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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนเครื่องมือใน
การแปลงนโยบายคณะผูบริหาร และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําป พ.ศ. 
2556 – 2560 ไปสูการปฏิบัติ โดยมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ซึ่งภายใตแนวทางการพัฒนาจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะตอง
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตั้งไวในแตละยุทธศาสตร 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับผูบริหารที่จะไดทราบ
ถึงผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาที่ผานมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนขอเสนอแนะที่ได
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อวางแผนพัฒนาในอนาคตไดเปนอยางดี 

 

สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 - 2558) ของเทศบาล
นครอุบลราชธานี เปนการติดตามผลการปฏิบัติงานในชวงปงบประมาณที่ผานมา (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 
30 กันยายน 2556) โดยดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งแบง
ออกเปน 5 ดาน ไดแกดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  ดานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
และดานการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เพื่อวัดผลการดําเนินงานวาสามารถปฏิบัติไดบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไวหรือไมอยางไร แลวจัดทํารายงานเสนอผูบริหารเพื่อใช
เปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาเทศบาลในอนาคตตอไป ซึ่งการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ของเทศบาลนครอุบลราชธานีฉบับนี้ไดรับการรวมมือเปนอยางดีจาก
ทุกภาคสวนที่ใหความอนุเคราะหขอมูลจนทําใหการดําเนินงานลุลวงไปดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวา
รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับคณะผูบริหาร สวนราชการ และผูที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนขอมูลในการ
วิเคราะห ตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและสงผล
ใหเทศบาลนครอุบลราชธานีมีการพัฒนาอยางแทจริง 
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บทที ่1 
บทนํา 

 

----------------------------------------------------------------- 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 - 29 กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดยคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กําหนดแนวทาง วิธีการ และดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยใหรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป จะตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไดยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยได
มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาของเทศบาล เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาล และเพื่อใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ รวมทั้ง
จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีกองวิชาการและแผนงานในฐานะเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ทําหนาที่รวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  

ความหมายของการความหมายของการติดตามและประเติดตามและประเมินผลมินผล    
การติดตาม (Monitoring) หมายถึงกิจกรรมที่ทําเพ่ือแสดงใหเห็นวาเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ 

ดวยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมาย
ซึ่งกําหนดไวในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโนมที่ไมตองการไดลวงหนา ซึ่งทาํใหเห็นความ 
จําเปนในการดําเนินการแกไข 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะหผลที่ไดจากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง 
เพ่ือประเมินวาความเปลี่ยนแปลง (ซ่ึงเปนผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนหรือไม ผลการประเมินอาจยืนยันวา การเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางเดียวกับที่กําหนดไวในแผน             
หรืออาจแสดงถึงความลาชาหรือผลกระทบขางเคียง ซ่ึงควรแกการทบทวน 

การติดตามและประเมินผล จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับผูบริหารที่จะไดรับทราบถึง            
ผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาที่ผานมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนขอเสนอแนะที่ไดจะเปน
แนวทางที่ผูบริหารจะนําไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตไดเปนอยางดี 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556   
 

ความความสําคัญสําคัญของการของการติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล    
 การติดตามและประเมินผลเปนเรื่องที่สําคัญมาก และเปนหัวใจของการใชแนวทางเชิง

ยุทธศาสตรเพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความตอเนื่อง 
 การติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองจะมีประโยชนตอองคกรและผูบริหาร ดังน้ี 

1) สามารถเฝาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมุติฐานที่เคยตั้งไวในแผน 
2) สามารถหาแนวโนมจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว และใหหลัก

สําหรับแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติไดตามความจําเปน 
3) สามารถจัดทําระบบเตือนลวงหนา เน่ืองจากไดเห็นถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้น 
4) มีขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินวาจะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามแผนหรือไม 
สําหรับการประเมินผลที่ไดจากการติดตาม และระบุปญหาพื้นฐาน จะทําใหเราทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงอันเปนผลจากการดําเนินงาน โดยการประเมินผลจะเปนการเปดโอกาสใหทบทวนวา 
1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม 
2) วัตถุประสงคที่กําหนดไวสมเหตุสมผล และสามารถบรรลุผลไดจริงหรือไม 
3) สาเหตุที่ไมสามารถบรรลุไดตามเปาหมาย 
4) ตัวชี้วัดที่นํามาใชวัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร 
5) มีเร่ืองอะไรที่ประสบความสําเร็จ และควรสานตอ 
6) ไดเรียนรูปญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงไดในอนาคต 
7) ควรปรับวัตถุประสงคและเปาหมายในแผนอยางไร 

 

วิธีการติดตามและประเมินผลวิธีการติดตามและประเมินผล    
1. การติดตามและประเมินผลของเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนการติดตามเพื่อใหทราบ

ความกาวหนาในการดําเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558) ที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณและไดบรรจุไวในแผนดําเนินการประจําป พ.ศ.2556 ซึ่งในกรณีที่พบปญหา/อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

วิธีการติดตามผลการดําเนินงาน เทศบาลนครอุบลราชธานีไดดําเนินการโดยใหทุกหนวยงานใน
สังกัดเทศบาลติดตามการใชงบประมาณ และดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ รวมทั้งจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน จํานวนงบประมาณที่ใชจริงสรุปเปนผลดําเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาเสนอผูบริหารเทศบาล เปนรายไตรมาส ดังนี้  

ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2555) รายงานภายในเดือนมกราคม 2556  
ไตรมาสที ่2 (มกราคม - มีนาคม 2556) รายงานภายในเดือนเมษายน 2556  
ไตรมาสที ่3 (เมษายน - มิถุนายน 2556) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2556  
ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม - กันยายน 2556) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2556  
 2. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต อการดําเนินงานของเทศบาลตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา ผานทางสวนราชการ สถานศึกษา 
สถานพยาบาล คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ประชาชนทั่วไป และกลุมตัวอยางในพื้นที่  
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ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ ่น เพื่อนําผลสรุปเสนอคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีจะดําเนินการประเมินผลสําเร็จตามยุทธศาสตร
การพัฒนาปละ 1 ครั้ง กอนที่จะจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป เพ่ือใหเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาดานใดที่
ประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาที่กําหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรคที่ทําใหไมประสบ
ความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาที่กําหนดไว หรือมียุทธศาสตรดานใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง
หนึ่ง หรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง เพื่อนําเสนอตอผูบริหารเทศบาลเปนขอมูลในการ
จัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนที่จะจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป 
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บทที ่2 
วิสัยทัศน พนัธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนา 

------------------------------------ 
 

    การบริหารของเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและเปนไป
ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเนนใหทุกคนทุกฝายในเขต
เทศบาล รวมคิด รวมทํา รวมจัดการ รวมรับผิดชอบ แกปญหาพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีไปรวมกัน และ
เพ่ือใหการบริหารงานขององคกรขับเคลื่อนไปสูวิสัยทัศนและนโยบายที่วางไวเกิดความถูกตอง โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปรับปรุงบริหารจัดการโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานตางๆ และเปนการประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามป ในการทราบ
ความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนวาบรรลุเปาหมายที่วางไวหรือไม มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและ
กิจกรรมที่ไดกําหนดไวสําหรับการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไดมีการกําหนดการพัฒนาเทศบาลไว ดังน้ี 
 

วิสัยทัศนวิสัยทัศนการพัฒนาการพัฒนา ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 “ รวมคนทุกชนชั้น  สรางสรรคทุกชุมชน รวมพัฒนานครอุบล สูมหานคร ” 
 
 

พันธกิจพันธกิจ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

1. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบจราจร และผังเมือง 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ดานเศรษฐกิจ/สังคมและสิ่งแวดลอม 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกร 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนา    ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

เทศบาลนครอุบลราชธานีในชวงสามป ไว 5 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร  
3) ปรับปรุงและพัฒนาการวางผังเมือง 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา 

1) การแกไขปญหาความยากจนและเพ่ิมรายไดของประชาชน 
2) สงเสริมสินคาผลิตภัณฑชุมชน 
3) สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและการใหบริการ 
4) ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนสง 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 

1) สรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย 
3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย  
4) ปรับปรุงและพัฒนาแมน้ํา แหลงนํ้าธรรมชาติ 
5) ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศนของเมือง 
6) ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 

1) ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
2) ปรับปรุงและพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3) จัดระเบียบชุมชนในการสรางความปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอย 
4) รณรงค ประชาสัมพันธ เผยแพรใหความรู และสรางความเขมแข็งของชุมชน เพื่อปองกันปญหายาเสพติด 
5) สงเสริมสุขภาพอนามัย และใหความรูแกประชาชน 
6) จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
7) สงเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมใหแกประชาชน 
8) ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศกึษา  
9) ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการดานการศึกษา 
10) จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
11) สงเสริมเอกลักษณและประเพณีทองถ่ิน 
12) สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา 
13) สงเสริมภาครัฐเอกชนประชาชน ในการมีสวนรวมพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
14) สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 
15) สงเสริมและพัฒนากีฬาสากล และกีฬาพื้นบาน 
16) สงเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

แนวทางการพัฒนา 

1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
2) ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
3) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
4) ปรับปรุงและพัฒนารายได 
5) สงเสริมความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานของทองถิ่น 
6) ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) สงเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณกับหนวยงานอื่นภายในประเทศและตางประเทศ   
8) สงเสริมและพัฒนาการบูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหนวยงาน 

 

นโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
          ในการบริหารงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ผู บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีได กําหนด
นโยบายไว ดังนี้ 

1. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 

        จะปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลใหเปนถนนที่เปนมาตรฐาน และเหมาะสมกับชุมชน วางระบบ

ระบายน้ําเต็มรูปแบบ มีโครงขายเชื่อมตอ จัดภูมิทัศนสวยงามดวยระบบสายไฟลงใตดินในถนนสายหลัก ขยายการ

ใหบริการไฟฟาสาธารณะใหอยางทั่วถึง สรางทางเทา ปลูกตนไมเพื่อความสวยงามและรมรื่น 

2. นโยบายดานสิ่งแวดลอม 

         จะพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลและไมมีขยะตกคางตามชุมชน   

รณรงคใหประชาชนเห็นความสําคัญของการใชประโยชนจากขยะรวมถึงการลดมลพิษทางอากาศ ฝุนละออง 

และเสียง ตลอดจนการจัดใหมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา และบอดักไขมันกอนปลอยน้ําเสียลงทอระบายน้ํา 

3. นโยบายดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

                จะสงเสริมการนันทนาการตางๆ แกผูสูงอายุ จัดสรางศูนยบริการผูสูงอายุ ดูแลชวยเหลือเรื่อง            
ที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ใหการสงเคราะหเด็ก สตรี คนพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคม รวมทั้งจะถือเอา
ปญหาเยาวชนและครอบครัวเปนเรื่องสําคัญ อีกทั้งจะจัดสวนสาธารณะใหมีความสมบูรณสวยงาม ปลอดภัย 
เพื่อใหเปนสถานที่ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ และศูนยกลางออกกําลังกายของประชาชน และจะสานตอ
โครงการพัฒนาริมฝงแมน้ํามูล เพื่อการพักผอนออกกําลังกาย และการทองเที่ยว อีกทั้งสงเสริมใหมีสถานที่          
ออกกําลังกายสําหรับประชาชน รวมทั้งการสรางมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน
ทุกชุมชน 
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4. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

                   จะสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว                
และกระตุนเศรษฐกิจ ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งดานศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเทศกาล
ตลอดทั้งป รวมทั้งการสรางภาคีเครือขายทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน
กลุมอาเซียน และอินโดจีน เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ใหเปนศูนยกลางทางการคา             
การทองเที่ยว  การลงทุนถือเปนยุทธศาสตรสรางโอกาสใหกับประชาชน ในเรื่องการมีโอกาสในการสรางรายได
มากยิ่งขึ้น โดยจะเนนใหความสําคัญการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือใหการพัฒนามุงสูการพึ่งตนเองใหได 

5. นโยบายดานการศกึษา 

                  จะสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีมาตรฐานและเปนธรรมดวยความเสมอภาค จัดใหมี
โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกคน จัดใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้น มีศูนย
การเรียนรูในโรงเรียน ชุมชน ศูนยการเรียนรูเพื่อบริการเยาวชนและประชาชน และจัดใหมีศูนยพัฒนาทักษะ
ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสรางโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต 

6. นโยบายดานสาธารณสุข 

                  จัดใหมีศูนยบริการสุขภาพชุมชน และการแพทยทางเลือกใหครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการทางการแพทยและสาธารณสุขใหทันสมัย เพ่ือรองรับ            
การเจริญเติบโตของเมือง โดยประชาชนทุกระดับตองเขาถึงการบริการทางการแพทยและสาธารณสุขอยางเทาเทียม  

                  พัฒนาตลาดสด และสถานประกอบการทุกแหงในเขตเทศบาลใหถูกสุขลักษณะ สะอาด มี
คุณภาพ  โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการดูแลรักษา 

                  จัดระบบบริการสาธารณสุขเพื่อประชาชนใหครอบคลุมทุกดานทั้งดานการรักษาพยาบาล การสงเสริม
สุขภาพ การควบคุมโรค และการฟนฟูสุขภาพ    

                 สนับสนุนและบูรณาการระบบปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน กับหนวยงานที่ เกี่ยวของใหมี
ประสิทธิภาพ และสามารถบริการชวยเหลือประชาชนไดตามมาตรฐาน  

7. นโยบายดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 

                  จะรวมกับประชาชน ชุมชน และกลุมองคกรต างๆ อนุรักษงานประเพณีศิลปวัฒนธรรม               
และศาสนา เชน งานแหเทียนพรรษา งานลอยกระทง งานสงกรานต งานแขงเรือยาว งานบุญของคุมวัด ชุมชน เปนตน 
รวมทั้งการจัดใหมีโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาปรับปรุงศาสนสถานใหมีความพรอมรองรับ       
การปฏิบัติศาสนกิจของประชาชนไดอยางเหมาะสม 

8. นโยบายดานการทองเที่ยว และการกีฬา 

                    จะจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ ยวอยางตอเนื่องทุกรูปแบบ เพื่อทําให เทศบาลนคร
อุบลราชธานี เปนศูนยกลางการทองเที่ยวของภาคอีสานตอนลาง มีการจัดพัฒนาแหลงทองเที่ยว โดยอนุรักษ
แหลงทองเที่ยวเกา และสงเสริมใหมีแหลงทองเที่ยวใหมนอกจากนี้ยังสนับสนุนการแขงขันกีฬา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ดานการกีฬาของเด็กเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใหมีทักษะดานการกีฬา และสงเสริมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพสําหรับประชาชนอยางเหมาะสม 
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9. นโยบายดานการจราจร 

                 จะปรับปรุงระบบจราจร โดยสรางถนนเพื่อเพิ่มชองทางจราจร สนับสนุน ประสาน สงเสริม
ภารกิจและโครงการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาจราจรอยางเปนระบบรวมทั้งสรางวินัย
การจราจร เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพของสัญญาณและเครื่องหมายจราจร จัดระบบการขนสงมวลชน เชื่อมโยง
ระหวางชุมชน ระหวางเมือง รองรับการเจริญเติบโตของเมือง  

                  จัดรถบริการประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนเพื่อลดความแออัดของการจราจร และบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนในชวงเวลาการจราจรหนาแนน ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เพื่อความ

ปลอดภัยใหกับชุมชน และเสนทางจราจร 

10. นโยบายดานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  

                  จะจัดระบบการชวยเหลือ ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ ใหเพียงพอและสามารถ
ชวยเหลือประชาชนทุกสถานการณครอบคลุมทุกชุมชน 
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บทที ่3 
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

และแผนพัฒนาสามปของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
------------------------------------ 

 

    เทศบาลนครอุบลราชธานีไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป 
ของเทศบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) ที่ผานมา โดย
เก็บขอมูลในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และขอมูลเอกสารการรายงานผลการดําเนินงานจากหนวยงานในสังกัด
เทศบาลนครอุบลราชธานี ตลอดจนความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีจาก
ทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ผูประกอบการรานคา 
องคกรอิสระ รวมทั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี นํามาสรุปเปนภาพรวมของการ
ดําเนินงานของเทศบาล โดยมีประเด็นการติดตามและประเมินผลเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 

1. การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2556–2558) และการใชจาย

งบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
3. การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

แบบรายงาน 

แบบติดตามแผนฯ  
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ      
(Input) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

แบบที่ 1                                   
การประเมินการจัดทํา                 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี 

แบบที่ 2                                 
แบบตดิตามและประเมินผล                 

การดําเนินงานและการ             
ใชจายงบประมาณของเทศบาล

นครอุบลราชธานี 

แบบที่ 3/1                               
แบบประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรของ              
เทศบาลนครอุบลราชธานี 

แบบที่ 3/2                                
แบบประเมินความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงานของเทศบาลนคร

อุบลราชธานีในภาพรวม 

แบบที่ 3/3                                
แบบประเมินความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีในแตละยุทธศาสตร 
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    เมื่อพิจารณาผลการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ปรากฏวาในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558) ของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี คณะผูบริหารของเทศบาล ตลอดจนเจาหนาที่ของเทศบาล และประชาชนที่อาศัย
อยูในเขตเทศบาลไดใหความสําคัญกับกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาดังกลาว โดยเทศบาลไดเนนการมีสวน
รวมในการสรางแนวคิดของการจัดทําแผนพัฒนาใหเปนไปตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ และไดดําเนินการครบถวน
ในทุกประเด็นการประเมิน ดังตอไปนี้ 
 

แบบที่ 1   การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ประเดน็การประเมนิ 
มี 

การดําเนนิงาน 
ไมม ี

การดําเนนิงาน 

สวนที่ 1  คณะกรรมการพฒันาทองถิน่ 
1. มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาชนทองถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

สวนที่ 2  การจัดทําแผนพฒันาทองถิน่ 
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาความสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่น   

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับศักยภาพของ  
     ทองถิ่น 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับยุทธศาสตร 
     จังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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แบบที่ 2  การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป 
 

ยุทธศาสตร 
ปท่ี1 (พ.ศ.2556) ปท่ี2 (พ.ศ.2557) ปท่ี3 (พ.ศ.2558) รวม 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

1.การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

63 218,680,580 5 53,468,000 - - 68 272,148,580 

2.การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

6 790,000 6 790,000 6 790,000 18 2,370,000 

3.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

11 36,372,000 1 30,000 1 30,000 13 36,432,000 

4.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

95 105,860,185 70 112,788,585 69 85,288,585 234 303,937,355 

5.การพัฒนาระบบ
บริหารงานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ ์

78 102,358,710 33 66,200,700 18 6,500,000 129 175,059,410 

รวม 253 464,061,475 115 233,277,285 94 92,608,585 462 789,947,345 

 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558) ในภาพรวม 
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แผนภูมิที่ 2   แสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558) ในภาพรวม 
 

 

2. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด
อุบลราชธานี 

ปท่ี1 (พ.ศ.2556) ปท่ี2 (พ.ศ.2557) ปท่ี3 (พ.ศ.2558) รวม 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

90 104,560,185 66 111,616,585 64 83,988,585 220 300,165,355 

2. ก า ร ส ง เ ส ริ ม
การคา  การลงทุน 
และการทองเที่ยว 

69 219,470,580 10 54,130,000 6 790,000 85 274,390,580 

3.การพัฒนาการ
เกษตรและการแปร
รูปสินคาการเกษตร 

- - - - - - - - 

4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

11 36,372,000 1 30,000 1 30,000 13 36,432,000 

5.การเสริมสราง
และรักษาความ
มั่นคง 

5 1,300,000 5 1,300,000 5 1,300,000 15 3,900,000 

6.การพัฒนาระบบ
บริหารงานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ ์

78 102,358,710 33 66,200,700 18 6,500,000 129 175,059,410 

รวม 253 464,061,475 115 233,277,285 94 92,608,585 461 789,947,345 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

แผนภูมิที่ 3   แสดงโครงการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558) ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร            
การพัฒนาจังหวัด                

 

 
 
 

แผนภูมิที่ 4  แสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558) ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร            
การพัฒนาจังหวัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

3. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) 

 
แผนภูมิที่ 5  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 2558)  
 

 

 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการ            
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ            
ที่อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการ              
ที่ยังไมได

ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการ        

ที่มีการยกเลิก 

จํานวน
โครงการ        
ที่มีการ
เพิ่มเติม 

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน รอยละ จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน รอยละ 

1.การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

- - 38 26.03 - - - - - - 38 26.03 

2.การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

4 2.74 2 1.37 - - - - - - 6 4.11 

3.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

1 0.68 2 1.37 - - - - - - 3 2.06 

4.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

44 30.14 5 3.43 - - 9 6.16 - - 58 39.73 

5.การพัฒนาระบบ
บริหารงานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ ์

19 13.01 19 13.01 - - 3 2.06 - - 41 28.08 

รวม 68 46.57 66 45.21 - - 12 8.22 - - 146 100 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

4. การเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2556 
 

ยุทธศาสตร งบท่ีไดรับ 

การเบิกจาย 

งบปกติ เงินสะสม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 88,718,000 88,718,000 100 - - 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 460,000 459,910 99.98 - - 

3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

20,497,000 20,497,000 100 - - 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน 

79,750,000 77,505,753 97.18 - - 

5.การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ 

26,038,400 18,295,991 70.27 - - 

รวม 215,463,400 205,476,654 95.36 - - 

 
แผนภูมิที่ 6   การเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2556  
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สามารถดําเนินการไดคิดเปนรอยละ 91.78 และเปนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการไดคิดเปนรอยละ 8.22 รายละเอียด

ตามตาราง ดังนี้

ลําดับที่ ชื่อโครงการ แหลงงบประมาณ งบที่ไดรับ งบที่เบิกจาย

1 โครงการเยาวชนฮักบานแพงเมือง สืบสานหมองเที่ยว รายไดจัดเก็บเอง 50,000 49,910

2 โครงการจัดตั้งกองอํานวยการรวมเทศบาลนครอุบลราชธานีและ
ตํารวจทองเที่ยวอุบลราชธานี

รายไดจัดเก็บเอง 30,000 30,000

3 โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน รายไดจัดเก็บเอง 100,000 100,000

4 โครงการประกวดผักสวนครัวรั้วกินได(ตามโครงการพระราชดําริ) รายไดจัดเก็บเอง 50,000 50,000

5 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการฝงกลบขยะมูล
ฝอย(เทศบาลเมืองวารินชําราบ)

รายไดจัดเก็บเอง 2,000,000 2,000,000

6 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
(SBMLD)

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค

1,800,000 1,800,000

7 โครงการสงเสริมกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด รายไดจัดเก็บเอง 50,000 49,962

8 โครงการประกวดการผลิตสื่อการสอนของพนักงานครูเทศบาล รายไดจัดเก็บเอง 40,000 22,290

9 โครงการประกวดความเปนเลิศทางวิชาการ รายไดจัดเก็บเอง 17,000 15,938

10 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา รายไดจัดเก็บเอง 1,000,000 727,113

11 โครงการแขงขันคนเกงในทองถิ่น รายไดจัดเก็บเอง 30,000 29,690

12 โครงการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน รายไดจัดเก็บเอง 40,000 38,314

13 โครงการเขาคายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครอุบลราชธานี

รายไดจัดเก็บเอง 200,000 99,890

14 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค

100,000 100,000

15 โครงการเขารวมกิจกรรมองคการวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแหง
ประเทศไทย

รายไดจัดเก็บเอง 70,000 69,988

16 โครงการหนูนอยฟนสวย รายไดจัดเก็บเอง 20,000 19,800

การติดตามการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2556

โครงการที่มีการเบิกจายและดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2556

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรท่ี 3 : ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

               เทศบาลนครอุบลราชธานีมีโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) เฉพาะป พ.ศ.2556 จํานวน 253

โครงการ และเปนโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณในการดําเนินการจํานวน 146 โครงการ เปนเงิน 215,463,400 บาท 

ซึ่งมีการเบิกจายและดําเนินโครงการแลวเสร็จจํานวน 68 โครงการ เปนเงิน 76,457,654 บาท และมีโครงการที่อยูระหวาง

               สรุปในภาพรวมจากโครงการที่ไดรับงบประมาณประจําป พ.ศ.2556 จํานวน 146 โครงการ  เปนโครงการที่

ดําเนินการจํานวน 66 โครงการ เปนเงิน 129,019,000 บาท โดยไดมีการดําเนินการกันเงินและกอหนี้ผูกพันตามระเบียบฯ

ไวแลว สวนโครงการที่ยกเลิกมีโครงการทั้งหมดจํานวน 12 โครงการ เปนเงิน 701,100 บาท 
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ แหลงงบประมาณ งบที่ไดรับ งบที่เบิกจาย

17 โครงการเขาคาย Day Camp รายไดจัดเก็บเอง 30,000 30,000

18 โครงการรณรงคจัดระเบียบเมือง รายไดจัดเก็บเอง 180,000 179,250

19 โครงการเทศกิจอาสาจราจร รายไดจัดเก็บเอง 200,000 200,000

20 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน รายไดจัดเก็บเอง 150,000 99,800

21
โครงการสนับสนุนงบประมาณในการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด รายไดจัดเก็บเอง 800,000 800,000

22 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงค

รายไดจัดเก็บเอง 500,000 499,586

23 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล รายไดจัดเก็บเอง 100,000 28,800

24 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครอุบลฯ, สังกัด สพฐ., สังกัดกรมการศาสนาและ
สังกัดตํารวจตระเวนชายแดน

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค

32,990,700 32,540,300

25 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครอุบลฯ, สังกัด สพฐ. และสังกัดกรมการศาสนา

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค,รายได

จัดเก็บเอง

22,821,300 22,690,885

26 โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา

รายไดจัดเก็บเอง 20,000 9,215

27 โครงการสรุปผลการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาประจําป รายไดจัดเก็บเอง 90,000 89,000

28 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา รายไดจัดเก็บเอง 2,930,000 2,646,500

29 โครงการแขงขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี รายไดจัดเก็บเอง 400,000 400,000

30 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ และบวงสรวง  
       4 มุมเมือง

รายไดจัดเก็บเอง 23,900 23,860

31 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุแหงชาติและ      
   วันครอบครัว

รายไดจัดเก็บเอง 1,062,800 1,062,720

32 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ รายไดจัดเก็บเอง 100,000 99,360

33 โครงการแขงขันและฝกอบรมกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน รายไดจัดเก็บเอง 500,000 465,770

34 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายไดจัดเก็บเอง 600,000 577,510

35 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ รายไดจัดเก็บเอง 300,000 299,972

36 โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน รายไดจัดเก็บเอง 200,000 192,000

37 โครงการอบรม อสม.และทัศนศึกษาดูงาน รายไดจัดเก็บเอง 500,000 499,950

38 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. รายไดจัดเก็บเอง 140,000 139,500

39 โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ รายไดจัดเก็บเอง 169,000 167,680

40 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

1,060,000 1,060,000

41 โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและควบคุม
ประชากรสุนัข

รายไดจัดเก็บเอง 100,000 97,000
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ แหลงงบประมาณ งบที่ไดรับ งบที่เบิกจาย

42 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ (สปสช.)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

1,931,600 1,931,540

43 โครงการรับบริจาคโลหิต รายไดจัดเก็บเอง 40,000 33,800

44 โครงการอบรมการใชสมุนไพรและการแพทยแผนไทย รายไดจัดเก็บเอง 50,000 50,000

45 โครงการพัฒนาตลาดสดดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและศึกษาดู
งาน

รายไดจัดเก็บเอง 50,000 39,720

46 โครงการจัดทําแผนชุมชนเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี รายไดจัดเก็บเอง 50,000 9,450

47 โครงการสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค

234,000 200,000

48 โครงการประชุมชุมชน รายไดจัดเก็บเอง 50,000 50,000

49 โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการฝกอบรมเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร "อุบลฮักแพง ป พ.ศ.2556"

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค

9,600 9,600

50 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานภายในองคกร

รายไดจัดเก็บเอง 1,000,000 400,600

51 โครงการฝกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศน
ศึกษาดูงาน

รายไดจัดเก็บเอง 200,000 198,371

52 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายไดจัดเก็บเอง

541,000 141,000

53 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยา
คาร

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายไดจัดเก็บเอง

502,800 322,800

54 โครงการมอบโลหประกาศเกียรติคุณแกผูเกษียณอายุราชการ
สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา

รายไดจัดเก็บเอง 200,000 50,000

55 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระ
เจาใหญองคตื้อ

เงินอุดหนุนทั่วไป 178,700 178,700

56 โครงการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รายไดจัดเก็บเอง 240,000 16,500

57 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในสํานักปลัดเทศบาล รายไดจัดเก็บเอง 906,900 906,900

58 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชน
กานเหลือง

เงินอุดหนุนทั่วไป 199,200 199,200

59 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในสํานักการคลัง รายไดจัดเก็บเอง 625,300 280,100

60 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานกาชาดและงานปใหม รายไดจัดเก็บเอง 100,000 100,000

61

โครงการประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายไดจัดเก็บเอง 100,000 35,320

62 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รายไดจัดเก็บเอง 450,500 210,500

63 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในกองวิชาการและแผนงาน รายไดจัดเก็บเอง 403,200 426,200

64 โครงการประชาสัมพันธขาวสาร ภารกิจและการดําเนินงานของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี

รายไดจัดเก็บเอง 296,500 246,500

65 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในสํานักการชาง เงินอุดหนุนทั่วไป 5,571,500 71,500

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
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66 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในกองสวัสดิการสังคม รายไดจัดเก็บเอง 139,800 139,800

67 โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ   
ปฎิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและขาราชการ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี        
     ประจําป 2556

รายไดจัดเก็บเอง 8,000 8,000

68 โครงการฝกอบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันและระงับ
อัคคีภัยในหนวยงานสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายไดจัดเก็บเอง 100,000 100,000

รวมท้ังสิ้น  68  โครงการ 85,743,300 76,457,654
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1 โครงการปรับปรุงระบบจราจร รายไดจัดเก็บเอง 1,000,000

2 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง7 (ซอยจันทรพวง) เงินอุดหนุนทั่วไป 2,180,000

3 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยสุขาอุปถัมภ 13 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,700,000

4 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 28 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,960,000

5 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําถนนชลประทาน-ทาบอ เงินอุดหนุนทั่วไป 330,000

6
โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนชลประทาน-ทาบอ (ขาง
บานเลขที่51) เงินอุดหนุนทั่วไป 147,000

7 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 5 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,480,000

8 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 18 (ขางบานเลขที่93/1) เงินอุดหนุนทั่วไป 3,190,000

9 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร42 (ขางบานเลขที่76-78) เงินอุดหนุนทั่วไป 940,000

10 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยอุปลีสาน 12 เงินอุดหนุนทั่วไป 659,000

11
โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนพิชิตรังสรรค  (ขางบานเลขที่
424) เงินอุดหนุนทั่วไป 204,000

12 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยแยกซอยชยางกูร 3 (ขางบานเลขที่45) เงินอุดหนุนทั่วไป 824,000

13 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนศรีณรงค(ชวงถนนราชบุตร - ถนนหลวง)และถนน
ยุทธภัณฑ(ชวงถนนศรีณรงค-ถนนเขื่อนธานี)

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,400,000

14 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําถนนเบ็ญจะมะ เงินอุดหนุนทั่วไป 753,000

15 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําถนนพรหมราช (ชวงถนนอุปราช-ถนนหลวง) เงินอุดหนุนทั่วไป 3,500,000

16 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําซอยสุริยาตร 4 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,160,000

17 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนภาษีเจริญ (ขางบานเลขที่ 115) เงินอุดหนุนทั่วไป 133,000

18 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยแยกซอยสุริยาตร2  (ขางบานเลขที่4/7) เงินอุดหนุนทั่วไป 65,000

19 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําถนนอุปลีสาน(ชวงถนนพลแพน-ถนนนครบาล) เงินอุดหนุนทั่วไป 6,800,000

20 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยสรรพสิทธิ์ 8,10และ14 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,200,000

21 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 21.4 เงินอุดหนุนทั่วไป 207,000

22
โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนพโลชัย(ขางสํานักงาน
ประกันสังคม) เงินอุดหนุนทั่วไป 3,690,000

23 โครงการกอสรางทางเทาถนนสรรพสิทธ์ิ (ชวงถนนจงกลนิธารณ - ถนนผาแดง) เงินอุดหนุนทั่วไป 2,704,000

24 โครงการกอสรางทางเทาถนนสุริยาตร (ชวงถนนแจงสนิท -  ถนนชยางกูร) ดานทิศเหนือ เงินอุดหนุนทั่วไป 872,000

25 โครงการกอสรางทางเทาถนนสรรพสิทธ์ิ (ชวงถนนแจงสนิท - ถนนจงกลนิธารณ) เงินอุดหนุนทั่วไป 535,000

26 โครงการกอสรางทางเทาถนนสุริยาตร (ชวงถนนชยางกูร -  ถนนนครบาล) เงินอุดหนุนทั่วไป 2,741,000

27 โครงการกอสรางทางเทาถนนเทพโยธี (ชวงถนนอุปลีสาน - ทางเขาสนามบินนานาชาติ) เงินอุดหนุนทั่วไป 983,000

28 โครงการกอสรางทางเทาถนนนครบาล (ชวงถนนพโลรังฤทธิ์ - ถนนสรรพสิทธิ์) เงินอุดหนุนทั่วไป 1,968,000

29 โครงการกอสรางทางเทาถนนพิชิตรังสรรค (ชวงถนนอุปราช -  ถนนหลวง) เงินอุดหนุนทั่วไป 2,007,000

30 โครงการกอสรางทางเทาถนนพิชิตรังสรรค (ชวงถนนเทพโยธี - ถนนบูรพาใน) เงินอุดหนุนทั่วไป 1,715,000

31 โครงการกอสรางทางเทาถนนอุปลีสาน (ชวงถนนเทพโยธี - ถนนบูรพาใน) เงินอุดหนุนทั่วไป 1,732,000

  โครงการที่อยูระหวางดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2556

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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32 โครงการกอสรางทางเทาถนนอุปลีสาน (ชวงถนนแจงสนิท - ถนนชยางกูร) ดานทิศใต เงินอุดหนุนทั่วไป 1,496,000

33 โครงการกอสรางทางเทาถนนเขื่อนธานี (ชวงถนนเทพโยธี - ถนนบูรพาใน) เงินอุดหนุนทั่วไป 1,766,000

34 โครงการกอสรางทางเทาถนนบูรพาใน (ชวงถนนอุปลีสาน - ถนนสรรพสิทธิ์) เงินอุดหนุนทั่วไป 734,000

35 โครงการกอสรางทางเทาถนนสรรพสิทธ์ิ (ชวงถนนผาแดง - ถนนหลวง) เงินอุดหนุนทั่วไป 1,153,000

36 โครงการกอสรางทางเทาถนนสุริยาตร (ชวงถนนนครบาล - ถนนบูรพาใน) เงินอุดหนุนทั่วไป 2,230,000

37 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยพโลชัย 5 เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายไดจัดเก็บเอง

8,660,000

38 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยพโลชัย 9 เงินอุดหนุนทั่วไป 9,900,000

39 โครงการจัดทําส่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยว รายไดจัดเก็บเอง 30,000

40 โครงการ "บําบัดทุกข บํารุงสุขแบบ A BC" รายไดจัดเก็บเอง 200,000

41 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะทุงศรีเมือง เงินอุดหนุนทั่วไป 12,491,000

42 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เงินอุดหนุนทั่วไป 6,006,000

43 โครงการอบรมจราจรแกเยาวชนและประชาชน รายไดจัดเก็บเอง 100,000

44 โครงการอบรมสมาชิกชมรมผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน รายไดจัดเก็บเอง 250,000

45 โครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เงินอุดหนุนทั่วไป 6,260,000

46 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน รายไดจัดเก็บเอง 500,000

47 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง     
       สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค

100,000

48 โครงการศูนยสารสนเทศอาเซียน รายไดจัดเก็บเอง 100,000

49 โครงการจัดหาครุภัณฑเครื่องเลนกลางแจงสนามเด็กเลน เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000

50 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดมหาวนาราม เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000

51 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ภายในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เงินอุดหนุนทั่วไป 184,000

52 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ําภายในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร รายไดจัดเก็บเอง 1,500,000

53 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในบริเวณโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร รายไดจัดเก็บเอง 100,000

54 โครงการกอสรางรั้วโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เงินอุดหนุนทั่วไป 1,404,000

55 โครงกอสรางหลังคาคลุมสนามหนาเสาธง โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000

56 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง เงินอุดหนุนทั่วไป 160,000

57
โครงการอบรมเพื่อเสริมสรางจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายบริการ
สิ่งแวดลอม รายไดจัดเก็บเอง 50,000

58 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ รายไดจัดเก็บเอง 100,000

59 โครงการพัฒนาระบบเครือขายภายในเทศบาล รายไดจัดเก็บเอง 1,303,000

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรท่ี 3 : ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ แหลงงบประมาณ งบที่ไดรับ

60 โครงการจัดหาเครื่องสูบนํ้าแบบเคลื่อนที่ เงินอุดหนุนทั่วไป 696,000

61 โครงการกอสรางโรงเก็บรถขยะ รายไดจัดเก็บเอง 2,000,000

62 โครงการกอสรางปรับปรุงทางเทาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เงินอุดหนุนทั่วไป 1,232,000

63 โครงการปรับปรุงลาน คสล.อาคารสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เงินอุดหนุนทั่วไป 620,000

64 โครงการปรับปรุงระบบจายกําลังไฟฟา โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000

65 โครงการปรับปรุงพื้นหองเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ เงินอุดหนุนทั่วไป 565,000

66 โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารอเนกประสงค โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว รายไดจัดเก็บเอง 2,500,000

รวมทั้งสิ้น  66  โครงการ 129,019,000
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       รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

 

          โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ แตไมไดดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไมไดดําเนินการ 

 1. โครงการรณรงคยาเสพติดในสถานศึกษา 
     (สํานักการศึกษา) 

50,000 เนื่องจากโรงเรียนไดใชงบประมาณของโรงเรียน
ดําเนินกิ จกรรมรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาเรียบรอยแลว 

 2. โครงการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยและผูไดรับ  
     ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของเทศบาล 
    (สํานักปลัดเทศบาล) 

50,000 
 

เนื่องจากในปงบประมาณพ.ศ.2556 ไมมีประชาชน
ไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการพัฒนา 
ของเทศบาล 

 3. โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ 
    (สํานักปลัดเทศบาล) 

30,000 เนื่องจากเปนโครงการใหมที่ตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 จึงทําใหไมสามารถ
ใชงบประมาณเดิมไปพลางกอนไดตามระเบียบฯ 
ประกอบกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปพ.ศ.2556 ประกาศใชเมื่อวันที่  24 
กันยายน 2556 จึงทําใหไมสามารถดําเนินการได 

 4. โครงการพธิทีางศาสนาและประเพณีตางๆ 
     (สํานักปลัดเทศบาล) 

50,000 ตั้งไวเพื่อรองรับการจัดงานพิธีทางศาสนาและ
ประเพณีต างๆทั่ วไป  แต ในป ง บปร ะมาณ               
พ.ศ.2556 ไมไดจัดกิจกรรมดังกลาวจึงไมมีการ
เบิก-จาย 

 5. โครงการจัดการเลือกตั้ง 
    (สํานักปลัดเทศบาล) 

10,000 เนื่ องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ไมมีการ
จัดการเลือกตั้ง จึงไมมีการดําเนินโครงการ 

 6. โครงการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียนในสังกัด 
     เทศบาลนครอุบลราชธานี 
     (สํานักการศึกษา) 

200,000 เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ.2556 ประกาศใชเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 
จึงทําใหไมสามารถดําเนินการได ประกอบกับ
งบประมาณเดิมที่สามารถใชไปพลางกอนเหลือ
เพี ยง  1, 000 บ าท  เนื่ อ ง จากมี การโอน ลด
งบประมาณจึงไมสามารถดําเนินการได 

 7. โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬาใหแกชุมชนในเขต 
     เทศบาลนครอุบลราชธานี 
     (สํานักการศึกษา) 

100,000 เนื่องจากไดรับการทักทวงจากสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน วาการสนับสนุนอุปกรณกีฬาใหแกชุมชน
จะตองตั้งอยูในหมวดเงินอุดหนุน และชุมชนตองมี
ความจําเปน และขอรับการสนับสนุนมายังเทศบาล
จึงงดดําเนินการในปนี้ และพิจารณาตั้งจายใหตรง
ตามหลักเกณฑในปตอไป 

 8. โครงการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่   
     จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน 
     (สํานักการศึกษา) 

100 เนื่องจากโครงการนี้ เปนการตั้งงบประมาณไว
เพื่อรองรับการอุดหนุนจากกรมสง เสริมการ
ปกครองทองถิ่น แตในปงบประมาณพ.ศ.2556 
เทศบาลนครอุบลราชธานีไมไดรับการคัดเลือก 
จึงไมไดเบิก-จาย 
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       รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไมไดดําเนินการ 

 9. โครงการเขาคายดาวทองถิ่นกลุมการศึกษา            
    ทองถิ่น ที่ 13 
    (สํานักการศึกษา) 

100,000 เปนโครงการใหมที่ตั้งขึ้นตามหนังสือซักซอมฯ 
แตเนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณพ.ศ.2556 
ประกาศใช เมื่อวันที่  24 กันยายน 2556 ทําให              
ไมสามารถดําเนินการไดทัน ประกอบกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นไดเปนเจาภาพในการจัด
กิจกรรมและเทศบาลไดเขารวมดวยแลว 

 10. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของ  
      เทศบาลนครอุบลราชธานี 
     (สํานักปลัดเทศบาล) 

100,000 เนื่ องจากโครงการนี้ ไมสามารถใชงบเดิมไป           
พลางกอน ตามระเบียบฯ ได เพราะมีการโอนลด
งบประมาณ แต ไดมีการดํ าเนินการโดยใช
งบประมาณในโครงการอบรมและทัศนศึกษา         
ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายใน
องคกร 

11. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  
     (สํานักปลัดเทศบาล) 

10,000 ไดตั้ งงบประมาณไวรองรับกิจกรรมเทศบาล
เคลื่อนที่ แตในปงบประมาณ พ.ศ.2556  ยังไม
พรอมดําเนินการ 

12. โครงการเทศบาลคูมิตร 
     (กองวิชาการและแผนงาน) 

1,000 เพื่อรองรับเมืองคูมิตร  ตลอดปงบประมาณ              
พ.ศ.2556 แตเนื่องจากไมไดรับการประสานจาก
เมืองคูมิตร จึงไมมีการดําเนินการ 
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แบบ 3 การประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
3.1 หลักการและเหตผุล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 6 กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อทําหนาที่ในการ
กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกลาวจะดําเนินการติดตาม
และประเมินผลเอง หรือผูบริหารทองถิ่นอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการภายใต
ขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดที่คณะกรรมการกําหนดก็ได และใหคณะกรรมการรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา และเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือนําเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

การติดตามประเมินผล จึงถือเปนขั้นตอนที่สําคัญอยางยิ่งของการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
เน่ืองจากจะทําใหผูที่เกี่ยวของ ไดทราบความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนวาไดมีการปฏิบัติตามขั้นตอน
และกิจกรรมที่ไดกําหนดไวในแผนงาน มีการใชทรัพยากรตางๆ เปนไปอยางเหมาะสม ทราบถึงปญหาอุปสรรค 
รวมทั้งความสําเร็จและความลมเหลวของการนําแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติ เพ่ือหาแนวทางที่
เหมาะสมในการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2556 เทศบาลนครอุบลราชธานีไดกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีไว 5 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

และเพื่อใหการดําเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานีเปนไปตามระเบียบฯดังกลาว เทศบาลจึงไดทําการประเมินผลการ
ดําเนินงานที่ไดดําเนินการในปงบประมาณพ.ศ.2556 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) เพ่ือ
ทราบความกาวหนา ผลการดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม สามารถตอบสนองตอปญหาและความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่นมากนอยเพียงใด และนําผลมาพัฒนาการดําเนินการแกไขปญหาตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงคณะผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีมี
วิสัยทัศน พันธกิจ ที่มุงมั่นใหทองถิ่นเกิดการพัฒนาอยางเต็มที่  จึงใหความสําคัญในการติดตามและประเมินผล
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 วาบรรลุเปาหมายที่วางไวหรือไม ประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของเทศบาล
มากนอยเพียงใด ตลอดจนการนําขอเสนอแนะที่ไดรับทราบมาทําการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับ
ปญหาและความตองการของประชาชนในระยะตอไป 

3.2  วัตถุประสงค 
1)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

2)  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนคร 
อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 
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3)  เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน และการบริการของเทศบาลนครอุบลราชธานีใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.3  ผลที่คาดวาจะไดรบั 
1)  ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 
2) ทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่มีตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนคร อุบลราชธานี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

3)  ทราบถึงแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน และการบริการของเทศบาลนครอุบลราชธานีใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.4 การประเมินผล  
ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ไดจัดทําโครงการ

ประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยวิธีการสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงานของ
เทศบาลนครอุบลราชธานีจากทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล 
ผูประกอบการรานคา องคกรอิสระ รวมทั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลจํานวน 106 ชุมชน ในประเด็นตาง ๆ 
ดังนี้  

       1. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาลนครอุบลราชธานีในภาพรวม 
(ตามแบบ 3/2 ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น)  

       2. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
(ตามแบบ 3/3 ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น) โดยประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร 5 ดาน ไดแก  

  1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
            2) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
            3) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
            4) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  
            5) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

ซึ่งไดดําเนินการสอบถามความพึงพอใจในเรื่องเกี่ยวกับ  
1) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2) การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  

      3) การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  
8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน  
9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
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สวนที่ 2  ผลการดําเนินงานในภาพรวมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

       ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 11.14 63.86 25.00 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.46 61.68 28.86 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 
9.28 59.32 31.52 

4. มีการรายงานผลการดํ าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให
ประชาชนทราบ 

8.80 59.22 31.24 

5. ประโยชนที่ประชาชนไดรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.42 58.90 31.68 
6. ผลการดํ าเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถิ่น 
7.98 58.70 33.32 

7. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.50 57.94 33.56 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 7.92 56.20 35.88 
9. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดํ าเนินโครงการ/

กิจกรรม 
7.70 56.04 35.88 

                               ภาพรวม 8.81 59.09 31.20 

 
จากขอมูลดังกลาว กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ในภาพรวมอยูในระดับพอใจ โดยมีรายละเอียดมีรายละเอียดรายขอรายขอเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ กลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจตอการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมเปนอันดับ 1 รอยละ 63.86 
รองลงมาไดแก การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม รอยละ 61.68 มีการเปด
โอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม รอยละ 59.32 มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ รอยละ 59.22 ประโยชนที่ประชาชนไดรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
รอยละ 58.90 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น รอยละ 58.70 
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 57.94 การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน รอยละ 56.20 และการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม รอยละ 
56.04 ตามลําดับ 
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ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 

     ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
 

ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบประเมิน จํานวน รอยละ 

เพศ 
  ชาย   
  หญิง 
              รวม 

 
146 
233 
379 

 
38.5 
61.5 
100 

อายุ   
  ต่ํากวา 20 ป 14 3.7 
  20-30 ป 47 12.4 
  31-40 ป 57 15.0 
  41-50 ป 88 23.2 
  50-60 ป 94 24.9 
 60 ปขึ้นไป   79 20.8 
                             รวม 379 100 
การศึกษา   
  ประถมศึกษา 77 20.3 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 88 23.2 
  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 56 14.8 
  ปริญญาตร ี 126 33.3 
  สูงกวาปริญญาตรี 25 6.6 
  อื่นๆ 7 1.8 
                                รวม 379 100 
อาชีพหลัก   
  รับราชการ 62 16.4 
  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 47 12.3 
  คาขาย 97 25.6 
  รับจาง 67 17.7 
  นักเรียน นักศึกษา 24 6.3 
  เกษตรกร 15 4.0 
  อื่นๆ 67 17.7 
                                 รวม 379 100 
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              ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน  
  

หัวขอการประเมิน  
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  

รอยละ รอยละ รอยละ  รอยละ  รอยละ  

1) การกอสราง/ปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ําทั่วถึง
ครอบคลุมเขตเทศบาล 

5.0 20.3 45.1 19.3 10.3 

2) การปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง/ไฟฟา
สาธารณะครอบคลุมเขตเทศบาล 

4.7 21.1 46.2 20.1 7.9 

3) การติดตั้ง/ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรและ
ระบบจราจรตาง ๆ ทั่วถึงและครอบคลุม 

4.2 19.8 43.8 22.7 9.5 

 
     จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี    

     ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอยูในระดับปานกลาง 
 
      ความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานดานโครงสรางพื้นฐาน  

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 10.3 62.3 27.4 
2. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน

ทราบ 
7.9 58.9 33.2 

3. ประโยชนที่ประชาชนไดรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.2 58.8 33.0 
4. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.5 56.7 33.8 
5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10.6 56.7 32.7 
6. ผลการดํ าเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถิ่น 
7.4 56.2 36.4 

7. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.4 54.9 37.7 
8. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.1 52.8 40.1 
9. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 6.6 52.5 40.9 

ภาพรวม 8.33 56.64 35.02 
 

จากขอมูลดังกลาว   กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ดานโครงสรางพ้ืนฐานอยูในระดับพอใจ ดังนี้ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการเปดโอกาสใหประชาชนมี    
     สวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เปนอันดับ 1 รอยละ 62.3 รองลงมามีการรายงานผลการดําเนินงานของ   
     โครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ รอยละ 58.9 และประโยชนที่ประชาชนไดรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     รอยละ 58.8 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
 

ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบประเมิน จํานวน รอยละ 

เพศ 
  ชาย 
  หญิง 
              รวม 

 
148 
231 
379 

 
39.1 
60.1 
100 

อายุ   
  ต่ํากวา 20 ป 14 3.7 
  20-30 ป 59 15.6 
  31-40 ป 63 16.5 
  41-50 ป 87 23.0 
  50-60 ป 84 22.2 
 60 ปขึ้นไป   72 19.0 
                             รวม 379 100 
การศึกษา   
  ประถมศึกษา 65 17.2 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 117 30.9 
  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 44 11.6 
  ปริญญาตร ี 132 34.8 
  สูงกวาปริญญาตรี 18 4.7 
  อื่นๆ 3 0.7 
                                รวม 379 100 
อาชีพหลัก   
  รับราชการ 69 18.2 
  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 45 11.9 
  คาขาย 92 24.3 
  รับจาง 69 18.1 
  นักเรียน นักศึกษา 30 7.9 
  เกษตรกร 19 5.0 
  อื่นๆ 55 14.5 
                                 รวม 379 100 
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                            ความพึความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานงพอใจตอผลการดําเนินงาน  
  

หัวขอการประเมิน  

มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย นอยที่สุด 

รอยละ รอยละ  รอยละ  รอยละ  รอยละ  

1) การสงเสริมอาชีพใหกบัประชาชนใน
เขตเทศบาล 

5.3 17.8 40.6 22.2 14.0 

2) การสงเสริมการผลิตสินคาที่เปน
ผลิตภัณฑชุมชนและจัดหาสถานที่
จําหนาย 

4.2 18.8 34.0 29.0 14.0 

3) การประชาสัมพนัธและใหบรกิารดาน
การทองเที่ยวภายในเขตเทศบาล 

4.2 15.8 37.2 28.8 14.0 

4) มีการจัดกิจกรรมกระตุนเศรษฐกิจของ
เมืองหลากหลายและนาสนใจ เชน 
กิจกรรมถนนคนเดนิ ถนนริมมูล ฯลฯ 

9.0 22.7 42.5 15.0 10.8 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนคร 
             อุบลราชธานีดานการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง 
  

             ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานดานดานการพัฒนการพัฒนาาเศรษฐกิจเศรษฐกิจ  
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 10.6 66.2 23.2 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
8.2 62.8 29.0 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

9.5 59.4 31.1 

4. ประโยชนที่ประชาชนไดรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.0 58.0 33.0 
5. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.7 57.0 34.3 
6. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน 
6.6 55.7 37.7 

7. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให
ประชาชนทราบ 

10.3 54.6 35.1 

8. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

6.9 54.6 38.5 

9. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น 

9.0 54.6 36.4 

ภาพรวม 8.76 58.10 33.14 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

จากขอมูลดังกลาว กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนคร 
           อุบลราชธานีดานการพัฒนาเศรษฐกิจอยูในระดับพอใจ ดังนี้ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการเปด  
           โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมเปนอันดับ 1 รอยละ 66.2 รองลงมาไดแก มีการ  
           ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรมรอยละ 62.8 และมีการเปดโอกาสใหประชา 
           ชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม รอยละ 59.4 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

           ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
 

ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบประเมนิ จํานวน รอยละ 

เพศ 
  ชาย 
  หญิง 
              รวม 

 
145 
234 
379 

 
38.3 
61.7 
100 

อาย ุ   
  ต่ํากวา 20 ป 17 4.5 
  20-30 ป 51 13.5 
  31-40 ป 69 18.2 
  41-50 ป 91 24.0 
  50-60 ป 86 22.7 
 60 ปขึ้นไป   65 17.2 
                             รวม 379 100 
การศึกษา   
  ประถมศึกษา 69 18.2 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 100 26.4 
  อนุปริญญาหรอืเทียบเทา 65 17.2 
  ปริญญาตร ี 122 32.2 
  สูงกวาปริญญาตร ี 16 4.2 
  อื่นๆ 7 1.8 
                                รวม 379 100 
อาชีพหลัก   
  รับราชการ 69 18.2 
  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 44 11.6 
  คาขาย 88 23.2 
  รับจาง 79 20.8 
  นักเรียน นักศึกษา 33 8.7 
  เกษตรกร 13 3.4 
  อื่นๆ 53 14.0 
                                 รวม 379 100 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

                          ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน  
  

หัวขอการประเมิน  
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  
รอยละ  รอยละ  รอยละ  รอยละ  รอยละ  

1) การจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกใหกับ
ประชาชนในการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

6.6 21.1 41.4 22.7 8.2 

2) การปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียในเขต
เทศบาล 

4.0 19.0 43.0 23.2 10.8 

3) การปรับปรุงระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะ
มูลฝอย 

5.3 17.2 41.0 23.0 13.5 

4) การปรับปรุงภูมิทัศนของเมืองใหสวยงาม 5.8 17.7 43.3 20.3 12.9 

5) การปรับปรุงสวนสาธารณะในเขตเทศบาล 
เชน สวนสาธารณะ  ทุงศรีเมือง 
สวนสาธารณะหนองบัว, สวนสาธารณะหวย
มวง ฯลฯ  
ใหเปนสถานที่พกัผอนหยอนใจ และออก
กําลังกาย  

11.8 22.2 38.3 17.7 10 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนคร 
           อุบลราชธานีดานการพัฒนาทรัพยากรธการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง 
 

           ความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 10.8 63.1 26.1 
2. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน

ทราบ 
6.6 61.5 31.9 

3. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 11.1 60.9 28.0 
4. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถิ่น 
7.7 60.7 31.6 

5. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.7 58.8 32.5 
6. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.2 58.6 32.2 
7. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 7.9 57.8 34.3 
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 10.3 56.7 33.0 
9. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.7 56.7 34.6 

ภาพรวม 9.00 59.42 31.58 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

จากขอมูลดังกลาว กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนคร 
อุบลราชธานีดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูในระดับพอใจ ดังนี้ กลุมตัวอยางมีความ  
พึงพอใจตอการการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมเปนอันดับ 1 รอยละ 63.1   
รองลงมาไดแก มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ รอยละ 61.5 และมี 
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม รอยละ 60.9 

 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
 

ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบประเมนิ จํานวน รอยละ 

เพศ 
  ชาย 
  หญิง 
              รวม 

 
140 
239 
379 

 
36.9 
63.1 
100 

อาย ุ   
  ต่ํากวา 20 ป 10 2.6 
  20-30 ป 50 13.2 
  31-40 ป 64 16.9 
  41-50 ป 93 24.6 
  50-60 ป 96 25.3 
 60 ปขึ้นไป   66 17.4 
                             รวม 379 100 
การศึกษา   
  ประถมศึกษา 73 19.3 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 103 27.2 
  อนุปริญญาหรอืเทียบเทา 46 12.1 
  ปริญญาตร ี 134 35.4 
  สูงกวาปริญญาตร ี 20 5.3 
  อื่นๆ 3 0.7 
                                รวม 379 100 
อาชีพหลัก   
  รับราชการ 61 16.1 
  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 59 15.6 
  คาขาย 96 25.3 
  รับจาง 73 19.3 
  นักเรียน นักศึกษา 19 5.0 
  เกษตรกร 25 6.6 
  อื่นๆ 46 12.1 
                                 รวม 379 100 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

                    ความความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน  
  

หัวขอการประเมิน  

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

1) กระบวนการแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับประชาชนรวดเร็ว   

3.7 18.5 43.0 24.3 10.6 

2) การปรับปรุงระบบการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 

4.0 23.5 48.0 16.9 7.7 

3) การจัดระเบียบชุมชนมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย นาอยูและปลอดภัย 

3.7 16.9 44.3 24.8 10.3 

4) การรณรงค ประชาสัมพันธ ใหความรู
เรื่องยาเสพติด เพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน   

5.0 19.5 39.6 26.1 9.8 

5) การบริการดานสาธารณสุข สงเสริม
สุขภาพอนามัย ใหความรูแกประชาชน
ดานสาธารณสุข  

7.1 24.8 42.7 18.5 6.9 

6) การจัดการสุขาภิบาลชุมชนและ
สภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเปนอันตราย       
ตอสุขภาพ  เชน เสียงดัง ควันพิษ การ
เลี้ยงสัตว ขยะตกคาง               การ
กําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ  

4.0 18.2 41.7 24.5 11.6 

7) การสงเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม
ใหแกประชาชน เชน สงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพตาง  ๆ

10.0 29.3 40.6 13.2 6.9 

8) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เชน         
การพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการ
สอน ฯลฯ   

6.9 24.0 47.0 16.6 5.5 

9) การทํานุบํารุงศาสนาและสงเสริม
เอกลักษณ/ประเพณีทองถิ่น  

10.3 29.0 40.6 12.7 7.4 

10) การสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกภาคสวนในการพัฒนา
เมือง  

5.3 20.6 44.9 20.8 8.4 

11) การสงเสริมและพัฒนากีฬาสากล/กีฬา
พื้นบานและกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ  

4.7 17.4 40.6 26.7 10.6 

  

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนคร 
          อุบลราชธานีดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยูในระดับปานกลาง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

          ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนเขมแข็งของชุมชน  

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 11.3 65.7 23.0 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.5 63.6 26.9 
3. ผลการดํ าเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถิ่น 
6.3 63.4 30.3 

4. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

7.1 62.0 30.9 

5. ประโยชนที่ประชาชนไดรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.0 61.2 29.8 
6. มีการรายงานผลการดํ าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให

ประชาชนทราบ 
8.4 60.9 30.7 

7. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.9 59.6 32.5 
8. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดํ าเนินโครงการ/

กิจกรรม 
7.9 56.7 35.4 

9. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 9.0 56.2 34.8 
ภาพรวม 8.49 61.03 30.48 

 
จากขอมูลดังกลาว กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดํ าเนินงานของเทศบาลนคร

อุบลราชธานีดานพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยูในระดับพอใจ ดังน้ี กลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจตอการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมเปนอันดับ 1  
รอยละ 65.7 รองลงมาไดแก มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม รอยละ 
63.6 และผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น รอยละ 63.4 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
 

            ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
 

ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบประเมิน จํานวน รอยละ 

เพศ 
  ชาย        
  หญิง 
              รวม 

 
154 
225 
379 

 
40.6 
59.4 
100 

อายุ   
  ต่ํากวา 20 ป 13 3.4 
  20-30 ป 52 13.7 
  31-40 ป 73 19.3 
  41-50 ป 90 23.7 
  50-60 ป 82 21.6 
 60 ปขึ้นไป   69 18.3 
                             รวม 379 100 
การศึกษา   
  ประถมศึกษา 52 13.7 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 93 24.5 
  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 57 15.0 
  ปริญญาตร ี 149 39.4 
  สูงกวาปริญญาตรี 20 5.3 
  อื่นๆ 8 2.1 
                                รวม 379 100 
อาชีพหลัก   
  รับราชการ 78 20.6 
  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 46 12.1 
  คาขาย 104 27.4 
  รับจาง 64 16.9 
  นักเรียน นักศึกษา 28 7.4 
  เกษตรกร 14 3.7 
  อื่นๆ 45 11.9 
                                 รวม 379 100 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

                    ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน  
  

หัวขอการประเมิน  
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

รอยละรอยละ  รอยละรอยละ  รอยละรอยละ  รอยรอยละละ  รอยละรอยละ  
1) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

ปฏิบัติงานของเทศบาล 
7.1 23.2 44.6 17.4 7.7 

2) การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลอยาง
ตอเนื่อง 

4.5 20.6 52.0 13.5 9.5 

3) การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช
และสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

5.3 23.7 45.4 17.7 7.9 

4) การปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได 3.2 21.9 49.6 16.4 9.0 

5) การสงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของทองถิ่นใหประชาชน
ทราบ 

5.3 16.4 42.7 24.3 11.3 

6) การปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.5 19.3 44.5 20.6 11.1 

7) การสงเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู 
ประสบการณกับหนวยงานอื่นภายในประเทศ
และตางประเทศ 

5.0 15.8 43.8 21.9 13.5 

  
 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนคร 
          อุบลราชธานีดานการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์อยูในระดับปานกลาง 
 
 

         ความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานดานการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ดานการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์  
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.0 64.4 26.6 
2. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 12.7 62.0 25.3 
3. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน

ทราบ 
10.8 59.9 29.3 

4. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10.0 59.9 30.1 
5. ประโยชนที่ประชาชนไดรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 10.6 59.8 29.6 
6. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.9 59.4 32.7 
7. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9.8 59.4 30.8 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 9.5 58.8 31.7 
9. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถิ่น 
9.5 58.6 31.9 

ภาพรวม 9.98 60.24 29.78 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

จากขอมูลดังกลาว กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนคร 
อุบลราชธานีดานการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์อยูในระดับพอใจ ดังนี้ กลุมตัวอยางมีความ 
พึงพอใจการการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรมเปนอันดับ 1 รอยละ 64.4  
รองลงมาไดแก มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม รอยละ 62.0 มีการรายงานผล 
การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบและมีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม รอยละ 59.9 

 

          ความพึงพอใจในภาพรวมของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

          ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
 
 

ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบประเมิน จํานวน รอยละ 

เพศ 
  ชาย 
  หญิง 
              รวม 

 
153 
226 
379 

 
40.4 
59.6 
100 

อาย ุ   
  ต่ํากวา 20 ป 9 2.4 
  20-30 ป 57 15.0 
  31-40 ป 61 16.1 
  41-50 ป 96 25.3 
  50-60 ป 91 24.0 
 60 ปขึ้นไป   65 17.2 
                             รวม 379 100 
การศึกษา   
  ประถมศึกษา 59 15.6 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 115 30.3 
  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 55 14.5 
  ปริญญาตรี 133 35.1 
  สูงกวาปริญญาตรี 11 2.9 
  อื่นๆ 6 1.6 
                                รวม 379 100 
อาชีพหลัก   
  รับราชการ 64 16.9 
  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 42 11.1 
  คาขาย 96 25.3 
  รับจาง 83 21.9 
  นักเรียน นักศึกษา 31 8.2 
  เกษตรกร 14 3.7 
  อื่นๆ 49 12.9 
                                 รวม 379 100 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

    ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
    โดยใหคะแนนเต็ม 10 เรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ 
 

ประเด็น คะแนน 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.30 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  6.20 
3) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 6.19 
4) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.16 
5) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถิ่น 
6.15 

6) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 6.02 
7) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 5.92 
8) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5.89 

  
    จากตารางพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี โดยใหคะแนนอันดับที่ 1 คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการนโครงการ//
กิจกรรมกิจกรรม จํานวน 6.30 คะแนน รองลงมาไดแก มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม จํานวน 6.20 คะแนน และการแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของการแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนประชาชน จํานวน 6.19 คะแนน 

 
 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน   
1.1 การกอสราง/ปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ํา ประชาชนตองการใหเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ปรับปรุงในเรื่องของการซอมบํารุงถนนและทอระบายน้ําใหมีการติดตั้งปายเตือนความปลอดภัย 
เพ่ือปองกันอันตราย 

1.2 ระบบไฟฟาแสงสวาง/ไฟฟาสาธารณะ ประชาชนอยากใหติดตั้งไฟฟาในสถานที่ที่เปลี่ยว 
                    อันตราย 

2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1 การสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน ประชาชนอยากใหมีโครงการอาชีพที่หลากหลายเพ่ือใหมี 

อาชีพและรายไดอยางตอเน่ืองและจัดหาสถานที่จําหนายใหดวย 
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.1 ระบบการจัดเก็บและการจัดขยะมูลฝอย ประชาชนอยากใหเก็บขยะใหทั่วถึง เพราะบางพ้ืนที่ 
                   เก็บไมทั่วถึง ทําใหขยะลนและสงกล่ินเหม็น และเพิ่มจํานวนถังขยะใหมากขึ้น 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

บทที ่4 
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

------------------------------------ 
 

การนําแผนไปสูการปฏิบัต ิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ .2556 ของเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยการ
ประเมินผลจากการที่ไดรับงบประมาณในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาเทศบาล ประจําป พ.ศ .2556 นั้นถือวา 
การนําแผนไปสูการปฏิบัติไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากมีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาเทศบาล
จํานวน  253 โครงการ เปนโครงการที่ไดรับงบประมาณดําเนินการจํานวน  147โครงการ คิดเปนรอยละ 
58.10 ซึ่งถามองในภาพรวมแลวจะเห็นไดวาเทศบาลนครอุบลราชธานีนําแผนไปสูการปฏิบัติไดคอนขางนอย 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงมีขอแนะนาํ
ใหเทศบาลนครอุบลราชธานีดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 

1. การจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีขอให
สอดคลองกับงบประมาณรายรับของเทศบาล และสถานการณคลังของเทศบาล ซึ่งจะทํา
ใหผลการประเมินนั้นจะไดไมอยูในระดับต่ํา และใกลเคียงกับความเปนจริง รวมทั้งเพื่อให
การดําเนินการบรรลุเปาหมายไดมากกวานี้ 

2. ควรพิจารณาจัดลําดับความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลใหมากขึ้น และพิจารณา
โครงการที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนหรือโครงการที่ เกิดปญหา/ผลกระทบ เพื่อจะได
นําแผนไปสูการปฏิบัติไดมากข้ึนในครั้งตอไป 

3. เนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี มีงบประมาณคอนขางจํากัดไมเพียงพอที่จะนําไป
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลที่ตั้งไวทั้งหมด จึงควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหกับ
โครงการที่มีความสําคัญและมีความจําเปนเรงดวน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนกอน จึงทําใหแผนนําไปสูการปฏิบัติไดคอนขางนอยเมื่อเทียบกับจํานวนโครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาล 

4. โครงการ/แผนงานที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลมีจํานวนมากเกินไป ไมสอดคลองกับ
จํานวนงบประมาณของเทศบาลที่สามารถจะนํามาจัดสรรเพื่อดําเนินโครงการตางๆ ตาม
แผนพัฒนาเทศบาลไดทั้งหมด 

5. การวัดผลตามตัวชี้วัด ในเชิงคุณภาพ ควรระบุผลสําเร็จตามเปาหมาย/ตัวชี้วัดใหมี
รายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

6. ระยะเวลาในการดําเนินงาน/โครงการกอสรางตางๆ ขอใหระบุหวงเวลาที่ชัดเจน เพราะ
ประชาชนจะไดรับทราบ และชวยลดผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่ที่ทํา
การกอสรางของโครงการนั้น 

  

  
  

 



คณะผูจัดทํา 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

1. นายอาทิตย    คูณผล     ประธานกรรมการ 
2. น.ส.อรุณี    จงรักษ     รองประธานคณะกรรมการ 
3. นายเกรียง    กัลปตินันท    กรรมการ 
4. นายอําพล   โชควิวัฒนวนิช    กรรมการ 
5. นายจารึก    หาพันนา    กรรมการ 
6. นายชัยโรจน    ธนสันติ     กรรมการ 
7. นายธนพล    โชควิวัฒนวนิช    กรรมการ 
8. นายสุภชัย    ศรีจรูญ     กรรมการ 
9. นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว    กรรมการ 
10. นางจินตนา    ทวีวรรณ    กรรมการ 
11. นายอธิปไตย   โยธามาตย    คณะกรรมการและเลขานุการ 
 

  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

1. นายไพฑูรย   ปูคะภาค    ประธานคณะอนุกรรมการ 

2. นางสมลักษณ บุณพัฒน    อนุกรรมการ 

3. น.ส.ธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ    อนุกรรมการ 

4. น.ส.ภัสรา  สวัสดิ์กุล    อนุกรรมการ 

5. นางสําราญ  ปุณณะบุตต    อนุกรรมการ 

6. น.ส.ณัฐปภัสร ฏปวรนันท    อนุกรรมการ 

7. น.ส.สุภมาส  รวมชาติ     อนุกรรมการ 

8. น.ส.ลําพรรณ คุณประปา    อนุกรรมการ 

9. นางนิตยา  ขวัญนู     อนุกรรมการ 

10. นายสมคิด  นาสินสง     อนุกรรมการ 

11. นางสุนทรี  ทินกรวงศ    อนุกรรมการ 

12. นางนิดารัตน ฤทธิโร     อนุกรรมการ 

13. นางสุรัสวดี  บุญลา     อนุกรรมการ 

14. น.ส.สุรีรัตน  สิงหหมุย    อนุกรรมการและผูชวยเลขา 

 

                                                    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



   แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงาน 

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
……………………………………………………………………………………………………………………………............ 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ  (   )   ชาย  (   )   หญิง 

2. อายุ  (   )   ต่ํากวา 20 ป (   )   20 – 30 ป   (   )   31 – 40 ป 

  (   )   41 – 50 ป  (   )   51 – 60 ป   (   )   มากกกวา 60 ป 

3. การศึกษา (   )   ประถมศึกษา (   )   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (   )   อนุปริญญา หรือเทียบเทา 

       (   )   ปริญญาตรี  (   )   สูงกวาปริญญาตรี  (   )   อื่นๆ 

4. อาชีพหลัก (   )   รับราชการ  (   )   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (   )   คาขาย 

(   )   รับจาง  (   )   นักเรียน นักศึกษา  (   )   เกษตรกร 

(   )   อื่นๆ (ระบุ)...................................................... 

สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม 
ระดับของความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1) การกอสราง/ปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ํามีประสิทธิภาพทั่วถึง

ครอบคลุมเขตเทศบาล 
     

2) การปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง/ไฟฟาสาธารณะทั่วถึงครอบคลุม
เขตเทศบาล 

     

3) การติดตั้ง/ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรและระบบจราจรตาง ๆ 
มีประสิทธิภาพ 

     

 

สวนที่ 3  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม     
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น    
8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

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

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

................................................................................................................................................................................................................... 
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    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงาน 

ของเทศบาลอุบลราชธานี 
 

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ    

........................................................................................................................................................
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ  (   )   ชาย  (   )   หญิง 
2. อายุ  (   )   ต่ํากวา 20 ป (   )   20 – 30 ป   (   )   31 – 40 ป 

  (   )   41 – 50 ป  (   )   51 – 60 ป   (   )   มากกกวา 60 ป 
3. การศึกษา (   )   ประถมศึกษา (   )   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (   )   อนุปริญญา หรือเทียบเทา 

       (   )   ปริญญาตรี  (   )   สูงกวาปริญญาตรี  (   )   อื่นๆ 
4. อาชีพหลัก (   )   รับราชการ  (   )   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (   )   คาขาย 

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

สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน         

โครงการ/กิจกรรม 
ระดับของความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1) มีการสงเสริมอาชพีใหกับประชาชนในเขตเทศบาลทั่วถึง      
2) มีการสงเสริมการผลิตสินคา ผลิตภัณฑชุมชนและจัดหาสถานที่

จําหนาย 
     

3) มีการประชาสัมพนัธและใหบริการดานการทองเที่ยวภายในเขต
เทศบาล 

     

4) มีการจัดกิจกรรมกระตุนเศรษฐกิจของเมืองหลากหลายและนาสนใจ 
เชน กิจกรรมถนนคนเดิน ถนนริมมูล ฯลฯ 

     

 

สวนที่ 3  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ความพงึพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม     
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น    
8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................... 
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แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงาน 

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

         ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

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

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ  (   )   ชาย  (   )   หญิง 

2. อายุ  (   )   ต่ํากวา 20 ป (   )   20 – 30 ป   (   )   31 – 40 ป 

  (   )   41 – 50 ป  (   )   51 – 60 ป   (   )   มากกกวา 60 ป 

3. การศึกษา (   )   ประถมศึกษา (   )   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (   )   อนุปริญญา หรือเทียบเทา 

       (   )   ปริญญาตรี  (   )   สูงกวาปริญญาตรี  (   )   อื่นๆ 

4. อาชีพหลัก (   )   รับราชการ  (   )   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (   )   คาขาย 

(   )   รับจาง  (   )   นักเรียน นักศึกษา  (   )   เกษตรกร 

(   )   อื่นๆ (ระบุ)...................................................... 

สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน    

โครงการ/กิจกรรม 
ระดับของความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1) มีการจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     

2) ระบบบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาลมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที ่      
3) ระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ      
4) ภูมิทัศนของเมืองมีการปรับปรุงอยางสวยงามและนาอยู      
5) สวนสาธารณะในเขตเทศบาล เชน สวนสาธารณะทุงศรีเมือง 

สวนสาธารณะหนองบัว, สวนสาธารณะหวยมวง ฯลฯ มีการปรับปรุงให
เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ และออกกาํลังกาย  

     

 

สวนที่ 3  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ความพงึพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม     
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น    
8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................... 
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แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงาน 

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

ดานคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน   

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

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ  (   )   ชาย  (   )   หญิง 

2. อายุ  (   )   ต่ํากวา 20 ป (   )   20 – 30 ป   (   )   31 – 40 ป 

  (   )   41 – 50 ป  (   )   51 – 60 ป   (   )   มากกกวา 60 ป 

3. การศึกษา (   )   ประถมศึกษา (   )   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (   )   อนุปริญญา หรือเทียบเทา 

       (   )   ปริญญาตรี  (   )   สูงกวาปริญญาตรี  (   )   อื่นๆ 

4. อาชีพหลัก (   )   รับราชการ  (   )   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (   )   คาขาย 

(   )   รับจาง  (   )   นักเรียน นักศึกษา  (   )   เกษตรกร 

(   )   อื่นๆ (ระบุ)...................................................... 

สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน     

โครงการ/กิจกรรม 
ระดับของความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1) กระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนรวดเร็ว        
2) ระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ      
3) การจัดระเบียบชุมชนมีความเปนระเบียบเรียบรอย นาอยูและ

ปลอดภัย 
     

4) มีการรณรงค ประชาสัมพันธ ใหความรูเรื่องยาเสพตดิ สรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน   

     

5) มีการสงเสริมสุขภาพอนามัย ใหความรูแกประชาชนดานสาธารณสขุ       
6) มีการจัดการสุขาภิบาลชุมชนและสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  เชน เสียงดัง ควันพิษ การเลี้ยงสัตว ขยะตกคาง               
การกําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ  

     

7) มีการสงเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมใหแกประชาชน เชน         
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพตาง ๆ (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ, ผูพิการ) 

     

8) การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกดัเทศบาลมีประสิทธิภาพ เชน 
การพัฒนาหลักสูตร, สื่อการเรียนการสอน, โรงเรียนตนแบบ         
ดานตางๆ, โรงเรียนที่มีสวนรวมกับชุมชน ฯลฯ    

     

9) มีการทํานุบํารุงศาสนาและสงเสริมกิจกรรมที่เปนเอกลักษณ/และ
ประเพณีทองถิ่น เชน ประเพณีสงกรานต, ประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา, ประเพณีออกพรรษาฯ เปนตน  

     

10) มีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการพัฒนาเมือง       
11) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนากฬีาสากล/กฬีาพืน้บานและ

กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ  
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สวนที่ 3  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม     
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น    
8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

  

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

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

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

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



แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงาน 

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

ดานคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน   

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

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ  (   )   ชาย  (   )   หญิง 

2. อายุ  (   )   ต่ํากวา 20 ป (   )   20 – 30 ป   (   )   31 – 40 ป 

  (   )   41 – 50 ป  (   )   51 – 60 ป   (   )   มากกกวา 60 ป 

3. การศึกษา (   )   ประถมศึกษา (   )   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (   )   อนุปริญญา หรือเทียบเทา 

       (   )   ปริญญาตรี  (   )   สูงกวาปริญญาตรี  (   )   อื่นๆ 

4. อาชีพหลัก (   )   รับราชการ  (   )   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (   )   คาขาย 

(   )   รับจาง  (   )   นักเรียน นักศึกษา  (   )   เกษตรกร 

(   )   อื่นๆ (ระบุ)...................................................... 

สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน     

โครงการ/กิจกรรม 
ระดับของความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1) กระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนรวดเร็ว        
2) ระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ      
3) การจัดระเบียบชุมชนมีความเปนระเบียบเรียบรอย นาอยูและ

ปลอดภัย 
     

4) มีการรณรงค ประชาสัมพันธ ใหความรูเรื่องยาเสพตดิ สรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน   

     

5) มีการสงเสริมสุขภาพอนามัย ใหความรูแกประชาชนดานสาธารณสขุ       
6) มีการจัดการสุขาภิบาลชุมชนและสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  เชน เสียงดัง ควันพิษ การเลี้ยงสัตว ขยะตกคาง               
การกําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ  

     

7) มีการสงเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมใหแกประชาชน เชน         
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพตาง ๆ (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ, ผูพิการ) 

     

8) การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกดัเทศบาลมีประสิทธิภาพ เชน 
การพัฒนาหลักสูตร, สื่อการเรียนการสอน, โรงเรียนตนแบบ         
ดานตางๆ, โรงเรียนที่มีสวนรวมกับชุมชน ฯลฯ    

     

9) มีการทํานุบํารุงศาสนาและสงเสริมกิจกรรมที่เปนเอกลักษณ/และ
ประเพณีทองถิ่น เชน ประเพณีสงกรานต, ประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา, ประเพณีออกพรรษาฯ เปนตน  

     

10) มีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการพัฒนาเมือง       
11) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนากฬีาสากล/กฬีาพืน้บานและ

กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ  
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สวนที่ 3  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม     
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น    
8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

  

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

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

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

................................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงาน 
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

          ดานการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

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

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ  (   )   ชาย  (   )   หญิง 
2. อายุ  (   )   ต่ํากวา 20 ป  (   )   20 – 30 ป   (   )   31 – 40 ป 

  (   )   41 – 50 ป  (   )   51 – 60 ป   (   )   มากกกวา 60 ป 
3. การศึกษา (   )   ประถมศึกษา  (   )   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (   )   อนุปริญญา หรือเทียบเทา 

       (   )   ปริญญาตรี  (   )   สูงกวาปริญญาตรี  (   )   อื่นๆ 
4. อาชีพหลัก (   )   รับราชการ  (   )   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (   )   คาขาย 

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

สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน   

โครงการ/กิจกรรม 
ระดับของความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1) ระบบการปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ บริการประชาชนได

สะดวก รวดเร็ว 
     

2) บุคลากรของเทศบาลใหการบรกิารอยางมีประสิทธิภาพ      
3) เครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ในการปฏิบัติงานของเทศบาลอํานวย   

ความสะดวกใหกับประชาชนเปนอยางด ี
     

4) การจัดเก็บรายไดของเทศบาลมีความทั่วถึงและเปนธรรม      
5) มีการสงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนนิงานของเทศบาลให

ประชาชนทราบ 
     

6) ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลสาํหรับปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ 

     

7) เทศบาลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

     

 

สวนที่ 3  ทานมคีวามพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานของเทศบาลนครอบุลราชธานีในภาพรวมมากนอยเพยีงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม     
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น    
8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

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



 แบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของประชาชน 

ตอการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ  (   )   ชาย  (   )   หญิง 

2. อายุ  (   )   ต่ํากวา 20 ป (   )   20 – 30 ป   (   )   31 – 40 ป 

  (   )   41 – 50 ป  (   )   51 – 60 ป   (   )   มากกกวา 60 ป 

3. การศึกษา (   )   ประถมศึกษา (   )   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (   )   อนุปริญญา หรือเทียบเทา 

       (   )   ปริญญาตรี  (   )   สูงกวาปริญญาตรี  (   )   อื่นๆ 

4. อาชีพหลัก (   )   รับราชการ  (   )   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (   )   คาขาย 

(   )   รับจาง  (   )   นักเรียน นักศึกษา  (   )   เกษตรกร 

(   )   อื่นๆ (ระบุ)...................................................... 

สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี    

หากทานประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการพัฒนาและสงเสริม       
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนนเทศบาลนครอุบลราชธานีเทาใด 

 

 

 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ  
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  
8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  
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