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คํานํา 
  

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 287 วรรค 3 ไดบัญญัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใชจายและ 
ผลการดําเนินงานในรอบป  เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และกํากับการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง        
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 (3) ไดกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบ 
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ           
พ.ศ.2555 ฉบับนี้มีประโยชนตอเทศบาลนครอุบลราชธานี ในแงของการเปนเครื่องบงชี้ถึงผลสําเร็จใน             
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 3 ป (2555-2557) จึงถือเปนเอกสารสําคัญ         
ฉบับหนึ่งที่คณะผูบริหาร สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาชน ตลอดจนผู เกี่ยวของ 
สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพ การวางแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญใน
การกําหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีตอไป 

 

                                                                                                                     

    คณะกรรมการติดตามประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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สารบัญ 
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 สวนที่ 1 บทนํา 1 

 สวนที่ 2 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 2-3 

 สวนที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 4-5 

 สวนที่ 4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

             ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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 สวนที่ 5 สรุปผลและวิเคราะหการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนา 15 

             เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  
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                       สวนที่ 1 บทนํา 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  บทนํา 
 
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เปนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รูปแบบหนึ่ง  ที่ปจจุบันไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลางเพิ่มมากขึ้น              
แตถึงอยางไรก็ตาม แมวาจะมีอํานาจเพิ่มมากขึ้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนใหญก็ยังคงมีทรัพยากรจํากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ  และวัสดุ
อุปกรณ  ดังนั้น  เพื่ อใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปรงใส  และเกิดประโยชน
สูงสุดแกทองถิ่นตน จึงจําเปนตองมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น คือ                  

แผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาทองถิ่นสามป อันเปนเครื่องมือที่สําคัญ

ประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถดําเนินงานไดตาม
เปาหมายที่วางไว 

 

  การวางแผน  มีความสําคัญ  5  ประการ  คือ 

1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่    
จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหม ๆ เขามาในองคกร 
3) ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา 
4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซํ้าซอน 
5) ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน 
 

สรุป    การวางแผน  คือ  ความพยายามที่เปนระบบ  (System  attempt)  

เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต  เพื่อใหองคกร

บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว   
 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒั
นาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
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จากท่ีกลาวมาขางตน   แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะม ี

แผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไหรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการ

ดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของ

แผนพัฒนาทองถิ่นได  ระบบติดตาม  จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวย

ในการปรับปรุ งประสิทธิภาพในการดํา เนินงานรวมถึ ง   ระบบ

ประเมินผล  ที่คอยเปนตัวบงชี้วา  ผลจากการดําเนินงานเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนดไวหรือไมอยางไร  เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการ
ปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน 

 
การกํากับ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  เปนกิจกรรม

ที่สําคัญที่มุงรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ               
เพื่อเสนอใหผูบริหาร และผู รับผิดชอบการดําเนินงานในโครงการหรือ
กิจกรรมตางๆ ไดทราบผลการดําเนินงาน จึงไดกําหนดกลไกในการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อใหสามารถนําผลประเมินมาใชใน               
การวางแผนในปตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือ
ปรับเปลี่ยนเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับทรัพยากร
หรือสภาพแวดลอมที่ เปลี่ยนแปลงในระหวางนี้  และในปตอไปไดดวย 
ตลอดจนเกิดผลประเมินมาใชในการวางแผน ในปตอไป การประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้

 
1. เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลที่กําหนดไว โดย

พิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย และ
คุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการตางๆ 

2. เพื่อทราบปญหาอุปสรรคการดําเนินงานเปนระยะๆ ทําไปคูกับการปรับปรุง
แผนพัฒนาเทศบาล 

3. เพื่อตองการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
เทศบาล เพื่อนําไปใชประโยชน ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลในระยะ
ตอไป 

4. เพื่อตองการทราบประโยชนที่ไดจากแผนพัฒนาเทศบาล ในการดําเนินการ
บริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 
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สวนที่  2  ความสําคญัของการตดิตามและประเมินผลแผน 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพั
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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

ปกครองสวนทองถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปงบประมาณน้ัน 

 “ การเปลี่ยนแปลง ”  หมายความวา  การทําใหวัตถุประสงคและ
สาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 “ การเพิ่มเติม ”  หมายความวา  การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไมมีอยูใน

แผนพัฒนาสามปใหปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป 

 “ การแกไข ” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือ

แผนการดําเนินงานใหถูกตอง โดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิม
เปลี่ยนแปลงไป 

 “ โครงการพัฒนา ”  หมายความวา โครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และดําเนินการ
เพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
กําหนดไว 

 

        ที่มา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

                 องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
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  วิสัยทัศน  
 "เราจะทํางานรวมกันอยางมืออาชีพ  เนนการประสานงานและการมีสวนรวมของทุกฝาย  

โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง  เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 

ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ” 

 

    ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  
 

 

 จากวิสัยทัศนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล  ไดรวมกันกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนา
และจัดลําดับความสําคัญเรงดวน  ดังนี ้
  

 
 

 

 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 

 
 

 

สวนที่  3  ยุทธศาสตรการพฒันาและแนวทางการพัฒนา      

        เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 



คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 

.5.

4. ยุทธศาสตรการคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแขง็ของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
 2.  ปรับปรุงและพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3.  จัดระเบียบชุมชนในการสรางความปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอย 
4.  รณรงค ประชาสัมพันธ เผยแพรใหความรู  และสรางความเข็มแข็งของชุมชน เพื่อปองกัน 

ปญหายาเสพติด 
 5.  สงเสริมสุขภาพอนามัย  และใหความรูแกประชาชน 
 6.  จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
 7.  สงเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมใหแกประชาชน 
 8.  ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยี 
      ทางการศึกษา 
 9.  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการดานการศึกษา 
10.  สงเสริมเอกลักษณและประเพณีทองถิ่น 
11. สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา 
12. สงเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ในการมีสวนรวมพัฒนาการเมืองการ 
      ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
13. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 
14. สงเสริมและพัฒนากีฬาสากล และกีฬาพื้นบาน 
15. สงเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
  1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
  2.  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
  3.  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
  4.  ปรับปรุงและพัฒนารายได 
  5.  สงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของทองถิ่น 
  6.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

7.  สงเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณกับหนวยงานอื่นภายในประเทศ
และตางประเทศ                       

 8.  สงเสริมและพัฒนาการบูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหนวยงาน 
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            สวนที่  1  ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555-2557) 
             ตารางที่ 1   จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป  (พ.ศ.2555-

2557) 
 

 

ยุทธศาสตรการพฒันา จํานวนโครงการ งบประมาณ  (บาท) 

 
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 103 555,693,000 
 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 15 1,915,000 
 
3. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 17 1,612,907,000 

 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 223 271,200,238 
 
5.การพัฒนาระบบบริหารงานและมุงผลสัมฤทธิ์ 135 217,570,443 

 

รวม 
493 2,659,285,681 

 

   ที่มา : แผนพัฒนาเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555-2557)  เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป จําแนกรายยุทธศาสตร 

งบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป จําแนกรายยุทธศาสตร 

สวนที่  4  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปงบประมาณ พ.ศ.  

2555 
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ตารางที่ 2   จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาเทศบาล ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ  (บาท) 

 
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 62 389,288,000 
 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 5 605,000 
 
3. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 10 1,604,062,000 
 
4. การพฒันาคุณภาพชีวิตและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน 83 102,873,688 
 
5.การพัฒนาระบบบริหารงานและมุงผลสัมฤทธิ์ 58 99,513,545 

 

รวม 

 

218 2,196,342,233 

 

 

ที่มา : แผนพัฒนาเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555-2557)  เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
 จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกรายยุทธศาสตร 
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จํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกรายยุทธศาสตร 
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2. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปงบประมาณ 

พ.ศ.2555 
      2.1  แหลงงบประมาณ 

            การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 218 
โครงการ มีจํานวนโครงการที่ไดการจัดสรรงบประมาณดําเนินการจํานวน 176 โครงการ แยกเปนเขาสูเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2555 จํานวน 168 โครงการ, จายขาดเงินสะสม 3 โครงการ, ไดรับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 80.73 โดยโครงการที่เขาสูเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2555 
จํานวน 168 โครงการ งบประมาณ 239,143,680 บาท ซึ่งจําแนกตามรายยุทธศาสตร ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  จํานวนโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2555 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.2555 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 56 113,220,600 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 4 330,000 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 933,400 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 66 97,327,580 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 39 27,332,100 

รวม 168 239,143,680 

 
2.2 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป 2555 
ตารางที่ 4  ผลการดําเนินงานโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณเทียบกับโครงการที่สามารถดําเนินการได

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกรายยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

รอยละ 
เปาหมาย ผลดําเนินงาน 

1.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 56 56 100 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 4 4 100 

3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 3 100 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 66 58 87.88 

5. การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 39 33 84.63 

รวม 168 154 91.67 
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 โดยภาพรวมผลการดําเนินโครงการตลอดป 2555 เทียบกับเปาหมายโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ
เทศบาลนครอุบลราชธานีสามารถดําเนินงานโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนอยางยิ่ง                  

จะเห็นไดจากจํานวนโครงการทั้งสิ้น 168 โครงการ สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 154 โครงการ คิดเปน                    

รอยละ 91.67  

หากพิจารณาผลการดําเนินงานรายยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,ยุทธศาสตร
การพัฒนาเศรษฐกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการดําเนินงานโครงการ 
รอยละ 100 สวนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ผลการดําเนินงานโครงการ รอยละ 87.88, 84.63 ตามลําดับ 
 
 

2.3 การใชจายงบประมาณ 

         เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการใชจายงบประมาณโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ เทียบกับโครงการ            
ที่สามารถดําเนินการได จํานวนทั้งสิ้น 154 โครงการ งบประมาณ 216,971,709.78 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 5  ผลการใชจายงบประมาณโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณเทียบกับงบประมาณที่ไดมีการ

เบิกจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกตามรายยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร งบที่ไดรับ งบที่เบิกจาย รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 113,220,600 112,677,910.37 99.52 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 330,000 329,958 99.99 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดลอม 933,400 930,475.27 99.69 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ  
   เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

97,327,580 80,964,457.43 83.19 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ     
   บริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

27,332,100 22,068,908.71 80.74 

รวม 239,143,680 216,971,709.78 90.73 
 

 โดยภาพรวมผลการใชจายงบประมาณโครงการที่ไดรับอนุมัติในปงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน  
239,143,680 บาท เทียบกับงบประมาณที่ไดมีการเบิก-จาย จํานวน 216,971,709.78 บาท คิดเปนรอยละ 
90.73 
 หากพิจารณารายยุทธศาสตร พบวา มีการเบิกจายในแตละยุทธศาสตรมากกวารอยละ 90 ขึ้นไป     
เรี ยงตามลํ าดับดั งนี้   ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิ จ  ร อยละ  99.99 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอยละ 99.69 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน รอยละ 
99.52 ตามลําดับ 
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2.4  โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ แตไมไดดําเนินการ มีจํานวนทั้งสิ้น 14 โครงการ  

        งบประมาณ  1,053,000  บาท ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6  โครงการที่ไมไดดําเนินการ 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไมไดดําเนินการ 

 1.โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่นไทย
เทิดไทองคราชัน 

   (สํานักการศึกษา) 

42,000 กรมฯ มีนโยบายใหทองถิ่นที่เปนเจาภาพจัดงานลูกเสือ
ทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน เปนผูเบิกจายในการจัดงาน 
โดยกรมฯ เปนผู อุดหนุนงบประมาณและในป  2555                   
ไดเปลี่ยนชื่อเปน การจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่นแหงชาติ 
จึงไมไดดําเนินการเบิกจายเงิน 

 2.โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหล
เรือไฟ แขงเรือยาวและลอยกระทง               
(สํานักการศึกษา) 

10,000 เนื่องจากชวงเดือนตุลาคม 2554 เกิดน้ําทวมทั้งประเทศ            
จ.อุบลราชธานีไดรับผลกระทบ จึงไมสามารถดําเนินการได 

 3.โครงการการจัดการเลอืกตั้ง                       
(สํานักปลัดเทศบาล)                                 

10,000 เนื่องจากการตั้งงบประมาณการจัดการเลือกตั้ง  ตั้งขึ้นเพื่อเปน
คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ                
ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วางและกรณีคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมและกรณีอื่นๆ) รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ รณรงคใหขอมูลขาวสารแกประชาชนไดทราบ
ถึงสิทธิ/หนาที่ และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา แตในปงบประมาณ 
พ.ศ.2555 ไมมีการเลือกตั้งจึงไมไดมีการใชงบประมาณ 

 4.โครงการสนบัสนุนงบประมาณการแขงขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ  (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

30,000 เนื่องจากไดรับขอทักทวงจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
กรณีการตั้งงบประมาณเบิก – จาย โครงการนี้  ไมเขา
หลักเกณฑการเบิกจายในหมวดเงินอุดหนุน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 
8 มกราคม 2553 ในประเด็นประชาชนในพื้นที่ไมไดรับ
ประโยชนเพราะเปนพื้นที่อื่น จึงไมสามารถเบิก – จาย 
โครงการนี้ได 

 5.โครงการแขงขันกีฬาสภีายในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครอบุลราชธาน ี (สาํนักการศึกษา)

160,000 เนื่ องจากในชวงที่มีการจัดการแขงขันฝนตกหนักทั่วทั้ ง                  
จ.อุบลราชธานี จึงทําใหไมสามารถจัดการแขงขันได 

 6.โครงการชวยเหลือผูประสบภัยและผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของเทศบาล 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

50,000 ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 ไมมีผูไดรับผลกระทบจาก
โครงการพัฒนาของเทศบาล 

 7.โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน(อปพร.)ประเภทจัดตั้ง            
(สํานักปลัดเทศบาล) 

50,000 เนื่องจากโครงการนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมอาสาสมัครฯ (อปพร.) 
จํานวน 100 คน แตงบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอ จึงไม
สามารถดําเนินโครงการนี้ได 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เหตุผลที่ไมไดดําเนินการ 

 8.โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน   
(กองสวัสดิการสังคม) 

200,000 เนื่องจากโครงการนี้มีความสอดคลองกับโครงการอบรม
สัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงานแลว จึงไมมี
ความจําเปนตองดําเนินการโครงการนี้ 

 9.โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของ
เทศบาลนครอบุลราชธาน ี                     
(สํานักปลัดเทศบาล) 

100,000 เนื่องจากโอนงบประมาณไปสมทบเปนคาใชจายในการจัดทํา
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม                   
โอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เ ฉลิ มพร ะช นพร ร ษ า  5 ร อ บ  (ต า ม หนั งสื อ ที่  อ บ 
0016.3/10642               ลว. 28 พ.ค. 55) มีลักษณะเพื่อ
การสาธารณะประโยชนและ  การบริการประชาชน กิจกรรมที่
จะดําเนินการสอดคลองกับโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม ดังนั้นจึงไมไดดําเนินโครงการ 

 10.โครงการประกวดพนักงานจางทั่วไป    
ผูปฏิบัติงานดีเดน  (สาํนักปลดัเทศบาล) 

50,000 เนื่องจากไดรับการทักทวงจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินวา 
ไมมีระเบียบใหเบิกจายเพื่อจัดซื้อของขวัญและของรางวัล 
เพื่อใชในโครงการประกวดพนักงานและลูกจางดีเดน                  
ใหผูบังคับบัญชานําความดีความชอบไปประกอบพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนั้นจึงชะลอไวกอน เพื่อหารือและ
ปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบฯ ตอไป จึงไมไดดําเนินการ 

 11.โครงการเทศบาลเคลือ่นที ่                           
(สํานักปลัดเทศบาล) 

200,000 เนื่องจากกิจกรรมของเทศบาลไดมีการออกพื้นที่ใหคําปรึกษา 
คําแนะนําใหความรู ความเขาใจ รับฟงปญหา ความเดือดรอน
และความตองการของประชาชน เพื่อนําขอมูลมาแกไขปญหาให
เกิดประโยชน สูงสุดอยูเปนประจําและเทศบาลไดมีการจัดตั้ง
หนวยเฉพาะกิจบริการประชาชนซอมแซมไฟฟาสาธารณะ             
ลางถนน ขุดลอกทอระบายน้ํา และฉีดพนยุงใหกับประชาชนใน
เขตเทศบาลฯแลว จึงไมไดดําเนินโครงการนี้ 

 12.โครงการประชาสัมพันธขาวสาร ภารกิจ 
และกิจกรรมของเทศบาล                       
(กองวิชาการและแผนงาน) 

50,000 เนื่องจากโครงการประชาสัมพันธขาวสาร ภารกิจ และกิจกรรม
ของเทศบาล มีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรม
ของเทศบาลผานสื่อตางๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ            
จึงไดเบิกจายในค าวัสดุ ประเภทคาโฆษณาและเผยแพร                 
กองวิชาการและแผนงาน จึงไมไดมีการใชงบประมาณ                       

 13.โครงการสือ่มวลชนสัมพนัธ                       
(กองวิชาการและแผนงาน) 

100,000 เนื่ อ ง จาก ใ กล สิ้ นงบป ร ะมา ณ ฝ ายปร ะชา สั มพั นธ                 
เกรงวาการเบิกจายงบประมาณ จะไมทันชวงเวลาของ
ปงบประมาณ พ.ศ.2555 เห็นควรยกเลิกการดําเนินการ
โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 แตจะ
ไปดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ระหวางเดือน ต.ค.-
ธ.ค. 2556  

 14.โครงการเทศบาลคูมิตร (Municipal 
Partnership Program) 

     (กองวิชาการและแผนงาน) 

1,000 เพื่อรองรับเมืองคู มิตร ตลอดป งบประมาณ พ.ศ.2555                 
แตเนื่องจากไมไดรับการประสานจากเมืองคูมิตร จึงไมมีการ
ดําเนินการ 

2.5 รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม และไดรับ
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งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

ตารางที่ 7 การเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2555 จําแนกตามขออนุมัติจายขาดเงินสะสมและ

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

  

โครงการ 
งบประมาณ 

งบที่ไดรับ งบที่เบิกจาย 

เงินจายขาดสะสม   

1.โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยแจงสนิท 1 พรอมอุโมงคลอด
ถนน   ชลประทาน - ทาบอ และกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําถนนชยางกรู              
(ชวงถนนชยางกูร 10 – ซอยชยางกูร 20, ซอยชยางกูร 2.1 – ถนนราชธานี) 

44,670,000 44,668,000 

2.โครงการมวยปล้ําชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2554 300,000 300,000 
3.โครงการงานสัปดาหสงเสริมวิสาขบูชาโลก ประจําป 2555 (งานฉลอง-                    

สัมพุทธชยันตี 2,600 ป แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา) 
1,350,000 1,247,810 

รวม 46,320,000 46,215,810 

 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

  

1.โครงการกอสรางปรังปรุงถนนหินคลุก ซอยพโลชัย 5 9,940,000 9,937,000 
2.โครงการกอสรางปรับปรุงถนนหนิคลุก ซอยพโลชัย 9 9,820,000 9,817,000 
3.โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําถนนสมเด็จ 9,995,000 9,993,000 
4.โครงการกอสรางถนน คสล.คันบอบําบัดน้าํเสียเชื่อมคลองบรูพา 9,991,000 9,991,000 
5.โครงการปรับปรุงเสริมคันบอบําบัดน้ําเสียพรอมผิวจราจร 9,991,000 9,991,000 

รวม 49,737,000 49,729,000 

                 

จากผลการดําเนินโครงการและการเบิกจายงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น อันไดแก งบจายขาดเงินสะสม
และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ มีจํานวนทั้งสิ้น 8 โครงการ  ดังนี้ 

 - โครงการที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม   จํานวน    3  โครงการ  งบประมาณ 46,215,810 บาท  
 - โครงการที่ไดรับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน    5  โครงการ  งบประมาณ 49,729,000 บาท 
  
 

ที่มา : แผนพัฒนาเทศบาล 3 ป,แผนพัฒนาเพิ่มเติมครั้งที่ 1-4,เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป               
พ.ศ.2555 
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2.6  รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555 - 2557) ในการติดตามผลใน

ภาพรวม 

  
 

                   จายขาดเงินสะสม 
 
 
 
 
                                               เขาสูเทศบัญญัติงบประมาณ                         

                                                                                                                       
 

 
 
 

ไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ไมไดรับพิจารณาเขาสูงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   โครงการในแผนพัฒนา 218 โครงการ (เขาสูเทศบัญญัติ 168 โครงการ, จายขาดเงินสะสม 3 

โครงการ, ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5 โครงการ) ไดรับอนุมัติงบประมาณ 176 โครงการ            
คิดเปนรอยละ 80.73 ของโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเทศบาล  

218 โครงการ 

3 โครงการ 

5 โครงการ 

168 โครงการ 

42 โครงการ 
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 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาลรวมทั้งสิ้น จํานวน 218 โครงการ มีโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 176 
โครงการ งบประมาณ 335,200,680 บาท คิดเปนรอยละ 80.73 ของโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล และมี
การดําเนินโครงการได 162 โครงการ คิดเปนรอยละ 92.05 ของโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ และมีการ
เบิกจายงบประมาณ 312,916,519.78     บาท คิดเปนรอยละ 93.35    ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งจําแนก
การดําเนินงานรายยุทธศาสตร ดังนี้                
 
 

ยุทธศาสตรที่  1ยุทธศาสตรที่  1        การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
  

 โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 62 โครงการ ไดดําเนินการ 62 โครงการ คิดเปนรอยละ  100   

ยุทธศาสตรที่  2ยุทธศาสตรที่  2      การพัฒนาดานเศรษฐกิจการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
 

 โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 4 โครงการ ไดดําเนินการ 4 โครงการ คิดเปนรอยละ  100   

ยุทธศาสตรที่  3   การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมยุทธศาสตรที่  3   การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม  
 

 โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 3 โครงการ ไดดําเนินการ 3 โครงการ คิดเปนรอยละ  100   
   

  ยุทธศาสตรที่  4  การพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางยุทธศาสตรที่  4  การพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชมุชนความเขมแข็งของชมุชน  
 

 โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 68 โครงการ ไดดําเนินการ 60 โครงการ คิดเปนรอยละ  

88.24 

  ยุทธศาสตรที่  5   การพฒันาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ยุทธศาสตรที่  5   การพฒันาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์  
 

 โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 39 โครงการ ไดดําเนินการ 33 โครงการ คิดเปนรอยละ  

84.63   

 

เนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีภารกิจหลักใน              
การดูแลทุกข บํารุงสุขของประชาชน และมีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ดังนั้น ยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานทั้ง 5 ยุทธศาสตร ถือวาเปนยุทธศาสตรที่สําคัญ ที่เทศบาลนครอุบลราชธานีจะตองดําเนินการให
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค จึงเห็นไดวาผลการดําเนินงานในภาพรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เปนอยางยิ่ง กลาวคือ ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคถึง รอยละ 80.73 

สวนที่  5  สรุปผลและวิเคราะหการดาํเนินโครงการ 

ตามแผนพฒันาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี                                            

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
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ภาคผนวกภาคผนวก  
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รายละเอียดโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ แหลงท่ีมา 

งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

งบที่เบิกจาย 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกถนนบูรพาใน(ขางบานเลขที1่11) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 688,700.00 620,151.95

2 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
อุบล-ตระการ6(ขางบานเลขที1่20/1) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 166,300.00 166,247.38

3 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกถนนสุริยาตร(ขางบานเลขที5่5) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 246,400.00 246,330.20

4 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
สุริยาตร 2 (ขางบานเลขที ่14/5) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 233,200.00 233,123.29

5 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกถนนบูรพาใน (ขางบานเลขที ่306) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 134,100.00 134,025.84

6 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนอุบล-
ตระการ(สวนที่เหลอื) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 820,500.00 820,154.67

7 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกซอยสรรพสิทธิ6์(ขางบานเลขที1่) 

รายไดจัดเกบ็เอง 175,000.00 174,909.01

8 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกถนนศรีแสงทอง(ขางบานเลขที4่/11) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 238,300.00 238,214.71

9 โครงการกอสรางขยายถนน คสล.ระบบระบาย
น้ําซอยสุขาสงเคราะห9(ขางบานเลขที2่99/11) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 562,300.00 562,210.08

10 โครงการกอสรางขยายถนน คสล.ระบบระบาย
น้ําซอยสุขาสงเคราะห9(ขางบานเลขที2่99/27) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,207,000.00 1,182,877.17

11 โครงการปรับปรุงระบบจราจร รายไดจัดเกบ็เอง 1,000,000.00 996,700.00

12 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกซอยสุขาอุปถัมภ13(ขางบานเลขที1่/3) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 98,000.00 96,874.33

13 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
ชยางกูร15(หลังบานพัก ตชด.) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 811,900.00 811,729.32

14 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
สุขาอุปถัมภ 1(ขางบานเลขที7่7) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 257,000.00 256,816.89

15 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
สุขาอุปถัมภ5(ขางบานเลขที5่) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 142,700.00 142,579.84

16 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แจงสนิท3/1 

เงินอุดหนุนทั่วไป 236,500.00 236,493.16
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ แหลงท่ีมา 

งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

งบที่เบิกจาย 

17 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําซอยพิชิต
รังสรรค8(ขางบานเลขที2่4) 

รายไดจัดเกบ็เอง 64,000.00 63,613.55

18 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําซอยแยกถนน
พิชิตรังสรรค(ขางบานเลขที9่9/1) 

รายไดจัดเกบ็เอง 136,700.00 136,468.14

19 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําซอยแยกถนน
เทพโยธี(ชวงทางเขาวัดปาใหญดานทศิ
ตะวันออก) 

รายไดจัดเกบ็เอง 93,000.00 92,002.81

20 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
พิชิตรังสรรค8(ขางบานเลขที6่28) 

รายไดจัดเกบ็เอง 293,000.00 292,977.00

21 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกถนนพโลชัย(ขางบานเลขที2่58) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 215,000.00 214,999.59

22 โครงการกอสรางถนน คสล.ระระบายน้ําซอยแยก
ถนนจงกลนิธารณ(ขางบานเลขที1่45/1) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 238,000.00 237,875.50

23 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกถนนภาษีเจริญ(ขางบานเลขที8่1) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,356,500.00 1,356,498.74

24 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกถนนราษฎรบาํรุง(ขางบานเลขที7่5) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 354,000.00 353,993.65

25 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําซอยอบุล-
ตระการ13(ขางบานเลขที6่1) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 113,500.00 113,237.25

26 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยอุบล-ตระการ
13 (ขางบานเลขที2่15) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 299,000.00 298,693.46

27 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
อุบล-ตระการ 12 

เงินอุดหนุนทั่วไป 311,000.00 310,981.81

28 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกถนนสรรพสิทธิ์(ขางบานเลขที1่14/2) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 273,600.00 273,561.41

29 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
เจริญราษฎร 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป 651,400.00 651,383.05

30 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกซอยบูรพาใน 10(ขางบานเลขที3่) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 156,600.00 156,530.32

31 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกถนนพนม (ขางบานเลขที1่08) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 463,800.00 463,783.37

32 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกถนนเลี่ยงเมือง(ขางบานเลขที1่23) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 254,000.00 247,019.16

33 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
สุขาสงเคราะห2(ขางบานเลขที1่38) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 780,000.00 771,664.09

34 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกซอยสุขาสงเคราะห6(ขางบานเลขที2่7) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 226,000.00 223,782.00
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ แหลงท่ีมา 

งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

งบที่เบิกจาย 

35 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกซอยสุขาสงเคราะห6(ขางบานเลขที3่7) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 167,000.00 166,784.77

36 โครงการกอสรางขยายถนน คสล.ระบบระบาย
น้ําซอยสุขาสงเคราะห9 (ขางบานเลขที ่283) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,399,000.00 1,376,153.66

37 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
สุขาสงเคราะห9(ขางบานเลขที2่87) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 345,000.00 343,676.54

38 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
สุขาอุปถัมป1(ขางบานเลขที1่4) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 383,000.00 374,487.55

39 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกซอยแจงสนิท21(ขางบานเลขที8่) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 159,500.00 159,076.38

40 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกซอยธรรมวิถี4(ขางบานเลขที2่7) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 176,500.00 176,458.09

41 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกซอยเลี่ยงเมือง5(ขางบานเลขที6่) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 190,600.00 190,530.13

42 โครงการกอสรางขยายถนน คสล.ซอยสุขาอุปถัมภ 9 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,404,000.00 1,403,727.38

43 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกถนนพโลชัย(ขางบานเลขที1่47) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 245,500.00 245,297.54

44 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกถนนพโลชัย(ขางบานเลขที1่57) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 230,000.00 229,768.24

45 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกถนนศรีณรงค(ขางบานเลขที2่08) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 156,800.00 156,749.22

46 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกถนนศรีณรงค(ขางบานเลขที2่83) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 166,000.00 165,946.98

47 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ํา
ซอยพโลชัย3(ขางบานเลขที5่6/9) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 154,000.00 153,998.00

48 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกถนนบูรพาใน(ขางบานเลขที1่11/1) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 791,600.00 733,914.39

49 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําถนน
อุปลีสาน - ถนนสุริยาตร - ถนนสรรพสิทธิ ์

รายไดจัดเกบ็เอง 30,065,000.00 29,733,657.57

50 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
ชยางกูร12(ชวงซอยชยางกูร10.1-รั้วกองบิน
21) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 878,800.00 878,720.19

51 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกซอยสรรพสิทธิ1์2(ขางบานเลขที4่1) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 211,500.00 211,416.30

52 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
แยกซอยสุขาสงเคราะห6(ขางบานเลขที1่) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 660,800.00 660,044.70

53 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
สรรพสิทธิ์ 11 

รายไดจัดเกบ็เอง 5,045,000.00 5,045,000.00
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54 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ํา
ถนนพโลชัย(ชวงถนนชวาลานอก-ซอยพโลชัย5) 

รายไดจัดเกบ็เอง 14,570,000.00 14,570,000.00

55 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ํา
ถนนพโลรังฤทธิ ์

รายไดจัดเกบ็เอง 21,262,000.00 21,262,000.00

56 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําถนน
บูรพานอก(ชวงถนนสรรพสทิธิ-์ถนนพโลรัง
ฤทธิ์)และถนนพิชิตรังสรรคฯ 

รายไดจัดเกบ็เอง 21,262,000.00 21,262,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

57 โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน รายไดจัดเกบ็เอง 200,000.00 199,958.00

58 
โครงการประกวดผักสวนครัวรั้วกินได                
(ตามโครงการพระราชดาํริ) 

รายไดจัดเกบ็เอง 50,000.00 50,000.00

59 
โครงการจัดตั้งกองอํานวยการรวมเทศบาลนคร
อุบลราชธานีและตํารวจทองเที่ยวอุบลราชธาน ี

รายไดจัดเกบ็เอง 30,000.00 30,000.00

60 โครงการเยาวชนฮักบานแพงเมืองสืบสานหมองเที่ยว รายไดจัดเกบ็เอง 50,000.00 50,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

61 โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม รายไดจัดเกบ็เอง 20,000.00 19,020.00

62 โครงการอบรมใหความรูการจัดการขยะเพื่อลดภาวะ
โลกรอน 

รายไดจัดเกบ็เอง 30,000.00 28,120.00

63 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว เงินอุดหนุนทั่วไป 883,400.00 883,335.27

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

64 โครงการสนบัสนุนงบประมาณในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพตดิ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 800,000.00 800,000.00

65 โครงการจางนักเรียน นักศึกษาทํางานในชวงปด 
ภาคเรียน 

รายไดจัดเกบ็เอง 50,000.00 31,100.00

66 โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 15,700.00 15,646.00

67 โครงการอบรมใหความรูแก อสม. และทัศน
ศึกษาดูงาน 

รายไดจัดเกบ็เอง 3,457,000.00 2,787,150.00

68 โครงการสนบัสนุนกิจกรรมวัน อสม. รายไดจัดเกบ็เอง 290,000.00 43,000.00

69 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. รายไดจัดเกบ็เอง 180,000.00 146,750.00

70 โครงการสนบัสนุนกิจกรรมชมรมผูสูงอาย ุ รายไดจัดเกบ็เอง 338,000.00 168,640.00

71 โครงการอบรมสมาชิกชมรมผูสูงอายุและ     
ทัศนศึกษาดูงาน 

รายไดจัดเกบ็เอง 4,000,000.00 1,478,200.00

72 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาล 

รายไดจัดเกบ็เอง 1,060,000.00 1,060,000.00

73 โครงการอบรมการใชสมุนไพรและการแพทย 
แผนไทย 

รายไดจัดเกบ็เอง 50,000.00 50,000.00
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74 โครงการรบับริจาคโลหิต รายไดจัดเกบ็เอง 40,000.00 33,750.00

75 โครงการรณรงคฉีดวคัซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
และควบคุมประชากรสุนัข 

รายไดจัดเกบ็เอง 100,000.00 97,050.00

76 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที ่(สปสช.) 

รายไดจัดเกบ็เอง 1,911,400.00 1,911,400.00

77 โครงการพัฒนาตลาดสดดานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและทัศนศึกษาดูงาน 

รายไดจัดเกบ็เอง 355,000.00 345,300.00

78 โครงการสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส รายไดจัดเกบ็เอง 210,000.00 203,000.00

79 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน (SBMLD) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000.00 1,000,000.00

80 โครงการสงเสริมกิจกรรมลูกเสอืและยุวกาชาด รายไดจัดเกบ็เอง 100,000.00 57,320.00

81 โครงการประกวดการผลิตสื่อการสอนของ
พนักงานครูเทศบาล 

รายไดจัดเกบ็เอง 40,000.00 26,444.00

82 โครงการประกวดความเปนเลศิทางวิชาการ รายไดจัดเกบ็เอง 30,000.00 29,000.00

83 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา รายไดจัดเกบ็เอง 758,100.00 717,685.00

84 โครงการแขงขันคนเกงในทองถิ่น รายไดจัดเกบ็เอง 50,000.00 48,200.00

85 โครงการคัดเลือกครูผูสอนดีเดน รายไดจัดเกบ็เอง 100,000.00 98,744.00

86 โครงการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน รายไดจัดเกบ็เอง 50,000.00 40,500.00

87 โครงการเขาคายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ 

รายไดจัดเกบ็เอง 200,000.00 193,146.00

88 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 100,000.00

89 โครงการเขารวมกิจกรรมองคการวิชาชีพนัก
ธุรกิจในอนาคตแหงประเทศไทย 

รายไดจัดเกบ็เอง 70,000.00 70,000.00

90 โครงการหนูนอยฟนสวย รายไดจัดเกบ็เอง 20,000.00 19,999.00

91 โครงการเขาคาย Day Camp รายไดจัดเกบ็เอง 30,000.00 29,943.00

92 โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวันนักเรียนใจ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 32,158,100.00 32,151,600.00

93 โครงการสนบัสนุนอาหารเสริมนมนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 23,461,600.00 22,494,642.00

94 โครงการนิเทศ ตดิตามผลการจัดการศึกษาและ
การประเมินคุณภาพทางการศึกษา 

รายไดจัดเกบ็เอง 25,000.00 24,980.00

95 โครงการสรุปผลการดําเนนิงานดานการจัด
การศึกษาประจําป 

รายไดจัดเกบ็เอง 40,000.00 40,000.00

96 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมงคล
เฉลิมพระขนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

รายไดจัดเกบ็เอง 175,000.00 170,000.00

97 โครงการสนบัสนุนการจัดงานของเทศบาล รายไดจัดเกบ็เอง 165,000.00 97,380.00
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98 โครงการสนบัสนุนการจัดงานประเพณีแหเทียน
พรรษา 

รายไดจัดเกบ็เอง 3,000,000.00 2,938,280.00

99 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ
และบวงสรวง 4 มุมเมือง 

รายไดจัดเกบ็เอง 30,000.00 23,900.00

100 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุ
แหงชาติและวันครอบครัว 

รายไดจัดเกบ็เอง 1,500,000.00 1,485,989.00

101 โครงการพิธีทางศาสนาและประเพณีตาง ๆ รายไดจัดเกบ็เอง 100,000.00 6,850.00

102 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมคร ูนักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา 

รายไดจัดเกบ็เอง 100,000.00 100,000.00

103 โครงการพิธีทางศาสนาและประเพณีตาง ๆ รายไดจัดเกบ็เอง 27,000.00 15,000.00

104 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศน
ศึกษาดูงาน 

รายไดจัดเกบ็เอง 2,350,000.00 1,067,145.00

105 โครงการประชุมชุมชน รายไดจัดเกบ็เอง 50,000.00 38,000.00

106 โครงการจัดทาํแผนชุมชนเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

รายไดจัดเกบ็เอง 20,000.00 10,500.00

107 โครงการสาํรวจขอมูลชุมชน (จปฐ.) รายไดจัดเกบ็เอง 14,000.00 13,500.00

108 โครงการแขงขันกีฬาภายในเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

รายไดจัดเกบ็เอง 300,000.00 300,000.00

109 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ รายไดจัดเกบ็เอง 100,000.00 99,360.00

110 โครงการแขงขันกีฬาและฝกอบรมกีฬาเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 

รายไดจัดเกบ็เอง 950,000.00 852,610.00

111 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

รายไดจัดเกบ็เอง,
รายไดอื่น ๆ,เงินสะสม 

9,964,080.00 597,511.00

112 โครงการสนบัสนุนอปุกรณกีฬาใหแกชุมชนใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

รายไดจัดเกบ็เอง 100,000.00 99,460.00

113 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ รายไดจัดเกบ็เอง 300,000.00 300,000.00

114 โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน รายไดจัดเกบ็เอง 200,000.00 199,628.00

115 โครงการรณรงคจัดระเบียบเมือง รายไดจัดเกบ็เอง 180,000.00 179,500.00

116 โครงการเทศกิจอาสาจราจร รายไดจัดเกบ็เอง 210,000.00 207,200.00

117 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน รายไดจัดเกบ็เอง 200,000.00 199,620.00

118 โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการฝกอบรมเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร"อุบลฮักแพง"ประจําป 2555 

เงินอุดหนุนทั่วไป 9,600.00 9,600.00

119 โครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เงินอุดหนุนทั่วไป 5,420,000.00 5,419,235.43

120 โครงการสนบัสนุนงบประมาณโครงการบรรพชา
สามเณรและบวรศีลจาริณีภาคฤดรูอนป
พุทธศักราช2555 

รายไดจัดเกบ็เอง 171,000.00 171,000.00
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121 โครงการศูนยการเรียนรูสําหรบัเด็กปฐมวัยของ
สถานศึกษาสังกดัองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปฯ2555 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค 

50,000.00 50,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

122 โครงการสงเสริมการดําเนินกิจกรรม 5 ส รายไดจัดเกบ็เอง 20,000.00 10,000.00

123 โครงการประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาล
นครอบุลราชธาน ี

รายไดจัดเกบ็เอง 73,000.00 28,900.00

124 โครงการมอบโลหประกาศเกียรติคุณแกผู
เกษียณอายุราชการสําหรับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจํา 

รายไดจัดเกบ็เอง 50,000.00 50,000.00

125 โครงการมอบโลหประกาศเกียรติคุณแกผู
เกษียณอายุราชการสําหรับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจํา 

รายไดจัดเกบ็เอง 50,000.00 50,000.00

126 โครงการใหทุนการศึกษาระดับปรญิญาตรีและ
ปริญญาโท 

รายไดจัดเกบ็เอง 504,000.00 100,100.00

127 โครงการฝกอบรมเผยแพรความรูการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รายไดจัดเกบ็เอง 100,000.00 100,000.00

128 โครงการฝกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและทศันศึกษาดูงาน  

รายไดจัดเกบ็เอง 300,000.00 294,317.00

129 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในสํานักปลัดเทศบาล รายไดจัดเกบ็เอง 1,086,200.00 1,074,000.00

130 โครงการจัดทาํปายชื่อประจําสํานัก/กอง/ฝาย รายไดจัดเกบ็เอง 150,000.00 149,000.00

131 โครงการกอสรางระบบโรงสบูน้ําใตดนิพรอม
ระบบประปาอาคารสํานักงานเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

รายไดจัดเกบ็เอง 470,000.00 470,000.00

132 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในสํานักการชาง รายไดจัดเกบ็เอง 2,606,300.00 1,026,300.00

133 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในสํานักการคลัง รายไดจัดเกบ็เอง 155,900.00 125,400.00

134 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในโรงเรียน
เทศบาลบรูพาอุบล 

รายไดจัดเกบ็เอง 53,000.00 44,800.00

135 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในโรงเรียน
เทศบาล 2 หนองบัว 

รายไดจัดเกบ็เอง 650,900.00 617,900.00

136 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในโรงเรียน
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

รายไดจัดเกบ็เอง 99,600.00 99,600.00

137 โครงการกอสรางอาคารโรงอาหารชั้นเดียวโลง
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวทิยาคาร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,750,000.00 5,721,083.71

138 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในโรงเรียน
เทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ 

รายไดจัดเกบ็เอง 50,000.00 50,000.00
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ แหลงท่ีมา 

งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

งบที่เบิกจาย 

139 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในโรงเรียน
เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 

รายไดจัดเกบ็เอง 60,000.00 48,000.00

140 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในกองวิชาการและ
แผนงาน 

รายไดจัดเกบ็เอง 23,000.00 15,990.00

141 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

รายไดจัดเกบ็เอง,เงิน
สะสม 

4,928,900.00 4,916,400.00

142 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในกองสวัสดิการสังคม รายไดจัดเกบ็เอง 9,800.00 9,800.00

143 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในหนวยตรวจสอบ
ภายใน 

รายไดจัดเกบ็เอง 2,500.00 2,500.00

144 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในสถานธนานุบาล 2 รายไดจัดเกบ็เอง 40,000.00 28,280.00

145 โครงการสนบัสนุนงบประมาณการจัดงานกาชาด
และงานปใหม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 100,000.00

146 โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษี
ทองถิ่น 

รายไดจัดเกบ็เอง 200,000.00 70,000.00

147 โครงการประชาสัมพันธเฉพาะกิจ รายไดจัดเกบ็เอง 100,000.00 97,500.00

148 โครงการจัดทาํวารสารเทศบาลฉบับรายเดอืน รายไดจัดเกบ็เอง 50,000.00 50,000.00

149 โครงการจัดทาํหนังสอืรายงานกิจการในรอบป รายไดจัดเกบ็เอง 200,000.00 199,500.00

150 โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัตหินาที่ของ อปท. จ.อุบลฯ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 8,000.00 8,000.00

151 โครงการติดตั้งสถานีเครือขายแจงเตอืนสาธารณ
ภัยภาคประชาชน 

รายไดจัดเกบ็เอง 100,000.00 100,000.00

152 โครงการปรับปรุงอาหารเรียน 4 ชั้น ใตถุนโลง
โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,690,000.00 1,690,000.00

153 โครงการกอสรางตอเติมอาคารตลาดสดเทศบาล 
3 (ตลาดใหญ) และศูนยจําหนายผลติภัณฑ 
OTOP  

รายไดจัดเกบ็เอง 4,050,000.00 4,050,000.00

154 โครงการปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

รายไดจัดเกบ็เอง 100,000.00 100,000.00

รวม 235,090,680.00 216,300,171.78

 

ที่มา : สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 
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.25. 

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  

และไดรับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

ลําดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ แหลงท่ีมา งบที่ไดรับ งบที่เบิกจาย 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
1 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยแจง

สนิท 1 พรอมอุโมงคลอดถนนชลประทาน – ทาบอ 
และกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําถนนชยางกูร 
(ชวงถนนชยางกูร 10 – ซอยชยางกูร 20, ซอยชยางกูร 
2.1 – ถนนราชธานี) 

จายขาดเงินสะสม 44,670,000.00 44,668,000.00 

2 โครงการกอสรางปรังปรุงถนนหินคลุก ซอยพโลชัย 5 
เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

9,940,000.00 9,937,000.00 

3 โครงการกอสรางปรบัปรุงถนนหินคลุก ซอยพโลชัย 9 
เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

9,820,000.00 9,817,000.00 

4 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําถนนสมเด็จ 
เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

9,995,000.00 9,993,000.00 

5 
โครงการกอสรางถนน คสล.คันบอบําบัดน้ําเสียเชื่อม 
คลองบรูพา 

เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

9,991,000.00 9,991,000.00 

6 
โครงการปรับปรุงเสริมคันบอบาํบดัน้ําเสียพรอมผิว
จราจร 

เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

9,991,000.00 9,991,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

7 โครงการมวยปล้ําชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 
2554 

จายขาดเงินสะสม 300,000.00 300,000.00 

8 โครงการงานสัปดาหสงเสริมวิสาขบูชาโลก ประจําป 
2555 (งานฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ป แหงการ
ตรัสรูของพระพุทธเจา) 

จายขาดเงินสะสม 1,350,000.00 1,247,810.00 

รวม 96,057,000.00 95,944,810.00 
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คณะผูจัดทํา 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

 

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

 
 

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล 
  

1. นายไพฑูรย ปูคะภาค ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. นางสมลักษณ บุญณพัฒน คณะอนุกรรมการ 
3. น.ส.ธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ คณะอนุกรรมการ 
4. น.ส.ภัสรา สวัสดิ์กุล คณะอนุกรรมการ 
5. นางสําราญ ปุณณะบุตต คณะอนุกรรมการ 
6. น.ส.สุภมาส รวมชาติ คณะอนุกรรมการ 
7. นางขวัญชนก สิงหรา คณะอนุกรรมการ 
8. น.ส.ลําพรรณ คุณประชา คณะอนุกรรมการ 
9. นางนิตยา ขวัญนู คณะอนุกรรมการ 
10. นายสมคิด นาสินสง คณะอนุกรรมการ 
11. นางสุนทรี ทินกรวงศ คณะอนุกรรมการ 
12. นางนิดารัตน ศรีโสภาพ คณะอนุกรรมการ 
13. นางสุรัสวดี บุญลา คณะอนุกรรมการ 
14. น.ส.ยุพาภรณ ทองไทย คณะอนุกรรมการ 
15. นางจุฑารัตน สัตนันท คณะอนุกรรมการและเลขานุการ 
16. น.ส.สุรีรัตน สิงหหมุย คณะอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 


