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ดวยรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 ไดบัญญั ติ ใ ห องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจั ด ทํ า งบประมาณการใช จ า ยและ
ผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และกํ า กั บการบริ ห ารจั ด การองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น
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รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจํ า ปง บประมาณ
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เครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีตอไป
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.ข.

สวนที่ 1 บทนํา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เป น หน ว ยองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
รูป แบบหนึ่ง ที่ปจ จุบ ันไดรับ การกระจายอํ า นาจจากส ว นกลางเพิ่ม มากขึ้ น
แตถึงอยางไรก็ตาม แมวาจะมีอํานาจเพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิน่
สวนใหญก็ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ ดั ง นั้ น เพื่อ ให ก ารดํ า เนิ น งานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
เปนไปอยางมีประสิทธิภ าพ และประสิทธิผล มีความโปรงใส และเกิดประโยชน
สูงสุดแกทองถิ่นตน จึงจําเปนตองมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่ ง ป จ จุ บั น
ปรับเปลี่ยนเปน แผนยุทธศาสตร และแผนพั ฒ นาท องถิ่ นสามป อั น เป น
เครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ น สามารถ
ดําเนินงานไดตามเปาหมายที่ว างไว
การวางแผน มีความสําคัญ 5 ประการ คือ
1) เปนการลดความไมแ น นอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต
2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหม ๆ เขามาในองคกร
3) ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ป รารถนา
4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน
5) ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน
สรุป การวางแผน คือ ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt)
เพื่ อตั ด สิ นใจเลื อ กแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด สํ า หรั บอนา คต เพื่ อให
องคกรบรรลุผลตามเปาหมายที่กํา หนดไว

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

บทนํา

สวนที่ 2 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

การกํากับ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เปนกิจกรรม
ที่สําคัญที่มุงรวบรวมและวิเคราะห ข อ มู ล ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณภาพ
เพื่อเสนอใหผูบ ริหาร และผู รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น งานในโครงการหรื อ
กิจกรรมตางๆ ไดทราบผลการดําเนินงาน จึงไดกําหนดกลไกในการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาล เพื่อ ให ส ามารถนํ า ผลประเมิ น มาใช ใน
การวางแผนในปตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหมีการปรับปรุง วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานหรื อ
ปรับเปลี่ยนเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับทรัพยากร
หรือสภาพแวดล อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงในระหว า งนี้ และในป ต อ ไปได ด ว ย
ตลอดจนเกิดผลประเมินมาใชในการวางแผน ในป ต อ ไป การประเมิ น ผล
แผนพัฒนาเทศบาล มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลที่ กํ า หนดไว โดย
พิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบ ัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป า หมาย และ
คุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการตางๆ
2. เพื่อทราบปญ หาอุปสรรคการดําเนินงานเปนระยะๆ ทําไปคูกับ การปรับปรุง
แผนพัฒนาเทศบาล
3. เพื่อตองการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิ บั ติ ง านตามแผนพัฒ นา
เทศบาล เพื่อนําไปใชประโยชน ในการจัดทําแผนพัฒ นาเทศบาลในระยะ
ตอไป
4. เพื่อตองการทราบประโยชนที่ไดจากแผนพัฒนาเทศบาล ในการดําเนินการ
บริหารและการพัฒนาประสิท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนท องถิ่ นจะมี
แผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไหร ก็ ต าม แต ห ากไม ส ามารถบ ง ชี้ ถึ ง ผล
การดํา เนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสํ า เร็ จ ของ
แผนพัฒนาทองถิ่นได ระบบติดตาม จึงเปนเครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ที่ จ ะช ว ย
ในการปรับ ปรุงประสิทธิภ าพในการดําเนินงานรวมถึง ระบบประเมิ นผล
ที่คอยเปน ตั ว บ ง ชี้ ว า ผลจากการดํ า เนิ น งานเป น ไปตามเป า หมายที่
กําหนดไวห รือไมอย า งไร เพื่อ นํ า ข อ มู ล ดั ง กล า วมาใช ในการปรั บ ปรุ ง
แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน

.2.

 “ แผนพัฒนา ” หมายความรวมถึง แผนยุท ธศาสตรการพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามป
 “ แผนยุทธศาสตรการพัฒ นา หมายความว า แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ซึ่ ง แสดงถึ ง วิ สั ย ทั ศ น พัน ธกิ จ และ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุ ท ธศาสตร ก ารพัฒ นา
จังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน
 “ แผนพัฒนาสามป ” หมายความวา แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ส อดค ล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารพัฒ นา อั น มี
ลักษณะเปนการกํ า หนดรายละเอี ย ดแผนงาน โครงการพัฒ นาที่ จั ด ทํ า ขึ้ น
สํ า หรั บ ป ง บปร ะมาณแต ล ะป ซึ่ ง มี ค วามต อ เนื่ อ ง และเป นแผนก าวหน า
ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
 แผนการดํา เนินงาน หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 โครงการพัฒนา หมายความว า โครงการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค ส นองต อ แผน
ยุท ธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และดําเนิน การเพื่อ ให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว
 การเปลี่ยนแปลง หมายความวา การทําใหวัตถุป ระสงคและสาระสํ า คั ญ ของ
แผนพัฒนาเปลี่ย นแปลงไปจากเดิม
 การเพิ่มเติม หมายความวา การเพิ่ม เติ ม แผนงาน โครงการที่ ไม มี อ ยู ใน
แผนพัฒนาสามปใหป รากฏอยูในแผนพัฒนาสามป

ที่มา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดว ยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท องถิ่น พ.ศ.2548
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นิยามศัพททเี่ กี่ยวของ

.3.

สวนที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
เทศบาลนครอุบลราชธานี
วิสัยทัศน
"เราจะทํา งานรวมกันอยางมื ออาชีพ เน นการประสานงานและการมีสวนร วมของทุกฝา ย
โดยมีประชาชนเป นศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
ใหเกิดความพึงพอใจสู งสุด และมีคุณ ภาพชีวิตที่ ดีที่สุด ”

ยุท ธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จากวิสัยทัศ นของเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และตั ว แทนชุ ม ชนในเขตเทศบาล ได ร ว มกั น กํ า หนดเป น ยุ ท ธศาสตร ก าร
พัฒนาและจัดลําดับ ความสําคัญเรงดวน ดังนี้

ยุท ธศาสตรการพัฒนาแตละดานมีแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร
3. ปรับปรุงและพัฒนาการวางผังเมือง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. การแกไขปญหาความยากจนและเพิ่มรายไดของประชาชน
2. สงเสริมสินคาผลิตภั ณฑชุมชน
3. สงเสริมและพัฒนาการท องเที่ยวและการใหบริการ
4. ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนสง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. สรางจิตสํานึก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบําบัด น้ําเสีย
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย
4. ปรับปรุงและพัฒนาแมน้ํา แหลงน้ําธรรมชาติ
5. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภู มิทัศนของเมือง
6. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ พักผอนหยอนใจ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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4. ยุทธศาสตรการคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการแกไขปญ หาความเดือดรอ นของประชาชน
2. ปรับ ปรุงและพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. จัดระเบียบชุมชนในการสรางความปลอดภัย และเปนระเบียบเรียบรอย
4. รณรงค ประชาสัมพั นธ เผยแพรใหความรู และสรางความเข็มแข็งของชุมชน เพื่อ
ปองกัน ปญ หายาเสพติด
5. สงเสริมสุขภาพอนามัย และใหความรูแกประชาชน
6. จัดการสุขาภิบ าลชุมชนและสถานที่
7. สงเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมใหแกประชาชน
8. ปรับปรุงและพัฒนาการเรีย นการสอน หลักสูตร สื่ อการเรีย นการสอน และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
9. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการดานการศึก ษา
10. สงเสริมเอกลัก ษณ และประเพณีท องถิ่น
11. สงเสริมและทํา นุบํารุงศาสนา
12. สงเสริมภาครัฐ /เอกชน/ประชาชน ในการมีสว นรวมพัฒนาการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิป ไตย
13. สงเสริมการมี สวนรวมของชุมชน
14. สงเสริมและพัฒนากีฬาสากล และกีฬ าพื้นบาน
15. สงเสริมกิจกรรมนั นทนาการและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ในการปฏิบ ัติงาน
ปรับปรุงและพัฒนารายได
สงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของทองถิ่ น
ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. สงเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณกับหนวยงานอื่นภายในประเทศ
และตางประเทศ
8. สงเสริมและพัฒนาการบูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหนวยงาน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

.5.

สวนที่ 4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ป 2554
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป (2554-2556)
ตารางที่ 1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒ นาเทศบาล 3 ป (2554-2556)
จํานวน
โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

งบประมาณ (บาท)

1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

201

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ

15

2,700,000

3. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

20

709,958,000

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรา งความเขมแข็งของชุมชน

238

298,270,915

5.การพัฒนาระบบบริหารงานและมุงผลสัมฤทธิ์

108

255,459,963

582

1,532,771,078

รวม

266,382,200

ที่มา : แผนพัฒ นาเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2554-2556) เทศบาลนครอุบลราชธานี

จํ านวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป จําแนกรายยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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งบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป จําแนกรายยุท ธศาสตร
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ตารางที่ 2 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตรการพัฒนา

จํา นวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

84

201,824,200

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ

9

386,647,000

3. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

11

710,937,000

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรา งความเขมแข็งของชุมชน

90

120,908,402

5.การพัฒนาระบบบริหารงานและมุงผลสัมฤทธิ์

59

150,223,963

253

1,570,540,565

รวม

ที่มา : แผนพัฒ นาเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2554-2556) เทศบาลนครอุบลราชธานี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

.7.

จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกรายยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ
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งบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกรายยุทธศาสตร
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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2. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปงบประมาณ
พ.ศ.2554
2.1 แหลงงบประมาณ
การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มี จํ า นวน
โครงการที่สามารถดําเนินการได (ไดรับ อนุมัติงบประมาณ) ทั้งสิ้น 127 โครงการ งบประมาณ 198,438,640 บาท
ซึ่งจําแนกตามรายยุท ธศาสตร ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํา นวนโครงการ/งบประมาณที่สามารถดําเนินการได ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
งบประมาณ
ยุทธศาสตร
โครงการ
พ.ศ.2554
1.ยุท ธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

38

61,073,600

2.ยุท ธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

3

350,000

3.ยุท ธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล อม

2

5,100,000

4.ยุท ธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

64

83,440,040

5.ยุท ธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์

20

48,475,000

127

198,438,640

รวม
2.2 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒ นาเทศบาล ประจํา ป 2554

ตารางที่ 4 ผลการดําเนินงานโครงการเที ยบกับโครงการที่สามารถดําเนิ นการไดประจํา ปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 จํา แนกรายยุทธศาสตร
ยุท ธศาสตร
1.การพัฒนาโครงสรางพื้น ฐาน

จํานวนโครงการ
เปาหมาย ผลดําเนินงาน

รอยละ

38

38

100

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ

3

3

100

3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล อม

2

1

50

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

64

58

90.62

5. การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์

20

19

95

127

119

93.70

รวม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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โดยภาพรวมผลการดําเนินโครงการตลอดป 2554 เทีย บกับ เปาหมายโครงการที่สามารถดําเนินการได
เทศบาลนครอุบลราชธานีสามารถดําเนินงานโครงการได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเป น อย า งยิ่ ง
จะเห็นไดจากจํา นวนโครงการทั้ ง สิ้ น 127 โครงการ สามารถดํ า เนินการได สํ า เร็ จ 119 โครงการ
รอยละ 93.70
หากพิจารณาผลการดําเนินงานรายยุ ท ธศาสตร พบว า ยุ ท ธศาสตร ก ารพัฒ นาโครงสร า งพื้น ฐาน,
ยุท ธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานโครงการ ร อ ยละ 100,ส ว นยุ ท ธศาสตร ก ารพัฒ นาระบบ
บริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ยุท ธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขม แข็ ง ของชุ ม ชน และ
ยุท ธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการดําเนินงานโครงการ รอยละ 95, 90.62 และ
รอยละ 50 ตามลําดับ
2.3 การใชจายงบประมาณ
เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการ เทียบกับ โครงการที่ ส ามารถ
ดําเนินการได ซึ่ ง มี โ ครงการที่ ได มี ก ารเบิ ก จ า ยงบประมาณ ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 119 โครงการ งบประมาณ
195,143,482 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ตารางที่ 5 ผลการใชจา ยงบประมาณโครงการเที ย บกั บ งบประมาณที่ ได รั บ ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2554 จําแนกตามรายยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
งบที่ ไดรับ
งบที่เบิกจาย
รอยละ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้ นฐาน
61,073,600
61,052,370
99.96
2. ยุท ธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
350,000
348,710
99.63
3. ยุท ธศาสตรการพัฒนาทรั พยากรธรรมชาติ
5,100,000
5,097,500
99.95
และสิ่งแวดลอม
4. ยุท ธศาสตรการพัฒนาคุ ณภาพชีวิตและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
83,440,040
80,452,276
96.42
5.ยุท ธศาสตรการพัฒนาระบบ
48,475,000
48,192,626
99.42
บริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
รวม
198,438,640
195,143,482
98.34
โดยภาพรวมผลการใชจายงบประมาณโครงการตลอดป 2554 เทีย บกับ งบประมาณที่ ได รั บ เทศบาล
นครอุบลราชธานี มีการเบิกจายจาก งบประมาณที่ไดรับ 198,438,640 บาท เบิกจา ย 195,143,482 บาท
คิดเปนรอยละ 98.34
หากพิจารณารายยุท ธศาสตร พบวา มีการเบิ ก จ า ยในแต ล ะยุ ท ธศาสตร ม ากกว า ร อ ยละ 90 ขึ้ น ไป
เรีย งตามลําดับ ดังนี้ ยุท ธศาสตรการพัฒนาด า นโครงสร า งพื้น ฐาน ร อ ยละ 99.96, ยุ ท ธศาสตร ก ารพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอยละ 99.95 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ รอยละ 99.63 ยุท ธศาสตร
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน รอยละ 96.42 และยุทธศาสตรการพัฒ นาระบบ
บริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ รอยละ 99.42 ตามลําดับ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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2.4 โครงการที่สามารถดําเนินการได แตไมไดดําเนินการ มีจํานวนทั้งสิ้น 8 โครงการ
งบประมาณ 1,561,000 บาท ดังนี้
ตารางที่ 6 โครงการที่ไมไดดําเนินการ
โครงการ
1. โครงการเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน

2.โครงการประชุมชุมชน
3.โครงการชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัยและผูที่ไดรับ ผลกระทบ
จากโครงการพัฒนาของเทศบาล
4.โครงการอบรมการใชสมุนไพรและ
การแพทยแผนไทย
5.โครงการสนับสนุ นสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูพิการ
6.โครงการสนับสนุ นเบี้ย ยัง ชีพผูสูงอายุ

งบประมา
เหตุผลที่ ไม ไดดําเนินการ
ณ (บาท)
35,000 จะดําเนินการรณรงครว มกับโครงการคั ด แยกของเสี ย
อันตรายในเขตเทศบาลและโครงการแปรรูป ขยะอินทรีย
ซึ่งจะดําเนินการในปง บประมาณ 2555
50,000 จะดําเนินการในปงบประมาณ 2555
50,000 ในป ง บประมาณ 2554 ไม มี ผู ได รั บ ผลกระทบจาก
โครงการพัฒนาเทศบาล
70,000

โอนไปสมทบโครงการเทศบาลเคลื่อนที่

403,000 ใชงบประมาณจากสวนกลาง
932,000 ใชงบประมาณจากสวนกลาง

7.โครงการอุดหนุนเทศบาลเจาภาพการ
จัดนิทรรศการทางวิชาการ

20,000

8.โครงการเทศบาลคูมิตร (Municipal
Partnerships Program)

1,000

เนื่องจากโครงการนี้ มี ก ารดํ า เนิ น การเสร็ จ สิ้ น ไปแล ว
กอนที่เทศบัญญัติจ ะประกาศใช จึ ง ไม ส ามารถอุ ด หนุ น
ใหกับ อปท. เจาภาพได
เพื่อรับรองเมืองคูมิตร ตลอดปง บประมาณ พ.ศ.2554
ไม ไ ด รั บก ารป ระ สานจ ากเ มื อ งคู มิ ต ร จึ งไม มี ก าร
ดําเนินการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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2.5 รายละเอียดโครงการประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามงบอุด หนุนทั่ วไป,ขออนุมั ติ จ า ยขาด
เงินสะสม,และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ
ตารางที่ 7 การเบิกจายงบประมาณประจํา ป พ.ศ. 2554 จําแนกตามงบอุดหนุนทั่วไป,ขออนุมัติจายขาด
เงินสะสม,และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการ
เงินอุดหนุนทั่วไป
1. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยชยางกูร 34
(ขางบานเลขที่ 111)
2. โครงการกอสรางขยายถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 40
3. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยสุขาสงเคราะห 9
4. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 9
(ขางบานเลขที่ 19)
5. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยชยางกูร 20
6. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยสุขาสงเคราะห 19
(ขางบานเลขที่ 383)
7. โครงการกอสรางขยายถนน คสล. ซอยธรรมวิถี 1
8. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยสุขาสงเคราะห 21
9. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยสุขาสงเคราะห 1.1
(ขางบานเลขที่ 19)
10. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยเชื่อมซอยสุริย าตร
20-22 (ขางบานเลขที่ 23)
11. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 12
12. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสุริยาตร 16
13. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 9
14. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนสุรศักดิ์
(ขางบานเลขที่ 18/1)
15. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนสุรศักดิ์
(ขางบานเลขที่ 46)
16. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนพโลชัย
(ขางบานเลขที่ 302)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

งบประมาณ
งบที่ ไดรับ

งบที่เบิกจาย

566,000

565,300

977,000
1,990,000
929,000

977,000
1,989,500
928,700

1,968,000
1,247,000

1,967,000
1,247,000

203,000
246,000
148,000

202,500
245,800
147,800

954,000

953,800

1,983,000
348,000
1,849,000
250,000

1,982,000
347,500
1,849,000
249,700

282,000

281,700

139,000

138,790
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โครงการ

งบประมาณ
งบที่ ไดรับ
71,000

งบที่เบิกจาย
70,850

18. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนสมเด็จ
(ขางศูนยบ ริการสาธารณสุข 4 ชวงที่ 2)

1,987,000

1,986,500

19. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนอุบล – ตระการ
(ชวงปมน้ํามัน ถึง ซอยอุบ ลตระการ 11)

1,773,600

1,773,000

20. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนอุบล – ตระการ
(ชวงซอยอุบ ลตระการ 13 ถึง คลองนาควาย)

1,998,000

1,997,000

21. โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนอุปลี สาน
(ชวงถนนชยางกูร ถึง ถนนแจงสนิท ดานทิศ เหนือ)
22. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําถนนพโลรังฤทธิ์
(ชวงถนนพลแพน ถึง ถนนบูรพาใน)
23. โครงการรณรงคเพื่อปองกั นยาเสพติด ในสถานศึกษา
24. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล ฐานในเขตเทศบาล
25. โครงการสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
26. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรีย นโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครอุบลฯ
27. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมนักเรียนโรงเรีย นในสังกัดเทศบาลฯ
สังกัด สพฐ. และสังกัดกรมศาสนา
28. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM)
29. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

1,997,000

1,996,500

1,947,000

1,946,500

15,700
1,060,000
210,000
29,699,800

15,678
1,060,000
196,000
29,668,600

25,021,700

23,468,282

2,800,000
75,000

2,800,000
75,000

300,000

300,000

100,000

100,000

866,045

866,045

883,052

883,052

17. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนพโลชัย
(ขางบานเลขที่ 313)

เงินจา ยขาดสะสม
30. โครงการจัดการแขงขันกีฬ าและนันทนาการผู สูงอายุ ประจําป 2554
31. โครงการจัดการแขงขันกาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 6 ประจําป 2554
32. โครงการเสริมสรางความสัมพันธเมืองคูมิตรนานาชาติกับ
จังหวัดอุบ ลราชธานี
33. โครงการมหกรรมกีฬ าทางบก ทางน้ํา และทางอากาศเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกีย รติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระชนมายุ 84 พรรษา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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โครงการ
34. โครงการสงเสริมและพัฒนากีฬานักเรีย นเพื่อการแขงขันในระดับ
นานาชาติ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
35. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหว ยมว ง
36. โครงการกอสรางถนน คสล. กุดปลาขอ นอก
เงินอุดหนุนทั่วไปและเงิ นรายได
37. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเขื่อนธานี 1
- เงินอุดหนุนทั่ว ไป

งบประมาณ
งบที่ ไดรับ
300,000

งบที่เบิกจาย
300,000

5,100,000
9,900,000

5,100,000
9,900,000

1,987,000
1,014,140
1,986,500

- เงินรายได

972,860

จากผลการดําเนินโครงการและการเบิกจายงบประมาณจากแหล ง งบประมาณอื่ น อั น ได แ ก งบอุ ด หนุ น
ทั่ว ไป,งบจายขาดเงินสะสม,และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ มีจํานวนทั้งสิ้น 37 โครงการ ดังนี้
- โครงการที่ไดรับ งบอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 29 โครงการ
- โครงการที่ข ออนุมัติจายขาดเงินสะสม
จํานวน 5 โครงการ
- โครงการที่ไดรับ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
จํานวน 2 โครงการ
- โครงการที่ไดรับ เงินอุดหนุนทั่ว ไปและเงินรายได
จํานวน 1 โครงการ
ที่มา : แผนพัฒนาเทศบาล 3 ป,แผนพัฒนาเพิ่มเติมครั้งที่ 1-4,เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป
พ.ศ.2554

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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สวนที่ 5 สรุปผลและวิเคราะหการดําเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 จํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาลรวมทั้งสิ้น 253 โครงการ มีโครงการที่สามารถดําเนินการได 127 โครงการ คิดเป น ร อ ยละ
50.20 ของโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ในจํานวน 127 โครงการ ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 198,438,640 บาท
มีการดําเนินโครงการ 119 โครงการ รอยละ 93.70 และมีการเบิกจายงบประมาณ 195,143,482 บาท คิ ด เป น
รอยละ 98.34 ของงบประมาณที่ไดรับ ซึ่งจําแนกการดําเนินงานรายยุท ธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
โครงการที่สามารถดําเนินการได จํานวน 38 โครงการ ไดดําเนินการ 38 โครงการ คิดเปนรอยละ 100

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
โครงการที่สามารถดําเนินการได จํานวน 3 โครงการ ไดดําเนินการ 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 100

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการที่สามารถดําเนินการได จํานวน 2 โครงการ ไดดําเนินการ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 50

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
โครงการที่สามารถดําเนินการได จํานวน 64 โครงการ ไดดําเนินการ 58 โครงการ คิดเปนรอยละ 90.62

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
โครงการที่สามารถดําเนินการได จํานวน 20 โครงการ ไดดําเนินการ 19 โครงการ คิดเปนรอยละ 95
เนื่ อ งจากเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี เป น หน ว ยงานองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่มีภารกิ จหลั ก
ในการดู แ ลทุ ก ข บํา รุ ง สุ ข ของประชาชน และมี ค วามใกล ชิ ด กั บ ประชาชนมากที่สุด ดั งนั้น ยุ ทธศาสตร การ
ดํา เนิ น งานทั้ ง 5 ยุ ท ธศาสตร ถื อ ว า เป น ยุ ท ธ ศ าสตร ที ่ สํ า คั ญ ที ่ เ ท ศ บ าลนค ร อุ บ ลร าช ธ านี จ ะ ต อ ง
ดํา เนิ น การให บ ร ร ลุ ผ ลสํ า เ ร็ จ ตามวั ต ถุ ป ร ะ สง ค จึ ง เ ห็ น ได ว  า ผลก าร ดํ า เ นิ น ง านในภ า พ ร วมมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเป นอย า งยิ่ ง กล า วคื อ ผลการดํา เนินงานบรร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ สงค ถ ึ ง
ร อยละ 93.70

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

.15.

สวนที่ 6 ผลสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
สาระสําคัญ
เทศบาลนครอุบลราชธานีไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานเปน 5 ยุทธศาสตร ไดแกยุทธศาสตรการ
พัฒ นาด านโ คร ง สร างพื้ น ฐาน ยุ ท ธศ าสตร การ พัฒ นาด านเ ศร ษฐกิ จ ยุ ท ธศ าสตร การ พัฒ นาด าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของ
ชุมชน และยุทธศาสตรการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และเพื่อใหสอดคลองกับ การประเมิ น ยุ ท ธศาสตร ข อง
สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัดสํานัก นายกรั ฐมนตรี ที่
ไดกําหนดแนวทางการประเมินมาตรฐานบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ทั่ ว ประเทศ จํ า นวน
7,778 แหง ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาการประเมินที่สอดคล อ งกั น กั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารพัฒ นาของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี จึ ง ได นํ า แบบประเมิ น
ความพึงพอใจรายยุท ธศาสตร ตามแนวทางการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 มาปรั บ ใช ในการประเมิ น ครั้ ง นี้ ซึ่ ง ประกอบด ว ยข อ คํ า ถามความพึง พอใจของ
ประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลรายดานไดแก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรีย บรอย
ดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ย ว
ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานการสงเสริมศิลปวัฒ นธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิป ญญาทองถิ่น

การสํารวจขอมูลประชากร และการสุ ม ตั ว อย า ง คณะทํ า งานได ศึ ก ษาข อ มู ล ของประชากรทั้ ง หมด
ที่อยูในทะเบียนในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ทั้ ง 4 เขต 106 ชุ ม ชน พบว า มี อ ยู ทั้ ง สิ้ น 84,309 คน
จึงไดกําหนดขนาดตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูป ของยามาเน (Yamane) ที่ความเชื่อมั่น 95 เปอร เ ซ็ น ต แ ละ
ไดกลุมตัวอยางมาจํานวน 892 คน จึงดําเนินการสํารองแบบสอบถามเพิ่มอีก 14 คน รวม จํานวน 906 คน โดย
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิท ยาลัย ราชภัฎอุบลราชธานี ดําเนิ น การสํ า รวจระหว า งวั น ที่ 11 -14
ตุลาคม 2554 รวม 4 วัน ซึ่งผลจากการวิเ คราะหข อมูลและประเมินผลขอมูลประกอบดว ย 4 สวน ดังนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

.16.

สวนที่ 1 ขอมูลทั่ว ไปของผูตอบแบบประเมิน
สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจของประชาชนต อ การดํ า เนิ น งานของเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ต ามประเด็ น
ยุท ธศาสตรการพัฒนางาน 6 ดาน
สวนที่ 3 ขอมูลความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ/ปญหาอุปสรรคทีป่ ระชาชนตองการใหเทศบาลนครอุบลราชธานีดําเนินการ แกไข
และพัฒนางาน

สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบประเมิน
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เขต เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ
หนวยนับ : คน
ลําดับที่
1

3

4

ลักษณะกลุมเปาหมาย
จํา นวนผูตอบแบบประเมิน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่าํ กวา 20 ป
20-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51-60 ป
61 ปข ึ้นไป
อายุเฉลีย่ เทากับ 39.83 ป
ระดับการศึกษา
ไมไดรบั การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช
ปวส,อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรีขึ้นไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

จํานวน

รอยละ

881
442
439
906
33
178
260
258
110
67

100
50.2
49.8
100
3.6
19.6
28.7
28.5
12.1
7.4

861

100
0.9
18.1
23.3
34.5
22.0
1.2

8
156
201
297
189
10

.17.

ลําดับที่ ลักษณะกลุมเปาหมาย
5
อาชีพ
วางงาน
รับจาง/บริการ
คาขาย/ธุรกิจ
รับราชการ
เกษตรกรรม
นักเรียน/นักศึกษา
แมบาน
ขาราชการบํานาญ

จํา นวน
864
74
214
335
91
13
68
52
17

รอยละ
100
8.6
24.8
38.8
10.5
1.5
7.9
6.0
2.0

ลักษณะขอมูลทั่วไป
เพศ ผูตอบแบบประเมินจํานวน 881 คน จําแนก เปนเพศชาย 442 คน (รอยละ 50.2) เพศหญิง 439 คน
(รอยละ 49.8)
อายุ มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 906 คน โดยสวนใหญอายุ 41-50 ป จํานวน 258 คน (รอยละ 28.5)
รองลงมาอายุ 31-40 ป จํานวน 260 คน (รอยละ 28.7) อายุ 20-30 ป จํานวน 178 คน (รอยละ 19.6) อายุ 61 ป
ขึ้ น ไป จํ า นวน 67 คน (ร อ ยละ 7.4) และอายุ ต่ํ า กว า 20 ป จํ า นวน 33 คน (ร อ ยละ 3.6) ตามลํ า ดั บ
โดยกลุมเปาหมายมีอายุเฉลี่ยเทากับ 39.83 ป (วัย ทํางาน)
ระดับการศึก ษา มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 861 คน โดยสวนใหญก ลุ ม เป า หมายมี ก ารศึ ก ษาอยู
ในระดับ ปวส,อนุปริญญา จํานวน 297 คน (รอยละ 34.5) รองลงมาระดับมัธ ยมศึ ก ษา/ปวช จํ า นวน 201 คน
(รอยละ 2.3) ระดับ ปริญญาตรี จํานวน 180 คน (รอยละ 20.0)ประถมศึกษา จํานวน 156 คน (ร อ ยละ 18.1)
ปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 10 คน (รอยละ 1.2) และไมไดรับ การศึกษา จํานวน 8 คน (รอยละ 0.9) ตามลําดับ
อาชีพ มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 864 คน โดยสวนใหญกลุมเปาหมายประกอบอาชีพ คาขาย/ธุรกิจ
จํานวน 335 คน (รอยละ 38.8) รองลงมาไดแก อาชีพรับจางและบริการ จํานวน 214 คน (รอยละ 24.8) อาชี พ
รับ ราชการ จํานวน 91 คน (รอยละ 10.5) วางงาน จํานวน 74 คน (รอยละ 8.6) นักเรีย น/นักศึกษา จํานวน 68 คน
(รอยละ 7.9) อาชีพแมบาน จํานวน 52 คน (รอยละ 6.0) ขาราชการบํานาญ จํานวน 17 คน (รอยละ 2.0) และ
เกษตรกรรม จํานวน 13 คน (รอยละ 1.5) ตามลําดับ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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สว นที่ 2 ขอมูล ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนางาน 6 ดาน ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยุท ธศาสตรการพัฒนางานดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุท ธศาสตรการพัฒนางานดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุท ธศาสตรการพัฒนางานดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรีย บรอย
ยุท ธศาสตรการพัฒนางานดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ย ว
ยุท ธศาสตรการพัฒนางานดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุท ธศาสตรการพัฒนางานดานการสงเสริมศิลปวัฒ นธรรม ศาสนา จารี ต ประเพณี และภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่น
หากจําแนกผลการประเมินความพึงพอใจรายประเด็น จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนางานตามจํานวน
ผูตอบแบบประเมิน สามารถจําแนกไดดังตาราง
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละความพึงพอใจจําแนกรายประเด็น ดานโครงสรางพื้นฐาน
ประเด็นการประเมิน
1. คุณภาพและการบํารุงรักษาถนนใน

ความดูแลของเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชน ผิวจราจรไมเปนหลุมเปนบอ ไหล
ทางไมชํารุด สภาพทางไมรก ฯลฯ
2.ถนนและทางเทามีแสงสวางเพียงพอ
เพื่อใหความสะดวก ปลอดภัย
3. หลอดไฟฟาและความสวางในเขต
พื้นที่เทศบาลนครอุบ ลราชธานี เช น
ทางแยกวงเวียน สวนสาธารณะ บริเวณ
ตลาด ลานตลาด สนามเด็ ก เล น ลาน
จอดรถสาธารณะ ลานกี ฬ าชุ ม ช น
สะพาน และสะพานลอยคนขาม มีความ
สวางตลอดเวลาใชงาน
4. ระบบระบายน้ํา/คลองระบายน้ําใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีไดรบั การขุดลอก/ปรับปรุง
ใหน้ําไหลผานไดสะดวก
5. สัญ ญานไฟจราจร โคมไฟสัญญาน
กระพริ บ เครื่ อ งหมายจราจร และ
เครื่องหมายจราจรบนพื้ น มี ส ภาพ
พรอมใชงาน มองเห็นไดชัดเจน
6. การชวยเหลือ ผูไดรับผลกระทบจาก
โครงการของเทศบาล

พอใจมาก
จํานวน %
3.8
34

พอใจ
จํานวน
%
734
81.0

ไมพอใจ
จํานวน
%
133
14.7

ไมแสดงความเห็น
จํานวน
%
5
0.6

26

2.9

741

81.8

131

14.5

8

0.9

31

3.4

749

82.7

113

12.5

13

1.4

39

4.3

561

61.9

298

32.9

8

0.9

26

2.9

788

87.0

74

8.2

18

2.0

28

3.1

741

81.8

85

9.4

52

5.7

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

.19.

ตารางที่ 3 รอยละความพึงพอใจ ยุทธศาสตรดา นโครงสรางพื้นฐาน เรียงตามลําดับ

ประเด็นการประเมิน
1. สัญญานไฟจราจร โคมไฟสัญญานกระพริบ เครื่องหมายจราจร และ
เครื่องหมายจราจรบนพื้น มีสภาพพรอมใชงาน มองเห็นไดชัดเจน
2. หลอดไฟฟาและความสวางในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี เชน ทาง
แยกวงเวียน สวนสาธารณะ บริเวณตลาด ลานตลาด สนามเด็กเลน ลานจอดรถ
สาธารณะ ลานกีฬาชุมชน สะพาน และสะพานลอยคนขาม มีความสวาง
ตลอดเวลาใชงาน
3. การชว ยเหลือผูไดรับผลกระทบจากโครงการของเทศบาล
4. คุณภาพและการบํารุงรักษาถนนในความดูแลของเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชน ผิวจราจรไมเปนหลุมเปนบอ ไหลทางไมชํารุด สภาพทางไมรก ฯลฯ
5.ถนนและทางเทามีแสงสวางเพียงพอ เพื่อใหความสะดวก ปลอดภัย
6. ระบบระบายน้ํา/คลองระบายน้ําในความรับผิดชอบของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีไดรบั การขุดลอก/ปรับปรุงใหน้ําไหลผานไดสะดวก
รวม

จํานวน
(คน)

รอยละความ
พึงพอใจระดับ
มากขึ้นไป

814

89.9

780
769

86.1
84.9

768
767

84.8
84.7

600

66.2
82.77

จากข อมู ล ดั งกล า วข า ง ต น ก ลุ ม ตั ว อย า ง มี ค วามพึง พอใจต อ ผลก ารดํ า เนิ น ง าน ข องเท ศบาล
นครอุบลราชธานี ตามประเด็นยอยยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน ดัง นี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามประเด็นยุท ธศาสตร ด า นโครงสร า ง
พื้นฐานพบวา โดยรวมทุกประเด็นรอยละความพึงพอใจ เทากับ 82.77 หากจํ า แนกเป น ประเด็ น ที่ ป ระชาชน
พึงพอใจตอผลการดําเนินการ อันดับ แรก ไดแก ความพึงพอใจตอสัญญานไฟจราจร โคมไฟสั ญ ญานกระพริ บ
เครื่องหมายจราจร และเครื่องหมายจราจรบนพื้น มีสภาพพรอมใชงาน มองเห็นไดชัดเจน รอยละ 89.9 รองลงมา
ไดแก ความพึงพอใจประเด็นหลอดไฟฟาและความสวางในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี เชน ทางแยกวงเวียน
สวนสาธารณะ บริเวณตลาด ลานตลาด สนามเด็ ก เล น ลานจอดรถสาธารณะ ลานกี ฬ าชุ ม ชน สะพาน และ
สะพานลอยคนขาม มีความสวางตลอดเวลาใชงาน รอยละ 86.1,การชวยเหลือผูไดรับ ผลกระทบจากโครงการ
ของเทศบาล รอยละ 84.9,คุณภาพและการบํารุงรักษาถนนในความดู แ ลของเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี เช น
ผิวจราจรไมเปนหลุมเปนบอ ไหลทางไมชํารุด สภาพทางไมรก ฯลฯ รอยละ 84.8,ถนนและทางเท า มี แ สงสว า ง
เพียงพอ เพื่อใหความสะดวก ปลอดภัย รอยละ 84.7 และระบบระบายน้ํา/คลองระบายน้ําในความรับผิดชอบของ
เทศบาลนครอุบลราชธานีไดรับการขุดลอก/ปรับ ปรุงใหน้ําไหลผานไดสะดวก รอยละ 66.2 ตามลําดับ
ประเด็นที่ประชาชนเห็นวาควรไดรับการปรับ ปรุงและพัฒนา ไดแก ระบบระบายน้ํ า /คลองระบายน้ํ า
ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครอุบลราชธานีไดรับการขุดลอก/ปรับ ปรุงใหน้ําไหลผานไดสะดวก รอยละ 66.2
อาจเนื่องจากมีเหตุการณฝนตกหนักและเกิดภาวะน้ําทวมขังหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี จึ ง ส ง
ผลใหรอยละความพึงพอใจในประเด็นนี้คอนขางต่ํา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละความพึงพอใจจําแนกรายประเด็น ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
พอใจมาก
จํานวน %
1. การสงเสริมและพัฒ นาสตรี โดยการให 20
2.2
คําแนะนําดานสุขภาพ จัดกิจกรรม
สงเสริมและสรางอาชีพอยางเหมาะสม
เชน การจัดกิจกรรมตรวจและให
คําปรึกษาดานสุขภาพแกสตรี หญิงมี
ครรภ และหลังคลอด กิจกรรมพัฒนา
อาชีพของแรงงานสตรี เปนตน
2.การสนับ ส นุนการศึ ก ษาให เ ด็ ก
27
3.0
เยาวชน ประชาชน และผูดอยโอกาสใน
เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เชนการ
จัดกิจกรรม/โครงการสงเสริม สนับสนุน
คุณภาพการศึกษา สร า งโอกาสทาง
การศึกษากับ ผู ด อ ยโอกาส รวมทั้ ง
จัดการสอน, ความเพียงพอของจํานวน
และคุณภาพครูผูสอน
3. การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการ
44
4.9
ออ ก กํ า ลั ง ก ายข อ งเย าว ช นและ
ประชาชน เชน การจัดกิจกรรมสงเสริม
สนับสนุน จัดสถานที่ส ําหรับออกกําลัง
กาย หรือมีกิจกรรมแขงขันกีฬา
4. การสงเสริมการมีสวนรวมของ
44
4.9
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น เชน
การจัดกิจกรรมหรือชองทางเพื่อรับฟง
ปญหา/แนวทางการพัฒนา หรือแกไข
ปญหาดานตางๆ เชนดานการศึกษา
สิ่งแวดลอม ชุมชน ปญหายาเสพติด
การรักษาความปลอดภัย ความสงบใน
ชุมชน เปนตน
5. การสงเสริมพัฒนาอาชีพ และการมี
46
5.1
งานทําหรือการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การมีรายได การออกใหคําแนะนําและ
การชวยเหลือ ผูสูงอายุ ผู พิ ก ารและ
ผูปวยเอดส
6.การเฝาระวังและแกไขปญ หา/ภาวะ
63
7.0
โภชนาการในเด็ก 0-5 ป
5.6
7.การควบคุมและกําจัดสัตวห รือแมลง 51
พาหะนําโรค
ประเด็นการประเมิน

พอใจ
จํานวน
%
768
84.8

ไมพอใจ
จํานวน
%
34
3.8

ไมแสดงความเห็น
จํานวน
%
84
9.3

765

84.4

55

6.1

59

6.5

782

86.3

52

5.7

28

3.1

765

84.4

65

7.2

32

3.5

723

79.8

49

5.4

88

9.7

660

72.8

54

6.0

129

14.2

538

59.4

298

32.9

19

2.1

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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ตารางที่ 5 รอยละความพึงพอใจ ยุทธศาสตรดา นการสงเสริมคุณภาพชีวิต เรีย งตามลําดับ

ประเด็นการประเมิน
1. การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกายของเยาวชนและประชาชน เชน การจัด
กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน จัดสถานที่ส ําหรับออกกําลังกาย หรือมีกิจกรรมแขงขันกีฬา
2. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทอ งถิ่น เชนการจัดกิจกรรมหรือ
ชอ งทางเพื่อรับฟงปญหา/แนวทางการพัฒนา หรือ แก ไ ขป ญ หาด า นต า งๆ เช นด า น
การศึกษา สิ่งแวดลอม ชุมชน ปญหายาเสพติด การรักษาความปลอดภัย ความสงบใน
ชุมชน เปนตน
3.การสนับสนุนการศึกษาใหเด็ก เยาวชน ประชาชน และผูดอ ยโอกาสในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เชนการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริม สนับสนุนคุณภาพการศึกษา สราง
โอกาสทางการศึกษากับผูดอ ยโอกาส รวมทัง้ จัดการสอน, ความเพียงพอของจํานวนและ
คุณภาพครูผสู อน
4. การสงเสริมและพัฒนาสตรี โดยการใหคําแนะนําดานสุขภาพ จัดกิจกรรมสงเสริมและสราง
อาชีพอยางเหมาะสม เชน การจัดกิจกรรมตรวจและใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกสตรี
หญิงมีครรภ และหลังคลอด กิจกรรมพัฒนาอาชีพของแรงงานสตรี เปนตน
5.การสงเสริมพัฒนาอาชีพ และการมีงานทําหรือการจัดกิจกรรมเพือ่ สงเสริมการมีรายได
การออกใหคําแนะนําและการชวยเหลือ ผูสงู อายุ ผูพกิ ารและผูปว ยเอดส
6.การเฝาระวังและแกไขปญหา/ภาวะโภชนาการในเด็ก 0-5 ป
7.การควบคุมและกําจัดสัตวหรือแมลงพาหะนําโรค

รวม

จํานวน
(คน)

รอยละความ
พึงพอใจระดับ
มากขึ้นไป

826

91.2

809

89.3

792

87.4

788

87

769

84.9

723
589

79.8
65
83.51

จากขอมูลดังกลาวขางตน กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามพึง พอใจต อ ผลการดํ า เนิ น งาน ของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ตามประเด็นยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดังนี้
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามประเด็นยุทธศาสตรดานการส ง เสริ ม
คุณภาพชีวิตพบวา โดยรวมทุกประเด็นรอยละความพึงพอใจ เทากับ 83.51 จําแนกตามประเด็ น ที่ ป ระชาชน
พึงพอใจตอการใหบ ริการดานการส ง เสริ ม คุ ณภาพชี วิ ต อั น ดั บ แรก ได แ ก ความพึง พอใจต อ การสนั บ สนุ น
กิจกรรมกี ฬ าและการออกกํ า ลั ง กายของเยาวชนและประชาชน เช น การจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
จัดสถานที่สําหรับ ออกกําลังกาย หรือมีกิจกรรมแขงขันกีฬา รอยละ 91.2 รองลงมาได แ ก ความพึง พอใจต อ
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒ นาท อ งถิ่ น เช น การจั ด กิ จ กรรมหรื อ ช อ งทางเพื่อ รั บ ฟง
ปญ หา/แนวทางการพัฒนา หรือแกไขปญหาดานตางๆ เชนดานการศึกษา สิ่งแวดลอม ชุมชน ปญ หายาเสพติ ด
การรัก ษาความปลอดภัย ความสงบในชุมชน เปนตน รอยละ 89.3,การสนั บ สนุ น การศึ ก ษาให เ ด็ ก เยาวชน
ประชาชน และผูดอยโอกาสในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เชนการจัดกิจกรรม/โครงการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
คุณภาพการศึกษา สรางโอกาสทางการศึกษากับ ผูดอยโอกาส รวมทั้งจัดการสอน, ความเพีย งพอของจํ า นวน
และคุณภาพครูผูสอน รอยละ 87.4, การสงเสริมและพัฒนาสตรี โดยการใหคําแนะนํา ด า นสุ ข ภาพ จั ด กิ จ กรรม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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สงเสริมและสรางอาชีพอยางเหมาะสม เชน การจัดกิจกรรมตรวจและใหคําปรึกษาด า นสุ ข ภาพแก ส ตรี หญิ ง มี
ครรภ และหลังคลอด กิจกรรมพัฒนาอาชีพของแรงงานสตรี เปนตน รอยละ 87,การส ง เสริ ม พัฒ นาอาชี พ และ
การมีงานทําหรือการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการมีรายได การออกให คํ า แนะนํ า และการช ว ยเหลื อ ผู สู ง อายุ
ผูพิการและผูปว ยเอดส รอยละ 84.9,การเฝาระวังและแกไขปญหา/ภาวะโภชนาการในเด็ก 0-5 ป รอยละ 79.8
และการควบคุมและกําจัดสัตวหรือแมลงพาหะนําโรค รอยละ 65 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล ดานการจั ด ระเบี ย บ
ชุมชนและการรัก ษาความสงบเรียบรอย
ประเด็นการประเมิน
1. ทานพอใจกับการชวยเหลือผูป ระสบ

ภัยพิบัตขิ องเทศบาลนครอุบลราชธานี
2.การชวยเหลือและบรรเทาความสูญเสีย
จากการประสบภั ย ของอาสาสมั ค ร
ปอ งกันฝายพลเรือน (อปพร.)
3.การสงเสริมใหป ระชาชนมี ส ว นร ว ม
ในการรักษาความสงบเรียบรอยของ
ชุมชน

พอใจมาก
จํานวน %
54
6.0

พอใจ
จํานวน
%
765
84.4

ไมพอใจ
จํานวน
%
47
5.2

ไมแสดงความเห็น
จํานวน
%
40
4.4

42

4.6

791

87.3

45

5.0

28

3.1

38

4.2

740

81.7

70

7.7

58

6.4

ตารางที่ 7 รอยละความพึงพอใจ ยุทธศาสตรดา นการจัดระเบียบชุมชนและการรัก ษาความสงบ
เรียบรอย เรีย งตามลําดับ
ประเด็นการประเมิน
1.การชวยเหลือและบรรเทาความสูญ เสียจากการประสบภั ย ของอาสาสมั ค รป อ งกั น
ฝายพลเรือน (อปพร.)
2.ทานพอใจกับการชวยเหลือผูป ระสบภัยพิบัตขิ องเทศบาลนครอุบลราชธานี
3.การสงเสริมใหป ระชาชนมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอ ยของชุมชน

รวม

จํานวน
(คน)
833
819
778

รอยละความ
พึงพอใจระดับ
มากขึ้นไป
91.9
90.4
85.9
89.4

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทศบาลตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ด า นการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชนและ
การรัก ษาความสงบเรีย บรอย โดยรวมทุกประเด็น รอยละความพึงพอใจ เทากับ 89.4 หากจําแนกรายประเด็ น
รอยละความพึงพอใจมากเปนอันดับแรกไดแก การชว ยเหลือและบรรเทาความสูญเสี ย จากการประสบภั ย ของ
อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร.) รอยละ 91.9 รองลงมาไดแก ความพึงพอใจกับ การชวยเหลือผูป ระสบภัย
พิบัติข องเทศบาลนครอุบลราชธานี รอยละ 90.4 และ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาความสงบ
เรีย บรอยของชุมชน รอยละ 85.9 ตามลําดับ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

.23.

ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล ดานการวางแผนสงเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
ประเด็นการประเมิน
1. ทานพึงพอใจตอการพัฒนาแหลง

ทอ งเทีย่ วหรือการปรับปรุงภูมทิ ัศน
เพื่อการเรียนรูและทอ งเที่ยว
2.การสนับสนุนใหป ระชาชนมีสว นร ว ม
ในกิจกรรมการประยุกตใชเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งในการดํ า เนิ นชี วิ ต เช น
ก ารร ณรงค และป ลู ก จิ ต สํ านึ ก
กิ จ กรรมการให ค วามรู แ ละให ก าร
ชวยเหลื อ กั บ ชุ ม ชนด า นเศรษฐกิ จ
พอเพียง

พอใจมาก
จํานวน %
60
6.6

49

พอใจ
จํานวน
%
786
86.8

5.4

791

ไมพอใจ
จํานวน
%
32
3.5

87.3

40

4.4

ไมแสดงความเห็น
จํานวน
%
28
3.1

26

2.9

ตารางที่ 9 รอยละความพึงพอใจ ยุทธศาสตรดา นการวางแผนสงเสริมการลงทุ น พาณิ ช ยกรรม
และการทองเที่ยว เรีย งตามลําดับ
ประเด็นการประเมิน
1.ความพึงพอใจตอการพัฒนาแหลงทอ งเที่ยวหรือ การปรับ ปรุงภูมิทัศน เพื่ อ การเรี ย นรู
และทอ งเที่ยว เชน การจัดกิจกรรมตางๆเพื่อกระตุนการท อ งเที่ ย ว การจั ด กิ จ กรรม
สงเสริมการทองเที่ยวตางๆในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
2. การสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดําเนินชีวิต เชน การรณรงคและปลูกจิตสํานึก กิจกรรมการใหความรูและให
การชวยเหลือ กับชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง

รวม

จํานวน
(คน)

รอยละความ
พึงพอใจระดับ
มากขึ้นไป

846

93.4

840

92.7
93.05

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทศบาลตามประเด็นยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสริมการลงทุ น
พาณิชยกรรม และการทองเที่ย ว โดยรวมทุกประเด็นรอยละความพึงพอใจ เทากับ 93.05 ซึ่ ง หากจํ า แนกราย
ประเด็น พบวา กลุ ม เป า หมายมี ค วามพึง พอใจต อ หารพัฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วหรื อ การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น
เพื่อการเรีย นรูและทองเที่ยว เชน การจัดกิจกรรมต า งๆเพื่อ กระตุ น การท อ งเที่ ย ว การจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม
การทองเที่ย วต า งๆในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ร อ ยละ 93.4 มากเป น อั น ดั บ แรก รองลงมาได แ ก
การสนับสนุนใหป ระชาชนมีสวนรวมในกิ จ กรรมการประยุ ก ต ใช เ ศรษฐกิ จ พอเพีย งในการดํ า เนิ น ชี วิ ต เช น
การรณรงคและปลูกจิตสํานึก กิจกรรมการใหความรู แ ละให ก ารช ว ยเหลื อ กั บ ชุ ม ชนด า นเศรษฐกิ จ พอเพีย ง
รอยละ 92.7 ตามลําดับ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

.24.

ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล ดานการบริหารจัดการ
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเด็นการประเมิน
1. ความพึงพอใจตอการสงเสริมการลด

ปริมาณขยะ เพือ่ สงเสริมใหประชาชน
นํากลับมาใชประโยชน
2.ความพึงพอใจตอการรณรงคการปลูก
ตนไม หรือการดูแลรัก ษาต นไม เ พื่ อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
3.ความพึงพอใจตอการใหความสําคัญกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
4.ทานพอใจกับการแปรรูปขยะอิน ทรี ย
ของเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
5.ท า นพอ ใจ กั บ ก ารดู แ ลปรั บ ป รุ ง
สวนสาธารณะเพื่อการพักผอนหยอน
ใจภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

พอใจมาก
จํานวน %
36
4.0

พอใจ
จํานวน
%
757
83.6

ไมพอใจ
จํานวน
%
74
8.2

ไมแสดงความเห็น
จํานวน
%
39
4.3

53

5.8

653

72.1

169

18.7

31

3.4

49

5.4

751

82.9

72

7.9

34

3.8

43

4.7

726

80.1

72

7.9

65

7.2

80

8.8

603

66.6

199

22.0

24

2.6

ตารางที่ 11 รอยละความพึงพอใจ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรียงตามลําดับ

ประเด็นการประเมิน
1.ความพึงพอใจตอการใหความสําคัญกับ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.ความพึงพอใจตอการสงเสริมการลดปริมาณขยะ เพือ่ สงเสริมใหประชาชนนํากลับมาใช
ประโยชน
3.ทานพอใจกับการแปรรูปขยะอินทรียของเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
4.ความพึงพอใจตอการรณรงคการปลูกตนไม หรือ การดูแลรักษาตนไมเพื่อเพิ่มพืน้ ทีส่ เี ขียว
ในเขตเทศบาล
5.ทานพอใจกับการดูแลปรับ ปรุงสวนสาธารณะเพื่อการพักผอนหยอนใจภายในเขตเทศบาล
นครอุบ ลราชธานี

รวม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

รอยละความ
พึงพอใจระดับ
มากขึ้นไป
800
88.3

จํานวน
(คน)

793
769

87.6
84.8

706

77.9

683

75.4
82.8

.25.

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทศบาลตามประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรวมทุกประเด็นรอยละความพึงพอใจ เท า กั บ 82.8 ซึ่ ง หากจํ า แนก
รายประเด็น พบวา กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอใหความสําคัญ กั บ การอนุ รั ก ษ ท รั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม รอยละ 88.3 รองลงมามีความพึงพอใจตอการสงเสริมการลดปริมาณขยะ เพื่อสงเสริมใหป ระชาชนนํา
กลับมาใชป ระโยชน รอยละ 87.6, การแปรรูป ขยะอินทรียข องเทศบาลนครอุบลราชธานี รอยละ 84.8, การรณรงค
การปลูกตนไม หรือการดูแลรักษาตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล รอยละ 77.9 และการดูแ ลปรั บ ปรุ ง
สวนสาธารณะเพื่อการพักผอนหยอนใจภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี รอยละ 75.4 ตามลําดับ
ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละความพึงพอใจตอผลการดําเนิ น งานของเทศบาล ด า นการส ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
พอใจมาก
จํานวน %
1.ความพึงพอใจตอการดูแลอนุรักษมรดก 100 11.0
ทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและสงเสริม
วิถีชีวิต ภูมิปญ
 ญาและประเพณีที่ดีงาม
ของทองถิ่น
9.7
2.ความพึงพอใจตอการสงเสริมจริยธรรม 88
และศีลธรรมอันดีของครอบครั ว และ
ชุมชน
ประเด็นการประเมิน

พอใจ
จํานวน
%
753
83.1

754

83.2

ไมพอใจ
จํานวน
%
37
4.1

42

4.6

ไมแสดงความเห็น
จํานวน
%
16
1.8

22

2.4

ตารางที่ 13 รอยละความพึงพอใจ ยุทธศาสตรดานการสงเสริม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น เรีย งตามลําดับ
ประเด็นการประเมิน
1.ความพึงพอใจตอการดูแลอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและสงเสริม วิถีชีวติ
ภูมิปญ
 ญาและประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น
2.ความพึงพอใจตอการสงเสริมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีของครอบครัวและชุมชน

รวม

จํานวน
(คน)
853
842

รอยละความ
พึงพอใจระดับ
มากขึ้นไป
94.1
92.9
93.5

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทศบาลตามประเด็นยุทธศาสตร ด า นการส ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิป ญญาทองถิ่น โดยรวมทุกประเด็นรอยละความพึงพอใจ เท า กั บ 93.5 ซึ่ ง หาก
จําแนกรายประเด็น พบวา กลุมเปาหมายความพึงพอใจตอการดูแล อนุรักษมรดกทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม ศาสนา
และสงเสริมวิถีชีว ิต ภูมิปญญา และประเพณีที่ดีง ามของทอ งถิ่ น ในท อ งถิ่ น มากเป น อั น ดั บ แรก โดยมี ร อ ยละ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

.26.

ความพึงพอใจเทากับ 94.1 มากเป น อั น ดั บ แรก รองลงมาได แ ก ความพึง พอใจต อ การส ง เสริ ม จริ ย ธรรม
คุณธรรม และศีลธรรมอันดีของครอบครัว และชุมชน รอยละ 92.9 ตามลําดับ
โดยสรุป ผลสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตามประเด็นยุทธศาสตร ก ารพัฒ นา
งานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 จําแนกตามรายยุทธศาสตร 6 ดาน ดังนี้
ตารางที่ 14 คาเฉลีย่ คะแนนความพึงพอใจ จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนางาน เรียงตามลําดับ
ยุทธศาสตรการพัฒนางาน
1.ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
2. ดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเทีย่ ว
3. ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย
4. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
5. ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. ดานโครงสรางพื้นฐาน

รอยละความ
พึงพอใจรวม
93.5
93.05
89.4
83.5
82.8
82.7

รอยละความพึงพอใจจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนางาน เทศบาลนครอุบลราชธานี 6 ด า น
พบวา กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอยุท ธศาสตรการพัฒนางานดานการสงเสริมศิลปวัฒ นธรรม ศาสนา จารีต
ประเพณี และภูมิปญญามากเปนอันดับ 1 รอยละ 93.5 รองลงมาไดแก ความพึงพอใจตอยุท ธศาสตรการพัฒนางาน
ดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ย ว รอยละความพึงพอใจรวม เทากับ 93.05 และ
ความพึงพอใจตอยุท ธศาสตรการพัฒ นางานด า นการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชนและการรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย
รอยละความพึงพอใจรวม เทากับ 89.4, ความพึงพอใจตอยุท ธศาสตรการพัฒนางานดานการสงเสริมคุณภาพชีวติ
รอยละความพึงพอใจรวม เทากับ 83.5, ความพึงพอใจตอยุท ธศาสตรการพัฒนางานดานการบริหารจัด การและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ร อ ยละความพึง พอใจรวม เท า กั บ 82.8 และความพึง พอใจ
ตอยุทธศาสตรการพัฒนางานดานโครงสรางพื้นฐาน รอยละความพึงพอใจรวม เทากับ 82.7 ตามลําดับ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

.27.

สวนที่ 3 ผลสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตารางที่ 15 จํานวนและร อ ยละความพึง พอใจของประชาชนต อ การดํ า เนิ น งานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี
ประเด็นการประเมิน
1. การใหบริการและการอํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชนทัว่ ถึง
2. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
3. ประชาชนสามารถมีอาํ นาจเขาไป
ตรวจสอบดานตางๆ
4. การประชาสัมพันธใหประชาชน
รับรูขอมูลขาวสารของเทศบาล
5. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของ
เทศบาล
6. การรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะของ
เทศบาล
7. ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม
8. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด
9. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
นําไปสูก ารแกไขปญหา
10. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล

พอใจมาก
จํานวน %

พอใจ
จํานวน
%

ไมพอใจ
จํานวน
%

ไมแสดงความเห็น
จํานวน
%

26

2.9

727

80.3

113

12.5

40

4.4

27

3.0

762

84.2

68

7.5

49

5.4

17

1.9

626

69.1

131

14.5

132

14.6

24

2.6

755

83.4

81

8.9

46

5.1

34

3.8

731

80.7

90

9.9

51

5.6

15

1.7

732

80.8

88

9.7

71

7.8

21

2.3

611

67.4

102

11.3

172

19.0

20

2.2

662

73.1

120

13.2

104

11.5

23

2.5

684

75.5

108

11.9

91

10.0

27

3.0

705

77.8

85

9.4

89

9.8

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

.28.

ตารางที่ 16 รอยละความพึงพอใจของประชาชนต อ การดํ า เนิ น งานในภาพรวมของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เรีย งตามลําดับ

ประเด็นการประเมิน
1. สงเสริมใหประชาชนมีสว นรวมในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของเทศบาล
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
4. การใหบริการและการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนทั่วถึง
5. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะของเทศบาล
6. ประโยชนที่ประชาชนไดรบั จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูก ารแกไขปญหา
8. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลา ที่กาํ หนด
9. ประชาชนสามารถมีอาํ นาจเขาไปตรวจสอบดานตางๆ
10. ความโปรงใสในการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

รวม

จํานวน
(คน)
789
779
765
753
747
732
707
662
643
632

รอยละความ
พึงพอใจระดับ
มากขึ้นไป
87.2
86
84.5
83.2
82.5
80.8
78
75.3
71
69.7
79.82

จากขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจตอการดํ า เนิ น งานของเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ในภาพรวม
พบวาในภาพรวมความพึงพอใจในทุกประเด็น รอยละความพึงพอใจ เท า กั บ 79.82 เมื่ อ จํ า แนกรายประเด็ น
พบวากลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในประเด็นการสงเสริมใหป ระชาชนมี ส ว นร ว มในโครงการ/กิ จ กรรมของ
เทศบาลมากที่สุด รอยละ 87.2 รองลงมาไดแก การประชาสัมพันธใหป ระชาชนรับรูขอมูลขาวสารของเทศบาล
รอยละ 86, การเปด โอกาสใหป ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิ จ กรรมของเทศบาล ร อ ยละ 84.5,
การใหบ ริการและการอํานวยความสะดวกใหแกป ระชาชนทั่วถึง รอยละ 83.2, การรายงานผลการดํ า เนิ น งาน
ของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะของเทศบาล รอยละ 82.5, ประโยชน ที่ ป ระชาชนได รั บ จากการดํ า เนิ น
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล รอยละ 80.8, ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญ หา ร อ ยละ
78, การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลา ที่กําหนด รอยละ 75.3, ประชาชนสามารถมีอํานาจเข า ไปตรวจสอบ
ดานตางๆ รอยละ 71, และความโปรงใสในการดํ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรม ร อ ยละ 69.7 ตามลํ า ดั บ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

.29.

สว นที่ 4 ประเด็นขอเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอผลการดําเนิ นงานของเทศบาลนครอุ บลราชธานี
ที่มา : จากการสํารวจความคิดเห็ นประชาชนในเขตเทศบาลครอบคลุ มทั้ง 106 ชุมชน
ในระหวา งวั นที่ 11 - 14 พฤศจิก ายน 2554

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เชน ปรับปรุงถนน ซอย ทอระบายน้าํ ระบบ
ไฟฟา เปนตน
 ถนนบางสายในเขตเทศบาลมีพื้นถนนไมสม่ําเสมอ พื้นผิ วเป นหลุ ม เป นบ อ เวลาฝนตกมี
น้ําทวมขัง มีฝุนและดินทราย ไหลทางชํารุด ชองทางเดินเทาคับแคบ บริ เ วณชุ ม ชนซอยสรรพสิ ท ธิ์ 8/
ชุมชนวัดทาวังหินถนนพโลชัย /ถนนสรรพสิทธิ์จากแยกประปา – ศูนยโรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ์ / บริ เ วณหน า
โรงเรีย นเบ็ญ จะมะมหาราช/ชุมชนวัดปาแสนอุดม 2/ซอยสุขาอุปถัมภ 11/สามแยกพระศรี ม หาโพธิ์ / ชุ ม ชน
วัดสว า งอารมณ 1/ชุ ม ชนโรงเรี ย นสามั ค คี 1/ชุ ม ชนโรงเรี ย นนารี นุ กู ล /ชุ ม ชนวั ด สารพัด นึ ก 1/ชุ ม ชน
วิท ยาลัย เทคนิค 1 บริเวณหลังตึกเกษตรศาสตร/ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว/ชุมชนวัดหลวง 2/ชุมชนวัง ทอง/
ชุมชนอุปลีสาน 6/ชุมชนสํานักงานขนสงจังหวัด/ชุมชนโรงเรีย นอนุบาลอุบล/ชุมชนสนามกีฬากลาง 2 ชยางกูร
10.2/ ชุมชนวัดมหาวนาราม/ชุมชนฉางขาวสหกรณ 1, 2/ชุมชนซอยชยางกูร 2.1/ชุม ชนวั ด พลแพน/ชุ ม ชน
ศาลเยาวชน 1/ชุมชนทางเขาคริสตจักร/ชุมชนโรงเรียนเมืองอุบล 2
 ตองการใหเทศบาลดูแลเรื่องทอระบายน้ําอุดตันและฝาทอชํารุด บริเวณชุมชนหลังโรงเรี ย น
เยาวเรศ 1/ซอยสรรพสิทธิ์ 8/ซอยสรรพสิทธิ์ 10/วัดปาแสนอุดม 1/หนาโรงเรีย นเบ็ ญ จะมะมหาราช/ชุ ม ชน
วัดปาแสนอุดม 1,2/ซอยสุขาอุปถัมภ 27/ซอยสุขาอุปถัมภ 11/ชุมชนวัดสวางอารมณ 1,2/ชุ ม ชนถนนพนม/
ชุมชนโรงเรีย นสามัคคี 1/ชุมชนวัดสารพัดนึก 1/ชุมชนโรงเรียนนารีนุกูล/ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 2/ชุม ชน
วัดกลาง/ ชุมชนศาลาหนองนาควาย/ชุมชนวัดศรีแสงทอง/ชุมชนวังทอง/ชุมชนอุปลีสาน 6/ชุ ม ชนดอนเจ า ปู
ทองแดง 2/ชุมชนศาลากลางบานดู 1,2/ชุมชนสนามกีฬากลาง 1/ชุมชนซอยชยางกูร 2.1/ชุมชนวัดทุงศรีเ มือง/
ชุมชนวัดแจง 1/ชุมชนโรงเรีย นอุบลวิทยาคม 1/ชุมชนโรงเรีย นเทศบาลบูรพาอุบล 2/ชุมชนวั ด สุ ป ฏ นาราม/
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 1/ชุมชนวัดประทุมมาลัย/ชุมชนวัดศรีป ระดู 1,2/ชุมชนวัดไชยมงคล/ชุมชนโปลีเทคนิค 1/
ชุมชนโรงเรีย นบานกานเหลือง 1/ชุมชนวิทยาลัยสารพัดชาง/ชุมชนโรงเรีย นเมืองอุบล 2
2. ระบบไฟฟาสาธารณะ
 ตองการใหเทศบาลเพิ่มแสงสวาง บริเวณชุมชนหลังโรงเรีย นเยาวเรศ 1/ถนนพโลชั ย /ชุ ม ชน
โรงเรีย นเบ็ญ จะมะมหาราช 3/ซอยสุขาอุปถัมภ 11/สามแยกโรงพยาบาลพระศรี ม หาโพธิ์ / ชุ ม ชนวั ด โรมั น
คาทอลิค/ชุมชนโรงเรี ย นสามั ค คี 1/กลางซอยธรรมวิ ถี 10/ชุ ม ชนวั ด กลาง/ชุ ม ชนอยู ว งศ ธ รรม/ชุ ม ชน
ศาลเยาวชน 1/ชุมชนวัดหลวง 2/ชุมชนศาลาหนองนาควาย/ชุมชนวั ด ศรี แ สงทอง/ชุ ม ชนโรงเรี ย นอนุ บ าล
อุบล ซอยอุบลศัก ดิ์/ชุมชนวัดบานนาควาย/ชุ ม ชนศาลากลางบ า นดู 1/ชุ ม ชนสนามกี ฬ ากลาง 2/ชุ ม ชน
โรงเรีย นปทุมวิทยากร(ซอยอุปลีสาน ซ.2)/ชุมชนฉางขาวสหกรณ 2/ชุมชนวัดทุงศรีเ มือง/ชุมชนวั ด เลี ย บ 2/
ชุมชนวัดกลาง/ชุมชนวัดทองนพคุณ/ชุมชนทางเขาคริสตจักร/ชุมชนวัดทาวังหิน/ชุมชนวิท ยาลัย เทคนิ ค 1,2/
ชุมชนวัดบูรพา 2/ชุมชนทุง ศรีเ มือง(บริเวณหนาโรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก)/ชุมชนโรงเรียนอุบลวิท ยาคม/ชุมชน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

.30.

วัดพลแพน/ชุมชนวัดเลียบ 1,2/ชุมชนวัดศรีประดู 2/ชุมชนวัดทองนพคุณ/ชุ ม ชนทางเข า คริ ส ตจั ก ร/ชุ ม ชน
วิท ยาลัย เทคนิค 1,2/ชุมชนโรงเรีย นบานกานเหลือง 1/ชุมชนวัดสุปฏ นาราม/ชุมชนโรงเรีย นเมืองอุบล 2/ชุมชน
วัดบานนาควาย
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร
 ตองการใหเทศบาลมาจัดระเบียบการจราจร บริเวณชุมชนโรงเรียนเบ็ญ จะมะมหาราช 1,2,3/
ชุมชนวัดสารพัดนึก 1/ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 2/ชุ ม ชนศาลาประชาคม/ชุ ม ชนโรงเรี ย นอนุ บ าลอุ บ ล/
ชุมชนวัดมหาวนาราม/ชุมชนวัดบูรพา 1/ชุมชนวัดทุงศรีเ มือง/ชุมชนโรงเรียนอุ บ ลวิ ท ยาคม 1/ชุ ม ชนตลาด
เทศบาล 5/ชุมชนวัดทองนพคุณ/ชุมชนทางเขาคริสตจักร/ชุมชนหลังโรงเรีย นเยาวเรศ 1/ชุ ม ชนโปลี เ ทคนิ ค
1,2/ชุมชนโรงเรีย นบานกานเหลือง 2/ชุมชนวัดบานนาควาย
 ตองการใหเทศบาลติดตั้งกระจกสองทางแยก บริเวณชุมชนสนามกีฬากลาง 2
 ตองการใหเทศบาลมาดูแลเรื่องการจอดรถที่ไมเปนระเบียบ บริเวณชุม ชนวั ด สารพัด นึ ก 1/
ชุมชนวัดมณีวนาราม/ชุมชนตลาดสดเทศบาล 5/ชุมชนวัดทองนพคุ ณ/ชุ ม ชนโปลี เ ทคนิ ค /ชุ ม ชนวิ ท ยาลั ย
สารพัดชาง
 ตองการใหเทศบาลแกไขไฟสัญญาณจราจร บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 2
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย
 อยากใหแกไขเรื่องถังขยะไมเพียงพอ บริเวณชุมชนหลังโรงเรีย นเยาวเรศ 1,2/ซอยสรรพสิทธิ์ 8 /
ชุมชนวัดปาแสนอุดม 1,2/ชุมชนวัดโรมันคาทอลิค/ชุมชนสํานักงานที่ดินจังหวัด/ชุมชนถนนพนม/ชุมชนโรงเรียน
สามัคคี 1,2/ชุมชนโรงเรียนนารีนุกูล/ชุมชนวัดสารพัดนึก 1/ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 2/วัดชุมชนวั ด กลาง/
ชุมชนอยูวงศธรรม/ชุมชนศาลาหนองนาควาย/ชุมชนวัดศรีแสงทอง/ชุมชนวัง ทอง/ชุ ม ชนอุ ป ลี ส าน 6/ชุ ม ชน
โรงเรีย นเบ็ญ จะมะมหาราช 1,2,3/ชุมชนศาลาประชาคม/ชุมชนวัดมณีวนาราม/ชุมชนวัดบานนาควาย/ชุมชน
ดอนเจาปูทองแดง 2/ชุมชนศาลากลางบานดู 1,2/ชุมชนสนามกีฬากลาง 2/ชุมชนวัดมหาวนาราม/ชุมชนโรงเรียน
ปทุมวิทยากร/ชุมชนฉางขาวหกรณ 1,2/ชุมชนซอยชยางกูร 2.1/ชุมชนวัดบูรพา 1,2/ชุ ม ชนวั ด ทุ ง ศรี เ มื อ ง/
ชุมชนวัดแจง1/ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1,2/ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 1/ชุมชนวัดพลแพน/ชุมชนวัดเลียบ 2/
ชุมชนตลาดสดเทศบาล 5/ชุมชนวัดกลาง/ชุมชนศาลเยาวชน 1/ชุมชนวัดศรีป ระดู 1,2/ชุ ม ชนวั ด ท า วั ง หิ น /
ชุมชนวิท ยาลัย เทคนิค 1/ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 1/ชุมชนโปลีเ ทคนิค 1,2/ชุมชนโรงเรียนบานกานเหลือง1,2/
ชุมชนโรงเรีย นอัญสัมชัญ/ชุมชนสํานักงานที่ดินจังหวัด/ชุมชนโรงเรีย นเมืองอุบล 2/ชุมชนวัดบานนาควาย
 อยากใหพนักงานทํา ความสะอาดเก็ บ ขยะให เ รี ย บร อยไม ให ห ล นเกลื่ อนถนน บริ เ วณ
ชุมชนสํานักงานที่ดินจังหวัดอุบล/ชุมชนศาลากลางบานดู 2,4/ชุมชนโรงเรีย นเมืองอุบล 2
 ตองการใหเ ทศบาลจั ด การเรื่ องขยะเนา เหม็ นเพราะการเก็ บ ล า ช า และเก็ บ ไม ทั่ วถึ ง
บริเวณชุมชนวัดปาแสนอุดม 1,2/สามแยกพระศรีมหาโพธิ์/ชุมชนสํานักงานจังหวัดอุบล/ชุมชนหลั ง โรงเรี ย น
เยาวเรศ 2/ชุมชนศาลาหนองนาควาย/ชุมชนวัดศรีแสงทอง/ชุ ม ชนโรงเรี ย นเบ็ ญ จะมะมหาราช 3/ชุ ม ชน
วัดบานนาควาย/ชุมชนศาลากลางบานดู 2/ชุมชนวัดมหาวนาราม/ชุ ม ชวั ด บู ร พา 2/ชุ ม ชนวั ด ทุ ง ศรี เ มื อ ง/
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

.31.

ชุมชนโรงเรีย นอุบลวิทยาคม/ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 1/ชุมชนวัด เลี ย บ 1,2/ชุ ม ชนวั ด ปทุ ม มาลั ย 2/ชุ ม ชน
วัดกลาง/ชุมชนวัดสวางอารมณ 2/ชุมชนวัดศรีประดู 2/ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 1
5. การสงเสริมสุขภาพอนามัยและการใหความรูแกประชาชน
 อยากใหเทศบาลดําเนินการฉีด พ นยุ ง ลาย บริ เ วณชุ ม ชนหลั ง โรงเรี ย นเยาวเรศ 1/ชุ ม ชน
อยูวงศธรรม/ชุมชนศาลาหนองนาควาย/ชุ ม ชนวั ด ศรี แ สงทอง/ชุ ม ชนวั ง ทอง/ชุ ม ชนอุ ป ลี ส าน 6/ชุ ม ชน
โรงเรีย นบานกานเหลือง/ชุมชนศาลากลางบานดู 2/ชุมชนสนามกี ฬ ากลาง 1/ชุ ม ชนฉางข า วสหกรณ 1,2/
ชุมชนซอยชยางกูร 2.1/ชุมชนวัดบูรพา 1,2/ชุ ม ชนวั ด แจ ง 1/ชุ ม ชนโรงเรี ย นเทศบาลบู ร พา 1,2/ชุ ม ชน
เฉลิมพระเกีย รติ 1/ชุมชนวัดพลแพน/ชุมชนวั ด ป า แสนอุ ด ม/ชุ ม ชนสุ ข าอุ ป ถั ม ภ 11/ชุ ม ชนวั ด เลี ย บ 1,2/
ชุมชนวัดทองนพคุณ/ชุมชนวัดศรีประดู 1,2/ชุมชนวัดไชยมงคล/ชุมชนถนนพนม
6. การพัฒนาและแกไขปญหาสังคมและชุมชน
 อยากใหเทศบาลดูแลในเรื่องของวัยรุนทะเลาะวิวาทและมั่วสุม บริเวณชุมชนซอยชยางกูร 2.1/
ชุมชนโปลีเทคนิค 1,2/ชุมชนวิทยาลัยเทคนิค 2/ชุมชนสามัคคี 2(ซอยสรรพสิทธิ์ 6)
7. ดานการปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะและสงเสริมการกีฬ า
 อยากใหเทศบาลดูแลรั ก ษา ปรั บ ปรุ ง สวนสาธารณะ บริ เ วณชุ ม ชนโรงเรี ย นเบ็ ญ จะมะ
มหาราช/ชุมชนวัดกลาง/ชุมชนอยูวงศธรรม/ชุมชนโรงเรียนปทุมวิทยากร
 อยา กให เ ทศบา ลปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ นร อบชุ ม ชน บริ เ วณชุ ม ช นถนนพนม/ ชุ ม ชนศ าลา
หนองนาควาย/ชุ ม ชนวั ด มณีว นาราม/ ชุ ม ชนดอนเจ า ปู ท องแดง 2/ชุ ม ชนฉาง ข า วสหกรณ 2/ชุ ม ช น
วัดพระธาตุหนองบัว 1
 อยากใหเทศบาลจัดสถานที่เปนลานกีฬา บริเวณชุมชนวัด แจ ง 1/ชุ ม ชนสนามกี ฬ ากลาง 2/
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 1
8. ดานอื่นๆ
 อยากใหเทศบาลดําเนินการตัดตนไมและหญา บริเ วณหน า ซอยสุ ข าอุ ป ถั ม ภ 17/หน า ซอย
แจงสนิท 4/ชุมชนศาลาหนองนาควาย/ชุมชนวัดมณีวนาราม/ชุมชนฉางขาวสหกรณ 2/ชุมชนวั ด ทุ ง ศรี เ มื อ ง/
ชุมชนวัดพลแพน/ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญ/ชุมชนวัดเลียบ 2
 อยากใหแก ไขเรื่ องเสี ย งตามสาย มี เ สี ย งแทรกรบกวน เสี ย งไม ชั ด เจน บริ เ วณชุ ม ชน
ดอนเจาปูทองแดง 2
 อยากใหเทศบาลแกไขปญหาเรื่องน้ําเนาเสียสงกลิ่นเหม็น บริ เ วณชุ ม ชนวั ด ป า แสนอุ ด ม 2/
ชุมชนหลังโรงเรีย นเยาวเรศ 2/ชุมชนวัดสารพัดนึก 1/ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 2/ชุมชนอุปลีสาน 6/ชุ ม ชน
โรงเรีย นเบ็ญ จะมะมหาราช 3/ชุมชนวัดบานนาควาย/ชุมชนศาลากลางบ า นดู 1/ชุ ม ชนวั ด บู ร พา 2/ชุ ม ชน
วัดทุงศรีเมือง/ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 2/ชุมชนวัดสุปฏ นาราม/ชุมชนวัดกลาง/ชุมชนวัด สว า งอารมณ/
ชุมชนวัดศรีป ระดู 2/ชุมชนวัดหลวง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

.32.

ภาคผนวก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

.33.

รายละเอียดโครงการที่ดาํ เนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

แหลง
งบประมาณ

งบที่ ไดรับ

งบที่
เบิกจาย

ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1

โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยแยกซอย
ชยางกูร 34 (ขางบานเลขที่ 111)

เงินอุดหนุนทั่วไป

566,000.00

565,300.00

2

โครงการกอสรางขยายถนน คสล.ระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 40

เงินอุดหนุนทั่วไป

977,000.00

977,000.00

3

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําซอยแยกถนนสมเด็จ
(ขางศูนยบ ริการสาธารณสุข 4 (บานดู) ชวงที่ 2)

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,987,000.00 1,986,500.00

4

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนอุบ ล-ตระการ
(ชวงปมน้ํามันซอยอุบล -ตระการ 11)

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,773,600.00 1,773,000.00

5

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนอุบ ล -ตระการ
(ชวงซอยอุบ ล-ตระการ 13 -คลองนาควาย)

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,998,000.00 1,997,000.00

6

โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ํา
ถนนพโลรังฤทธิ์ (ชวงถนนพลแพน-ถนนบูรพาใน)

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,947,000.00 1,946,500.00

7

โครงการกอสรางถนน คสล.และปรับ ปรุงระบบระบายน้ํา
ถนนอุปลีสาน (ชวงถนนชยางกูร-ถนนแจงสนิท
ดานทิศเหนือ)

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,997,000.00 1,996,500.00

8

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 9
(ขางบานเลขที่ 19)

เงินอุดหนุนทั่วไป

929,000.00

928,700.00

9

โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยเชื่อ มซอย
สุริยาตร 20-22 (ขางบานเลขที่ 23)

เงินอุดหนุนทั่วไป

954,000.00

953,800.00

10

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยชยางกูร 20

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,968,000.00 1,967,000.00

11

โครงการกอสรางขยายถนน คสล.ระบบระบายน้ํา
ถนนชลประทาน-ทาบอ

รายไดจัดเก็บเอง

1,007,000.00 1,006,700.00

12

โครงการกอสรางขยายถนน คสล. ซอยธรรมวิถี 1

เงินอุดหนุนทั่วไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

203,000.00

202,500.00

.34.

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

แหลง
งบประมาณ

งบที่ ไดรับ

งบที่
เบิกจาย

13

โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนน
พโลรังฤทธิ์(ขางบานเลขที่ 84)

รายไดจัดเก็บเอง

281,000.00

280,700.00

14

โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอย
สุข าสงเคราะห 21

เงินอุดหนุนทั่วไป

246,000.00

245,800.00

15

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยแยกถนนพโลชัย
(ขางบานเลขที่ 313)

เงินอุดหนุนทั่วไป

71,000.00

70,850.00

16

โครงการกอสรางถนนคสล.ระบบระบายน้ําซอยสุขา
สงเคราะห 1.1 (ขางบานเลขที่ 19)

เงินอุดหนุนทั่วไป

148,000.00

147,800.00

17

โครงการกอสรางถนนคสล. ระบบระบายน้ําซอยสุริยาตร
16

เงินอุดหนุนทั่วไป

348,000.00

347,500.00

18

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยสรรพสิทธิ์ 9

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,849,000.00 1,849,000.00

19

โครงการกอสรางขยายถนน คสล.ระบบระบายน้ํา
ซอยอุบล- ตระการ13

รายไดจัดเก็บเอง

1,997,000.00 1,996,500.00

20

โครงการกอสรางถนนคสล.ระบบระบายน้ําซอยแยกถนน
พิชิตรังสรรค (ขางโอเอซิส)

รายไดจัดเก็บเอง

421,000.00

420,700.00

21

โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยสุขา
สงเคราะห 4 (ขางบานเลขที่ 13)

รายไดจัดเก็บเอง

156,000.00

155,700.00

22

โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนแจงสนิท

รายไดจัดเก็บเอง

917,000.00

916,500.00

23

โครงการกอสรางขยายถนน คสล.ระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร34 (ชวงซอยชยางกูร34-ซอยชยางกูร40)

รายไดจัดเก็บเอง

24

โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยแยกถนน
สุรศักดิ์(ขางบานเลขที่18/1)

เงินอุดหนุนทั่วไป

250,000.00

249,700.00

25

โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยแยกถนน
สุรศักดิ์(ขางบานเลขที่46)

เงินอุดหนุนทั่วไป

282,000.00

281,700.00

26

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเขือ่ นธานี 1

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายไดจัดเก็บเอง

27

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยแยกซอยเขื่อ นธานี 1
(ขางบานเลขที่83/11)


รายไดจัดเก็บเอง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

1,152,000.00 1,151,700.00

1,987,000.00 1,986,500.00
326,000.00

325,500.00

.35.

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

แหลง
งบประมาณ

งบที่ ไดรับ

งบที่
เบิกจาย

28

โครงการกอสรางขยายถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
ชยางกูร 42.2(ชวงซอยชยางกูร40-ถนนเลี่ยงเมือง)

รายไดจัดเก็บเอง

1,951,000.00 1,950,000.00

29

โครงการกอสรางขยายถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
ชยางกูร 42.3(ชวงซอยชยางกูร40-ถนนเลี่ยงเมือง)

รายไดจัดเก็บเอง

1,558,000.00 1,557,700.00

30

โครงการกอสรางขยายถนน คสล.ซอยเชื่อ มซอยชยางกูร
42.2,42.3

รายไดจัดเก็บเอง

31

โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร
12

เงินอุดหนุนทั่วไป

32

โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยแยก
ถนนพโลชัย(ขางบานเลขที่302)

เงินอุดหนุนทั่วไป

139,000.00

138,790.00

33

โครงการปรับ ปรุงระบบจราจร

รายไดจัดเก็บเอง

1,000,000.00

997,230.00

34

โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยแจงสนิท 1

รายไดจัดเก็บเอง

1,998,000.00 1,997,500.00

35

โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
สุข าสงเคราะห 9

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,990,000.00 1,989,500.00

36

โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย
สุข าสงเคราะห 19 (ขางบานเลขที่ 383)

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,247,000.00 1,247,000.00

37

โครงการกอสรางถนนเลียบกุดปลาขอนอก

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

9,900,000.00 9,898,000.00

38

โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนพโลรังฤทธิ์
(ชวงถนนเทพโยธี – บอบําบัดน้ําเสีย )

รายไดจัดเก็บเอง

12,000,000.00 12,000,000.00

570,000.00

568,000.00

1,983,000.00 1,982,000.00

ยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
39

โครงการจัดทําสื่อ เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ย ว

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

100,000.00

40

โครงการเยาวชนฮักบานแพงเมือง สืบสานหมองเทีย่ ว

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

100,000.00

41

โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน

150,000.00

148,710.00

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายไดจัดเก็บเอง

.36.

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

แหลง
งบประมาณ

งบที่ ไดรับ

งบที่
เบิกจาย

ยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอม
42

โครงการปรับ ปรุงสวนสาธารณะหวยมวง

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

5,100,000.00 5,097,500.00

ยุทธศาสตรที่ 4 : ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็ง ของชุมชน
43

โครงการจัดงานเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

รายไดจัดเก็บเอง

300,000.00

170,100.00

44

โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

66,350.00

45

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา

รายไดจัดเก็บเอง

46

โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศและ
บวงสรวง 4 มุมเมือง

รายไดจัดเก็บเอง

47

โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ
แขงเรือยาวและลอยกระทง

รายไดจัดเก็บเอง

3,000,000.00 2,609,000.00

48

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุแหงชาติ
และวันครอบครัว

รายไดจัดเก็บเอง

1,500,000.00 1,415,387.00

49

โครงการพิธีทางศาสนาและประเพณีตาง ๆ

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

48,400.00

50

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

96,660.00

51

โครงการวัฒ นธรรมไทยสายใยชุมชน

รายไดจัดเก็บเอง

194,000.00

189,050.00

52

โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน

รายไดจัดเก็บเอง

156,000.00

155,166.00

53

โครงการสํารวจขอ มูลชุมชน (จปฐ.)

รายไดจัดเก็บเอง

80,000.00

75,960.00

รายไดจัดเก็บเอง

50,000.00

10,800.00

54 โครงการจัดทําแผนชุมชนเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

2,000,000.00 1,918,600.00
30,000.00

23,900.00

.37.

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

แหลง
งบประมาณ

งบที่ ไดรับ

งบที่
เบิกจาย

55

โครงการแขงขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบ ลราชธานี

รายไดจัดเก็บเอง

385,000.00

385,000.00

56

โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการสงเสริมและพัฒนา
กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสูความเปนเลิศ

รายไดจัดเก็บเอง

300,000.00

300,000.00

57

โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายไดจัดเก็บเอง

894,000.00

893,154.00

58

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

99,954.00

59

โครงการแขงขันและฝกอบรมกีฬาเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน

รายไดจัดเก็บเอง

500,000.00

474,266.00

60

โครงการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
อุบ ลราชธานี

รายไดจัดเก็บเอง

160,000.00

159,268.00

61

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายไดจัดเก็บเอง

894,000.00

893,154.00

62

โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

99,850.00

63

โครงการรณรงคจัดระเบียบเมือง

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

98,000.00

64

โครงการเทศกิจอาสาจราจร

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

99,900.00

65

โครงการอบรมจราจรแกเยาวชนและประชาชน

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

99,120.00

66

โครงการจางนักเรียน นักศึกษาทํางานในชวงปดเทอม

รายไดจัดเก็บเอง

250,000.00

85,800.00

67

โครงการสนับสนุนงบประมาณในการปองกันและแกไข
ปญ หายาเสพติด

รายไดจัดเก็บเอง

68

โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

เงินอุดหนุนทั่วไป

15,700.00

15,678.00

69

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม.

รายไดจัดเก็บเอง

290,000.00

290,000.00

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

1,000,000.00 1,000,000.00

.38.

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

แหลง
งบประมาณ

งบที่ ไดรับ

งบที่
เบิกจาย

70

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ

รายไดจัดเก็บเอง

810,000.00

773,060.00

71

โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬาใหแกชุมชนในเขตเทศบาล
นครอุบ ลฯ

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

99,030.00

72

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

รายไดจัดเก็บเอง

300,000.00

300,000.00

73

โครงการอบรมสมาชิกชมรมผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน

รายไดจัดเก็บเอง

500,000.00

417,640.00

74

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล

เงินอุดหนุนทั่วไป

75

โครงการควบคุมและกําจัดสัตวหรือแมลงพาหะนําโรค

รายไดจัดเก็บเอง

200,000.00

185,000.00

76

โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและ
ควบคุมประชากรสุนัข

รายไดจัดเก็บเอง

200,000.00

198,010.00

77

โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือ พื้นที่ (สปสช.)

รายไดจัดเก็บเอง

78

โครงการรับบริจาคโลหิต

รายไดจัดเก็บเอง

79

โครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ

รายไดจัดเก็บเอง

80

โครงการสนับสนุนสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูป วยเอดส

เงินอุดหนุนทั่วไป

210,000.00

196,000.00

81

โครงการสงเสริมกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด

รายไดจัดเก็บเอง

60,000.00

59,880.00

82

โครงการประกวดการผลิตสื่อการสอนของพนักงานครู
เทศบาล

รายไดจัดเก็บเอง

40,000.00

39,480.00

83

โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน

รายไดจัดเก็บเอง

200,000.00

160,000.00

84

โครงการประกวดความเปนเลิศทางวิชาการ

รายไดจัดเก็บเอง

30,000.00

29,650.00

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

1,060,000.00 1,060,000.00

1,835,820.00 1,835,740.00
40,000.00

36,190.00

5,865,000.00 5,854,500.00

.39.

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

แหลง
งบประมาณ

งบที่ ไดรับ

งบที่
เบิกจาย

85

โครงการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน

รายไดจัดเก็บเอง

50,000.00

49,695.00

86

โครงการแขงขันคนเกงในทอ งถิ่น

รายไดจัดเก็บเอง

50,000.00

48,985.00

87

โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา

รายไดจัดเก็บเอง

600,000.00

597,796.00

88

โครงการสงเสริมการสอนภาษาตางประเทศ ดนตรี
คอมพิวเตอรและกลุมวิชาอื่นๆที่จําเปนในโรงเรียนฯ

รายไดจัดเก็บเอง

120,000.00

28,320.00

89

โครงการเขาคายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

รายไดจัดเก็บเอง

200,000.00

170,072.00

90

โครงการเขารวมกิจกรรมองคการวิชาชีพนักธุรกิจใน
อนาคตแหงประเทศไทยโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบ ล

รายไดจัดเก็บเอง

70,000.00

69,994.00

91

โครงการหนูนอยฟนสวย โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาล
พระเจาใหญองคตอื้

รายไดจัดเก็บเอง

5,000.00

5,000.00

92

โครงการเขาคาย Day Camp โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาล
พระเจาใหญองคตอื้

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

19,990.00

93

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครอุบ ลฯ

เงินอุดหนุนทั่วไป

29,699,800.00 29,668,600.00

94

โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ สังกัด สพฐ. และสังกัดกรมการศาสนา

เงินอุดหนุนทั่วไป

25,021,700.00 23,468,282.00

95

โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษา

รายไดจัดเก็บเอง

25,000.00

23,015.00

96

โครงการสรุป ผลการดําเนินงานดา นการจัดการศึกษา
ประจําป

รายไดจัดเก็บเอง

40,000.00

32,500.00

97

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
(SBM)

เงินอุดหนุนทั่วไป

98

โครงการจัดการเลือกตั้ง

รายไดจัดเก็บเอง

114,020.00

103,030.00

99

โครงการปรับ ปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

เงินอุดหนุนทั่วไป

75,000.00

75,000.00

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

2,800,000.00 2,800,000.00

.40.

ลําดับ
ที่
100

ชื่อโครงการ
โครงการสงเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแขงขันใน
ระดับนานาชาติ

แหลง
งบประมาณ
รายไดจัดเก็บเอง

งบที่ ไดรับ

งบที่
เบิกจาย

300,000.00

275,300.00

ยุทธศาสตรที่ 5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
101

โครงการสงเสริมการดําเนินกิจกรรม 5 ส

รายไดจัดเก็บเอง

60,000.00

45,500.00

102

โครงการประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนคร
อุบ ลราชธานี

รายไดจัดเก็บเอง

45,000.00

20,750.00

103

โครงการใหท ุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

รายไดจัดเก็บเอง

240,000.00

129,420.00

104

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบตั ิงานภายในองคกร

รายไดจัดเก็บเอง

105

โครงการมอบใบประกาศแกผูเกษียณอายุราชการสําหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

20,000.00

106

โครงการประกวดพนักงานจางทั่วไปผูปฏิบ ัติงานดีเดน

รายไดจัดเก็บเอง

200,000.00

195,000.00

107

โครงการอบรมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
เทศบาลนครอุบ ลราชธานี

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

99,110.00

108

โครงการพัฒนาดานการบริการของพนักงาน/เจ าหนาที่ฝาย
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน

รายไดจัดเก็บเอง

6,000.00

6,000.00

109

โครงการฝกอบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยในหนวยงานสังกัดเทศบาลฯ

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

100,000.00

110

โครงการฝกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ทัศนศึกษาดูงาน

รายไดจัดเก็บเอง

200,000.00

199,676.00

111

โครงการมอบรางวัลใหผูเสียภาษีดีเดน

รายไดจัดเก็บเอง

200,000.00

200,000.00

112

โครงการกอสรางตอเติมอาคารตลาดสดเทศบาล 3
(ตลาดใหญ) และศูนยจําหนายผลิตภัณฑ OTOP

รายไดจัดเก็บเอง

113

โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานกาชาดและ
งานปใหม

รายไดจัดเก็บเอง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

1,250,000.00 1,139,000.00

45,300,000.00 45,300,000.00
100,000.00

100,000.00

.41.

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

แหลง
งบประมาณ

งบที่ ไดรับ

งบที่
เบิกจาย

114

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

รายไดจัดเก็บเอง

129,000.00

116,750.00

115

โครงการสื่อ มวลชนสัมพันธ

รายไดจัดเก็บเอง

175,000.00

175,000.00

116

โครงการประชาสัมพันธเฉพาะกิจ

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

97,500.00

117

โครงการจัดทําวารสารเทศบาลฉบับรายเดือน

รายไดจัดเก็บเอง

50,000.00

50,000.00

118

โครงการจัดทําหนังสือรายการกิจการในรอบป

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

99,000.00

119

โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทอ งถิ่น

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

99,920.00

ที่มา : สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปง บประมาณ
พ.ศ. 2554

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

.42.

คณะผูจัดทํา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
1. นายอาทิตย
2. นายเกรียง
3. นายอํ าพล
4. นายจารึก
5. นายชัยโรจน
6. นางอรวรรณ
7. นายยุทธ
8. นายสุขสัน ต
9. น.ส.อรุณี
10. นางจินตนา
11. นายชัยยุทธ

คูณผล
กัล ปตินันท
โชควิวั ฒนวนิช
หาพันนา
ธนสัน ติ
ศิรินทรวงค
ยิ่งยง
สามพายวรกิจ
จงรักษ
ทวีวรรณ
โยธามาตย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุก าร

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
1. นายไพฑูรย
2. นายโกสิน
3. ดต.เผด็จชัย
4. นายชวลิต
5. น.ส.ธัญญพัทธ
6. นางราตรี
7. นางสมลักษณ
8. น.ส.ภัสรา
9. น.ส.สุภมาส
10. นางขวัญชนก
11. นางสําราญ
12. นางนิตยา
13. นายสมคิด
14. น.ส.ลําพรรณ
15. นางสุนทรี
16. นางนิดารัตน
17. นางสุรัสวดี
18.น.ส.ยุพาภรณ
19.น.ส.เบญจรงค
20.นางจุฑารัตน
21.น.ส.สุรีรัตน

ปูคะภาค
พูลวัน
บุญศักดิ์
พิมพจันทร
ศรีบุญสถิตพงษ
อังคณาวิศัล ย
บุญณพัฒน
สวัส ดิ์กุล
รวมชาติ
สิง หรา
ปุณณะบุตต
ขวัญ นู
นาสิน สง
คุณประชา
ทิน กรวงศ
ศรีโสภาพ
บุญลา
ทองไทย
แสงสุก วาว
สัตนันท
สิง หห มุย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประธานคณะอนุก รรมการ
คณะอนุก รรมการ
คณะอนุก รรมการ
คณะอนุก รรมการ
คณะอนุก รรมการ
คณะอนุก รรมการ
คณะอนุก รรมการ
คณะอนุก รรมการ
คณะอนุก รรมการ
คณะอนุก รรมการ
คณะอนุก รรมการ
คณะอนุก รรมการ
คณะอนุก รรมการ
คณะอนุก รรมการ
คณะอนุก รรมการ
คณะอนุก รรมการ
คณะอนุก รรมการ
คณะอนุก รรมการ
คณะอนุก รรมการ
คณะอนุก รรมการและเลขานุก าร
คณะอนุก รรมการและผูชว ยเลขานุการ

.43.

