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หมวด 6 ขอ 29  โดยระเบียบฯ ดังกลาวไดกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีหนาที่ในการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  พรอมจัดทํารายงาน
ผลและเสนอความเห็นตอผูบริหารเทศบาล   เพื่อใหผูบริหารเทศบาลเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลและสภาเทศบาลเพื่อทราบ  พรอมปดประกาศใหประชาชนไดรับทราบ 
 

 เนื้อหาสาระของรายงานเลมนี้มีประโยชนตอเทศบาลในแงของการเปนเครื่องบงชี้ถึง

ผลสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 3 ป (2551–2553) 

และเปนฐานขอมูลสําคัญที่จะนําไปเปนตัวอยางในการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีในป  2552 
 

หวังเปนอยางยิ่งวารายงานเลมนี้   จะมีประโยชนในการใชประกอบการพัฒนา

ประสิทธิภาพแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนา

เทศบาลนครอุบลราชธานี ของคณะผูบริหาร  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  สภาเทศบาล 

ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของในปตอไป 
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  บทนํา 

 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  เปนหนวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบหนึ่ง  ที่ปจจุบันไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลางเพิ่มมากขึ้น  
แตถึงอยางไรก็ตาม  แมวาจะมีอํานาจเพิ่มมากขึ้น  แตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสวนใหญก็ยังคงมีทรัพยากรจํากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  
และวัสดุอุปกรณ  ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปรงใส  และเกิด
ประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นตน  จึงจําเปนตองมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

ซึ่งปจจุบันปรับเปลี่ยนเปน แผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาทองถิ่นสามป  

อันเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว 

 

  การวางแผน  มีความสําคัญ  5  ประการ  คือ 

1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหม ๆ เขามาในองคกร 

3) ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา 

4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซํ้าซอน 

5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน 
 

สรุป    การวางแผน  คือ  ความพยายามที่เปนระบบ  (System  

attempt)  เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต  

เพื่อใหองคกรบรรลุผลปรารถนา   
 

 

 

 

 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สวนที่  1  บทนํา 
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จากที่กลาวมาขางตน   แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะม ี

แผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไหรก็ตาม  แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผล

การดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของ

แผนพัฒนาทองถิ่นได  ระบบติดตาม  จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวย

ในการปรับปรุ งประสิทธิภาพในการดํา เนินงานรวมถึ ง   ระบบ

ประเมินผล  ที่คอยเปนตัวบงชี้วา  ผลจากการดําเนินงานเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนดไวหรือไมอยางไร  เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการ
ปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน 

 

 การติดตาม  ( monitoring )  
 

หมายถึง   กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา  เพื่อใหขอมูล

ปอนกลับ (feedback)  เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ  ปญหาที่กําลัง

เผชิญอยู  และประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 

ปญหาที่อาจเกิดขึ้น  หากไมมีระบบติดตามของโครงการ 

 เกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง 
 คาใชจายสูงเกินกวาที่กําหนดไว 
 กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอย

กวาที่ควรจะเปน 
 เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน  เปนตน 
 

ในทางตรงกันขาม  หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว  จะกอใหเกิด

ประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตาง ๆ 

ยกตัวอยางเชน   การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของ
โครงการตาง ๆ   การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทาง
แกปญหาการติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  
การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ  และ
เสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

 

 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สวนที่  2  ความสําคญัของการติดตามและประเมินผลแผน 



คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 

.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

  การประเมินผล  (evaluation) 
 

เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่

ไดจากการประเมินผล (Evalnation) จะใชในการปรับปรุงแกไข

การขยายขอบเขต  หรือการยุติการดําเนินการ  ซึ่ง ขึ้นอยูกั บ

วัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้
วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไมอยางไร  อันเปนตัวชี้วัดวา
แผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร  นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้ งการติดตามและ
ประเมินผลยัง เปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใช
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด  ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและ

ประเมินผลถือเปนขอมูลปอนกลับ (Feedback) ที่สามารถนําไป

ปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป  นอกจากนี้  การประเมินผลยังเปน
กระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูล
ที่รวบรวมอยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรง เปนปรนัย  เชื่อถือได 

 

 



คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
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นิยามศัพทที่เกี่ยวของ 

 

 “ แผนพัฒนา ”  หมายความรวมถึง  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และ  

        แผนพัฒนาสามป 

 “ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ”  หมายความวา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร  และแนวทางการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด  อําเภอ  และแผนชุมชน 

 “ แผนพัฒนาสามป ”  หมายความวา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมี
ลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น
สําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา
ครอบคลุมระยะเวลาสามป  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

 แผนการดําเนินงาน  หมายความวา  แผนการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 โครงการพัฒนา  หมายความวา  โครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และดําเนินการ
เพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
กําหนดไว 

 การเปลี่ยนแปลง  หมายความวา  การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญ

ของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 การเพิ่มเติม  หมายความวา  การเพิ่มเติมแผนงาน  โครงการที่ไมมีอยูใน
แผนพัฒนาสามปใหปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป 

 

 

        ที่มา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

                 องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
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 ชุมชนเขมแข็ง เมืองนาอยู เปนประตูการคาและการทองเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร / กลยุทธ การพัฒนาจังหวัด 
 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 กลยุทธ 1  พัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต และแกไขปญหาความยากจน 

 กลยุทธ 2  การสงเสริมการศึกษาและแหลงเรียนรู 

 กลยุทธ 3  การสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

 กลยุทธ 4  รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 กลยุทธ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 กลยุทธ 6  การแกปญหาภัยแลงและน้ําทวม 

 กลยุทธ 7  การบริหารจัดการดานพลังงาน 

3. การสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 

 กลยุทธ 8  การสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยว 

 กลยุทธ 9  สงเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพ 

 กลยุทธ 10 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหได  

            มาตรฐานเอ้ือตอการคา  การลงทุนและการทองเที่ยว 

4. การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินคาเกษตร 

 กลยุทธ 11  การพัฒนาและสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ 

             และขาวหอมมะลิอินทรีย 

 กลยุทธ 12  การพัฒนาและสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ 

 กลยุทธ 13  การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตร 

 กลยุทธ 14  การพัฒนาและสงเสริมการปศุสัตวและการประมง 

5. การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

 กลยุทธ 15  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

6. การเสริมสรางและรักษาความมั่นคง 

 กลยุทธ 16  การเสริมสรางและรักษาความมั่นคง 

 

 

สวนที่  4  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล  33    ป  ป    

        (25(255151  --  25525533))    เทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 

สวนที่  3  วิสัยทัศนและยุทธศาสตรจังหวดัอุบลราชธาน ี



คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
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  วิสัยวิสัยทัศนทัศน  
 

"เราจะทํางานรวมกันอยางมืออาชีพ  เนนการประสานงานและการมีสวนรวมของทุกฝาย  

โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง  เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 

ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด  

  ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  
 

 

 จากวิสัยทัศนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล  ไดรวมกันกําหนดเปน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและจัดลําดับความสําคัญเรงดวน  ดังนี้ 
  

 
 

 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดานมีแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาแตละดานมีแนวทางการพัฒนา  ประกอบดวยประกอบดวย  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

  1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

  2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร  

   3.  ปรับปรุงและพัฒนาการวางผังเมือง 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา 

  1.  การแกไขปญหาความยากจนและเพิ่มรายไดของประชาชน 

   2.  สงเสริมสินคาผลิตภัณฑชุมชน 

 3.  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและการใหบริการ 

 4.  ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนสง 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 

 1.  สรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย 

 3.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย  

 4.  ปรับปรุงและพัฒนาแมน้ํา แหลงน้ําธรรมชาติ 

 5.  ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศนของเมือง 

 6.  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 

4. ยุทธศาสตรการคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแขง็ของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 



คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
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 1.  ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

 2.  ปรับปรุงและพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 3.  จัดระเบียบชุมชนในการสรางความปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอย 

 4.  รณรงค ประชาสัมพันธ เผยแพรใหความรู  และสรางจิตสํานึกในการปองกัน  
                       แกไขปญหายาเสพติด 

 5.  สรางความเขมแข็งของชุมชน  เพื่อปองกันปญหายาเสพติด 
 6.  สงเสริมสุขภาพอนามัย  และใหความรูแกประชาชน 

 7.  จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 

 8.  สงเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมใหแกประชาชน 
 9. ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี  

                       ทางการศึกษา 

10. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการดานการศึกษา 

11. สงเสริมเอกลักษณและประเพณีทองถิ่น 
12. สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา 

13. สงเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ในการมีสวนรวมพัฒนาการเมืองการ 

     ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

14. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 

15. สงเสริมและพัฒนากีฬาสากล และกีฬาพื้นบาน 

16. สงเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
  1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 

  2.  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 

  3.  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

  4.  ปรับปรุงและพัฒนารายได 

  5.  สงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของทองถิ่น 

  6.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

  7.  สงเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณกับหนวยงานอื่น

ภายในประเทศและ               
                       ตางประเทศ                       

 8.  สงเสริมและพัฒนาการบูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของ 

                      หนวยงาน 
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แบบท่ี  1   การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

คําช้ีแจง  :   แบบที่ 1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทาํแผนยุทธศาสตรของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

                โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่เทศบาลไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร 
                

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  :  เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
ม ี

การดําเนินงาน 

ไมม ี

การดําเนินงาน 
   

สวนที่ 1    คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
   

 1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพือ่จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

 2. มีจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนา    

 3. มีการประชุมอยางตอเนือ่งสม่ําเสมอ   

 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา     

 6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณาราง 
     แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

   

สวนที่ 2    การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
   

7. มีการเก็บรวบรวมขอมูลและปญหาสาํคัญของทองถิ่นมาจัดทํา ฐานขอมูล   

 8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทาํแผน   

 9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน  
      สถานภาพการพัฒนาทองถิ่น 

  

10.  มีการกาํหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่  
      สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพฒันาทองถิ่นที่สอดคลอง  
      กบัยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12.  มีการกาํหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการกาํหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   

14.  มีการกาํหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกาํหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17.  มีการจดัทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18.  มีการกาํหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
 

สวนที่  5  รายงานการตดิตามและประเมินผล 

          แผนพัฒนาเทศบาล ป  2551 



คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
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แบบท่ี 2    แบบติดตามผลการดําเนินงาน  

               ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  รายไตรมาส ( 3  เดอืน )  
 

คําช้ีแจง  เปนแบบตดิตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตรของเทศบาล
นครอบุลราชธานีภายใตแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป   โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุก ๆ  3 เดอืน   เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดาํเนินงานในเดือน ตุลาคม -  ธันวาคม หรือไตรมาสที ่1 

สวนที่  1  ขอมูลท่ัวไป  

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น : เทศบาลนครอุบลราชธานี 

2. รายงานผลการดาํเนินงานไตรมาสที ่

(1)  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (2)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 

(3)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) (4)  ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม – กันยายน) 

สวนที่  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล  3  ป ี 

        3.      จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาล  3    ป...   

 

 

 

ยุทธศาสตร 

  2551   2552   2553 รวม 
จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

         

 

1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 
206 

222,493,50

0 
75 53,859,000 - - 281 276,352,500 

 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
3 430,000 2 360,000 2 360,000 7 1,150,000 

 

3. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  
   และสิ่งแวดลอม 

 

15 51,569,000 3 335,000 3 335,000 21 52,239,000 

 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

121 
101,814,903

.25 
73 22,335,000 74 22,735,000 268 

146,884,903.
25 

 

5.การพัฒนาระบบบริหารงานและ     
  มุงผลสัมฤทธิ ์

 

114 161,733,851 21 14,449,000 20 14,349,000 155 190,531,851 

 

รวม 
 

459 
538,041,254.

25 
174 91,338,000 99 37,779,000 732 

667,158,2

54.25 

 

 

แบบ 2 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณาวา  แผนยุทธศาสตรนั้น ๆ มีการกระจายของโครงการ

และงบประมาณในแตละยุทธศาสตรเปนอยางไร  มีการกระจุกตัวของโครงการและ

งบประมาณอยูในเฉพาะยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่งหรือไม  เทศบาลนครอุบลราชธานี

ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรใดเปนพิเศษ 

 



คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
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4.    จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธาน.ี.. 

 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนาจังหวัด 

  2551 2552 2553 รวม 
จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 
         

1. การพัฒนาคุณภาพ 
    ชีวิตที่ดีและเสริมสราง 
    ความเขมแข็งของชุมชน 

66 
22,419,0

00 
60 

17,445,00

0 
61 17,845,000 187 57,709,000 

2. การบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาต ิ
   และสิ่งแวดลอม 

3 335,000 3 335,000 3 335,000 9 1,005,000 

3. การสงเสริมการคา  
   การลงทุนและการ 
   ทองเที่ยว 

94 
90,742,50

0 
65 

52,389,00

0 
2 210,000 161 

143,341,50

0 

4. การพัฒนาการเกษตร 
    และการแปรรูปสินคา 
    เกษตร 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5. การพัฒนาระบบ 
    บริหารงานแบบมุง 
    ผลสัมฤทธิ ์

62 
65,309,80

0 
8 8,939,000 8 8,939,000 78 83,187,800 

6. การเสริมสรางและ 
   รักษาความมั่นคง 

1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000 

         

 

รวม 226 
178,956,3

00 
137 

79,258,00

0 
75 27,479,000 438 

285,693,30

0 
         

 

 

 

 

 

...หมายเหตุ :   ดูรายละเอียดชื่อโครงการไดในภาคผนวก....... 
 

 

 

แบบ 2 

เกณ ฑใน กา รพิจ าร ณา: องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใด  ที่ มี โครงการและงบประมาณที่สอดคลองกับ  

               ยุทธศาสตร ของจังหวัดมาก  แสดงใหเห็นวา   แผนยุทธศาสตรนั้น    เ ปนแ ผน ยุท ธศ าส ตรที่ด ี 

               มีผลใหการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมประสบผลสําเร็จตามนโยบายหรือยุทธศาสตรชาติ 



คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
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..5 .   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ป  2551.... 

 
 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 

ที่อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่

ยังไมได 

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 

ที่มีการยกเลิก 
จํานวนโครงการ 

ทั้งหมด ไมไดรับการจดัสรร

งบประมาณ 

ไดรับการจัดสรร

งบประมาณ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 

จํานวน 

 

รอยละ จํานวน รอยละ 

 

จํานวน 

 

รอยละ 

 

จํานวน 

 

รอยละ 

             

1. การพัฒนาโครงสราง 
   พื้นฐาน - - 

 

42 

 

45.6

5 
- - 50 54.35 - - 92 100 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 100 - - - - - - - - 2 100 

3. การพัฒนา 
   ทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดลอม 

 

3 

 

100 - - - - - - - - 3 100 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   และแสริมสรางความ 
   เขมแข็งของชุมชน 

 

58 

 

61.7

1 
1 1.06 - - 34 36.17 1 1.06 94 100 

5. การพัฒนาระบบการ 
   บริหารงานแบบมุง   
   ผลสัมฤทธิ ์

 

50 

 

 

67.5

7 

 

7 9.46 - - 15 20.27 2 2.70 74 100 

             

 

รวม 113 42.64 50 18.87 - - 99 73.36 3 1.13 265 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ 2 

หมายเหต ุ:  ทีม่า : หนวยงานในสงักัดเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

                   ขอมูล  ณ  วันที่  20 พฤศจิกายน  2551 

 



คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
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..6 .   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ป  2551.(เฉพาะโครงการที่มีการ

เพิ่มเติม)... 

 
 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 

ที่อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่

ยังไมได 

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 

ที่มีการยกเลิก 
จํานวนโครงการ 

ทั้งหมด ไมไดรับการจดัสรร

งบประมาณ 

ไดรับการจัดสรร

งบประมาณ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 

จํานวน 

 

รอยละ จํานวน รอยละ 

 

จํานวน 

 

รอยละ 

 

จํานวน 

 

รอยละ 

             

1. การพัฒนาโครงสราง 
   พื้นฐาน 1 0.88 25 21.93 - - 88 

77.1

9 
- - 114 100 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ - - - - - - - - 1 100 1 100 

3. การพัฒนา  
   ทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดลอม 

- - 2 16.67 - - 10 
83.3

3 
- - 12 100 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   และเสริมสรางความ   
   เขมแข็งของชุมชน 

8 
29.6

3 
3 11.11 - - 16 

59.2

6 
- - 27 100 

5. การพัฒนาระบบการ 
   บริหารงานแบบมุง  
   ผลสัมฤทธิ ์

23 
57.5

0 
3 7.50 - - 14 35 - - 40 100 

             

 

รวม 
 

32 
16.4

9 
33 

17.0

1 
- - 128 

65.9

8 
1 0.52 194 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ 2 

หมายเหต ุ:  ทีม่า : หนวยงานในสงักัดเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

                   ขอมูล  ณ  วันที่  20  พฤศจิกายน  2551 
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..7 .   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ป  2551 (ในภาพรวม)... 

 
 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 

ที่อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่

ยังไมได 

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 

ที่มีการยกเลิก 
จํานวนโครงการ 

ทั้งหมด ไมไดรับการจดัสรร

งบประมาณ 

ไดรับการจัดสรร

งบประมาณ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 

จํานวน 

 

รอยละ จํานวน รอยละ 

 

จํานวน 

 

รอยละ 

 

จํานวน 

 

รอยละ 

             

1. การพัฒนาโครงสราง 
   พื้นฐาน 

1 0.49 67 32.52 - - 138 66.99 - - 206 100 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ  

2 

 

66.67 - - - - - - 1 33.33 3 100 

3. การพัฒนา 
   ทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดลอม 

3 20 2 13.33 - - 10 66.67 - - 15 100 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   และเสริมสรางความ    
   เขมแข็งของชุมชน 

66 54.54 4 3.31 - - 50 41.32 1 0.83 121 100 

5. การพัฒนาระบบการ 
   บริหารงานแบบมุง 
   ผลสัมฤทธิ ์

73 64.04 10 8.77 - - 29 
25.4

4 
2 1.75 114 100 

             

 

รวม 

 

 

145 
31.5

9 
83 18.08 - - 227 

49.4

6 
4 0.88 459 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

..8.     การเบิกจายงบประมาณประจําป  2551.... 

แบบ 2 
หมายเหต ุ:  ทีม่า : หนวยงานในสงักัดเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

                   ขอมูล  ณ  วันที่  20  พฤศจิกายน  2551 
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ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
       

1. การพัฒนาโครงสราง   
   พื้นฐาน 39,286,700 47.06 - - 39,286,700 47.06 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 179,055 0.21 - - 179,055 0.21 
3. การพัฒนาทรัพยากร 
   ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2,330,081 2.79 - - 2,330,081 2.79 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
   เสริมสรางความเขมแข็งของ 
   ชุมชน 

15,295,219 18.32  

5,480,00
0 

 

 100 

15,295,219 18.32 

 5,480,000  100 

5. การพัฒนาระบบบริหารงาน   
   แบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

26,398,498 31.62 - - 26,398,498 31.62 

       

 

รวม 

 
83,489,553 100 

5,480,00

0 
100 88,969,553 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สวนที่  3   ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุน 
 

แบบ 2 

ทีม่า : สํานกัการคลงั  เทศบาลนครอบุลราชธาน ี

         ขอมูล  ณ  วันที่  11  ธันวาคม  2551  ** งบประมาณที่ไดรับรวม  

344,907,370  บาท 



คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 

.15. 

โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุน   ประจําป  2551… 
 
 

 
 

 

 

โครงการ 

ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ 
ดําเนนิ 

การเสร็จ

แลว 

อยูใน

ระหวาง

ดําเนนิการ 

ยังไมได

ดําเนนิการ 

งบประมาณ

ที่ไดรับ 

งบประมาณที่

เบิกจายไป 

1.คากอสรางอาคารเรียนระดับปฐมวัยกับอาคาร

เด็ก  
  เล็กอนุบาล 

- สรางอาคารเรียนเดก็เลก็ระดับปฐมวยัโรงเรียน  
  เทศบาล 4 พระเจาใหญองคตื้อ 
- สรางอาคารเรียน 4 ชัน้ 6 หองเรียนโรงเรียน    
  เทศบาล 2 หนองบวั 

  

 

10,533,60
0 

- 

2. คารักษาพยาบาล 
   1,159,846 1,159,846 

3. คาครุภัณฑหองปฏิบัตกิารทางภาษา (โรงเรียน  
   เทศบาลบูรพาอุบล  และโรงเรียนเทศบาล 2    
   หนองบัว) 

  
 

944,000 943,000 

4. คาครุภัณฑหองโสตทัศนูปกรณ+คอมพิวเตอร  
   พกพา    460,000 459,000 

5. คาเงนิชวยเหลือบุตร    1,000 1,000 

6. คากอสรางอาคารอเนกประสงคโรงเรียนเทศบาล
3       
   สามัคคีวิทยาคาร 

 
  

5,600,000 5,597,000 

7. คาเงนิเดือน (ภาคบังคับ) โรงเรียนเทศบาล3 
   สามัคคีวิทยาคาร (คาเงินเดือน+คาครองชีพ)  
   เงินเดือนภารโรง 

  
 

5,007,731 5,007,731 

8. คาปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร 
   ประกอบขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
  (โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล,โรงเรียนเทศบาล2   
  หนองบัวโรงเรียนเทศบาล3 สามัคคีวิทยาคาร 
  และโรงเรียนเทศบาล4พระเจาใหญองคตื้อ) 

  

 

948,000 948,000 

9. คาครุภัณฑหองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร 
   194,000 193,600 

10. คาเงนิบําเหน็จตกทอดและเงินชวยเหลือพิเศษ 
     ครูที่ถึงแกกรรม    677,730 677,730 

11. คาเงนิบําเหน็จลูกจางประจําโรงเรียนเทศบาล 
     บูรพาอุบล   

 316,183.

33 

316,183.3

3 
12.คากองทนุบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)    216,559 216,559 

13. คาเงนิ กสจ.    8,142.60 8,142.60 

14. คาเงนิบํานาญปกตแิละบํานาญพเิศษพนักงาน  
     ครูเทศบาล (ก.บ.ท.)    2,630,722.2

0 
2,630,722.20 



คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
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โครงการ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

งบประมาณ 

ดําเนนิ 

การเสร็จ

แลว 

อยูใน

ระหวาง

ดําเนนิการ 

ยังไมได

ดําเนนิการ 

งบประมาณ

ที่ไดรับ 

งบประมาณที่

เบิกจายไป 

      

15. คาครองชีพชั่วคราวผูรับบํานาญขาราชครู   
     (ช.ค.บ.) 

 
  249,000 249,000 

16. คาเชาบานพนักงานครโูรงเรียนเทศบาลบูรพา 
     อุบลและโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 

 
  277,500 277,500 

17. เงนิชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครู
โรงเรียน 
     เทศบาลบูรพาอุบลและโรงเรียนเทศบาล 2   
     หนองบัว 

 

 

 223,985 223,985 

18. เงนิวิทยฐานะภาคบังคับโรงเรียนเทศบาล 3   
     สามัคคีวิทยาคาร 

 
  485,800 485,800 

19. การพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานในเขต  
     เทศบาล 93 ชมุชน 

 
  930,000 930,000 

      

รวม 18 1 - 
30,863,799.

13 
20,324,799.

13 

 

 หมายเหตุ  งบประมาณโครงการที่เทศบาลไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนแยกเปนประเภทไดดังนี้ 

 เงินอุดหนุนที่ตั้งไวในงบประมาณ 

- คือรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชนเงินอุดหนุนทั่วไปตาม
ภารกิจถายโอนเลือกทํา   

 เงินอุดหนุนที่ไมไดนํามาตั้งงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) 

- คือรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค  โดยจัดสรรใหเปนเงินอุดหนุนทั่วไป
ประเภทกําหนดวัตถุประสงคซึ่งจะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง  ทบวง  กรม  ตาง ๆ  เชน  
เงินคาสนับสนุนอาหารกลางวัน   เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา  เปนตน 

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เปนเงินอุดหนุนที่ไมไดนํามาตั้งไวในงบประมาณ  โดยไดรับการ
จัดสรรจากกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ เชน  การกอสรางขยายผิวจราจร  เปนตน 

 

 

 

 

 

 

แบบ 2 

เกณฑในการพจิารณา :  พิจารณาวาสถานการณในการดําเนินงานของโครงการ 

                         ที่ไดรับเงินอดุหนนุเปนอยางไร 
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แบบที่  3    แบบประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  
 
 

คําชี้แจง : เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ใชประเมินผลการดําเนินงานของ 

             องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาใน 
             การรายงานปละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป   

1.   ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น..............เทศบาลนครอุบลราชธานี............... 
2.   วัน/เดือน/ปที่รายงาน . 15...ธันวาคม  2551 ............................................................................  

สวนที่  2  ยุทธศาสตร และโครงการในป 2551 
 

5. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฎอยูในแผน  และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ… 

 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

รอยละ ลําดับ จํานวนโครงการที่

ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 

ที่ไดปฏิบัติ 
     

1.  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  

206 
 

68 33.01 5 

2.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 2 66.67 2 

3.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ   
     สิ่งแวดลอม 

15 5 33.33 4 

4.  การพัฒนาคณุภาพชีวิตและเสริมสราง 
    ความเขมแข็งของชุมชน 121 70 57.85 3 

5.  การพัฒนาระบบการบริหารงานแบบมุง  
     ผลสัมฤทธิ์ 

114 83 72.81 1 
     

รวม 

 

459 
 

228 49.67 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

เกณฑในการพจิารณา : หากจํานวนโครงการที่กาํหนดไวในแผนฯ กับโครงการที่ปฏิบัติจริง มีความสอดคลองกนั  แสดงวา  

เทศบาลนครอุบลราชธานีสามารถดําเนินงานไดตามแผนฯทีก่ําหนด แตหากมโีครงการที่ปฏิบัติจรงินอยกวาทีก่ําหนดไวในแผนฯ  

แสดงวา  เทศบาลนครอุบลราชธานียังไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนฯ ทีก่ําหนด 
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สวนที่  3  ผลการดําเนินงาน 
 

                       

4. การสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สวนที่ 1  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีแตละยุทธศาสตร 

สาระสําคัญ 

เทศบาลนครอุบลราชธานีไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานเปน 5 ยุทธศาสตร  ไดแก 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และยุทธศาสตรการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และเพื่อให
สอดคลองกับการประเมินยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ไดกําหนดแนวทางการประเมินมาตรฐานบริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ จํานวน 7,778 แหง ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาการ
ประเมินที่สอดคลองกันกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงไดนําแบบประเมินความพึงพอใจราย
ยุทธศาสตร ตามแนวทางการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2551 มาปรับใชในการประเมินครั้งนี้ ซึ่งประกอบดวยขอคําถามความพึงพอใจของ
ประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลรายดาน  ไดแก 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน   

2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต    

3. ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 

4. ดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการทองเที่ยว 

5. ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

รวมทั้งสิ้น  45  ขอคําถาม และความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  
จํานวน 10 ขอคําถาม 

การสํารวจขอมูลประชากร และการสุมตัวอยาง คณะทํางานไดศึกษาขอมูลของประชากรทั้งหมด
ที่อยูในทะเบียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ทั้ง 4 เขต 106 ชุมชน พบวา มีอยูทั้งสิ้น 86,602 คน 

จึงไดกําหนดขนาดตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูปของยามาเน (Yamane) ที่ความเชื่อมั่น 95 

เปอร เซ็นต  และไดกลุมตัวอยางมาจํานวน 892 คน โดย นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ดําเนินการสํารวจระหวางวันที่ 10-21 กันยายน 2551  รวม 12 วัน 

แบบ 3 
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ผลสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ของเทศบาลตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนางาน 

ประจําป 2551 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

หนวยนับ : คน 

ลําดับที่ ลักษณะกลุมเปาหมาย จํานวน รอยละ 

 จํานวนผูตอบแบบประเมิน 891 100 

1 เขต   

   เขต 1 227 25.5 
   เขต 2 222 24.9 
   เขต 3 225 25.3 

   เขต 4 217 24.4 

2 เพศ   

   ชาย 382 42.9 
   หญิง 509 57.1 

3 อายุ   

   ต่ํากวา 20 ป 17 1.9 

   20-30 ป 158 17.7 
   31-40 ป 229 25.7 
   41-50 ป 212 23.8 

   50-60 ป 186 20.9 
   61 ปขึ้นไป 89 10 
 อายุเฉลี่ย เทากับ 43.49 ป   

4 ระดับการศึกษา   

   ไมไดรับการศึกษา 3 0.3 
   ประถมศึกษา 313 35.1 
   มัธยมศึกษา/ปวช 265 29.7 
   ปวส,อนุปริญญา 100 11.2 
   ปริญญาตรี 198 22.2 

   ปริญญาตรีขึ้นไป 12 1.3 
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ขอมูลทั่วไป (ตอ) 

หนวยนับ : คน 

ลําดับที่ ลักษณะกลุมเปาหมาย จํานวน รอยละ 

5 อาชีพ   

   วางงาน 42 4.8 

   รับจาง/บริการ 197 22.1 

   คาขาย/ธุรกิจ 378 42.4 

   รับราชการ 93 10.4 

   เกษตรกรรม 9 1.0 

   นักเรียน/นักศึกษา 30 3.4 

   แมบาน 115 12.9 

   ขาราชการบํานาญ 15 1.7 

   ไมตอบ 12 1.3 

  

จํานวนผูตอบแบบประเมิน ทั้งสิ้น 891 คน จําแนกตามเขตเทศบาลจํานวนเทา ๆ กัน  เปน
เพศชาย 382 คน (รอยละ 42.9) เพศหญิง 509 คน (รอยละ 57.1)  สวนใหญอายุ 31-40 ป 
จํานวน 229 (รอยละ 25.7) รองลงมาอายุ 41-50 ป จํานวน 212 คน (รอยละ 23.8) อายุ 50-60 
ป จํานวน 186 คน (รอยละ 20.9) อายุ 20-30 ป จํานวน 158 คน (รอยละ 17.7) อายุ 61 ปขึ้น
ไป จํานวน 89 คน (รอยละ 10) และ ต่ํากวา 20 ป จํานวน 17 คน (รอยละ 1.9) ตามลําดับ 

 

  ระดับการศึกษา โดยสวนใหญกลุมเปาหมายมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 313 คน 

(รอยละ 35.1) รองลงมาระดับมัธยมศึกษา/ปวช จํานวน 265 คน (รอยละ 29.7) ระดับปริญญาตรี 
จํานวน 198 คน (รอยละ 22.2) ปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 12 คน (รอยละ 1.3) และไมไดรับ
การศึกษา จํานวนเพียง 3 คน (รอยละ 0.3) ตามลําดับ 
 อาชีพ โดยสวนใหญกลุมเปาหมายประกอบอาชีพ คาขาย/ธุรกิจ จํานวน 378 คน (รอยละ 

42.4) รองลงมาไดแก อาชีพรับจางและบริการ จํานวน 197 คน (รอยละ 22.1)  อาชีพแมบาน 
จํานวน 115 คน (รอยละ 12.9) อาชีพรับราชการ จํานวน 93 คน (รอยละ 10.4) วางงาน จํานวน 
42 คน (รอยละ4.8) และขาราชการบํานาญ จํานวน 15 คน (รอยละ 1.7) ตามลําดับ (มีผูไมตอบ 
จํานวน 12 คน (รอยละ 1.3) 

  
หากจําแนกผลการประเมินความพึงพอใจรายประเด็น จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนางาน 

ตามจํานวนผูตอบแบบประเมิน สามารถจําแนกไดดังตาราง 
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1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

ประเด็นการประเมิน 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ไมพอใจมาก 

ไมแสดง
ความเห็น 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1. ความเพียงพอทั่วถึง 
   ของถนนกับความ  
   จําเปนในการใช 
   สญัจรไปมา 

53 5.9 651 73.1 144 16.2 30 3.4 13 1.5 

2. การบํารุงดูแลรักษา 
   ถนนของเทศบาล 

49 5.5 591 66.3 197 22.1 46 5.2 8 0.9 

3.ความสะดวกปลอดภัย 
   ของถนนในการใช 
   สัญจรไปมา 

51 5.7 606 68.0 194 21.8 28 3.1 12 1.3 

5. ความพึงพอใจตอ 
   ความสองสวางบรเิวณ  
   ถนนสายหลัก 

76 8.5 626 70.3 114 12.8 42 4.7 33 3.7 

6. ความพึงพอใจตอ 
   ความสองสวางบริเวณ  
   ถนนสายรอง 

54 6.1 572 64.2 193 21.7 44 4.9 28 3.1 

7. ความพึงพอใจตอ   
    ความสองสวาง 
    บริเวณทางแยก 

36 4.0 565 63.4 224 25.1 43 4.8 23 2.6 

8. ความพึงพอใจตอ  
    ความสองสวาง 
    บรเิวณวงเวียน (ที่ไม 
    มีสญัญานไฟจราจร) 

22 2.5 520 58.4 248 27.8 44 4.9 57 6.4 

9. ความพึงพอใจตอ 
   ความสองสวางบรเิวณ  
   สวนสาธารณะ 

39 4.4 629 70.6 137 15.4 40 4.5 46 5.2 

10. ความพึงพอใจตอ 
   ความสองสวาง 
   บริเวณตลาดและลาน 
   ตลาด 

25 2.8 598 67.1 193 21.7 26 2.9 49 5.5 

11. ความพึงพอใจตอ  
   ความสองสวางบรเิวณ 
   สนามเด็กเลน 

24 2.7 591 66.3 194 21.8 24 2.7 58 6.5 

12. ความพึงพอใจตอ 
    ความสองสวาง 
    บรเิวณลาน 
    จอดรถสาธารณะ 

28 3.1 565 63.4 205 23.0 33 3.7 60 6.7 
 

 
 
 



คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 

.22.

ประเด็นการประเมิน 

 

พอใจมาก 
 

พอใจ ไมพอใจ ไมพอใจมาก 
ไมแสดง

ความเห็น 
 

จํานวน 
 

% จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

13. ความพึงพอใจตอ 
     ความสองสวาง 
     บริเวณลานกีฬา 
     ชุมชน 

45 5.1 608 68.2 147 16.5 30 3.4 61 6.8 

14. ความพึงพอใจตอ 
    ความสองสวางของ 
    สะพาน 

22 2.5 496 55.7 266 29.9 24 2.7 83 9.3 

15. ความพึงพอใจตอ 
    ความสองสวางของ 
    สะพานลอยทางขาม 

16 1.8 443 49.7 300 33.7 37 4.2 95 10.7 

16. ความพึงพอใจตอ 
   การซอมบาํรุงหรือทํา  
   ความสะอาดอปุกรณ 
   ใหบริการไฟฟาของ 
   เทศบาล 

28 3.1 577 64.8 201 22.6 41 4.6 44 4.9 

17. ความพึงพอใจใน  
    ภาพรวม 

26 2.9 652 73.2 153 17.2 25 2.8 35 3.9 

 
จากขอมูลดังกลาวขางตนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามประเด็นยอย

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน ในระดับมากถึงมากที่สุด เรียงตามลําดับดังนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน 
รอยละทีพ่ึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 

1. ความเพยีงพอทั่วถึงของถนนกับความจาํเปนในการใชสัญจรไปมา 79.0 
2. ความพึงพอใจตอความสองสวางบริเวณถนนสายหลัก 78.8 
3. ความพึงพอใจในภาพรวม 76.1 

4. ความพึงพอใจตอความสองสวางบริเวณสวนสาธารณะ 75.0 
5. ความสะดวกปลอดภัยของถนนในการใชสัญจรไปมา 73.7 
6. ความพึงพอใจตอความสองสวางบริเวณลานกีฬาชุมชน 73.3 
7. การบํารุงดูแลรักษาถนนของเทศบาล 71.8 
8. ความพึงพอใจตอความสองสวางบริเวณถนนสายรอง 70.0 
9. ความพึงพอใจตอความสองสวางบริเวณตลาดและลานตลาด 69.9 
10. ความพึงพอใจตอความสองสวางบริเวณสนามเด็กเลน 69.0 
11. ความพึงพอใจตอการซอมบาํรุงหรือทาํความสะอาดอุปกรณใหบริการไฟฟาของ 
     เทศบาล 

67.9 

12. ความพึงพอใจตอความสองสวางบริเวณทางแยก 67.4 
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ประเด็นการประเมิน รอยละทีพ่ึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 

13. ความพึงพอใจตอความสองสวางบริเวณลานจอดรถสาธารณะ 66.5 
14. ความพึงพอใจตอความสองสวางบริเวณวงเวียน (ที่ไมมีสัญญานไฟจราจร) 60.9 
15. ความพึงพอใจตอความสองสวางสะพาน 58.2 
16. ความพึงพอใจตอความสองสวางสะพานลอยทางขาม 51.5 

  

 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทศบาลตามประเด็นยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
พบวา โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 76.1 จําแนกเปนประเด็นที่

ประชาชน    พึงพอใจตอผลการดําเนินการมาเปน 3 อันดับแรก ไดแก ความเพียงพอทั่วถึงของถนนกับ
ความจําเปนในการใชสัญจรไปมา รอยละ 79.0 รองลงมาไดแก ความพึงพอใจตอความสองสวางบริเวณ
ถนนสายหลัก รอยละ 78.8 ความพึงพอใจตอความสองสวางบริเวณสวนสาธารณะ รอยละ 75.0 
 ประเด็นที่ประชาชนเห็นวาควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนา ไดแก ความพึงพอใจตอ         
ความสองสวางสะพานลอยทางขาม มีความพึงพอใจรอยละ 51.5 ความพึงพอใจตอความสองสวาง
สะพาน มีความพึงพอใจรอยละ 58.2 และ ความพึงพอใจตอความสองสวางบริเวณวงเวียน (ที่ไมมี
สัญญานไฟจราจร) มีความพึงพอใจรอยละ 60.9 
 

2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

ประเด็นการประเมิน 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ไมพอใจมาก 

ไมแสดง
ความเห็น 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1. ความพึงพอใจตอการ 
   ใหความสําคญัใน   
   การสงเสริมและ 
   พัฒนากลุมสตร ี

23 2.6 556 62.4 135 15.2 23 2.6 154 17.3 

2. ความพึงพอใจในการ  
   จัดตั้ง/ปรับปรุง 
   บริหารจัดการศูนย  
   พัฒนาเด็กเล็ก 

24 2.7 584 65.5 128 14.4 33 3.7 122 13.7 

3. ความพึงพอใจตอการ 
   ใหความสําคัญในการ 
   สงเสริมและสนับสนุน 
   เด็กและเยาวชน ซึ่ง 
  เปนผูพิการและดอย 
  โอกาส 

34 3.8 592 66.4 129 14.5 29 3.3 107 12.0 
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ประเด็นการประเมิน 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ไมพอใจมาก 

ไมแสดง
ความเห็น 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
4. ความพึงพอใจตอการ 
   สงเสริมและสนับสนุน  
   ใหเด็กและเยาวชนใน   
   พื้นทีร่วมกลุมกัน   
   จัดทาํกิจกรรมในทาง 
   สรางสรรค เชน  
   กิจกรรมการพัฒนา     
   ตางๆ ดานศาสนา  
   การออกกําลังกาย  
   และดานกีฬา เปนตน 

42 4.7 631 70.8 113 12.7 27 3.0 78 8.8 

5. ความพึงพอใจตอการ 
   ใหความสําคญัตอการ 
   ดูแลเอาใจใสและ 
   ชวยเหลือผูสูงอายุใน 
   พื้นที ่

37 4.2 615 69.0 162 18.2 22 2.5 55 6.2 

6. ความพึงพอใจตอการ 
   ใหความสําคญัตอการ 
   ดูแลเอาใจใสและ   
   ชวยเหลือผูพิการใน 
   พื้นที ่

33 3.7 585 65.7 171 19.2 23 2.6 79 8.9 

7. ความพึงพอใจตอการ 
   ใหความสําคญักับการ 
   ปองกันการติดเชื้อ 
   เอดสในพื้นที ่

20 2.2 614 68.9 146 16.4 29 3.3 82 9.2 

8. ความพึงพอใจตอการ 
   เผยแพรความรูเรื่อง 
   โภชนาการแก 
   ประชาชน 

19 2.1 642 72.1 154 17.3 22 2.5 54 6.1 

9. ความพึงพอใจตอ 
   เทศบาล ในการเฝา   
   ระวังทางโภชนาการ  
   และแกไขปญหาการ 
  ขาดสารอาหารและ  
  โรคอวนใหเด็กอาย ุ
  ระหวาง 0-6 ป 

22 2.5 620 69.6 165 18.5 23 2.6 61 6.8 
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ประเด็นการประเมิน 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ไมพอใจมาก 

ไมแสดง
ความเห็น 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
10. ความพึงพอใจตอ 
   การเฝาระวัง ปองกัน 
   และควบคุมโรคติดตอ  
   สาํคญัในทองถิ่น 

26 2.9 649 72.8 136 15.3 29 3.3 51 5.7 

11. ความพึงพอใจตอ 
   การใหความรูและ 
  คาํแนะนําในเรือ่งการ 
  เสริมสรางภูมิคุมกัน 
  และดูแลสุขภาพหญิง 
  มีครรภ แมและเด็กใน 
  พื้นที ่

20 2.2 652 73.2 135 15.2 25 2.8 59 6.6 

12. ความพึงพอใจตอ 
   เทศบาลในการ 
   เผยแพรความรูเรื่อง 
   อนามัยสิ่งแวดลอม 
   ใหกับประชาชนใน 
   พื้นที ่

13 1.5 692 77.7 125 14.0 18 2.0 43 4.8 

13. ความพึงพอใจ 
   โดยรวม 

20 2.2 694 77.9 102 11.4 25 2.8 50 5.6 

 

จากขอมูลดังกลาวขางตนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามประเด็นยอย
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ในระดับมากถึงมากที่สุด เรียงตามลําดับดังนี ้

 

 

ประเด็นการประเมิน 
รอยละทีพ่ึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 

1. ความพึงพอใจโดยรวม 80.1 
2. ความพึงพอใจตอเทศบาลในการเผยแพรความรูเรื่องอนามยัสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน 
   ในพื้นที่ 

79.2 

3. ความพึงพอใจตอการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคตดิตอสาํคัญในทองถิ่น 75.7 
4. ความพึงพอใจตอการใหความรูและคาํแนะนําในเรื่องการเสริมสรางภมูิคุมกันและดูแล 
    สุขภาพหญิงมีครรภ แมและเด็กในพื้นที่ 

75.5 

5. ความพึงพอใจตอการสงเสรมิและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนในพื้นที่รวมกลุมกันจัดทํา   
   กิจกรรมในทางสรางสรรค เชน กิจกรรมการพัฒนาตางๆ ดานศาสนา การออกกําลังกาย  
   และดานกีฬา เปนตน 

 

75.4 
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ประเด็นการประเมิน 
รอยละทีพ่ึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 

6. ความพึงพอใจตอการเผยแพรความรูเรื่องโภชนาการแกประชาชน 74.2 
7. ความพึงพอใจตอการใหความสาํคัญตอการดูแลเอาใจใสและชวยเหลือผูสูงอายุในพื้นที ่ 73.2 
8. ความพึงพอใจตอเทศบาล ในการเฝาระวังทางโภชนาการ และแกไขปญหาการ                 
    ขาดสารอาหารและโรคอวนใหเด็กอายรุะหวาง 0-6 ป 

72.1 

9. ความพึงพอใจตอการใหความสาํคัญกับการปองกันการติดเช้ือเอดสในพื้นที ่ 71.1 
10. ความพึงพอใจตอการใหความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน ซึ่ง 
    เปนผูพิการและดอยโอกาส 

70.2 

11. ความพึงพอใจตอการใหความสําคัญตอการดูแลเอาใจใสและชวยเหลือผูพิการในพื้นที ่ 69.4 
12. ความพึงพอใจในการจัดตั้ง/ปรับปรุง/บริหารจัดการศูนยพฒันาเด็กเล็ก 68.2 
13. ความพึงพอใจตอการใหความสําคัญในการสงเสริมและพฒันากลุมสตร ี 65.0 

  

 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทศบาลตามประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตพบวา โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 80.1 จําแนกเปนประเด็นที่

ประชาชนพึงพอใจ ตอผลการดําเนินการมาเปน 3 อันดับแรก ไดแก ความพึงพอใจตอเทศบาลในการ
เผยแพรความรูเรื่องอนามัยสิ่งแวดลอมใหกับประชาชนในพื้นที่ รอยละ 79.2 ความพึงพอใจตอการ    
เฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอสําคัญในทองถิ่น รอยละ 75.7 และความพึงพอใจตอการให
ความรูและคําแนะนําในเรื่องการเสริมสรางภูมิคุมกันและดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ แมและเด็กในพื้นที่ 
รอยละ  75.5 ตามลําดับ 
 ประเด็นที่ประชาชนเห็นวาควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนา 3 อันดับแรกไดแก ความพึงพอใจ
ตอการใหความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนากลุมสตรี มีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน รอยละ 
65.0  ความพึงพอใจในการจัดตั้ง/ปรับปรุง/บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงาน รอยละ 68.2 และความพึงพอใจตอการใหความสําคัญตอการดูแลเอาใจใสและ
ชวยเหลือผูพิการในพื้นที่ มีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน รอยละ 69.4 ตามลําดับ 
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3. ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 

ประเด็นการประเมิน 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ไมพอใจมาก 

ไมแสดง
ความเห็น 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1. ความพึงพอใจตอ 
   เทศบาลในการ 
   ชวยเหลือผูประสบภัย 

79 8.9 655 73.5 95 10.7 20 2.2 42 4.7 

2. ความพึงพอใจตอ 
   เทศบาลเกี่ยวกับการ  
   ปองกันและบรรเทา 
   สาธารณภัยกับ 
  ประชาชนในพื้นที่ 

70 7.9 652 73.2 102 11.4 22 2.5 45 5.1 

3. ความพึงพอใจตอการ 
   สงเสริมและสนับสนุน  
   การปองกันปญหา 
   ยาเสพติดและลด  
   อัตราการติด    
   ยาเสพติดในเยาวชน 
   และประชาชนทั่วไป 

47 5.3 643 72.2 139 15.6 28 3.1 34 3.8 

4. ความพึงพอใจ 
   โดยรวม 

53 5.9 688 77.2 99 11.1 21 2.4 30 3.4 

 

จากขอมูลดังกลาวขางตนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามประเด็นยอย
ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย ในระดับมากถึงมากที่สุด 

เรียงตามลําดับดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
รอยละทีพ่ึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 

1. ความพึงพอใจโดยรวม 83.1 
2. ความพึงพอใจตอเทศบาลในการชวยเหลือผูประสบภัย 82.4 
3. ความพึงพอใจตอเทศบาลเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชนในพื้นที ่ 81.1 
4. ความพึงพอใจตอการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันปญหายาเสพตดิและลดอัตราการติด 
   ยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

77.5 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทศบาลตามประเด็นยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบรอย โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 83.1 

โดยประชาชนมีความพึงพอใจในยุทธศาสตรดานนี้ในทุกประเด็นคําถาม ไดแกความพึงพอใจตอ

เทศบาลในการชวยเหลือผูประสบภัย รอยละ 82.4 ความพึงพอใจตอเทศบาลเกี่ยวกับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกับประชาชนในพื้นที่ รอยละ 81.1 และความพึงพอใจตอการสงเสริมและสนับสนุน
การปองกันปญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนทั่วไป รอยละ 77.5 
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4. ดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
 

ประเด็นการประเมิน 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ไมพอใจมาก 

ไมแสดง
ความเห็น 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

1. ความพึงพอใจตอ

การ 
   พัฒนาแหลงทองเที่ยว 
   ใหเปนไปตาม 
   ศักยภาพของทองถิ่น 

23 2.6 632 70.9 131 14.7 18 2.0 87 9.8 

2. ความพึงพอใจตอการ 
  เปดโอกาสใหประชาชน 
  ในพื้นที่เขามามีสวน 
  รวมในการอนุรักษ 
  พัฒนา และไดรับ 
  ประโยชนจากแหลง 
  ทองเที่ยวที่อยูในพื้นที่ 

28 3.1 631 70.8 122 13.7 23 2.6 87 9.8 

3. ความพึงพอใจตอการ 
   สงเสริมและสนับสนุน   
  ใหประชาชนในพื้นที่  
  นําหลักเศรษฐกิจ  
  พอเพียงมาประยุกตใช 
  ในการดําเนินชีวิต 

40 4.5 645 72.4 93 10.4 25 2.8 88 9.9 

4. ความพึงพอใจ 
   โดยรวม 

18 2.0 656 73.6 118 13.2 22 2.5 77 8.6 

 

จากขอมูลดังกลาวขางตนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามประเด็นยอย
ยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว  ในระดับมากถึง
มากที่สุด เรียงตามลําดับดังนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน 
รอยละทีพ่ึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 

1. ความพึงพอใจตอการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา 
   ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

76.9 

2. ความพึงพอใจโดยรวม 75.6 
3. ความพึงพอใจตอการเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นทีเ่ขามามีสวนรวมในการอนุรักษพัฒนา  
    และไดรบัประโยชนจากแหลงทองเที่ยวที่อยูในพื้นที ่

73.9 

4. ความพึงพอใจตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนไปตามศักยภาพของทองถิ่น 73.5 
 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทศบาลตามประเด็นยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ในภาพรวมมีความพึงพอใจ รอยละ 75.6 ซึ่งหากจําแนก

รายประเด็น พบวามีความพึงพอใจโดยสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ไดแก  ความพึงพอใจตอการ
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต   
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รอยละ 76.9 ความพึงพอใจตอการเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ
พัฒนา และไดรับประโยชนจากแหลงทองเที่ยวที่อยูในพื้นที่ รอยละ 73.9 และ ความพึงพอใจตอการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนไปตามศักยภาพของทองถิ่น รอยละ 73.5 ตามลําดับ 

 

5. ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

ประเด็นการประเมิน 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ไมพอใจมาก 

ไมแสดง
ความเห็น 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1.ความพึงพอใจตอการ 
  สงเสริมการลด 
  ปริมาณขยะมูลฝอย 
  และการคัดแยกขยะ 
  เพื่อสงเสริมให 
  ประชาชนนํากลับมา 
  ใชประโยชน 

59 6.6 585 65.7 173 19.4 43 4.8 31 3.5 

 

2. ความพึงพอใจตอการ 
   รณรงคการปลูกตนไม 
   หรือการดูแลรักษา 
   ตนไม เพื่อเพิ่มพื้นที่สี 
   เขียวในเขตเทศบาล 

45 5.1 621 69.7 149 16.7 31 3.5 45 5.1 

3. ความพึงพอใจตอการ 
   ใหความสําคญักับ       
   การอนุรักษ 
   ทรัพยากรธรรมชาต ิ
   และสิ่งแวดลอม 

41 4.6 646 72.5 128 14.4 32 3.6 44 4.9 

4. ความพึงพอใจตอการ 
   รณรงคใหประชาชน 
   ในชุมชนเกิดความรู 
   ความเขาใจเกี่ยวกับ 
   แนวทางการใช 
  ทรัพยากรธรรมชาตทิี ่
  มีอยูอยางจํากัดใหเกดิ 
  ประโยชนสูงสุด 

27 3 641 71.9 140 15.7 31 3.5 52 5.8 

5. ความพึงพอใจ 
   โดยรวม 

28 3.1 671 75.3 129 14.5 27 3 36 4 

 

จากขอมูลดังกลาวขางตนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามประเด็นยอย
ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ในระดับมาก

ถึงมากที่สุด เรียงตามลําดับดังนี้ 
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ประเด็นการประเมิน 
รอยละทีพ่ึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 

1. ความพึงพอใจโดยรวม 78.4 

2.ความพึงพอใจตอการใหความสาํคัญกบัการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 77.1 
3.ความพึงพอใจตอการรณรงคใหประชาชนในชุมชนเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการ 
   ใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

74.9 

4. ความพึงพอใจตอการรณรงคการปลูกตนไมหรอืการดูแลรักษาตนไม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน 

   เขตเทศบาล 
74.8 

5. ความพึงพอใจตอการสงเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อสงเสริมให 

   ประชาชนนาํกลับมาใชประโยชน 

72.3 

  

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทศบาลตามประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ในภาพรวมมีความพึงพอใจ รอยละ 78.4 ซึ่ง

หากจําแนกรายประเด็น พบวามีความพึงพอใจโดยสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ไดแก ความพึงพอใจ
ตอการใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอยละ 77.1 ความพึงพอใจ
ตอการรณรงคใหประชาชนในชุมชนเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด รอยละ 74.9 ความพึงพอใจตอการรณรงคการปลูกตนไมหรือ
การดูแลรักษาตนไม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล รอยละ 74.8 และความพึงพอใจตอการ
สงเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อสงเสริมใหประชาชนนํากลับมาใชประโยชน 
รอยละ 72.3 ตามลําดับ 
 

6. ดานการสงเสริม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

ประเด็นการประเมิน 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ไมพอใจมาก 

ไมแสดง
ความเห็น 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1.ความพึงพอใจตอการ 
  ดูแล อนุรักษมรดก  
  ทางศิลปวัฒนธรรม  
  ศาสนาและสงเสริมวิถี  
  ชีวิต ภูมปิญญา และ 
  ประเพณีที่ดีงามของ  
 ทองถิ่นในทองถิ่น 

127 14.3 673 75.5 65 7.3 7 0.8 19 2.1 

2. ความพึงพอใจตอการ 
   สงเสริมจริยธรรม 
   คุณธรรม และ 
   ศีลธรรมอันดีของ 
   ครอบครัวและชุมชน 

121 13.6 643 72.2 89 10.0 12 1.3 26 2.9 

3. ความพึงพอใจ  
โดยรวม 

111 12.5 653 73.3 83 9.3 11 1.2 33 3.7 
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จากขอมูลดังกลาวขางตน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามประเด็นยอย
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  ใน

ระดับมากถึงมากที่สุด เรียงตามลําดับดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
รอยละทีพ่ึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 

1. ความพึงพอใจตอการดูแล อนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและสงเสริมวิถีชีวิต ภูม ิ
   ปญญา และประเพณีที่ดีงามของทองถิน่ในทองถิ่น 

89.8 

2. ความพึงพอใจตอการสงเสริมจริยธรรมคุณธรรม และศีลธรรมอันดีของครอบครัวและชุมชน 85.8 
3. ความพึงพอใจโดยรวม 85.8 
 

 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทศบาลตามประเด็นยุทธศาสตรดานการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ในภาพรวมมีความพึงพอใจ      

รอยละ 85.8  ซึ่งหากจําแนกรายประเด็น พบวาทุกประเด็นประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตรดานนี้ ในระดับมาก ถึงมากที่สุดในทุกประเด็น กลาวคือ 
มีความพึงพอใจตอการดูแล อนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและสงเสริมวิถีชีวิต ภูมิปญญา 
และประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นในทองถิ่น รอยละ 89.8 และความพึงพอใจตอการสงเสริมจริยธรรม
คุณธรรม และศีลธรรมอันดีของครอบครัวและชุมชน รอยละ 85.8 
 

 โดยสรุป 

ผลสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตามประเด็นยุทธศาสตรการ

พัฒนางานประจําป 2551 จําแนกตามรายยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนางาน 

รอยละความพึง

พอใจตอผลการ

ดําเนินงาน 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 76.1 

2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 80.1 

3. ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 83.1 
4. ดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 75.6 
5. ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 78.4 
6.ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญญา  
   ทองถิ่น 

85.8 
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สวนที่ 2  ผลสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีในภาพรวม 
 

ประเด็นการประเมิน 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ไมพอใจมาก ไมแสดงความเห็น 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

1. การใหบรกิารและ 

   การอํานวยความ  

   สะดวกใหแก 

  ประชาชนทั่วถึง 

84 9.4 630 70.7 131 14.7 25 2.8 21 2.4 

2. สงเสริมให 

   ประชาชนมีสวนรวม 

   ในโครงการ/กิจกรรม 
   ของเทศบาล 

78 8.8 629 70.6 128 14.4 30 3.4 26 2.9 

3. ประชาชนสามารถ      
   มีอํานาจเขาไป 

   ตรวจสอบดานตางๆ 

54 6.1 530 59.5 183 20.5 45 5.1 79 8.9 

4. การประชาสัมพันธ 

   ใหประชาชนรับรู 

   ขอมูลขาวสารของ 

   เทศบาล 

74 8.3 581 65.2 178 20.0 30 3.4 28 3.1 

5. การเปดโอกาสให 

   ประชาชนแสดง 

   ความคิดเห็นใน 

   โครงการ/กิจกรรม 
   ของเทศบาล 

51 5.7 583 65.4 180 20.2 32 3.6 45 5.1 

6. การรายงานผลการ 

   ดําเนินงานของ 

  โครงการ/กิจกรรมตอ 
  สาธารณะของเทศบาล 

29 3.3 574 64.4 183 20.5 31 3.5 74 8.3 

7. ความโปรงใสในการ 

   ดาํเนินงานของ 
   โครงการ/กิจกรรม 

28 3.1 488 54.8 199 22.3 45 5.1 131 14.7 

8. การดําเนินงาน 
   เปนไปตาม 

   ระยะเวลาที่กําหนด 

17 1.9 564 63.3 163 18.3 28 3.1 119 13.4 

9. ผลการดาํเนิน     
   โครงการ/กิจกรรม  
   นําไปสูการแกไข      

   ปญหา 

35 3.9 561 63.0 185 20.8 26 2.9 84 9.4 
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ประเด็นการประเมิน 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ไมพอใจมาก 

ไมแสดง
ความเห็น 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

10. ประโยชนที ่

   ประชาชนไดรับจาก 

  การดาํเนินโครงการ/    
  กิจกรรมของเทศบาล 

76 8.5 586 65.8 142 15.9 33 3.7 54 6.1 

       
จากขอมูลดังกลาวขางตนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล     

นครอุบลราชธานี ในภาพรวม จําแนกรายประเด็น ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด     
เรียงตามลําดับดังนี้ 

 

ประเด็นการสาํรวจ 
รอยละทีพ่ึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 

1. การใหบริการและการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนทั่วถึง 80.1 
2. สงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 79.4 
3. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 74.3 
4. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของเทศบาล 73.5 
5. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 71.1 
6. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะของเทศบาล 67.7 
7. ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหา 66.9 
8. ประชาชนสามารถมีอํานาจเขาไปตรวจสอบดานตางๆ 65.6 
9. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 65.2 
10. ความโปรงใสในการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 57.9 

 

 จากขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีใน
ภาพรวม พบวา  ประชาชนผูตอบแบบสํารวจ มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ในประเด็นการ
ใหบริการและการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนทั่วถึง รอยละ 80.1 มากเปนอันดับหนึ่ง 
รองลงมาไดแก ประเด็น การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล รอยละ 
79.4 ประเด็นประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล รอยละ 74.3 
ประเด็นการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของเทศบาล รอยละ 73.5 และ ประเด็นการ
เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล รอยละ 71.1 
 สวนประเด็นที่ประชาชนผูตอบแบบประเมินเห็นวาการดําเนินงานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนา ไดแก ประเด็นเรื่องความโปรงใสในการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม  มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดเพียงรอยละ 57.9   สวนประเด็นสํารวจอื่นๆ 
ถือวามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
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ลําดับ ประเด็นขอเสนอแนะ 

  

1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เชน  ปรับปรุงถนน   ซอย    ทอระบายน้ํา  

ระบบไฟฟา   เปนตน 

 ถนนบางสายในเขตเทศบาลมีชองทางเดินเทาคับแคบ และ ชองทางเดินเทากวางเกิน
ความจําเปนตองการใหเทศบาลทําการตรวจสอบ   แกไขชองทางเดินเทา   หรือพื้นที่ใช
สอยใหมีความเหมาะสม     เพื่อประชาชนจะไดรับประโยชนจากถนนสาธารณะอยาง
คุมคาและเพื่อความสวยงามของบานเมือง  ตัวอยางเชน 

1.1 ปญหา = ถนนในชุมชนบานนาควาย  ตั้งแตบริเวณซอยสุขาสงเคราะห 13  ถนนมีสภาพเปน
หลุมเปนบอมาก อยากใหเทศบาลเขามาบํารุงซอมแซม 

 คําตอบ =  อยูระหวางดําเนินการจัดซอม 

1.2 ปญหา =  อยากใหเทศบาลทําการสํารวจ ตรวจสอบถนนที่ชํารุดและดําเนินการแกไขปญหา

ดังกลาวดวยความรวดเร็วกวาน้ี 

 คําตอบ = ในกรณีที่ชํารุดไมมากจะทําการซอมแซมโดยเร็ว โดยคํานึงถึงความจําเปนเรงดวน
ตามลําดับเนื่องจากขอจํากัดทางดานงบประมาณและหากชํารุดมากจะพิจารณาจัดทําโครงการ
เพื่อกอสรางใหม ซึ่งตองผานขั้นตอนการบรรจุเขาแผนพัฒนาและงบประมาณตามระเบียบ 
ซึ่งตองอาศัยเวลาพอสมควร 

1.3 ปญหา = อยากใหมีการขยายผิวจราจร เนื่องจากถนนบางสายแคบ ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง 

 คําตอบ = ไดดําเนินการสํารวจถนนท่ียังไมไดดําเนินการเทผิวจราจร เพื่อทําการเทใหเต็มพื้นที่  

ทําใหไดผิวจราจรที่กวางขวางขึ้น สวนการดําเนินการขยายผิวจราจรเสนไหนที่เทศบาลเห็นวามี
ความจําเปนเรงดวน ใหประชาชนระบุความตองการสายทางที่มีความตองการมาให เพื่อจะได
ดําเนินการสํารวจออกแบบตอไป 

1.4 ปญหา = ควรเพิ่มชองทางสําหรับรถจักรยาน และรณรงคใหประชาชนใชรถจักรยานใหมากขึ้น 

 คําตอบ = การเพิ่มชองทางสําหรับรถจักรยาน เทศบาลไดมีแนวคิดที่จะดําเนินการทําทาง

จักรยานซึ่งเห็นวาเปนแนวคิดที่ดี  แตตองประสานงานจากหลายฝาย เชน ฝายกํากับการจราจร 
การรณรงคการใชจักรยาน การขยายผิวจราจรบางสวน เปนตน  ซึ่งจะไดดําเนินการตอไป 

1.5 ปญหา = ถนนสายอุบล – ตระการ ใชงานไมถึงป มีสภาพชํารุดและขาดการบํารุงรักษา 

 คําตอบ = เปนเขตที่อยูในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง  

1.6 ปญหา = อยากใหดูแลเรื่องทอระบายน้ําในชุมชน เพราะเวลาฝนตกระบายน้ําไมทันเกิดน้ําทวมขัง 

ทําใหเนาเหม็น 
 คําตอบ =  จะจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการเปลี่ยนทอระบายน้ําใหม 

ประเด็นขอเสนอแนะในการพฒันาเทศบาลนครอบุลราชธานีประเด็นขอเสนอแนะในการพฒันาเทศบาลนครอบุลราชธานี  
ที่มา :  จากการสํารวจความคิดเห็นประชาชนในเขตเทศบาลครอบคลุมทั้ง 106  ชุมชน           

ตอผลการดาํเนนิงานของเทศบาลนครอบุลราชธาน ีในระหวางวนัที ่ 10 –  21  กนัยายน  2551 
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ลําดับ 

 
ประเด็นขอเสนอแนะ 

1.7 ปญหา =อยากใหเทศบาลดําเนินการลอกคลองระบายนํ้าภายในชุมชน ที่ตื้นเขิน 

 คําตอบ = ขอใหทางชุมชนแจงจุดที่ตองการใหเทศบาลดําเนินการใหชัดเจนดวย 

1.8 ปญหา =  ควรมีการลอกคลองน้ําเสียอยางนอยปละครั้ง โดยใชเครื่องดูดออก เพราะการใชคน
ตัก ทําไดไมสะอาด น้ําไหลไมสะดวก 

 คําตอบ =  เนื่องจากมีรถดูดโคลนจํากัด ทําใหบริการไดเฉพาะกรณีเรงดวนเทานั้น ในปจจุบัน

จึงยังจําเปนที่จะตองจางนักโทษจากเรือนจํากลางอุบลฯ มาทําการลอกทอระบายน้ําปละ 1-2 
ครั้ง/ป 

1.9 ปญหา = อยากใหเทศบาลเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณขางทางและเกาะกลางถนน 

 คําตอบ =  ไดจัดเจาหนาที่ดําเนินการสํารวจ  เพื่อจัดหางบประมาณดําเนินการ 

2 ระบบไฟฟาสาธารณะ 

2.1 ปญหา = อยากใหเพิ่มความสวางของไฟฟาบริเวณถนนหนามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

สวนสาธารณะหวยมวง เพราะเสนทางนี้เปลี่ยวมากเวลากลางคืน 

 คําตอบ =  เปนเขตรับผิดชอบของแขวงการทาง 

2.2 ปญหา = ตองการใหเทศบาลนครอุบลราชธานี ดูแลไฟฟาตามถนนสายหลัก ทางแยกสะพาน 

ถนนสายรอง ถนนเขาซอย และซอมแซมไฟฟาที่ชํารุดตามทางแยกตางๆ 
 คําตอบ = เทศบาลไดดําเนินการสํารวจ/ ซอมบํารุงเปนประจําทุกวัน 

2.3 ปญหา = ความสวางของไฟฟาซอยหนาวัดปาใหญ ดานทิศใต (ตนสุดทาย) ไมติดเปนระยะเวลา

เกือบปแลว ขอใหชางไฟฟาของเทศบาลมาดูแลแกไขใหดวย 
 คําตอบ = เทศบาลดําเนินการเปลี่ยนเปนโคมแสงจันทร 

2.4 ปญหา = ปญหาการซอมแซมบํารุงดูแลไฟฟาในชุมชน  ยังไมดีเทาที่ควร 

 คําตอบ = จัดชุดสํารวจดวยรถจักรยานยนตและดําเนินการซอม 

3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร  

3.1 ปญหา = ถนนแคบสัญจรไปมาไมสะดวก รถติดบอย ผูคนใชถนนขับรถเร็วมากอยากใหชวย

แกไขปญหา 
 คําตอบ  = สภาพถนนในปจจุบันเปนการสรางที่รับการจราจรในอดีต ซึ่งปจจุบันไดมีการเพิ่ม

การใชรถ ใชถนนเปนจํานวนมาก จึงไมสามารถขยายถนนไปไดมากกวานี้ การแกไขปญหาใน
อนาคตคือ การเพิ่มเสนทางเพื่อระบายการจราจร และรณรงคการใชรถ ใชถนน เรื่องการลด
จํานวนปริมาณการใชรถ เปนตน 

3.2 ปญหา = อยากใหแกไขการจราจรบริเวณหนาโรงเรียนอุบลวิทยาคม รถติดมาก 

 คําตอบ = ฝายเทศกิจ สํานักปลัดเทศบาล ไดจัดสงเจาหนาที่ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและ

อํานวยความสะดวกดานการจราจรในแตละวันเปนประจําทุกวัน 
 

  

ลําดับ  



คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 

.36.

ประเด็นขอเสนอแนะ 

 

3.3 ปญหา =  บริเวณตลาดทาวังหิน ถนนแออัดมากสัญจรไปมาดวยความยากลําบาก 

 คําตอบ =  ถนนเสนดังกลาวในอนาคตเปนถนนสายหลักในการพัฒนา ซึ่งกรมทางหลวงชนบท
ไดมีโครงการในการขยายซึ่งเปนถนนในโครงการผังเมือง ถาดําเนินการแลวเสร็จจะชวยลด
ปญหาการจราจรไดดียิ่งขึ้น 

4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย  

4.1 ปญหา = ปญหาเกี่ยวกับรถเก็บขยะ เมื่อเก็บขยะแลวน้ําของเสียจากขยะรั่วไหลจากรถไป    ตาม
ถนน ทําใหเกิดกลิ่นเนาเหม็นเปนระยะเวลานาน เปนประจําเกือบทุกวัน 

 คําตอบ =  เนื่องจากรถมีสภาพเกา ระบบรองรับของรถมีสภาพชํารุดซึ่งอยูระหวางดําเนินการ

ซอมแซมแกไข  โดยรถเก็บขนขยะมีการลางเปนประจําเพื่อลดการหมักหมมของน้ําเสีย 
4.2 ปญหา = อยากใหเทศบาลจัดการกับปญหาคนคุยขยะ 

 คําตอบ  = เนื่องจากผูที่มาคุยขยะ เปนคนนอกเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไมมีแหลงที่อยูที่
ชัดเจน จึงไมสามารถแกไขปญหาได 

4.3 ปญหา = ถังขยะไมเพียงพอ อยากใหมีถังขยะในหมูบาน 

 คําตอบ = เทศบาลมีการตั้งวางขยะในจุดที่เหมาะสม และมีการแจกจายถังขยะตามคํารองเปน

ประจําทุกป 
4.4 ปญหา = รถเทศบาลที่มาเก็บขยะ เก็บขยะไมคอยเรียบรอย บางวันเก็บ บางวันเดินผาน 

 คําตอบ = มีการเขาแถวเปนประจําทุกเชาเพื่อสั่งงาน และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อไมให

มีปญหาในเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับขยะ 
4.5 ปญหา = บริเวณขางถนน มีหญาและตนไมรกรุงรัง อยากใหเทศบาลชวยดูแลดวย 

 คําตอบ = เทศบาลนครอุบลราชธานี มีหนาที่ดูแลปดกวาดถนนเปนประจําทุกวัน ปญหาเรื่อง

หญาและตนไมที่ขึ้นรกริมขางทาง  เทศบาลไดมีการรับคํารองในเรื่องดังกลาว และดําเนินการ
เพื่อแกไขปญหาตามคํารองตอไป 

4.6 ปญหา = ในเขตเทศบาลควรมีถังขยะเพื่อใหประชาชนไดทิ้งโดยทั่วถึง โดยเฉพาะตามปายรถ

ประจําทางหรือสถานที่ชุมชนหนาแนน ถังขยะควรมีใหเพียงพอตามชุมชนนั้นๆ  เชน ตามถนน
สายสรรพสิทธิ์ (ถนนหลัก) ควรมีถังขยะเปนระยะๆ ดวย 

 คําตอบ =  เทศบาลมีการตั้งวางขยะในจุดที่เหมาะสม และมีการแจกจายถังขยะตามคํารองเปน

ประจําทุกป 
4.7 ปญหา = ชุมชนวัดสวาง 2  อยากใหมีการจัดถังขยะใหครอบคลุม ถนนสกปรกไมมีพนักงาน

เทศบาลมากวาดถนนเลย 
 คําตอบ = ตามถนนและซอยตางๆ เทศบาลมีการจัดพนักงานดูแลปดกวาดเปนประจํา           

แตเนื่องจากพนักงานมีจํานวนไมเพียงพอ  จึงทําใหมีการหมุนเวียนทําในซอยซ่ึงไมไดทําทุกวัน 
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.37.

ลําดับ 
 

ประเด็นขอเสนอแนะ 
 

4.8 ปญหา = ควรปรับปรุงและดูแลเรื่องการเก็บขยะใหบอยกวาน้ี และควรมีถังแยกขยะมากกวานี้ 

 คําตอบ =  - การจัดเก็บขยะ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดมีการดําเนินการ

จัดเก็บเปนประจําทุกวัน โดยแบงเปนเขตจํานวน 16 เขต และมีรถจัดเก็บขยะจํานวน 29 คัน 
ขยะที่จัดเก็บจะนําไปกําจัดที่บอกําจัดขยะของเทศบาลเมืองวารินชําราบตอไป  
              - การกําจัดขยะเปนการกําจัดแบบรวมไมมีถังแยกขยะ ยกเวนขยะติดเชื้อจาก
สถานพยาบาล ขยะอินทรียที่จัดเก็บเฉพาะในชุมชนวัดสารพัดนึก 1และ 2 เทาน้ัน 

4.9 ปญหา = อยากใหเทศบาลเก็บขยะวันละครั้ง  เมื่อไมมาเก็บทุกวันจะสงกลิ่นเนาเหม็น 

 คําตอบ = การจัดเก็บขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดมีการดําเนินการจัดเก็บ
เปนประจําทุกวัน  และมีการประชุมแถวตอนเชาเปนประจําทุกวันเพื่อชี้แจงแนวทางใน          
การปฏิบัติงาน พรอมจัดเวรประจําวันเพื่อแกไขปญหาขยะตกคาง 

4.10 ปญหา = ชุมชนเยาวเรศ 2  มีสภาพเปนปาและเปนที่รวมสิ่งปฏิกูลของทุกชุมชน อยากให

เทศบาลเขาไปตรวจสอบ เชน หลังเรือนจํามีสิงปฏิกูลมาก ทําใหเปนที่เพาะเชื้อโรคไดงาย  
อยากใหเทศบาลสรางบอบัดน้ําเสียอีกแหง 

 คําตอบ =   - ตามที่รกรางที่มีเศษขยะ เทศบาลมีการรณรงคเปนประจําอยูแลว และประชาชน

ในพื้นที่ควรชวยเทศบาลในการตรวจตราดูแลดวย 
                 - เทศบาลไดดําเนินการจัดสงเจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีมีสิ่งปฏิกูลบริเวณ
หลังเรือนจํา 
             -  การกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย เทศบาลไดมีการวางแผนกอสรางอีกแหง เพื่อให
รองรับน้ําเสียครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาลตอไป 

4.11 ปญหา = อยากใหเทศบาลลดคาเก็บขยะลงบาง 

 คําตอบ = คาใชจายที่ตองดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานีตอป ไดแก 
1.  คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น       จํานวน    6,715,801.29  บาทตอป 
2.  เงินเดือนและคาจาง                  จํานวน  16,494,281.20   บาทตอป 
3. คาซอมแซมรถขยะ                    จํานวน    3,616,515      บาทตอป 
4. คาเผาขยะติดเชื้อ                     จํานวน      240,0000     บาทตอป 
5. คาเก็บขยะที่เทศบาลเมืองวารินชําราบ  จํานวน  5,760,000   บาทตอป 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น  จํานวน   32,826,597.49  บาทตอป 

          ซึ่งรายไดจากการเก็บขยะตอป เทศบาลนครอุบลราชธานีสามารถเก็บตามครัวเรือน    
ไดเพียง 3,700,000 บาท/ปเทานั้น  ซึ่งรัฐตองรับภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นเปนจํานวนมากอยู
แลว 

 

 

 
  



คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 

.38.

ลําดับ 
 

ประเด็นขอเสนอแนะ 
 
 

4.12 ปญหา = ซอยราชธานี 1 ถึงซอยชยางกูร 3  เจาของบานในซอยนี้เปดบานใหสุนัขออกมา
อุจจาระตามถนนทางเดิน สกปรกมาก เชน บานเลขที่ 74  บานแสนสุข ซอยชยางกูร 3 มีสุนัข
เยอะมาก และปลอยสุนัขออกมาอุจจาระนอกบาน อยากใหเทศบาลเขาไปดําเนินการ 

 คําตอบ = งานสัตวแพทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการจัดเจาหนาที่ออก

ตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อจะไดดําเนินการตอไป 

5 การสงเสริมสุขภาพอนามัยและการใหความรูแกประชาชน 

5.1 ปญหา = ในซอยตลาด 6 ทอระบายนํ้ามียุงชุมมาก อยากใหเทศบาลเขามาฉีดพนกําจัด  

 
คําตอบ  = งานปองกันควบคุมโรคไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวในวันที่20 พฤศจิกายน 

2551 เวลา 09.00 น. 
5.2 ปญหา = ซอยหลังตลาด 6  มีสุนัขจรจัดดุรายจํานวนมาก ชอบวิ่งไลกัดคนขับรถสัญจรไปมา    

เกรงวาจะเกิดอันตราย 

 คําตอบ  = งานสัตวแพทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการจัดเจาหนาที่ออก

ตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อจะไดดําเนินการตอไป 

5.3 ปญหา = อยากใหมีสาธารณสุขเคลื่อนที่ใหความรูแกประชาชนใหมากกวานี้ แนะนําเรื่องโรคตางๆ 
อยางตอเนื่อง 

 คําตอบ =  ศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง มีโครงการออกเยี่ยมบาน เยี่ยมผูปวย และให

คําแนะนําประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ในชวงบายทุกวัน 
5.4 ปญหา = ศูนยบริการสาธารณสุขทาวังหิน อยากใหทางเทศบาลตรวจสอบเจาหนาที่ 

สาธารณสุขบางคนไมปฏิบัติหนาที่ แตปดภาระใหโรงพยาบาล 

 
คําตอบ  = ศูนยบริการสาธารณสุขทาวังหิน (ศูนยแพทยชุมชน) อยูในความรับผิดชอบของ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค เทศบาลไมสามารถเขาไปควบคุมดูแลได 
5.5 ปญหา = เวลาเกิดโรคระบาดไมมีเจาหนาที่มาดูแล ตัวอยาง เชน  เด็กเปนไขเลือดออก ไมมี

หนวยงานใดมาดูแลฉีดพนกําจัดยุงลาย 

 

คําตอบ  = กรณีมีผูปวยดวยโรคไขเลือดออกในชุมชน และเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือ

สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เจาหนาที่ในหนวยงานนั้นๆ จะแจง
ขอมูลมายังงานปองกันควบคุมโรค และเจาหนาที่ของงานปองกันควบคุมโรคจะลงสอบสวนโรค และ
ดําเนินการควบคุมการแพรระบาดของโรค โดยทําการพนสารเคมีกําจัดยุงลาย รัศมี 100 เมตร     
จากบานผูปวย และจะดําเนินการตอเนื่องอีก 4 ครั้ง หางกันครั้งละ 7 วัน แตหากเจาหนาที่ไมไดรับ
แจงขอมูล ก็จะมีการดําเนินการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกทุก 3 เดือน โดยงาน
ปองกันควบคุมโรครวมกับงานสงเสริมสุขภาพ และศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล ทั้ง 7 แหง 
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ลําดับ 

 

ประเด็นขอเสนอแนะ 

 

6 การพัฒนาและแกไขปญหาสังคมและชุมชน 

6.1 ปญหา = อยากใหดูแลเรื่องยาบา และปญหายาเสพติดในชุมชน และปราบปรามใหหมดไป 

 

คําตอบ = 1. การปราบปรามเปนหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ เนื่องจากมีกฏหมายรองรับการ
จับกุม คุมขัง ผูเสพและผูคายาเสพติด ทุกประเภท 
              2. เทศบาลนครอุบลราชธานี  โดยงานปองกันควบคุมโรคเปนหนวยงานสนับสนุน   
ซึ่งมีหนาที่ในการใหความรูเรื่องสารเสพติดแกกลุมนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้ง
การสนับสนุนงบประมาณใหแกหนวยงานหลัก คือ ศูนยตอตานเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธานี 
               3. การดูแลผูไดรับการบําบัดยาเสพติดใหสามารถอยูรวมกันในชุมชน และสอดสอง
พฤติกรรมผูผานการบําบัดไมใหกลับไปเสพติดซ้ํา โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีจะดําเนินการ
รวมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และกรรมการชุมชน (กช.) 
 

6.2 ปญหา = กลุมวัยรุนขับขี่รถซิ่งบนเสนทางถนนสรรพสิทธิ์เยอะมาก  อยากใหชวยตรวจตราตอน

กลางคืนดวย  

 

คําตอบ = สํานักการศึกษาไดประสานงาน และจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหสถานี

ตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี เพื่อตรวจตราการขับขี่รถจักรยานยนตของกลุมวัยรุนบนถนนสรรพ
สิทธิ์ในชวงกลางคืน และเพื่อการแกปญหา ตลอดจนเปนการปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแก
ประชาชน         ที่สัญจรไปมา รวมถึงประชาชนที่มีบานเรือนอยูในเสนทางดังกลาว 

6.3 ปญหา = ควรจัดการกับการเปดบริการของรานหมูจุม บริเวณหางเทสโกโลตัส ที่เปดบริการถึง

สวางและมีวัยรุนมั่วสุมกันมาก  ยิงกันบอยมาก 

 
คําตอบ = กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการจัดเจาหนาที่ออกตรวจสอบขอเท็จจริง

และจะประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ คือสถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ตอไป 

6.4 ปญหา = อยากใหเทศบาลชวยออกดูแลเรื่องหอพักตางๆ มักมีการมั่วสมุระหวางเวลา 20.00 -24.00 
น. 

 

คําตอบ =  เทศบาลเปนกรรมการรวมในการดูแลเรื่องหอพัก และจะนําเรื่องนี้เสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการเพื่อแกไขตอไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 

.40.

ลําดับ 

 

ประเด็นขอเสนอแนะ 

 

7 การสงเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมใหแกประชาชน 

7.1 ปญหา = การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการไมทั่วถึง อยากใหเทศบาลชวย

ดูแลสวัสดิการผูสูงอายุและผูพิการใหมากกวาน้ี 

 คําตอบ = กองสวัสดิการสังคม  ไดดําเนินการเพิ่มงบประมาณในการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุและผูพิการ ในแผนพัฒนาเทศบาลประจําป พ.ศ.2552 ซึ่งปจจุบันผูดอยโอกาสในชุมชนเมือง
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงสงผลกระทบตอผูดอยโอกาสในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ทั้งนี้
รัฐบาลไดถายโอนภารกิจใหบริการสวัสดิการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ    ผูพิการและผูปวยโรค
เอดสใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ตั้งแตป 2545  คณะผูบริหารฯ ไดตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการใหบริการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยโรคเอดส ที่มี
รายไดนอย ยากจน ขาดผูดูแลใหมีเงินเบี้ยยังชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงไดมอบนโยบายใหมีการ
จัดสวัสดิการดานตางๆ ใหกับประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องการสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหกับ
ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ผูพิการและผูปวยโรคเอดส ใหการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อเปนการ
สงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมีสภาพการเปนอยูที ่ดียิ่งขึ ้น โดยกอง
สวัสดิการสังคม ไดตั้งงบประมาณในป พ.ศ.2552 ในโครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู สูงอายุ 
จํานวน 3,000,000 บาท โครงการสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 600,000 
บาท และโครงการสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 300,000 บาท เพื่อให
ผูดอยโอกาส  ทางสังคม ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีไดเขาถึงการจัดสวัสดิการไดอยางทั่วถึง โดย
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

7.2 ปญหา = อยากใหนายกเทศมนตรีมาดูแลเรื่องความทุกขยากของประชาชน เชน ใหเงินทุนเพื่อ

การทํามาหากิน 
 คําตอบ =  ในปจจุบันยังไมไดกําหนดระเบียบในการจัดสรรเงินทุนเพื่อทํามาหากินของประชาชน

โดยตรง แตเทศบาล มีนโยบายสงเสริมอาชีพประชาชนตามอํานาจหนาที่อยูแลว โดยการให
ความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่น สนับสนุนการจัดตั้งและเพิ่มพูนความรูแกกลุมอาชีพตางๆ เพื่อให
มีความพรอม ความเขมแข็ง สอดคลองและประสานกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ สงเสริม
อาชีพสรางรายไดแกประชาชน จัดหาแหลงเงินกองทุนใหกูยืม สรางอาชีพ และขยายกิจการใหมี
รายไดเพิ่มขึ้น สนับสนุนกระบวนการเรียนรูในการดําเนินชีวิตของประชาชนและครอบครัว และการ
ประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎี
แนวใหม และเนนการผลิตสื่อเพื่อการอุปโภค บริโภค ในครัวเรือนเพื่อลดรายจาย เนนการพัฒนา
ผลิตภัณฑทองถิ่นและชุมชนที่มีศักยภาพ 
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8 ดานการสงเสริมธรรมาภิบาล (นิติธรรม คุณธรรม โปรงใส และมีสวนรวม) 

8.1 ปญหา = ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานของเทศบาลใหมากกวาน้ี 

 คําตอบ = งานประชาสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน ไดมีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 
ของเทศบาล โดยประกาศ ณ บอรดประชาสัมพันธของเทศบาล ผานสื่อเสียงตามสาย เว็ปไซด
ของเทศบาล www.cityub.com  รถแหประชาสัมพันธ หนังสือรายงานกิจการในรอบป 

8.2 ปญหา = อยากใหการทํางานของเจาหนาที่ปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบขอบังคับของกฎหมาย

อยางเครงครัด และโปรงใส อยาฉวยโอกาสหาผลประโยชนชองวางของกฎหมาย 
 คําตอบ =  การปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ

และหนังสือสั่งการโดยเครงครัด ปองกันแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่นในการบริหารงานกําชับ
ดูแลเจาหนาที่ทุกระดับใหปฏิบัติและยึดระเบียบแบบแผนของทางราชการและหลักในการ
ปฏิบัติงานภายใตความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน   

8.3 ปญหา = อยากใหเทศบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร ดานความรูความชัดเจนใน

การตอบคําถามบริการ 
 คําตอบ =  เทศบาลไดจัดอบรมพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรเขารับการอบรมตามหลักสูตร 

ของแตละสํานัก/กอง/ฝาย ที่เจาหนาที่ปฏิบัติเปนประจําเพื่อเสริมสรางทักษะและศักยภาพในดาน
การปฏิบัติงานและประสบการณในการทํางาน การใหบริการประชาชน 

8.5 ปญหา = การดําเนินงานของเทศบาลในดานตางๆควรใหประชาชนในเขตชุมชนน้ันๆ มีสวนรวม

ในการใหความคิดเห็นในชุมชนกอนจะมีการตัดสินใจทําอะไร 
 คําตอบ = ในการดําเนินโครงการตางๆ ในเทศบาลโดยสวนมากแลวมาจากความตองการของ

ประชาชนในชุมชนน้ัน ๆ เชน การกอสรางถนนเสนทางตางๆ จะเลือกเสนทางที่ประชาชนแสดง
ความตองการมา และในชุมชนแตละชุมชนจะมีตัวแทนชุมชน ดําเนินการตรวจรับงานจางตาม
ระเบียบพัสดุฯ นั้นดวย 

8.6 ปญหา = อยากใหเทศบาลเอาจริงเอาจังในการพัฒนา โดยยึดความตองการของประชาชนและ
ใหความเทาเทียมกันของประชาชนทุกคนใหมีความเสมอภาคกันดวย 

 คําตอบ =  ในการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  เทศบาลไดวางแผนการดําเนินงานโดยใช

ยุทธศาสตรและแผนการพัฒนาเปนแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมเปนกรอบในการดําเนินงาน
เบื้องตนและมีคณะกรรมการเปนตัวแทนของทุกภาคสวนในการดําเนินงานทุกขั้นตอน จัดประชาคม
รับฟงความคิดเห็นและความตองการของประชาชนในแตละชุมชน โดยเทาเทียมและเสมอภาคกัน 
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8.7 ปญหา = อยากใหมีการแจงขอมูลขาวสารใหทั่วถึงมากกวานี้ เพราะบางชุมชนไมไดรับแจงขอมูล

ขาวสารจากเจาหนาที่ ขอมูลที่ไดรับทราบสวนใหญเปนเพียงกลุมกรรมการชุมชนเทานั้น  
อยากใหมีการประสานงานกันมากกวานี้ 

 คําตอบ = กองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินการแจงขอมูลขาวสาร โดยขอความรวมมืองาน

ประชาสัมพันธในการแจงขอมูลขาวสารใหประชาชนในชุมชนทราบ ในรูปแบบตางๆ อาทิเชน 
การเผยแพรขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย สิ่งพิมพตางๆของเทศบาลนครอุบลราชธานี พรอม
ทั้งขอความรวมมือสถานีวิทยุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีในการประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ  

8.8 ปญหา = อยากใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเครงครัด 

 คําตอบ =  เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดดําเนินการจัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดย

การเสริมสรางวินัยในการปฏิบัติงาน และปลูกจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ 

8.9 ปญหา = ควรพัฒนาการประชาสัมพันธหรือการสื่อสารดานการติดตองานในสวนราชการ

ระหวางประชาชนและพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ 
 คําตอบ =  การประชาสัมพันธหรือการสื่อสารกับสวนราชการตางๆ  โดยการจัดเจาหนาที่

ประสานงานและทําหนังสือแจงใหทราบอีกทางหนึ่ง สําหรับประชาชนจะเนนการประชาสัมพันธดวย
เสียงตามสาย และรถแหประชาสัมพันธและสามารถดูขอมูลไดที่  www.cityub.com 

8.10 ปญหา = ในการรองเรียนแตละครั้ง เทศบาลทํางานลาชาเกินไป ทั้งที่บางเรื่องสามารถ

ดําเนินการได ซึ่งไมนาจะเกิน 1 เดือน ควรมีตูรับเรื่องรองเรียนที่ชัดเจน งายตอการสงขอรองเรียน 
 คําตอบ = ฝายเทศกิจ สํานักปลัดเทศบาล ไดจัดเจาหนาที่ไปประจําศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

หองประชาสัมพันธ เพื่อรับเรื่องราวรองทุกข แลวสงมอบใหกับสํานัก/กอง/ฝาย ที่มีหนาที่
เกี่ยวของรับไปดําเนินการแกไขปญหาตอไป ซึ่งในการปฏิบัตินั้นสวนการงานที่เกี่ยวของจะรับ
เรื่องไปดําเนินการ โดยจัดลําดับความสําคัญของปญหาตามความเรงดวน เมื่อดําเนินการแกไขแลว  
ไดมีหนังสือแจงกลับผลการดําเนินงานจากเทศบาลไปยังผูรองเรียน และฝายเทศกิจมีหนาที่สรุป
รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

9 ดานการปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะและสงเสริมการกีฬา 

9.1 ปญหา = อยากใหจัดสรรอุปกรณออกกําลังกายใหกับประชาชนในชุมชนปทุมวิทยากร เนื่องจาก

มีประชาชนมาออกกําลังกายกันมาก 
 คําตอบ =  อยูในระหวางตั้งงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2552 

9.2 ปญหา = ควรมีการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษสภาพแวดลอมในบริเวณแหลงชุมชน โดยการ

รณรงคประชาสัมพันธเกี่ยวกับการอนุรักษสภาพแวดลอม 

 คําตอบ =  กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม จะไดเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษสภาพแวดลอมให

ประชาชนทราบตอไป       
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ลําดับ 
 

ประเด็นขอเสนอแนะ 
 

9.3 ปญหา = เหตุใดสวนสาธารณะหวยมวงจึงสรางไมเสร็จสักที 

 คําตอบ = โครงการปรับปรงุสวนสาธารณะหวยมวง เปนโครงการที่จะตองใชงบประมาณเปนจํานวน

มากในการกอสราง เพื่อใหแลวเสร็จสมบูรณ แตเทศบาลไดงบประมาณจากสวนกลางเปนจํานวนจํากัด 
ซึ่งจะตองแบงงบประมาณไปพัฒนาพื้นที่สวนอื่นในเขตเทศบาล จึงทําใหโครงการมคีวามจําเปนตอง
พัฒนาหลายๆ ชวง และใชระยะเวลาในการกอสรางหลายปงบประมาณ 
             

9.4 ปญหา = อยากใหปรับปรุงลานกีฬาของชุมชนบานดู หลังคิวรถสาย10 บริเวณขางถนนปากหวย

วังนอง 
 คําตอบ = ลานกีฬาชุมชนบานดู เปนพื้นที่ๆ จะตองพัฒนาตอไป เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใช

พื้นที่ของชุมชน จึงอยากใหชุมชนแสดงความคิดเห็นวา ควรจะพัฒนาไปในดานใดกอน เพื่อจะเปน
พื้นฐานมาจากความตองการของชุมชน และนําเสนอเขาแผนพัฒนาของเทศบาลตอไป 
             

10 การสงเสริมเอกลักษณและประเพณีทองถิ่น 

 ปญหา = การจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  ควรจัดใหยิ่งใหญกวานี้      

การแสดง ขบวนแหตนเทียน ใชระยะทางและเวลานอยมาก นักทองเที่ยวที่มาจากตางจังหวัด
บอกวาไมคุมคาที่เดินทางมาชม งานแหเทียนที่จังหวัดนครราชสีมาจัดไดดีกวามาก บางทีปหนา
นักทองเที่ยวจะแหกันไปเที่ยวงานแหเทียนที่นครราชสีมา  

 คําตอบ = การจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมทั่วไปแลวจัด

งานไดครอบคลุมทุกกิจกรรม จากรายงานผลการประเมินการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา
จังหวัดหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2551 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งสรุปผลการ
ประชุมเมื่ อวันที่  10 พฤศจิกายน 2551 ณ หองประชุมมิตรไมตรี  ศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี และในระยะทางในการแสดง – เวลาการแสดงก็อยูในเกณฑที่เหมาะสมอยางยิ่ง 
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาชมงานจะเดินทางมากอนลวงหนา 1 วัน เพื่อชมงานเทียนในวันรวม
เทียน และจะซื้อบัตรที่นั่งชมบนอัฒจันทร นักทองเที่ยวจะนั่งชมการแสดงเสร็จสิ้นประมาณ 
11.00 น. ก็จะเดินทางไปทองเที่ยวสถานที่อื่นๆ หรือเดินทางกลับ สวนขบวนแหทําการแสดง
เสร็จสิ้นประมาณ 14.00 น. ในสวนขอเสนอแนะที่วาจังหวัดนครราชสีมาจัดงานไดดีกวามากขอ
เรียนใหทราบวาอีก 10 ปขางหนาจังหวัดนครราชสีมาไมสามารถจัดงานไดเทียบเทาจังหวัด
อุบลราชธานีในปจจุบัน ขอมูลในสวนที่ไดจากคณะกรรมการจัดงาน ซึ่งเดินทางไปดูงานที่จังหวัด
นครราชสีมา ชางทําเทียนที่ไปรับจางทําตนเทียนที่จังหวัดนครราชสีมา และนักทองเที่ยวที่
เดินทางมาชมงานได เปรียบเทียบการจัดงาน ซึ่ง ในเรื่องนี้เมื่ อ  2 – 3 ปกอน จังหวัด
อุบลราชธานีก็ขาดความเชื่อมั่น แตหลังจากไดทําการประเมิน และสํารวจแลวจังหวัด
นครราชสีมาไมใชปญหา หรือคูแขงของจังหวัดอุบลราชธานี และอีกประการหนึ่งชางทําตนเทียน
ที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ไปรับจางที่จังหวัดนครราชสีมานั้นคือชางที่ไมมีวัด – ชุมชน  ในจังหวัด
อุบลราชธานีวาจางจัดทําตนเทียน จึงไปรับงานที่จังหวัดอื่นๆ แทน 
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11 ดานอื่นๆ 

11.1 ปญหา = ควรมีการจัดแขงขันชุมชนนาอยู  เพื่อใหทุกคนเกิดความรักชุมชนของตนเอง  

 คําตอบ = เทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดดําเนินงานโครงการเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู อยางเปน
รูปธรรมในชวงป พ.ศ.2548  เปนตนมา โดยมีการขับเคลื่อนเมืองนาอยู เชิงกระบวนการ     
หลายรูปแบบ เชน การจัดเวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู และพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับทองถิ่น จัดอบรมแกนนําชุมชนเพื ่อขับเคลื่อนเมืองนาอยู จัดเวที “ ตุมโฮม  
สรางแปง เบิ่งแยง ชุมชน 4 เขต ”  จัดทําแผนชีวิตเมืองอุบลนาอยู เปนตน และในป พ.ศ.2551 
ไดจัดสํารวจขอมูลปญหาความตองการเพื่อขับเคลื่อนงานตามโครงการ ใหมีเปาหมายและ
ทิศทางที่ชัดเจนตรงตามสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชน และจัดเวทีสะทอน
ขอมูล (คืนขอมูลสูชุมชน) และใหชุมชนแตละเขตวิเคราะหปญหาและเสนอโครงการเพื่อแกไข
ปญหาของชุมชน ซึ่งทางเทศบาลจะนําโครงการเหลานี้เสนอเขาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล
ตอไป  ในสวนของการจัดแขงขันชุมชนนาอยูเทศบาลมีแนวคิดที่จะใหมีการจัดทําโครงการ
ตัวอยางในแตละเขตนํารองพัฒนาชุมชน และมีการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเปนชุมชน
ตัวอยางในแตละดาน เปนแหลงศึกษาดูงาน แหลงเรียนรูเมืองนาอยู (ภายใตหลักการโดยชุมชน
เพื่ อชุมชน) ซึ่งจะดําเนินการภายใตงบประมาณโครงการเมืองนาอยูตอไปในอนาคต (ป 
2552,2553) 
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สรุปผลและวิเคราะหการดําเนินโครงการ 

ตามแผนพฒันาเทศบาลนครอุบลราชธานีประจําป พ.ศ. 2551 เชิงคุณภาพ 
 

  

 

 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  มี

โครงการที่ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล   จํานวน 228 โครงการ  จากจํานวนโครงการ

ทั้งหมดตามแผนพัฒนาเทศบาล  459  โครงการ   คิดเปนรอยละ  49.67  โดยแยกตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานตางๆ  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรยุทธศาสตรที่ ที่   11        การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
  

 ในภาพรวม ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน 68 โครงการ   จากจํานวน

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลทั้งหมดจํานวน  206  โครงการ   คิดเปนรอยละ  33.01  

จําแนกตามแนวทางการพัฒนา  ไดดังนี้   

 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  ไดดําเนินการจํานวน 67 

  โครงการ จากจํานวนทั้งหมด 205 โครงการ  คิดเปนรอยละ  32.68 

 ปรับปรุงและพัฒนาการวางผังเมือง ไดดําเนินการจํานวน1  โครงการ  จากจํานวนทั้งหมด  

1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 100 
 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดโครงการสวนใหญจะเนนในเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนา 
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  การกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมระบบระบายน้ํา การปรับปรุง
ทัศนียภาพถนนหนทาง  เปนตน 
          การพัฒนาและปรับปรุงดานโครงสรางพื้นฐานในเขตเทศบาล   ถือวาเปนภารกิจหลักอีกดาน

หนึ่งของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 (มาตรา 56)  และพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  (มาตรา 17)    

ที่ไดกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของเทศบาล  ซึ่งรวมถึงการจัดการดาน
สาธารณูปโภค   สาธารณูปการที่เปนการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานในเขตเทศบาล    ถึงแมวาการ
พัฒนาและปรับปรุงดานโครงสรางพื้นฐานจะมีการดําเนินการเปนจํานวนคอนขางมากทุกป  แตอยางไร
ก็ตามปญหาและความตองการการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานก็ยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง  สังเกตได
จากการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  พบวา ประชาชนยังให
ความสําคัญกับการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานมาเปนอันดับแรก  แตอยางไรก็ตาม  เนื่องจากการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานจําเปนตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก  จึงทําใหโครงการบางโครงการ
ตองชะลอไวกอน      
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ยุทธศาสตยุทธศาสตรที่ รที่   22      การพฒันาดานเศรษฐกจิการพฒันาดานเศรษฐกจิ  
 

 ในภาพรวม ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  2 โครงการ  จากจํานวนโครงการ
ที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาเทศบาลทั้งหมดจํานวน 3 โครงการ   คิดเปนรอยละ  66.67  จําแนกตาม

แนวทางการพัฒนา  ไดดังนี้   
 

 การแกไขปญหาความยากจนและเพิ่มรายไดของประชาชน  ไดดําเนินการจํานวน  1  

โครงการ  จากจํานวนทั้งหมด 1  โครงการ   คิดเปนรอยละ  100 

 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและการใหบริการ ไดดําเนินการจํานวน  1  โครงการ จาก

จํานวนโครงการ  2  โครงการ  คิดเปนรอยละ  50 
 

เทศบาลนครอุบลราชธานีเปนเมืองขนาดใหญของภาคอีสานตอนลาง   ที่มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่คอนขางรวดเร็ว   ในขณะเดียวกันก็ประสบปญหาดานความเหลื่อมล้ําดานรายไดระหวาง

คนรวยกับคนยากจนที่มีชองวางของรายไดจํานวนมาก  ซึ่งจากการสํารวจขอมูล จปฐ. ประจําป  พ.ศ.

2549  พบวารายไดเฉลี่ยของประชาชนในเขตเทศบาลเฉลี่ยประมาณ 46,255 บาท/คน/ป  รายได

เฉลี่ยสูงสุดของประชาชนในเขตเทศบาลเฉลี่ยประมาณ 94,196 บาท/คน/ป   ในขณะที่รายไดเฉลี่ย

ต่ําสุดของประชาชนในเขตเทศบาลเฉลี่ยประมาณ  23,125  บาท/คน/ป   ซึ่งแตกตางกันถึง 

71,071 บาท/คน/ป  ดังนั้นเทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจเปนยุทธศาสตรที่สําคัญ โดยเนนในเรื่องการแกปญหาความยากจนและเพิ่มรายไดของ
ประชาชน  การสงเสริมสินคาผลิตภัณฑชุนชน การสงเสริมภาคการทองเที่ยวและการบริการ เปนตน  
แตอยางไรก็ตามผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลในรอบป  2551  ที่ผานมาแสดงใหเห็นวา
แนวทางการแกไขปญหาความยากจนและเพิ่มรายไดของประชาชนในแผนพัฒนายังไมสามารถ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลได  เนื่องจากบางโครงการไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
และยกเลิก โครงการ  แตในขณะเดียวกันแนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและการ
ใหบริการเพื่อพัฒนาดานเศรษฐกิจยังไม บรรลุผลเทาที่ควร    สังเกตไดจากการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาเทศบาลสามารถทําไดเพียง รอยละ 50    
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ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่    3  3    การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม  
 

   ในภาพรวม ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 5 โครงการจากจํานวน
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลทั้งหมดจํานวน 15 โครงการ  คิดเปนรอยละ  33.33  จําแนก
ตามแนวทางการพัฒนา ไดดังนี้ 

 สรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม   ไดดําเนินการ

จํานวน  3  โครงการ  จากจํานวนทั้งหมด 4 โครงการ   คิดเปนรอยละ  75 

 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย  ไดดําเนินการจํานวน 1 โครงการ จาก

จํานวนทั้งหมด 3 โครงการ คิดเปนรอยละ  33.33 

 ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศนของเมือง  ไดดําเนินการจํานวน  -  โครงการ จากจํานวน

ทั้งหมด 1 โครงการ  คิดเปนรอยละ  0  

 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ ไดดําเนินการจํานวน  1  โครงการ จากจํานวน

ทั้งหมด  7  โครงการ  คิดเปนรอยละ  14.29 

เทศบาลนครอุบลราชธานีเปนเมืองขนาดใหญที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  ดังนั้น
ปญหาประการหนึ่งที่เกิดตามมาก็คือ ปญหาสิ่งแวดลอม เชน ปญหาขยะมูลฝอยทีมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น  
ปญหาการปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ  ปญหามลพิษ  มลภาวะ  เปนตน  ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล  พบวา  เทศบาลนครอุบลราชธานีไดเนนในเรื่องการสราง
จิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งดําเนินการตามแผนไดรอยละ 75   

 
   

  ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่   4  4  การพฒันาการพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนชุมชน  

  
 

ในภาพรวม  ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  70  โครงการ  จากจํานวน
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลทั้งหมดจํานวน  121  โครงการ   คิดเปนรอยละ  57.85    

จําแนกตามแนวทางการพัฒนา ไดดังนี ้

 ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  

ไดดําเนินการจํานวน  4  โครงการ จากจํานวนทั้งหมด  9  โครงการ  คิดเปนรอยละ  44.44  

 จัดระเบียบชุมชนในการสรางความปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอย  ไดดําเนินการ

จํานวน  4 โครงการ จากจํานวนทั้งหมด  4 โครงการ  คิดเปนรอยละ  100 

 รณรงค ประชาสัมพันธ เผยแพรใหความรู และสรางจิตสํานึกในการปองกัน แกไขปญหา

ยาเสพติด  ไดดําเนินการจํานวน - โครงการ จากจํานวน  1  โครงการ    คิดเปนรอยละ  0 

 สรางความเขมแข็งของชุมชน เพื่อปองกันปญหายาเสพติด  ไดดําเนินการจํานวน - 

โครงการจาก จากจํานวนทั้งหมด  2  โครงการ    คิดเปนรอยละ  0 
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 สงเสริมสุขภาพอนามัย และใหความรูแกประชาชน  ไดดําเนินการจํานวน  12  โครงการ 

จากจํานวนทั้งหมด 18 โครงการ   คิดเปนรอย  66.67 

 การจัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่  ไดดําเนินการจํานวน  5  โครงการ   จากจํานวน

ทั้งหมด  5  โครงการ  คิดเปนรอยละ  100 

 สงเสริมและพัฒนาสวัสดิการใหแกประชาชน  ไดดําเนินการจํานวน 4 โครงการ จากจํานวน 

ทั้งหมด 9 โครงการ  คิดเปนรอยละ  44.44 

 ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  หลักสูตร  สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยี

การศึกษา  ไดดําเนินการจํานวน  13  โครงการ  จากจํานวนทั้งหมด 23 โครงการ คิดเปน

รอยละ  56.52 

 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการดานการศึกษา  ไดดําเนินการจํานวน  4  โครงการ 

จากจํานวนทั้งหมด 20 โครงการ  คิดเปนรอยละ  20 

 สงเสริมเอกลักษณและประเพณีทองถิ่น  ไดดําเนินการจํานวน 7 โครงการ  จากจํานวน

ทั้งหมด 9 โครงการ  คิดเปนรอยละ  77.78 

 สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา   ไดดําเนินการจํานวน 2  โครงการ  จากจํานวนทั้งหมด  

3  โครงการ  คิดเปนรอยละ  66.67 

 สงเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชนในการมีสวนรวมพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย  ไดดําเนินการจํานวน  3  โครงการ  จากจํานวน  4 โครงการ  คิดเปนรอยละ 75  

 สงเสร ิมการมีสวนร วมของชุมชน ไดดําเนินการจํานวน 4 โครงการ  จากจํานวน

ทั้งหมด 4  โครงการ   คิดเปนรอยละ  100 

 สงเสริมและพัฒนากีฬาสากล และกีฬาพื้นบาน   ไดดําเนินการจํานวน  7  โครงการ   

จากจํานวนทั้งหมด  9  โครงการ   คิดเปนรอยละ  77.78 

 สงเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน   ไดดําเนินการ

จํานวน 1โครงการ  จากจํานวนทั้งหมด  1 โครงการ   คิดเปนรอย  100 
เนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี  เปนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีภารกิจหลัก

ในการดูแลทุกขสุขของประชาชน  และมีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด   ดังนั้น  ยุทธศาสตร
ขางตนจึงถือวาเปนยุทธศาสตรสําคัญที่เทศบาลนครอุบลราชธานีจะตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค   และจากผลการดําเนินการตามแผนในภาพรวม  พบวา  เทศบาลนครอุบลราชธานี

สามารถดําเนินการบรรลุผลตามแผนพัฒนาเทศบาลได  รอยละ 57.85 
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  ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่   5 5     การพฒันาการพฒันาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์  
 

ในภาพรวม  ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล  จํานวน  83 โครงการ  จากจํานวน 

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล จํานวนทั ้งหมด 114  โครงการ  คิดเปนรอยละ  

72.81  จําแนกตามแนวทางการพัฒนา  ไดดังนี้ 
     

 

 

 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน   ไดดําเนินการจํานวน 3  โครงการ จาก

จํานวนทั้งหมด  3  โครงการ   คิดเปนรอยละ   100 

 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  ไดดําเนินการจํานวน  7  โครงการ  จากจํานวนทั้งหมด  

8 โครงการ  คิดเปนรอยละ  87.50 

 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ในการปฏิบัติงาน  ไดดําเนินการ

จํานวน 62  โครงการ  จากจํานวนทั้งหมด  88  โครงการ   คิดเปนรอยละ  70.45 

 ปรับปรุงและพัฒนารายได  ไดดําเนินการจํานวน 1 โครงการ  จากจํานวนทั้งหมด  2  

โครงการ  คิดเปนรอยละ  88.89 

 สงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของทองถิ่น  ไดดําเนินการจํานวน 

8  โครงการ   จากจํานวนทั้งหมด  12  โครงการ  คิดเปนรอยละ   66.67 

 ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดดําเนินการ

จํานวน  1  โครงการ  จากจํานวน 2 โครงการ   คิดเปนรอยละ  50 

 สงเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ ยนความรู    ประสบการณ  กับหน วยงานอื่น

ภายในประเทศและตางประเทศ   ไดดําเนินการจํานวน  1  โครงการ  จากจํานวนทั้งหมด  

1  โครงการ  คิดเปนรอยละ 100 

ซึ่งมีโครงการที่สําคัญไดแก  โครงการเทศบาลคูมิตร ที่เทศบาลนครอุบลราชธานีไดมีความ
รวมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองรวมกับเทศบาลเมืองเฟรดเดอริคตัน 

(City Of Fredericton) สหราชอาณาจักรแคนาดาและเมืองหลางเซิน ประเทศเวียตนาม  

 

อนึ่ง เนื่องจากในปงบประมาณพ.ศ.2551  เทศบาลนครอุบลราชธานีไดรับการจัดสรร

งบประมาณใหดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลอยางเพียงพอจึงมีความคาดหมายวาใน

ปงบประมาณพ.ศ. 2552   จะไดรับจัดสรรงบประมาณเชนเดียวกัน แตเนื่องจากมีการ

เปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทําใหงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในการดําเนินโครงการไมเปนไปตาม

คาดหมาย (จํานวนโครงการที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ  232 โครงการ รอยละ 50.54  ของ

จํานวนโครงการตามแผนทั้งหมด 459 โครงการ) 
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  ขอเสนอเพื่อพิจารณา 

 

เนื่องจากการวางแผนมีความเกี่ยวของกับการคาดการณตางๆ  ในอนาคตและตัดสิน
เลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา  ฉะนั้นจึงกลาวไดวา การวางแผน คือ 

ความพยายามอยางเปนระบบ (Systematic attempt)  เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ

ที่ดีท่ีสุดสําหรับอนาคตเพื่อใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา 

            ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถปฏิบัติตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป ตามแนวทาง       
การบริหารจัดการที่ดี หรือ  Good  Governance  เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงควรไดมี       การ

พิจารณาทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําป โดยอยูบนพื้นฐานของความพรอมของโครงการ
เปนสําคัญ กลาวคือ เปนโครงการที่คาดหมายวาจะไดงบประมาณสนับสนุน (ทั้งจากงบประมาณ
เทศบาลหรือเงินอุดหนุน) และมีความพรอมที่จะดําเนินการไดทันทีเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


