯ  - ภายในเขตเทศบาลมีความเปน็

วางส่ิงของ ในที่สาธารณะใหเ้ปน็ระเบยีบเรียบร้อย จ้านวน 450 คน ระเบยีบเรียบร้อย ในการจ้าหน่าย

สินค้าและการต้ังวางสินค้า

40 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ - เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 100,000              - ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯ - บคุลากรของสถานศึกษาในสังกัด

หนีไฟใหก้ับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เคร่ืองใช้ในการปอ้งกันและระงับอัคคีภยัในเบื้องต้น จ้านวน 100 คน เทศบาลนครอุบลราชธานี มีความรู้
นครอุบลราชธานี และทกัษะการใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ ในการปอ้งกันและระงับ

อัคคีภยัในเบื้องต้นได้ดี

41 โครงการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา - เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 593,000             - ผู้เขา้รับการอบรมสามารถเผยแพร่ - เด็กนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ

(เงนิอุดหนุนทั่วไป) โทษของยาเสพติด และสร้างภมูิคุ้มกันไม่ใหเ้ด็ก ความรู้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัโทษของ เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและ

เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ยาเสพติดได้ ร้อยละ 80 สร้างภมูิคุ้มกันไม่ใหเ้ด็กเข้าไปยุ่ง

- เพื่อปอ้งปรามปญัหายาเสพติดไม่ใหแ้พร่ระบาด - นกัเรียนในสถานศึกษาหา่งไกลจาก เกี่ยวกับยาเสพติด  



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ
ตัวชี้วดั

(KPI)

ผลลัพท์ทีค่าดวา่

จะได้รับ

ในสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล ยาเสพติด - ปอ้งปรามปญัหายาเสพติดไม่ให้

แพร่ระบาดในสถานศึกษา

ตามนโยบายของรัฐบาล

42 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา - เพื่อใหโ้รงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ผ่าน 100,000             - โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนรู้ที่ - โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา

(เงนิอุดหนุนทั่วไป) การพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรครบทกุกลุ่มสาระ ผ่านการพฒันาครบทกุกลุ่มสาระ ที่ผ่านการพฒันาและปรับปรุง

การเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ร้อยละร้อย หลักสูตรครบทกุกลุ่มสาระ

เปน็ส้าคัญ การเรียนรู้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียนเปน็ส้าคัญ

43 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL - เพื่อใหโ้รงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว 84,000               - โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตที่ - โรงเรียนมีระบบการสืบค้นข้อมูล

และระบบ WiFi ส้าหรับสืบค้นข้อมูลและใช้ในการติดต่อ รวดเร็วเพิ่มขึ้น ร้อยละร้อย ที่รวดเร็วและการติดต่อประสานงาน

(เงนิอุดหนุนทั่วไป) ประสานงานกับหน่วยงานอื่น กับหน่วยงานอื่นรวดเร็วยิ่งขึ้น

44 โครงการพฒันาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน - เพื่อพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 2,500,000           - คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาท - คณะกรรมการสถานศึกษา

เปน็ฐาน ในการพฒันาทอ้งถิ่น (SBMLD) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหส้ามารถ ในด้านการจดัการศึกษา ร้อยละร้อย มีบทบาทในด้านการจัดการ

(เงนิอุดหนุนทั่วไป) เข้ามามีบทบาทในด้านการจัดการศึกษา - โรงเรียนในสังกัดฯ มีการบริหาร ศึกษามากขึ้น

- เพื่อใหโ้รงเรียนในสังกัดเทศบาลมีการบริหาร จัดการที่มีประสิทธภิาพ - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมี

จัดการที่มีประสิทธภิาพ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 การบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ 

ยิ่งขึ้น

45 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา - เพื่อกระตุ้นใหน้ักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่านทั้งใน 50,000               - นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่านเพิม่ขึ้น - นักเรียนได้ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด

ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี และนอกโรงเรียน และใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ร้อยละ 80 ประโยชน์ และเกิดนิสัยรักการอ่าน

(เงนิอุดหนุนทั่วไป) ทั้งในและนอกโรงเรียน
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46 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา - เพื่อสนับสนุนเปน็ค่าใช้จ่ายวสัดุอุปกรณ์ 11,265,000         - สถานศึกษาได้รับงบประมาณ - สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางการศึกษาในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ สนับสนุนจากกรมส่งเสริมฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

(เงนิอุดหนุนทั่วไป) อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละร้อย ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

47 โครงการสนับสนุนปจัจัยพื้นฐานส้าหรับนักเรียน - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายวสัดุทางการศึกษาให้ 280,000             - นักเรียนที่ยากจนได้รับสนับสนุน - นักเรียนที่ยากจนได้รับการสนับสนุน

ยากจน กับนักเรียนยากจน ได้แก่ หนังสือ อุปกรณ์ ปจัจัยพื้นฐาน ร้อยละร้อย ปจัจัยพื้นฐานที่จ้าเปน็ต่อการด้าเนิน

(เงนิอุดหนุนทั่วไป) การเรียน เส้ือผ้าและวสัดุแต่งกายอาหารกลางวนั ชีวติ และได้รับโอกาสทางการศึกษา

ค่าพาหนะในการเดินทาง ในระดับที่สูงขึ้น

48 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายวสัดุการศึกษาใหก้ับ 1,014,900           - เด็กเล็กได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้ร้บการ

พฒันาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เด็กเล็กในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้ง ครบทั้ง 4 ด้าน สนับสนุนค่าใช้จ่ายวสัดุการศึกษา

(เงนิอุดหนุนทั่วไป) 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

และสติปญัญา ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคม และสติปญัญา

49 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น - เพื่อประชาสัมพนัธ ์เผยแพร่ ผลงานการจัดการ 1,000,000           - ผลงานทางการศึกษาได้รับการ - ผลงานทางการศึกษาของเทศบาล

ศึกษาเทศบาลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ให้ เผยแพร่ ร้อยละ 80 นครอุบลฯ ได้เผยแพร่ใหค้รู นักเรียน

โรงเรียนสังกัดอื่น ผู้ปกครอง และประชาชน - ครู นักเรียนได้แสดงความสามารถ ผู้ปกครอง และประชาชนทราบ  

ทราบโดยทั่วกัน ทางด้านวชิาการใหจ้ังหวดัอื่นทราบ - ครู นักเรียนสังกัดอื่นได้เหน็

- เพื่อส่งเสริมใหค้รู นักเรียนได้มีโอกาสแสดง ร้อยละ 80 ความก้าวหน้าทางวชิาการของ

ความสามารถแข่งขันกับจังหวดัอื่น ๆ นักเรียนในสังกัด  
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50 โครงการส่งเสริมการวจิัยในชั้นเรียน - เพื่อใหค้รูได้ฝึกทกัษะกระบวนการจัดท้างาน 50,000               - จ้านวนครูที่เข้าร่วมจัดท้างานวจิัย - ครูได้ฝึกทกัษะกระบวนการจัดท้า

วจิัยในชั้นเรียน ร้อยละ 80 งานวจิัยในชั้นเรียน

- เพื่อใหง้านวจิัยที่ครูจัดท้าขึ้นมีคุณภาพส้าหรับ - ผลงานวจิัยที่ผ่านการคัดเลือก - งานวจิัยที่ครูจัดท้าขึ้นมีคุณภาพ

ใช้ในการเรียนการสอน มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ส้าหรับใช้ในการเรียนการสอน

51 โครงการพฒันาคุณภาพการยกระดับมาตรฐาน - เพื่อใหบ้คุลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 60,000               - ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ - บคุลากรทางการศึกษามีความรู้

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในระบบการประกันคุณภาพ ความเขา้ใจในระบบการประกนัคุณภาพ

มากขึ้น ร้อยละ 80 ภายในสถานศึกษามากขึ้น

 - เพื่อใหโ้รงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ - ระบบประกันคุณภาพภายใน  - โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธภิาพ สถานศึกษามีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธภิาพ 

ร้อยละร้อย

52 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณี - เพื่อเปน็การอนุรักษป์ระเพณีอันดีงาม 100,000             - มีการสืบสานประเพณีอัน - ประเพณีอันดีงามของทอ้งถิ่น

แหเ่ทยีนพรรษา ของทอ้งถิ่น และส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของ ดีงามของทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป ได้รับการอนุรักษใ์หค้งอยู่สืบไป

จังหวดัอุบลราชธานี - นักทอ่งเที่ยวมีความพงึพอใจ และจังหวดัอุบลฯ มีรายได้

ต่อการจัดกิจกรรม ร้อยละ 80 จากการทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น 

53 โครงการจัดพธิบีวงสรวงพระปทมุวรราชสุริยวงศ์ - เพื่อเปน็การระลึกถึงพระคุณของพระปทมุ- 50,000               - ประชาชนได้ระลึกถึงพระคุณ - ประชาชนได้ร่วมพธิบีวงสรวง

และบวงสรวง 4 มุมเมือง วรราชสุริยวงศ์ผู้ก่อต้ังจังหวดัอุบลราชธานี ของผู้ก่อต้ัง จ.อุบลฯ ระลึกถึงพระคุณของพระปทมุ -

และเปน็การแสดงความนับถือ เคารพ บชูาต่อ - ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม วรราชสุริยวงศ์ผู้ก่อต้ัง

ส่ิงศักด์ิสิทธิ ์4 มุมเมืองของชาวจังหวดัอุบลฯ โครงการ ร้อยละ 80 จังหวดัอุบลราชธานี
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54 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วนัผู้สูงอายุ - เพื่ออนุรักษป์ระเพณีอันดีงามของไทยให้ 500,000             - ประเพณีอันดีงามของทอ้งถิ่น - อนุรักษป์ระเพณีอันดีงามของไทย

แหง่ชาติและวนัครอบครัว สืบไป และส่งเสริมความสัมพนัธท์ี่ดีต่อกัน ได้รับการสืบสานใหค้งอยู่สืบไป ใหค้งอยู่สืบไป และส่งเสริมความ-

ของบคุคลในครอบครัว - บคุคลในครอบครัวมีความสัมพนัธ์ สัมพนัธท์ี่ดีต่อกันของบคุคลใน

ที่ดีต่อกันยิ่งขึ้น ครอบครัว

55 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดท้า - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2,000,000           - งานประเพณีอันดีงามของ - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ต้นเทยีนพรรษาและการจัดขบวนแหใ่นงาน ในการอนุรักษสื์บสานวฒันธรรมประเพณี ทอ้งถิ่นได้รับการสืบสานใหค้งอยู่ ในการอนุรักษสื์บสานวฒันธรรม

ประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา ประจ้าปงีบประมาณ 2561 ทอ้งถิ่นและส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของจังหวดั สืบไป ประเพณีทอ้งถิ่นและส่งเสริมการ

อุบลราชธานี ทอ่งเที่ยวของจังหวดัอุบลราชธานี

56 โครงการจัดพธิบีวงสรวงศาลหลักเมือง - เพื่อเปน็การสักการะบชูาส่ิงศักด์ิสิทธิคู่์บา้น 1,000                 - ประเพณีอันดีงามของทอ้งถิ่น - ประชาชนได้ร่วมสักการะบชูา

คู่เมือง และเปน็การอนุรักษข์นบธรรมเนียม ได้รับการสืบสานใหค้งอยู่สืบไป ส่ิงศักด์ิสิทธิคู่์บา้นคู่เมืองของ

ประเพณีของทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป จังหวดัอุบลฯและประเพณีอันดีงาม

- เพื่อเสริมความเปน็สิริมงคลใหบ้า้นเมืองและ ของทอ้งถิ่นได้รับการอนุรักษ์

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวดัอุบลราชธานี ใหค้งอยู่สืบไป 

- ก่อใหเ้กิดความเปน็สิริมงคลแก่

บา้นเมืองและประชาชนที่อาศัย

อยู่ในจังหวดัอุบลราชธานี

57 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดขบวนแห่- - เพื่ออนุรักษป์ระเพณีอันดีงามของไทยให้ 200,000             - ประเพณีอันดีงามของทอ้งถิ่น - อนุรักษป์ระเพณีอันดีงามของไทย

ในงานประเพณีสงกรานต์ประจ้าปงีบประมาณ 2561 คงอยู่สืบไป และส่งเสริมความสัมพนัธท์ี่ดีต่อกัน ได้รับการสืบสานใหค้งอยู่สืบไป ใหค้งอยู่สืบไป และส่งเสริมความ

ของคนในชุมชน - บคุคลในครอบครัวมีความสัมพนัธ์ สัมพนัธท์ี่ดีต่อกันของคนในชุมชน

ที่ดีต่อกันยิ่งขึ้น
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58 โครงการจัดพธิที้าบญุตักบาตรวนัขึ้นปใีหม่ - เพื่อเปน็การส่งเสริมและอนุรักษไ์วซ่ึ้ง 10,000               - ประเพณีอันดีงามของทอ้งถิ่น - ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอันดี- ได้รับการสืบสานใหค้งอยู่สืบไป วฒันธรรมอันดีงามของทอ้งถิ่น

งามของทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป ได้รับการสืบสานใหค้งอยู่สืบไป

- เพื่อเชื่อมความสามัคคีอันดีงามต่อกันระหวา่ง ของทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป

ข้าราชการกับประชาชนทั่วไป - เชื่อมความสามัคคีอันดีงาม

ต่อกันระหวา่งข้าราชการกับ

ประชาชนทั่วไป

59 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชนได้ 550,000             - เด็ก เยาวชนและ - เด็ก เยาวชนและประชาชนมี

สนใจการเล่นกีฬาและออกก้าลังกาย ประชาชน สนใจการ สุขภาพร่างกายแข็งแรงจากการเล่น

- เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ เล่นกีฬา และมีทกัษะ กีฬาและออกก้าลังกาย

ด้านทกัษะกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาขั้นพื้นฐาน - เด็ก เยาวชนและประชาชน

มากขึ้น ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ด้าน

ทกัษะกีฬาขั้นพื้นฐาน

60 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง - เพื่อคัดเลือกและส่งนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 800,000             - นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมี - นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง-

ส่วนทอ้งถิ่น เทศบาลนครอุบลฯ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ความสามารถทางด้านกีฬา ส่วนทอ้งถิ่นได้ร่วมแข่งขันกีฬา

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ร้อยละร้อย ระดับภาค และระดับประเทศ

- เพื่อใหน้ักเรียนได้ประสบการณ์ตรงจาก - นักเรียนได้รับประสบการณ์และ ได้รับประสบการณ์จากการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาและน้ามาพฒันาความสามารถ เกิดการพฒันาตนเอง ร้อยละร้อย กีฬาและน้ามาพฒันาความสามารถ

ของตนใหดี้ยิ่งขึ้น ของตนเอง
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61 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ - เพื่อส่งเสริมใหค้วามส้าคัญกับเด็กได้มีกิจกรรม 400,000             - ร้อยละความพงึพอใจของผู้ - เด็กได้แสดงออกในทางที่ถูก

ที่แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และส่งเสริม เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ต้องและส่งเสริมความสัมพนัธ์

ความสัมพนัธท์ี่ดีระหวา่งเด็กและผู้ปกครอง ที่ดีระหวา่งเด็กและผู้ปกครอง

62 โครงการประชุมชุมชน - เพื่อใหก้รรมการชุมชน/ผู้น้าชุมชน มีหลักการ 50,000               - กรรมการชุมชนมีความเข้าใจ - คณะกรรมการชุมชน/ผู้น้าชุมชน

และแนวทางการพฒันาชุมชนที่ถูกต้อง แนวทางในการพัฒนาชมุชนมากขึน้ ได้ด้าเนินแนวทางพฒันาชุมชนไปใน

- เพื่อใหเ้กิดความสามัคคีและความเข้าใจอันดี ร้อยละ 90 แนวทางเดียวกันเกิดความสามัคคี

ระหวา่งคณะกรรมการชุมชนและเทศบาล และความเข้าใจอันดีระหวา่งคณะ

กรรมการชมุชน ด้วยกนัเองและเทศบาล

63 โครงการอบรมพฒันาสตรีและความเข้มแข็ง - เพื่อใหป้ระชาชนโดยเฉพาะสตรีมีความรู้ 20,000               - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ - สตรีมีความรู้ความสามารถในการ

ของครอบครัว ความสามารถในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเข้าใจร้อยละ 80 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ของครอบครัว ครอบครัว

64 โครงการสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพในระดับ - เพื่อสมทบงบประมาณกองทนุหลักประกัน- 2,601,200  - ประชาชนได้รับการสร้างเสริม - ประชาชนในเขตเทศบาลนคร

ทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) สุขภาพ (สปสช.) ส้าหรับด้าเนินงานเกี่ยวกับการ สุขภาพและปอ้งกันโรคโดยได้รับ อุบลราชธานีได้รับบริการสร้าง

สร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคในเขตเทศบาล งบประมาณสมทบกองทนุหลักประกนั เสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค

นครอุบลราชธานีใหม้ีประสิทธภิาพมากขึ้น สุขภาพร้อยละร้อย อย่างครอบคลุมทั่วถึงส่งผลให้

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ การเจ็บปว่ยน้อยลง

และปอ้งกันโรคได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง - ประชาชนได้รับการสร้างเสริม

สุขภาพและปอ้งกันโรคได้อย่าง

ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
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65 โครงการสนับสนุนสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พกิาร - เพื่อสนับสนุนสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพใหผู้้พกิาร 17,376,000 - ผู้พกิารได้รับการสงเคราะห์ - ผู้พกิารได้รับเบี้ยในการท้าใหม้ี

ในเขตเทศบาล ร้อยละ 90 ขวัญก้าลังใจในการด้ารงชีวิตมากยิ่งขึ้น

66 โครงการสนับสนุนสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ - เพื่อสนับสนุนสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 414,000             - ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์ - ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพท้าใหม้ี

ผู้ปว่ยเอดส์ ในเขตเทศบาล ร้อยละ 90 ขวญัและก้าลังใจในการด้ารงชีวติ

มากยิ่งขึ้น

67 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เพื่อสนับสนุนสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน 65,358,000         - ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์ - ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพท้าใหม้ี

เขตเทศบาล ร้อยละ 90 ขวญัและก้าลังใจในการด้ารงชีวติ

มากยิ่งขึ้น

68 โครงการพฒันาศักยภาพชุมชนพอเพยีง - เพื่อใหป้ระชาชนที่เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ 50,000               - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ - ประชาชนผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้

และมีทกัษะในการน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ความเข้าใจในหลักปรัชญา และมีทกัษะหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงไปสู่การปฏบิติัใหเ้ปน็รูปธรรม ภายใต้ เศรษฐกิจพอเพยีงเพิ่มขึ้น พอเพยีงไปสู่การปฏบิติัใหเ้ปน็รูปธรรม

ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภมูิคุ้ม ร้อยละ 80 ภายใต้ความพอประมาณ ความ

กันที่ดีและเปน็กรอบแนวทางในการด้าเนินชีวติ มีเหตุมีผล การมีภมูิคุ้มกันที่ดี และ

และประกอบอาชีพได้ เปน็กรอบแนวทางในการด้าเนิน

ชีวติและประกอบอาชีพได้

69 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการการระดม - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 150,000             - ผู้เข้าร่วมประชุมฯไม่น้อยกวา่ - ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุม

ความคิดเหน็ในการจัดท้าแผนพฒันาเทศบาล ในพื้นที่ในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิติัการ ร้อยละ 60 ตามหนังสือกระทรวง เชิงปฏบิติัการ การระดมความ-

การระดมความคิดเหน็ในการจัดท้าแผนพฒันา มหาดไทย ที่ก้าหนด คิดเหน็ในการจัดท้าแผนพฒันาเทศบาล

เทศบาล
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70 โครงการศูนย์เรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต้่า  - เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ด้านการลดการปล่อย 50,000                - เจ้าหน้าที,่ประชาชนและเยาวชน  - นักเรียน นักศึกษา รวมถึง

ก๊าซเรือนกระจกในชีวติประจ้าวนัส้าหรับนักเรียน ในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ ประชาชนทั่วไป ทั้งในเขตเทศบาล

นักศึกษา ประชาชน รวมถึงทอ้งถิ่นต่างๆที่ เกี่ยวกับการลดและการปล่อยก๊าซ นครอุบลราชธานี พื้นที่ใกล้เคียง

เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ใหเ้กิดความสะอาด เรือนกระจกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 และพื้นที่อื่นๆ มีความรู้ความตระหนัก

และถูกสุขลักษณะ เปน็ระเบยีบเรียบร้อย และสามารถ

น้าไปปฏบิติัได้ในการลดการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในชีวติประจ้าวนัของตนเอง

71 โครงการจดัท้าศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติ - เพือ่เทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ - 1,250,000            - ศูนยก์ารเรียนรู้ - เป็นการเทิดพระเกยีรติ
สถานศึกษาในสังกดัเทศบาลนครอบุลราชธานี พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระเกยีรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
(เงนิอุดหนุนทั่วไป) - เพือ่ให้ครู บุคลากร นักเรียนและชุมชน จ้านวน 5 แห่ง มหาภูมิพลอดุลยเดช

ได้มีศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติและได้  - สถานศึกษามีศูนยก์ารเรียนรู้
ซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณและ เฉลิมพระเกยีรติเพือ่ให้ครู
พระราชกรณียกจิของพระองค์ บุคลากร นักเรียนและชุมชน

ได้ซาบซ้ึงในพระมหากรุณา
ธิคุณและพระราชกรณียกจิ
ของพระองค์

72 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล - เพือ่พฒันาศักยภาพผู้เรียน (เด็ก นักเรียน 2,000,000           - ผู้เรียน สามารถน้าความเป็น - - ผู้เรียน (เด็ก นักเรียน เยาวชน
การบริหารจดัการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กร เยาวชน และประชาชน) สู่ความเป็นเลิศ เลิศไปใช้ในการประกอบอาชีพ และประชาชน) ได้รับการพฒันา
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลตลอดจน ได้ ร้อยละ 80 สู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
(เงนิอุดหนุนทั่วไป) ผู้เรียนสามารถน้าความเป็นเลิศไปใช้ใน ของแต่ละบุคคล ตลอดจน
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การประกอบอาชีพได้ ผู้เรียนสามารถน้าความเป็นเลิศ
ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

73 โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการท่องเทีย่วใน - เพือ่ให้สถานศึกษาในสังกดัเทศบาลฯ 50,000                - มีศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ - สถานศึกษาในสังกดัเทศบาลฯ 
สถานศึกษา สังกดัเทศบาลนครอบุลราชธานี มีศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการท่องเทีย่วทีเ่อื้อ ท่องเทีย่วในสถานศึกษา มีศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
(เงนิอุดหนุนทั่วไป) ต่อการจดักจิกรรมการเรียนการสอน จ้านวน 5 แห่ง ท่องเทีย่วทีเ่อื้อต่อการจดักจิกรรม

ของนักเรียน การเรียนการสอนของนักเรียน

74 โครงการสร้างภูมิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและ - เพือ่ให้เกดิกลไกล ระบบงานและกระบวน 200,000             - เด็กและเยาวชน - เกดิกลไกล ระบบงานและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา การท้างานสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัและป้องกนั นอกสถานศึกษาห่างไกลจาก กระบวนการท้างานสร้างเสริม
(เงนิอุดหนุนทั่วไป) ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถาน ยาเสพติด ร้อยละ 80 ภูมิคุ้มกนัและป้องกนัยาเสพติดใน

ศึกษาอยา่งชัดเจนเป็นรูปธรรม กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถาน
- เพือ่สร้างเสริมภูมิคุ้มกนัและป้องกนัยาเสพติด ศึกษาอยา่งชัดเจนเป็นรูปธรรม
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา - สร้างเสริมภูมิคุ้มกนัและ
ไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งและห่างไกลยาเสพติด ป้องกนัยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ

เยาวชนนอกสถานศึกษาไม่เขา้ไป
เกีย่วข้องและหา่งไกลยาเสพติด

75 โครงการส่งเสริมป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน - เพือ่ส่งเสริมพฒันาการเด็กนักเรียนใน 10,000               - นักเรียนในสถานศึกษา - ส่งเสริมพฒันาการเด็ก
เพิม่ไอโอดีน เพิม่ไอคิวให้กบันักเรียน สถานศึกษาสังกดัเทศบาลฯให้มีพฒันาการสมวัย สังกดัเทศบาลฯทุกแห่ง นักเรียนในสถานศึกษาสังกดั
ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลนครอบุลราชธานี - เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน ได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน เทศบาลฯให้มีพฒันาการสมวัย

และอาหารเสริมไอโอดีนทุกคน และอาหารเสริมไอโอดีน - เด็กนักเรียนได้บริโภคเกลือ
ร้อยละร้อย เสริมไอโอดีนและอาหารเสริม
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ไอโอดีนทุกคน

76 โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา - เพือ่ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 150,000             - ผู้บริหาร ครู และบุคลากร - ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ในการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 กลุ่มจงัหวัด ทางการศึกษา มีความรู้ มีความคิดริเร่ิม ทางการศึกษามีความรู้และ ทางการศึกษา มีความรู้ 
การศึกษาท้องถิ่นที ่13 สร้างสรรค์ในการบริหารงานและพฒันา ทักษะในการพฒันาการเรียน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ
(เงนิอุดหนุนทั่วไป) การเรียนการสอนให้มีคุณภาพและน้าความรู้ การสอน และท้างานมี บริหารงานและพฒันาการเรียน

ทีไ่ด้จากการอบรมไปปรับปรุงเทคนิค ประสิทธิภาพมากขึ้น การสอนให้มีคุณภาพและน้า
วิธีการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ร้อยละ 80 ความรู้ทีไ่ด้จากการการอบรมไป

ปรับปรุงเทคนิควิธีการสอน
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

77 โครงการส้ารวจขอ้มูลจ้านวนสัตว์และ - เพือ่ส้ารวจและขึ้นทะเบียนจ้านวนสัตว์ 32,300               - จ้านวนสัตว์ในเขตเทศบาล - สัตว์ในเขตเทศบาลได้รับ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี ได้รับการส้ารวจและขึ้น การส้ารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์

ทะเบียนร้อยละ 80 ให้เป็นระบบ

78 โครงการพฒันาศักยภาพ พนักงานเทศบาล - เพือ่เพิม่ศักยภาพพนักงานครูเทศบาล 703,000             - ผู้เขา้รับการอบรมมีความรู้ - พนักงานเทศบาล พนักงานครู
พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนใน ทักษะทีจ่ะน้าไปพฒันาการ เทศบาล บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล สถานศึกษาสังกดัเทศบาลฯ ได้พฒันา ท้างานให้มีประสิทธิภาพ และนักเรียนในสถานศึกษาได้น้า
นครอบุลราชธานี ตนเองให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น ร้อยละ 80 ความรู้จากการอบรมมาปฏิบัติงาน

ในหน้าทีใ่ห้เกดิประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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79 โครงการจดัท้าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ - เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารกจิกรรมและ 130,000             - ประชาชนทราบขา่วสาร - ประชาชนทราบขอ้มูลขา่วสาร
กจิกรรมของเทศบาล การด้าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชน และกจิกรรมของเทศบาล กจิกรรมการด้าเนินงานของ

ทราบและเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องเทศบาล เพิม่มากขึ้นร้อยละ 80 เทศบาลและเขา้ใจบทบาท
รวมถงึขั้นตอนการให้บริการ หน้าทีร่วมถงึขั้นตอนการให้

บริการมากยิ่งขึ้น

80 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและการเพิม่ - เพือ่ปรับปรุงแผนทีภ่าษีให้มีขอ้มูลที่ 1,250,000           - ระบบแผนทีภ่าษีมีขอ้มูล - แผนทีภ่าษีมีขอ้มูลทีส่มบูรณ์
ประสิทธิภาพการจดัเกบ็รายได้ สมบูรณ์ ครบถว้น ถกูต้องเป็นปัจจบุันและ ทีส่มบูรณ์ครบถว้น ถกูต้อง ครบถว้น ถกูต้อง เป็นปัจจบุันและ

เพิม่ประสิทธิภาพในการจดัเกบ็รายได้ สะดวกในการปฏิบัติบัติงาน เพิม่การประสิทธิภาพในจดัเกบ็
ของเจา้หน้าทีเ่พิม่ขึ้น รายได้
ร้อยละ 80

81 โครงการพฒันาระบบ e-LAAS ของส้านักงาน  - เพือ่ให้เทศบาลมีโปรแกรมในการปฏิบัติ 150,000             - พนักงานเทศบาลมีความรู้  - เทศบาลมีระบบในการ
เทศบาลนครอบุลราชธานี งานทีส่ะดวก รวดเร็วเพิม่ประสิทธิภาพ ความเขา้ใจเพิม่ขึ้นในการ ปฏิบัติงานทีส่ะดวก รวดเร็ว

ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัระบบ และเพิม่ประสิทธิภาพในการ
บัญชีคอมพวิเตอร์ของ อปท. ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 80

82 โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพเจา้หน้าทีผู้่  - เพือ่ให้เจา้หน้าทีม่ีความรู้ความเขา้ใจ 50,000               - พนักงานเทศบาลมีความรู้  - เจา้หน้าทีม่ีความรู้ความเขา้ใจ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของเทศบาล ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ความเขา้ใจเพิม่ขึ้นในการ ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
นครอบุลราชธานี - เพือ่ให้เจา้หน้าทีป่ฎิบัติงานในรูปแบบและ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน - เจา้หน้าทีป่ฎิบัติงานเป็นไป

แนวทางเดียวกนั การบัญชีเพิม่ขึ้น ร้อยละ 80 ในรูปแบบและแนวทางเดียวกนั
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83 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ - เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนให้ได้ 1,000,000           - โรงเรียนในสังกดัเทศบาลฯ - อาคารเรียนได้รับการปรับปรุง
อาคารประกอบในโรงเรียนสังกดัเทศบาล มาตรฐานเกดิความปลอดภัยในชีวิตและ มีอาคารเรียนทีไ่ด้มาตรฐาน ให้มีสภาพทีดี่เกดิความปลอดภัย
นครอบุลราชธานี ทรัพยสิ์นของโรงเรียน และปลอดภัย จ้านวน 5 แห่ง ในทรัพยสิ์นของโรงเรียน
(เงนิอุดหนุนทั่วไป)

84 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ - เพือ่เพิม่พนูความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 350,000             - บุคลากรเทศบาล ร้อยละ 90 - ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ทีจ่้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และพฒันา มีความรู้ ทักษะและประสบ - และเจา้หน้าทีผู้่ปฏิบัติงานมีความรู้

ประสิทธิภาพในการท้างาน การณ์ ทีน่้าไปพฒันาการท้างาน ความเข้าใจในการท้างานและเกดิการ
ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ พฒันาตนเองให้เกดิความกา้วหน้า

ต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น

85 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาล - เพื่อใหบ้คุลากรมีกระบวนทศัน์วัฒนธรรม 100,000             -บุคลากรเทศบาล จ้านวน 350 - บุคลากรประยกุต์หลักคุณธรรม 
นครอบุลราชธานี และค่านิยมในการปฎิบัติงานทีมุ่่งเพิม่ คน ได้รับการพฒันาและเสริม - จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

สมรรถนะและพฒันาระบบราชการโดยยดึหลัก สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีดี่ ปฎิบัติราชการและการด้ารงชีวิต
การบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่ มีจติส้านึก ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มากยิ่งขึ้น
ในการกระท้าความดีรู้จกัการเสียสละ พร้อมที่
จะปฎิบัติงานเพือ่ประชาชนและองค์กร

86 โครงการมอบโล่ประกาศเกยีรติคุณแกผู้่เกษียณ - เพือ่เป็นเกยีรติประวัติแกผู้่เกษียณอายุ 50,000               - ผู้เกษียณอายรุาชการและ - ผู้เกษียณอายรุาชการและ
อายรุาชการส้าหรับพนักงานเทศบาลและ ราชการและครอบครัว ครอบครัวมีความภาคภูมิใจ ครอบครัวมีความภาคภูมิใจ
ลูกจา้งประจ้า ทีไ่ด้ปฏิบัติงานกบัเทศบาล ทีไ่ด้ปฏิบัติงานกบัเทศบาล

ร้อยละร้อย
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87 โครงการจา้งนักเรียนนักศึกษาท้างานในช่วง  - เพือ่สนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกดิ 30,000               - เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกดิ  - เยาวชนรู้จกัใช้เวลาว่างให้เกดิ

ปิดภาคเรียน ประโยชน์และเป็นการป้องกนัการยุ่งเกี่ยว ประโยชน์และมีรายได้เพิม่ ประโยชน์ สร้างรายได้แกต่นเอง

กบัอบายมุขและส่ิงเสพติด ร้อยละ 80 เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

88 โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก - เพือ่ปรับปรุงห้องเรียนให้มีความสะอาด 981,000             - ห้องเรียนมีความพร้อม - ภายในห้องเรียนมีความสะอาด 
วัดมหาวนาราม ปลอดภัย สวยงามและมีความพร้อมต่อการ ต่อการจดักจิกรรมการเรียน ปลอดภัย สวยงามและมีความ

จดักจิกรรมการสอนการสอน การสอน พร้อมต่อการจดักจิกรรมการสอน

89 โครงการประเมินผลการด้าเนินงานของ - เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของประชาชนทีม่ี 30,000               - ความพงึพอใจต่อการ - ประชาชนได้มีโอกาสแสดง
เทศบาลนครอบุลราชานี ผลต่อการด้าเนินงานของเทศบาลนครอบุลราชธานี ด้าเนินงานของเทศบาล ความคิดเห็นและมีส่วนร่วม

- เพือ่ศึกษาปัญหาและอปุสรรคทีม่ีต่อการ ร้อยละ 80 ในการปรับปรุงการให้บริการ
ด้าเนินงานของเทศบาลอบุลราชธานี ด้านต่าง ๆของเทศบาลมากขึ้น

- เทศบาลฯ ได้ด้าเนินการตาม
โครงการตรงกบัสภาพความต้องการ
ของประชาชนและมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพคุณภาพในการให้
บริการของเทศบาลได้มากขึ้น

90 โครงการอบรมเร่ืองกฎหมายและระเบียบ - เพือ่ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้งมี 50,000               - พนักงานเทศบาลและ - พนักงานเทศบาลและ
ในการปฏิบัติหน้าทีร่าชการแกพ่นักงานเทศบาล องค์ความรู้เกี่ยวกบักฎหมาย ระเบียบ พนักงานจา้งมีองค์ความรู้ พนักงานจา้งมีองค์ความรู้เกี่ยวกบั
และพนักงานจา้งในสังกดัเทศบาล ในการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ เกี่ยวกบักฎหมาย ระเบียบ กฎหมาย ระเบียบในการปฏิบัติ

การปฏิบัติหน้าทีร้่อยละ 80 หน้าทีร่าชการมากยิ่งขึ้น
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91 โครงการปรับปรุงโถงชั้นล่างเทศบาลนคร - เพือ่ให้ประชาชนมีสถานทีใ่นการรับบริการ 518,000             - มีสถานทีส้่าหรับใช้เป็นศูนย์ - ประชาชนมีสถานทีรั่บบริการและ
อบุลราชธานีเพือ่เป็นศูนยบ์ริการประชาชนและ และมีสถานทีส้่าหรับสืบค้นขอ้มูลขา่วสาร บริการประชาชนและศูนย์ แหล่งสืบค้นขอ้มูลขา่วสารได้
ศูนยข์อ้มูลขา่วสาร ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอ้มูลขา่วสารของเทศบาลฯ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

จ้านวน 1 แห่ง

92 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพือ่  - เพือ่ให้บุคลากรได้รับการพฒันาความรู้ 50,000                - ผู้เขา้รับการอบรมมีความรู้  - เจา้หน้าทีผู้่ปฏิบัติงานได้รับ
พฒันาศักยภาพเจา้หน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน เทคนิคและแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ๆ ความเขา้ใจและทัศนคติทีดี่ใน ความรู้เพิม่ทักษะและประสบการณ์
ด้านความสะอาด  - เพือ่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ การปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น และมีทัศนคติทีดี่ในเชิงบวก

สร้างจติส้านึกทีดี่ให้กบับุคลากรในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 สามารถน้ามาประยกุต์ใช้ในการ
 - เพือ่ให้บุคลากรมีขวัญและก้าลังใจใน ปฏิบัติงานได้อยา่งมีความสุขและ
การท้างานมีทัศนคติทีดี่ต่องานพร้อมทัง้มี มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ความสามัคคีในองค์กร

93 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล 1  - เพือ่ซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาอาคาร 190,000             - อาคารส้านักงานได้รับการ  - อาคารส้านักงานได้รับการ
ส้านักงานให้มีสภาพทีดี่ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การ ซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคา

ได้ดี จ้านวน 1 หลัง ให้มีสภาพดีมากยิ่งขึ้น

94 โครงการปรับปรุงห้องแม่ขา่ยกล้อง CCTV - เพือ่ปรับปรุงห้องควบคุมระบบแม่ขา่ย 69,000               - มีห้องควบคุมระบบแม่ขา่ย - มีห้องควบคุมระบบแม่ขา่ย
กล้อง CCTV ให้พร้อมในการปฏิบัติงานและ กล้อง CCTV ทีไ่ด้มาตรฐาน กล้อง CCTV ทีพ่ร้อมปฏิบัติงาน
เกดิความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเกดิความปลอดภัยในชีวิต

จ้านวน 1 แห่ง และทรัพยสิ์นมากยิ่งขึ้น
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95 โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรีส้าหรับเด็กอนุบาล - เพือ่ให้เด็กเกดิทักษะการเล่นดนตรี 10,000               - มีห้องกจิกรรมดนตรี - โรงเรียนมีห้องกจิกรรม
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (คียบ์อร์ด)ได้เหมาะสมตามวัยและสามารถ (คียบ์อร์ด)ส้าหรับเด็กและ ดนตรีส้าหรับเด็ก

น้าตนเองสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีได้ - เด็กมีทักษะในการเล่นดนตรี
(คียบ์อร์ด)ได้เหมาะสมตามวัย

96 โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  - เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีหอ้งเรียน 385,000              - ห้องเรียนได้รับการ  - มีหอ้งเรียนเหมาะสม สวยงาม 
วัดใต้พระเจา้ใหญ่องค์ต้ือ เหมาะสม สวยงามและเอือ้ต่อการจดัการเรียน ปรับปรุงจ้านวน 1 อาคาร และเอือ้ต่อการจดัการเรียน

การสอนส้าหรับเด็กปฐมวัย การสอนส้าหรับเด็กปฐมวัย

97 โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาล  - เพือ่ให้หน่วยงานมีสถานทีใ่นการปฏิบัติงาน 200,000             - อาคารส้านักงานได้รับการ  - หน่วยงานมีสถานทีใ่นการ
นครอบุลราชธานี 2 ทีป่ลอดภัยและเพิม่ประสิทธิภาพ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การ ปฏิบัติงานทีป่ลอดภัยและเพิม่

ในการปฏิบัติงาน ได้ดี จ้านวน 1 หลัง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

98 โครงการเตรียมการรองรับการจดัเกบ็ภาษีทีดิ่น  - เพือ่ส้ารวจและตรวจสอบขอ้มูลทีดิ่นและ 750,000             - มีขอ้มูลในการจดัเกบ็ภาษี  - เทศบาลนครอบุลฯมีฐาน
และส่ิงปลูกสร้างของเทศบาลนครอบุลราชธานี ส่ิงปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลฯ ส้าหรับ และทะเบียนทรัพยสิ์นทีไ่ด้ ขอ้มูลทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง

ใช้เป็นฐานขอ้มูลบัญชีรายการทีดิ่นและ มาตรฐานเพิม่ขึ้นร้อยละ 80 ภายในเขตเทศบาลฯ ถกูต้อง
ส่ิงปลูกสร้างให้ถกูต้องตามมาตรฐานขององค์กร ตามมาตรฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปกครองส่วนท้องถิ่น

99 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในส้านักปลัดเทศบาล  -เพือ่ให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ 85,100               - มีครุภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐานตรงกบั  -หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพยีงพอ และเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะทีก่้าหนดไว้ เพยีงพอและการปฏิบัติงานมี

จ้านวน 15 รายการ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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100 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในส้านักการคลัง - เพือ่ให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ 834,300             - มีครุภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐาน - หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพยีงพอ และเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตรงกบัคุณลักษณะทีก่้าหนดไว้ เพยีงพอและเพิม่การปฎิบัติงานให้มี

จ้านวน 17 รายการ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

101 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองวิชาการและ - เพือ่ให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ 99,600               - มีครุภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐาน - หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
แผนงาน เพยีงพอ และเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตรงกบัคุณลักษณะทีก่้าหนดไว้ เพยีงพอและเพิม่การปฏิบัติงานให้มี

จ้านวน 11 รายการ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

102 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในส้านักงาน  - เพือ่ให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ 57,200               - มีครุภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐาน - หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เพยีงพอ และเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตรงกบัคุณลักษณะทีก่้าหนดไว้ เพยีงพอและเพิม่การปฏิบัติงานให้มี

จ้านวน 39 รายการ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

103 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในงานรักษา  - เพือ่ให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ 16,437,000         - มีครุภัณฑ์ทีไ่ด้ - หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
ความสะอาด/งานจดัเกบ็ขยะมูลฝอย เพยีงพอ และเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มาตรฐานตรงกบั เพยีงพอและเพิม่การปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะทีก่้าหนดไว้ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จ้านวน 14 รายการ

104 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในส้านักการช่าง  - เพือ่ให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ 3,506,300           - มีครุภัณฑ์ทีไ่ด้ - หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพยีงพอ และเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มาตรฐานตรงกบั เพยีงพอและเพิม่การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะทีก่้าหนดไว้ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จ้านวน 13 รายการ
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105 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในหน่วยตรวจสอบ  - เพือ่ให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ 11,000               - มีครุภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐาน - หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
ภายใน เพยีงพอ และเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตรงกบัคุณลักษณะทีก่้าหนดไว้ เพยีงพอและเพิม่การปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน จ้านวน 2 รายการ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

106 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในส้านักการศึกษา  - เพือ่ให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ 708,300             - มีครุภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐาน - หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพยีงพอ และเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตรงกบัคุณลักษณะทีก่้าหนดไว้ เพยีงพอและเพิม่การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ้านวน 6 รายการ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

107 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในโรงเรียนเทศบาล  - เพือ่ให้โรงเรียนมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทีเ่พยีงพอ 1,288,000           - มีครุภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐาน - หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
บูรพาอบุล และเพิม่ประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน ตรงกบัคุณลักษณะทีก่้าหนดไว้ เพยีงพอและเพิม่การปฏิบัติงานให้มี

จ้านวน 2 รายการ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

108 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในโรงเรียน  - เพือ่ให้โรงเรียนมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทีเ่พยีงพอ 222,000             - มีครุภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐาน - หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  และเพิม่ประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน ตรงกบัคุณลักษณะทีก่้าหนดไว้ เพยีงพอและเพิม่การปฏิบัติงานให้มี

จ้านวน 15 รายการ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

109 โครงการจดัท้าห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ - เพือ่ให้นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชน 450,000             - ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ - นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชน
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอบุล มีห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์เป็นแหล่ง จ้านวน 4 ห้อง มีห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์

เรียนรู้สืบค้นขอ้มูล เป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นขอ้มูล
 

110 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในวงโยธวาทิต - เพือ่ให้โรงเรียนมีเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต 392,000             - เคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต - โรงเรียนมีเคร่ืองดนตรี
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เต็มรูปแบบ ส้าหรับใช้ในการฝึกซ้อมและ จ้านวน 6 รายการ วงโยธวาทิตเต็มรูปแบบ ส้าหรับ

การแสดงต่าง ๆ - ชุดนักดนตรีและคฑากร ใช้ในการฝึกซ้อมและการแสดงต่าง ๆ
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- เพือ่ให้นักเรียนได้พฒันาทักษะความสามารถ จ้านวน 26 ชุด - นักเรียนได้พฒันาทักษะ
ด้านการดนตรีสามารถน้าแสดงตามหน่วยงาน - ไม้คฑา จ้านวน 2 อนั ความสามารถด้านการดนตรี
ทีจ่ดักจิกรรม น้าชื่อเสียงและเกยีรติประวัติ สามารถน้าแสดงตามหน่วยงาน
ให้แกโ่รงเรียน ทีจ่ดักจิกรรม น้าชื่อเสียงและ

เกยีรติประวัติให้แกโ่รงเรียน

111 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในโรงเรียนเทศบาล - เพือ่ให้โรงเรียนมีเคร่ืองมือ'เคร่ืองใช้ที่ 128,000             - มีครุภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐาน - โรงเรียนมีเคร่ืองมือ'เคร่ืองใช้ที่
4 อนุบาลพระเจา้ใหญ่องค์ต้ือ เพยีงพอ และเพิม่'ประสิทธิภาพต่อการจดั ตรงตามคุณลักษณะที่ เพยีงพอ และเพิม่ประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน ก้าหนดไว้ จ้านวน 5 รายการ ต่อการจดัการเรียนการสอนยิ่งขึ้น

112 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในศูนยพ์ฒันา - เพือ่ให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีเคร่ืองมือ 114,600             - มีครุภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐาน - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีเคร่ืองมือ
เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอบุลราชธานี เคร่ืองใช้ทีเ่พยีงพอและเพิม่ประสิทธิภาพต่อ ตรงตามคุณลักษณะที่ เคร่ืองใช้ทีเ่พยีงพอและการจดัการ

การจดัการเรียนการสอน ก้าหนดไว้ จ้านวน 5 รายการ เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

113 โครงการจดัหาเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น - เพือ่ให้นักเรียนมีอปุกรณ์เคร่ืองเล่นสนาม 185,000             - เคร่ืองเล่นสนาม - มีอปุกรณ์เคร่ืองเล่นสนาม
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ทีป่ลอดภัยส้าหรับนักเรียนวัยอนุบาล จ้านวน 7 ชุด ทีป่ลอดภัยส้าหรับนักเรียน

วัยอนุบาล

114 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในศูนยพ์ฒันา - เพือ่ให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีเคร่ืองมือ 591,100             - มีครุภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐาน - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีเคร่ืองมือ
เด็กเล็กวัดมหาวนาราม เคร่ืองใช้ทีเ่พยีงพอและเพิม่ประสิทธิภาพต่อ ตรงตามคุณลักษณะที่ เคร่ืองใช้ทีเ่พยีงพอและการจดัการ

การจดัการเรียนการสอน ก้าหนดไว้ จ้านวน 21 รายการ เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
 มากยิ่งขึ้น
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115 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในศูนยพ์ฒันา - เพือ่ให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีเคร่ืองมือ 395,200             - มีครุภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐาน - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีเคร่ืองมือ
เด็กเล็กวัดใต้พระเจา้ใหญ่องค์ต้ือ เคร่ืองใช้ทีเ่พยีงพอและเพิม่ประสิทธิภาพต่อ ตรงตามคุณลักษณะที่ เคร่ืองใช้ทีเ่พยีงพอและการจดัการ

การจดัการเรียนการสอน ก้าหนดไว้ จ้านวน 5 รายการ เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

116 โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในสถานธนานุบาล - เพือ่ให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ 68,800               - มีครุภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐานตรงกบั - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีเคร่ืองมือ
เทศบาลนครอบุลราชธานี 2 เพยีงพอ และเพิ่มประสิทธภิาพในการปฎบิติังาน คุณลักษณะทีก่้าหนดไว้ เคร่ืองใช้ทีเ่พยีงพอและการจดัการ

จ้านวน 3 รายการ เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

117 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3  - เพือ่ให้ผู้ประกอบการค้ามีสถานทีจ่ าหน่าย 900,000              - มีอาคารจ้าหน่ายสินค้าที่  - ผู้ประกอบการค้าและประชาชน
สินค้าทีป่ลอดภัยสะดวกและ ปลอดภัยและถกูสุขอนามัย มีสถานทีจ่ าหน่ายสินค้าทีป่ลอดภัย
ถกูหลักสุขอนามัย จ้านวน 1 แห่ง และถกูหลักสุขอนามัย

 - ตลาดได้รับการพฒันาให้
ถกูสุขอนามัย




