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คํานํา 
  

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 287 วรรค 3 ไดบัญญัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใชจายและ 
ผลการดําเนินงานในรอบป  เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และกํากับการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 30 (5) ไดกําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตาม
ประเมินผลแผนตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่วไป 
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ           
พ.ศ.2554 ฉบับนี้มีประโยชนตอเทศบาลนครอุบลราชธานี ในแงของการเปนเครื่องบงชี้ถึ งผลสําเร็จใน             
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 3 ป (2554-2556) จึงถือเปนเอกสารสําคัญ         
ฉบับหนึ่งที่คณะผูบริหาร สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาชน ตลอดจนผูเกี่ยวของ 
สามารถนําไปใชประโยชนในการใชประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพ การวางแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเปน
เครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีตอไป 

 

                                                                                                                     

    คณะกรรมการติดตามประเมินผล 

แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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  บทนํา 
 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  เปนหนวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รูปแบบหนึ่ง  ที่ปจจุบันไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลางเพิ่มมากขึ้น              
แตถึงอยางไรก็ตาม แมวาจะมีอํานาจเพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิน่

สวนใหญก็ยังคงมีทรัพยากรจํากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ  และวัสดุ

อุปกรณ  ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปรงใส  และเกิดประโยชน

สูงสุดแกทองถิ่นตน จึงจําเปนตองมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งปจจุบัน

ปรับเปลี่ยนเปน แผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาทองถิ่นสามป อันเปน

เครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถ
ดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว 

 

  การวางแผน  มีความสําคัญ  5  ประการ  คือ 

1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่    

จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหม ๆ เขามาในองคกร 
3) ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา 

4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน 

5) ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน 
 

สรุป    การวางแผน  คือ  ความพยายามที่เปนระบบ  (System  attempt)  

เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ ดีที่สุด สําหรั บอนา คต  เพื่อให

องคกรบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว   
 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ
นาเทศบาลนครอบุลราชธานี 



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 
.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

จากที่กลาวมาขางตน   แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะม ี

แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไหรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผล

การดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของ

แผนพัฒนาทองถ่ินได  ระบบติดตาม  จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวย

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานรวมถึง  ระบบประเมินผล  

ที่คอยเปนตัวบงชี้วา  ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่

กําหนดไวหรือไมอยางไร  เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง 

แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน 
 

การกํากับ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  เปนกจิกรรม

ที่สําคัญที่มุงรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั้ งในเชิงปริมาณและคุณภาพ               
เพื่อเสนอใหผูบริหาร และผูรับผิดชอบการดําเนินงานในโครงการหรือ

กิจกรรมตางๆ ไดทราบผลการดําเนินงาน จึงไดกําหนดกลไกในการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อใหสามารถนําผลประเมินมาใชใน               
การวางแผนในปตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือ

ปรับเปลี่ยนเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกบัทรพัยากร

หรือสภาพแวดลอมที่ เปลี่ยนแปลงในระหวางนี้ และในปตอไปไดดวย 
ตลอดจนเกิดผลประเมินมาใชในการวางแผน ในปตอไป การประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้
 

1. เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลที่กําหนดไว  โดย

พิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย และ

คุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการตางๆ 
2. เพื่อทราบปญหาอุปสรรคการดําเนินงานเปนระยะๆ ทําไปคูกับการปรบัปรงุ

แผนพัฒนาเทศบาล 
3. เพื่อตองการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา

เทศบาล เพื่อนําไปใชประโยชน ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลในระยะ

ตอไป 
4. เพื่อตองการทราบประโยชนที่ไดจากแผนพัฒนาเทศบาล ในการดําเนินการ

บริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี 
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นิยามศัพททีเ่กี่ยวของ 
 

 “ 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

สําหรับ ปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีค วามตอ เนื่อง และเป นแผนก าวหนา
ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

 แผนการดําเนินงาน  หมายความวา  แผนการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 โครงการพัฒนา  หมายความวา โครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และดําเนินการเพื่อให

การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว 

 การเปลี่ยนแปลง  หมายความวา  การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของ

แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 การเพิ่มเติม  หมายความวา  การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ ไมมีอยู ใน

แผนพัฒนาสามปใหปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป 

 

 

 

 

 

        ที่มา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

                 องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
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  วิสัยทัศน  
 "เราจะทํางานรวมกันอยางมืออาชีพ  เนนการประสานงานและการมีสวนรวมของทุกฝาย  

โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง  เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 

ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีที่สุด ” 
 

    ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  
 

 

 จากวิสัยทัศนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการสนบัสนนุ
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล  ไดรวมกันกําหนดเปนยุทธศาสตรการ

พัฒนาและจัดลําดับความสําคัญเรงดวน  ดังนี้ 
  

 
 

 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดานมีแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาแตละดานมีแนวทางการพัฒนา  ประกอบดวยประกอบดวย  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

  1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร  

   3.  ปรับปรุงและพัฒนาการวางผังเมือง 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา 

  1.  การแกไขปญหาความยากจนและเพิ่มรายไดของประชาชน 

   2.  สงเสริมสินคาผลิตภัณฑชุมชน 
 3.  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและการใหบริการ 

 4.  ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนสง 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 

 1.  สรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 3.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย  

 4.  ปรับปรุงและพัฒนาแมน้ํา แหลงน้ําธรรมชาติ  
 5.  ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศนของเมือง 

 6.  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 

สวนที่  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา      

        เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
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4. ยุทธศาสตรการคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 

 1. ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

 2.  ปรับปรุงและพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3.  จัดระเบียบชุมชนในการสรางความปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอย 

4.  รณรงค ประชาสัมพันธ เผยแพรใหความรู   และสรางความเข็มแข็งของชุมชน เพื่อ

ปองกัน 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.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏบิัติงาน 
  2.  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 

  3.  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

  4.  ปรับปรุงและพัฒนารายได 
  5.  สงเสริมความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของทองถิ่น 

  6.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏบิัติงานและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

7.  สงเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณกับหนวยงานอ่ืนภายในประเทศ
และตางประเทศ                       

 8.  สงเสริมและพัฒนาการบูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหนวยงาน 
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            สวนที่  1  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป (2554-2556) 
             ตารางที่ 1   จาํนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป  (2554-2556) 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ  (บาท) 

 
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 201 266,382,200 

 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 15 2,700,000 
 
3. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 20 709,958,000 

 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 238 298,270,915 

 
5.การพัฒนาระบบบริหารงานและมุงผลสมัฤทธ์ิ 108 255,459,963 

 

รวม 

 

582 1,532,771,078 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป จําแนกรายยุทธศาสตร 
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สวนที่  4  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ป  2554 
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ตารางที่ 2   จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ  (บาท) 

 
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 84 201,824,200 

 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 9 386,647,000 

 
3. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 11 710,937,000 

 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 90 120,908,402 
 
5.การพัฒนาระบบบริหารงานและมุงผลสมัฤทธ์ิ 59 150,223,963 

 

รวม 

 

253 1,570,540,565 

 

 

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

งบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป จําแนกรายยุทธศาสตร 
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งบประมาณตามแผนพฒันาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกรายยุทธศาสตร 
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2. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปงบประมาณ 

พ.ศ.2554 
      2.1  แหลงงบประมาณ 

            การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวน

โครงการที่สามารถดําเนินการได (ไดรับอนุมัติงบประมาณ) ทั้งสิ้น 127 โครงการ งบประมาณ 198,438,640 บาท 

ซึ่งจําแนกตามรายยุทธศาสตร ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  จํานวนโครงการ/งบประมาณที่สามารถดําเนินการได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

พ.ศ.2554 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 38 61,073,600 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 350,000 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 5,100,000 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 64 83,440,040 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์  20 48,475,000 

รวม 127 198,438,640 

 

2.2 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป 2554 

 
ตารางที่ 4  ผลการดําเนินงานโครงการเทียบกับโครงการที่สามารถดําเนินการไดประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 จําแนกรายยุทธศาสตร  
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

รอยละ 
เปาหมาย ผลดําเนินงาน 

1.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 38 38 100 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 3 100 

3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 1 50 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 64 58 90.62 

5. การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 20 19 95 

รวม 127 119 93.70 

 
 



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 
.10. 

 โดยภาพรวมผลการดําเนินโครงการตลอดป 2554 เทียบกับเปาหมายโครงการที่สามารถดําเนินการได
เทศบาลนครอุบลราชธานีสามารถดําเนินงานโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนอยางยิ่ ง                  

จะเห็นไดจากจํานวนโครงการทั้งสิ้น 127 โครงการ  สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 119 โครงการ                       

รอยละ 93.70  

หากพิจารณาผลการดําเนินงานรายยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานโครงการ รอยละ 100,สวนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
บริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และ

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการดําเนินงานโครงการ รอยละ 95,  90.62 และ     

รอยละ 50 ตามลําดับ 
 
 

2.3 การใชจายงบประมาณ 

         เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการ เทียบกับโครงการที่สามารถ
ดําเนินการได ซึ่งมีโครงการที่ ไดมีการเบิกจายงบประมาณ ทั้ งสิ้น จํานวน 119 โครงการ งบประมาณ 

195,143,482 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 5  ผลการใชจายงบประมาณโครงการเทียบกับงบประมาณที่ไดรับ ประจําปงบประมาณ                  

พ.ศ. 2554 จําแนกตามรายยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร งบท่ีไดรับ งบท่ีเบิกจาย รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 61,073,600 61,052,370 99.96 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 350,000 348,710 99.63 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

   และสิ่งแวดลอม 

 

5,100,000 
 

5,097,500 
 

99.95 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ  

   เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

83,440,040 

 

80,452,276 

 

96.42 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ     

   บริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

 

48,475,000 48,192,626 99.42 

รวม 198,438,640 195,143,482 98.34 
 

 โดยภาพรวมผลการใชจายงบประมาณโครงการตลอดป 2554 เทียบกับงบประมาณที่ ไดรับ เทศบาล             

นครอุบลราชธานี มีการเบิกจายจาก งบประมาณที่ไดรับ 198,438,640  บาท เบิกจาย 195,143,482  บาท              

คิดเปนรอยละ 98.34 

 หากพิจารณารายยุทธศาสตร พบวา มีการเบิกจายในแตละยุทธศาสตรมากกวารอยละ 90 ขึ้นไป     
เรียงตามลําดับดังนี้  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน รอยละ 99.96,  ยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอยละ 99.95 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ รอยละ 99.63 ยุทธศาสตร

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน รอยละ 96.42 และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
บริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ รอยละ 99.42 ตามลําดับ 
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2.4  โครงการที่สามารถดําเนินการได แตไมไดดําเนินการ มีจํานวนท้ังสิ้น 8 โครงการ  

        งบประมาณ  1,561,000  บาท ดังน้ี 
 

ตารางที่ 6  โครงการที่ไมไดดําเนินการ 
 

โครงการ งบประมา

ณ (บาท) 

เหตุผลที่ไมไดดําเนินการ 

1. โครงการเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน 35,000 จะดําเนินการรณรงครวมกับโครงการคัดแยกของเสีย

อันตรายในเขตเทศบาลและโครงการแปรรูปขยะอินทรีย 
ซึ่งจะดําเนินการในปงบประมาณ 2555 

2.โครงการประชุมชุมชน 50,000 จะดําเนินการในปงบประมาณ 2555 

3.โครงการชวยเหลือผูประสบ               

สาธารณภัยและผูที่ไดรับผลกระทบ
จากโครงการพัฒนาของเทศบาล 

50,000 ในปงบประมาณ 2554 ไมมีผูได รับผลกระทบจาก

โครงการพัฒนาเทศบาล 

4.โครงการอบรมการใชสมุนไพรและ
การแพทยแผนไทย 

70,000 โอนไปสมทบโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 

5.โครงการสนับสนุนสงเคราะห              
เบี้ยยังชีพผูพิการ 

403,000 ใชงบประมาณจากสวนกลาง 

6.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  932,000 ใชงบประมาณจากสวนกลาง 

7.โครงการอุดหนุนเทศบาลเจาภาพการ

จัดนิทรรศการทางวิชาการ 

20,000 เนื่องจากโครงการนี้มีการดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลว

กอนที่เทศบัญญัติจะประกาศใชจึงไมสามารถอุดหนุน

ใหกับ อปท. เจาภาพได 

8.โครงการเทศบาลคูมิตร (Municipal 
Partnerships Program) 

1,000 เพื่อรับรองเมืองคูมิตร ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2554 
ไมไดรั บก ารป ระสานจากเมืองคู มิต ร จึ งไมมี การ

ดําเนินการ 
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2.5 รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามงบอุดหนุนทั่วไป,ขออนุมัติจายขาด        

เงินสะสม,และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

ตารางที่ 7 การเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2554 จําแนกตามงบอุดหนุนทั่วไป,ขออนุมัติจายขาด 

                 เงินสะสม,และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

  

โครงการ 
งบประมาณ 

งบท่ีไดรับ งบท่ีเบิกจาย 

เงินอุดหนุนทั่วไป     

1.  โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยชยางกูร 34  
(ขางบานเลขที่ 111) 

566,000 565,300 

2.  โครงการกอสรางขยายถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 40 977,000 977,000 

3.  โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยสุขาสงเคราะห 9 1,990,000 1,989,500 

4.  โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 9          

(ขางบานเลขที่ 19) 

929,000 928,700 

5.  โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยชยางกูร 20 1,968,000 1,967,000 

6.  โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยสุขาสงเคราะห 19 
(ขางบานเลขที่ 383)  

1,247,000 1,247,000 

7.  โครงการกอสรางขยายถนน คสล. ซอยธรรมวิถี 1 203,000 202,500 

8.  โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยสุขาสงเคราะห 21 246,000 245,800 

9.  โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยสุขาสงเคราะห 1.1 
(ขางบานเลขที่ 19) 

148,000 147,800 

10. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยเชื่อมซอยสุริยาตร 

20-22  (ขางบานเลขที่ 23) 

954,000 953,800 

11. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 12 1,983,000 1,982,000 

12. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสุริยาตร 16 348,000 347,500 

13. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 9 1,849,000 1,849,000 

14. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนสุรศักดิ์   

(ขางบานเลขที่ 18/1) 

250,000 249,700 

15. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนสุรศักดิ์   
(ขางบานเลขที ่46)    

282,000 281,700 

16. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนพโลชัย  

(ขางบานเลขที่ 302) 
 

139,000 138,790 
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โครงการ 
งบประมาณ 

งบท่ีไดรับ งบท่ีเบิกจาย 

17. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนพโลชัย 

(ขางบานเลขที่ 313) 

71,000 70,850 

18. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนสมเด็จ   

(ขางศูนยบริการสาธารณสุข 4  ชวงที ่2) 

1,987,000 1,986,500 

19. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนอุบล – ตระการ 

(ชวงปมน้ํามัน ถึง ซอยอุบลตระการ 11) 

1,773,600 1,773,000 

20. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนอุบล – ตระการ 

(ชวงซอยอุบลตระการ 13 ถึง คลองนาควาย) 

1,998,000 1,997,000 

21. โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนอุปลีสาน 

(ชวงถนนชยางกูร ถึง ถนนแจงสนิท ดานทิศเหนือ) 

1,997,000 1,996,500 

22. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําถนนพโลรังฤทธิ์       
(ชวงถนนพลแพน ถึง ถนนบูรพาใน) 

23. โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

24. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 
25. โครงการสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

26. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

     นครอุบลฯ 
27. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

สังกัด สพฐ. และสังกัดกรมศาสนา 

28. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) 
29. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 

1,947,000 
 

15,700 

1,060,000 
210,000 

29,699,800 

 
25,021,700 

 

2,800,000 
75,000 

1,946,500 
 

15,678 

1,060,000 
196,000 

29,668,600 

 
23,468,282 

 

2,800,000 
75,000 

เงินจายขาดสะสม    

30. โครงการจัดการแขงขันกีฬาและนันทนาการผูสูงอายุ ประจําป 2554     300,000 300,000 

31. โครงการจัดการแขงขันกาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

     ครั้งที่ 6 ประจําป 2554 

100,000 100,000 

32. โครงการเสริมสรางความสัมพันธเมืองคูมิตรนานาชาติกับ         

จังหวัดอุบลราชธานี 

866,045 866,045 

33. โครงการมหกรรมกีฬาทางบก ทางน้ํา และทางอากาศเฉลิมพระเกียรติ 

     เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระชนมายุ 84 พรรษา 
 

883,052 883,052 
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โครงการ 
งบประมาณ 

งบท่ีไดรับ งบท่ีเบิกจาย 

34. โครงการสงเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแขงขันในระดับ        
นานาชาติ  

300,000 300,000 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    

35. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหวยมวง 5,100,000 5,100,000 

36. โครงการกอสรางถนน คสล. กุดปลาขอนอก 
 

เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรายได 

9,900,000 9,900,000 

37. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเขื่อนธานี 1 

     -  เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

     -  เงินรายได 

1,987,000 

1,014,140 
                     

972,860 

 

 
1,986,500 

 

จากผลการดําเนินโครงการและการเบิกจายงบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น อันไดแก งบอุดหนุน

ทั่วไป,งบจายขาดเงินสะสม,และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ มีจํานวนทั้งสิ้น 37 โครงการ  ดังนี้ 
  - โครงการที่ไดรับงบอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  29  โครงการ 

  - โครงการที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม    จํานวน    5  โครงการ 
  - โครงการที่ไดรับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ  จํานวน    2  โครงการ 

  - โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรายได จํานวน    1  โครงการ 
   

 

ที่มา : แผนพัฒนาเทศบาล 3 ป,แผนพัฒนาเพิ่มเติมครั้งที่ 1-4,เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

พ.ศ.2554 
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 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 จํานวนโครงการตาม

แผนพัฒนาเทศบาลรวมทั้งสิ้น 253 โครงการ มีโครงการที่สามารถดําเนินการได 127 โครงการ คิดเปน รอยละ   
50.20 ของโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ในจํานวน 127 โครงการ ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 198,438,640 บาท  

มีการดําเนินโครงการ 119 โครงการ รอยละ 93.70 และมีการเบิกจายงบประมาณ 195,143,482 บาท คิดเปน      

รอยละ 98.34 ของงบประมาณที่ไดรับ ซึ่งจําแนกการดําเนินงานรายยุทธศาสตร ดังนี้                
 
 

ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่    11        การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
  

 โครงการที่สามารถดําเนินการได จํานวน 38 โครงการ ไดดําเนินการ 38 โครงการ คิดเปนรอยละ  100   

ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  22      การพัฒนาดานเศรษฐกิจการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
 

 โครงการที่สามารถดําเนินการได  จํานวน  3  โครงการ  ไดดําเนินการ 3 โครงการ คิดเปนรอยละ  100   

ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  3   3   การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  
 

 โครงการที่สามารถดําเนินการได  จํานวน  2  โครงการ  ไดดําเนินการ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ  50   
   

  ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  4  4  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนการพัฒนาคุณภาพชวีิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  
 

 โครงการที่สามารถดําเนินการได จํานวน 64 โครงการ ไดดําเนินการ 58 โครงการ คิดเปนรอยละ  90.62   

  ยุทธศาสตรที่  ยุทธศาสตรที่  5   5   การพัฒนาระบบบรหิารงานแบบมุงผลสมัฤทธิ์การพัฒนาระบบบรหิารงานแบบมุงผลสมัฤทธิ์  
 

 โครงการที่สามารถดําเนินการได จํานวน 20 โครงการ ไดดําเนินการ 19 โครงการ คิดเปนรอยละ  95   

 

เนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี  เปนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ มีภารกิจหลัก

ในการดูแลทุกข  บํารุงสุขของประชาชน และมีความใกลชิดกับประชาชนมากที่ สุด ดังนั้น ยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานทั้ง 5 ยุทธศาสตร ถือวาเปนยุทธศาสตร ที ่สําค ัญ  ที ่เ ท ศบ าลนครอุบ ลร าชธานีจ ะตอง

ดําเนินการใหบร รลุผลสํา เ ร ็จ ตามว ัตถุป ร ะสงค   จ ึง เ ห ็นได ว าผลการดํา เ นินง านในภ าพ รวมมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนอยางยิ่ง กลาวคือ ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประ สงคถึง            

รอยละ 93.70 

 

 

สวนที่  5  สรุปผลและวเิคราะหการดําเนนิโครงการ 

ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี                                            

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  

 



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
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สาระสาํคัญ 

 เทศบาลนครอุบลราชธานีไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานเปน 5 ยุทธศาสตร ไดแกยุทธศาสตรการ

พัฒ นาด านโคร งสร า งพื้นฐาน ยุ ท ธศาสตร การพัฒ นาด านเ ศรษฐกิ จ  ยุ ท ธศาสตร การพัฒ นาด าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน และยุทธศาสตรการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และเพื่อใหสอดคลองกับการประเมินยุทธศาสตรของ

สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่

ไดกําหนดแนวทางการประเมินมาตรฐานบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ จํานวน 
7,778 แหง ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาการประเมินที่สอดคลองกันกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงไดนําแบบประเมิน
ความพึงพอใจรายยุทธศาสตร ตามแนวทางการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 มาปรับใชในการประเมินครั้งนี้  ซึ่งประกอบดวยขอคําถามความพึงพอใจของ

ประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลรายดานไดแก 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน   

2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต    
3. ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 

4. ดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

5. ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

การสํารวจขอมูลประชากร และการสุมตัวอยาง คณะทํางานไดศึกษาขอมูลของประชากรทั้ งหมด             
ที่อยูในทะเบียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ทั้ ง 4 เขต 106 ชุมชน พบวา มีอยูทั้ งสิ้น 84,309 คน                

จึงไดกําหนดขนาดตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูปของยามาเน (Yamane) ที่ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นตและ

ไดกลุมตัวอยางมาจํานวน 892 คน จึงดําเนินการสํารองแบบสอบถามเพิ่มอีก 14 คน รวม จํานวน 906 คน โดย
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ดําเนินการสํารวจระหวางวันที่  11 -14 

ตุลาคม 2554 รวม 4  วัน  ซึ่งผลจากการวิเคราะหขอมูลและประเมินผลขอมูลประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

 

 

สวนที่  6 ผลสํารวจความพงึพอใจตอการดําเนินงาน 

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

 



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีตามประเด็น

ยุทธศาสตรการพัฒนางาน  6 ดาน 

สวนที่ 3 ขอมูลความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สวนที่ 4  ขอเสนอแนะ/ปญหาอุปสรรคทีป่ระชาชนตองการใหเทศบาลนครอุบลราชธานีดําเนินการ แกไข                        

และพัฒนางาน 

สวนที่ 1 ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เขต เพศ อายุ การศกึษา และอาชีพ  

      หนวยนบั : คน 

ลําดับที ่ ลักษณะกลุมเปาหมาย จํานวน รอยละ 

 จํานวนผูตอบแบบประเมิน   

1 เพศ 881 100 

   ชาย 442 50.2 

   หญิง 439 49.8 

3 อาย ุ 906 100 

   ต่าํกวา 20 ป 33 3.6 

   20-30 ป 178 19.6 

   31-40 ป 260 28.7 

   41-50 ป 258 28.5 

   51-60 ป 110 12.1 

   61 ปขึ้นไป 67 7.4 

 อายุเฉลีย่ เทากบั 39.83 ป   

4 ระดับการศกึษา 861 100 

   ไมไดรบัการศึกษา 8 0.9 

   ประถมศึกษา 156 18.1 

   มธัยมศกึษา/ปวช 201 23.3 

   ปวส,อนุปรญิญา 297 34.5 

   ปริญญาตร ี 189 22.0 
   ปริญญาตรีขึ้นไป 10 1.2 



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
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ลําดับที ่ ลักษณะกลุมเปาหมาย จํานวน รอยละ 

5 อาชีพ 864 100 

   วางงาน 74 8.6 

   รบัจาง/บรกิาร 214 24.8 

   คาขาย/ธุรกจิ 335 38.8 

   รบัราชการ 91 10.5 

   เกษตรกรรม 13 1.5 

   นักเรยีน/นักศึกษา 68 7.9 

   แมบาน 52 6.0 

   ขาราชการบํานาญ 17 2.0 
  

 

ลักษณะขอมูลท่ัวไป  

เพศ ผูตอบแบบประเมินจํานวน 881 คน จําแนก เปนเพศชาย 442 คน (รอยละ 50.2) เพศหญิง 439 คน 

(รอยละ 49.8)  

อาย ุ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              

ขึ้นไป จํานวน 67 คน (รอยละ 7.4) และอายุต่ํากวา 20 ป  จํานวน 33 คน (รอยละ 3.6) ตามลําดับ                               
โดยกลุมเปาหมายมีอายุเฉลี่ยเทากับ 39.83 ป (วัยทํางาน) 

 ระดับการศึกษา มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 861 คน โดยสวนใหญกลุมเปาหมายมีการศึกษาอยู                

ในระดับปวส,อนุปริญญา จํานวน 297 คน (รอยละ 34.5) รองลงมาระดับมัธยมศึกษา/ปวช จํานวน 201 คน              
(รอยละ 2.3) ระดับปริญญาตรี จํานวน 180 คน (รอยละ 20.0)ประถมศึกษา จํานวน 156 คน (รอยละ 18.1)      

ปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 10 คน (รอยละ 1.2) และไมไดรับการศึกษา 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) อาชีพ                
รับราชการ จํานวน 91 คน (รอยละ 10.5) วางงาน จํานวน 74 คน (รอยละ 8.6) นักเรียน/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  
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สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

ตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนางาน 6 ดาน ไดแก 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนางานดานโครงสรางพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนางานดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนางานดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนางานดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนางานดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนางานดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

หากจําแนกผลการประเมินความพึงพอใจรายประเด็น จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนางานตามจํานวน

ผูตอบแบบประเมิน สามารถจําแนกไดดังตาราง 
 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละความพึงพอใจจําแนกรายประเด็น ดานโครงสรางพื้นฐาน 

ประเด็นการประเมิน 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ไมแสดงความเห็น 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

1. คุณภาพและการบํารุงรักษาถนนใน

ความดูแลของเทศบาลนครอบุลราชธานี 
เชน ผิวจราจรไมเปนหลุมเปนบอ ไหล
ทางไมชํารดุ     สภาพทางไมรก ฯลฯ 

34 3.8 734 81.0 133 14.7 5 0.6 

2.ถนนและทางเทามีแสงสวางเพียงพอ 

เพ่ือใหความสะดวก ปลอดภัย 

26 2.9 741 81.8 131 14.5 8 0.9 

3. หลอดไฟฟาและความสวางในเขต
พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี เชน 
ทางแยกวงเวียน สวนสาธารณะ บรเิวณ

ตลาด ลานตลาด สนามเด็กเลน ลาน
จอดรถสาธารณะ ลานกีฬาชุมช น 
สะพาน และสะพานลอยคนขาม มคีวาม

สวางตลอดเวลาใชงาน 

31 3.4 749 82.7 113 12.5 13 1.4 

4. ระบบระบายน้ํา/คลองระบายน้ําใน
ความรบัผิดชอบของเทศบาลนคร
อบุลราชธานีไดรบัการขดุลอก/ปรบัปรงุ

ใหน้ําไหลผานไดสะดวก 

39 4.3 561 61.9 298 32.9 8 0.9 

5. สัญญานไฟจราจร โคมไฟสัญญาน 
กระพริบ เครื่องหมายจราจร และ
เครื่องหมายจราจรบนพื้น มีสภาพ

พรอมใชงาน มองเห็นไดชัดเจน 

26 2.9 788 87.0 74 8.2 18 2.0 

6. การชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจาก
โครงการของเทศบาล 

28 3.1 741 81.8 85 9.4 52 5.7 
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ตารางที่ 3  รอยละความพึงพอใจ ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน  เรยีงตามลําดบั 

 

ประเด็นการประเมิน 
จํานวน 

(คน) 

รอยละความ

พึงพอใจระดบั
มากขึ้นไป 

1. สัญญานไฟจราจร โคมไฟสัญญานกระพรบิ เครื่องหมายจราจร และ
เครื่องหมายจราจรบนพ้ืน มีสภาพพรอมใชงาน มองเห็นไดชัดเจน 814 89.9 

2. หลอดไฟฟาและความสวางในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี เชน ทาง
แยกวงเวยีน สวนสาธารณะ บริเวณตลาด ลานตลาด สนามเดก็เลน ลานจอดรถ

สาธารณะ ลานกีฬาชุมชน สะพาน และสะพานลอยคนขาม มคีวามสวาง

ตลอดเวลาใชงาน 780 86.1 

3. การชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากโครงการของเทศบาล 769 84.9 

4. คุณภาพและการบาํรุงรกัษาถนนในความดูแลของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

เชน ผวิจราจรไมเปนหลุมเปนบอ ไหลทางไมชํารดุ สภาพทางไมรก ฯลฯ 768 84.8 

5.ถนนและทางเทามีแสงสวางเพียงพอ เพื่อใหความสะดวก ปลอดภัย 767 84.7 

6. ระบบระบายน้ํา/คลองระบายน้ําในความรบัผิดชอบของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีไดรบัการขุดลอก/ปรบัปรุงใหน้ําไหลผานไดสะดวก 600 66.2 

รวม  82.77 
 

จากข อมูลดั งกลา วขางตน กลุมตัว อยางมีความพึงพอใจต อผลการดํา เนินง าน ข องเท ศบาล             

นครอุบลราชธานี ตามประเด็นยอยยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน ดังนี้ 
 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามประเด็นยุทธศาสตรดานโครงสราง

พื้นฐานพบวา โดยรวมทุกประเด็นรอยละความพึงพอใจ เทากับ 82.77 หากจําแนกเปนประเด็นที่ประชาชน             

พึงพอใจตอผลการดําเนินการ อันดับแรก ไดแก ความพึงพอใจตอสัญญานไฟจราจร โคมไฟสัญญานกระพริบ 
เครื่องหมายจราจร และเครื่องหมายจราจรบนพ้ืน มีสภาพพรอมใชงาน มองเห็นไดชัดเจน รอยละ 89.9 รองลงมา

ไดแก ความพึงพอใจประเด็นหลอดไฟฟาและความสวางในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธาน ีเชน ทางแยกวงเวยีน 

สวนสาธารณะ บริเวณตลาด ลานตลาด สนามเด็กเลน ลานจอดรถสาธารณะ ลานกีฬาชุมชน สะพาน และ
สะพานลอยคนขาม มีความสวางตลอดเวลาใชงาน รอยละ 86.1,การชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากโครงการ             

ของเทศบาล รอยละ 84.9,คุณภาพและการบํารุงรักษาถนนในความดูแลของเทศบาลนครอุบลราชธานี เชน              

ผิวจราจรไมเปนหลุมเปนบอ ไหลทางไมชํารุด สภาพทางไมรก ฯลฯ รอยละ 84.8,ถนนและทางเทามีแสงสวาง
เพียงพอ เพื่อใหความสะดวก ปลอดภัย รอยละ 84.7  และระบบระบายน้ํา/คลองระบายน้ําในความรับผิดชอบของ

เทศบาลนครอุบลราชธานีไดรับการขุดลอก/ปรับปรุงใหน้ําไหลผานไดสะดวก รอยละ 66.2 ตามลําดับ 

 ประเด็นที่ประชาชนเห็นวาควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนา ไดแก ระบบระบายน้ํา/คลองระบายน้ํา            
ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครอุบลราชธานีไดรับการขุดลอก/ปรับปรุงใหน้ําไหลผานไดสะดวก รอยละ 66.2

อาจเนื่องจากมีเหตุการณฝนตกหนักและเกิดภาวะน้ําทวมขังหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงสง            

ผลใหรอยละความพึงพอใจในประเด็นน้ีคอนขางต่ํา 
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ตารางที่ 4  จํานวนและรอยละความพึงพอใจจําแนกรายประเด็น ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

ประเด็นการประเมิน 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ไมแสดงความเห็น 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

1. การสงเสริมและพฒันาสตร ีโดยการให

คําแนะนําดานสุขภาพ จัดกจิกรรม
สงเสริมและสรางอาชีพอยางเหมาะสม 
เชน การจัดกิจกรรมตรวจและให

คําปรกึษาดานสขุภาพแกสตรี หญงิมี
ครรภ และหลังคลอด กิจกรรมพัฒนา
อาชพีของแรงงานสตรี เปนตน 

20 2.2 768 84.8 34 3.8 84 9.3 

2.การสนับส นุนการศึกษาให เด็ ก 

เยาวชน ประชาชน และผูดอยโอกาสใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เชนการ
จัดกิจกรรม/โครงการสงเสริม สนบัสนนุ

คุณภาพการศึกษา สรางโอกาสทาง
การศึกษากับผูดอยโอกาส รวมทั้ ง
จัดการสอน, ความเพียงพอของจาํนวน
และคุณภาพครูผูสอน 

27 3.0 765 84.4 55 6.1 59 6.5 

3. การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการ

ออ กกําลั งก ายข อ งเย าวช นและ
ประชาชน เชน การจัดกิจกรรมสงเสรมิ
สนับสนุน จัดสถานที่สําหรับออกกาํลงั

กาย หรือมีกิจกรรมแขงขันกีฬา 

44 4.9 782 86.3 52 5.7 28 3.1 

4. การสงเสริมการมสีวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น เชน
การจดักิจกรรมหรอืชองทางเพ่ือรบัฟง

ปญหา/แนวทางการพัฒนา หรอืแกไข
ปญหาดานตางๆ  เชนดานการศกึษา 
สิ่งแวดลอม ชุมชน ปญหายาเสพติด 

การรักษาความปลอดภัย ความสงบใน
ชุมชน เปนตน 

44 4.9 765 84.4 65 7.2 32 3.5 

5. การสงเสริมพัฒนาอาชีพ และการมี
งานทําหรือการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสรมิ

การมีรายได การออกใหคําแนะนําและ
การชวยเหลือ ผูสูงอายุ  ผูพิการและ
ผูปวยเอดส 

46 5.1 723 79.8 49 5.4 88 9.7 

6.การเฝาระวังและแกไขปญหา/ภาวะ

โภชนาการในเด็ก 0-5 ป 

63 7.0 660 72.8 54 6.0 129 14.2 

7.การควบคุมและกําจัดสัตวหรือแมลง
พาหะนําโรค 

51 5.6 538 59.4 298 32.9 19 2.1 
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ตารางที่ 5  รอยละความพึงพอใจ ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต เรียงตามลําดับ 

 

ประเด็นการประเมิน 
จํานวน 

(คน) 

รอยละความ 

พึงพอใจระดบั
มากขึ้นไป 

1. การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกายของเยาวชนและประชาชน เชน การจดั    
กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน จัดสถานที่สําหรับออกกําลังกาย หรือมีกิจกรรมแขงขันกีฬา 

826 91.2 

2. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น เชนการจัดกิจกรรมหรือ
ชองทางเพื่อรับฟงปญหา/แนวทางการพัฒนา หรือแกไขปญหาดานตางๆ เชนดาน

การศึกษา สิ่งแวดลอม ชุมชน ปญหายาเสพติด การรักษาความปลอดภัย ความสงบใน
ชุมชน เปนตน 

809 89.3 

3.การสนับสนุนการศกึษาใหเด็ก เยาวชน ประชาชน และผูดอยโอกาสในเขตเทศบาลนคร
อบุลราชธานี เชนการจดักิจกรรม/โครงการสงเสรมิ สนับสนุนคณุภาพการศึกษา สราง

โอกาสทางการศกึษากบัผูดอยโอกาส รวมทัง้จัดการสอน, ความเพียงพอของจํานวนและ
คุณภาพครูผูสอน 

792 87.4 

4. การสงเสริมและพฒันาสตร ีโดยการใหคําแนะนําดานสขุภาพ จัดกิจกรรมสงเสริมและสราง
อาชพีอยางเหมาะสม เชน การจัดกิจกรรมตรวจและใหคําปรกึษาดานสขุภาพแกสตร ี             

หญงิมีครรภ และหลังคลอด กิจกรรมพัฒนาอาชีพของแรงงานสตรี เปนตน 
788 87 

5.การสงเสริมพฒันาอาชีพ และการมีงานทําหรือการจัดกจิกรรมเพ่ือสงเสรมิการมีรายได   
การออกใหคําแนะนําและการชวยเหลือ ผูสงูอายุ ผูพกิารและผูปวยเอดส 

769 84.9 

6.การเฝาระวังและแกไขปญหา/ภาวะโภชนาการในเดก็ 0-5 ป 723 79.8 

7.การควบคุมและกําจดัสตัวหรอืแมลงพาหะนําโรค 589 65 

รวม  83.51 
 

 

จากขอมูลดังกลาวขางตน  กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ตามประเด็นยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามประเด็นยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิตพบวา โดยรวมทุกประเด็นรอยละความพึงพอใจ เทากับ 83.51 จําแนกตามประเด็นที่ประชาชน 

พึงพอใจตอการใหบริการดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต อันดับแรก ไดแก ความพึงพอใจตอการสนับสนุน
กิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกายของเยาวชนและประชาชน เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน              

จัดสถานที่สําหรับออกกําลังกาย หรือมีกิจกรรมแขงขันกีฬา รอยละ 91.2 รองลงมาไดแก ความพึงพอใจตอ    

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น เชนการจัดกิจกรรมหรือชองทางเพื่อรับฟง
ปญหา/แนวทางการพัฒนา หรือแกไขปญหาดานตางๆ เชนดานการศึกษา สิ่งแวดลอม ชุมชน ปญหายาเสพติด 

การรักษาความปลอดภัย ความสงบในชุมชน เปนตน รอยละ 89 .3,การสนับสนุนการศึกษาให เด็ก เยาวชน 

ประชาชน และผูดอยโอกาสในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เชนการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริม สนับสนุน
คุณภาพการศึกษา สรางโอกาสทางการศึกษากับผูดอยโอกาส รวมทั้งจัดการสอน, ความเพียงพอของจํานวน

และคุณภาพครูผูสอน รอยละ 87.4, การสงเสริมและพัฒนาสตรี โดยการใหคําแนะนําดานสุขภาพ จัดกิจกรรม



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 
.23. 

สงเสริมและสรางอาชีพอยางเหมาะสม เชน การจัดกิจกรรมตรวจและใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกสตรี หญิงมี
ครรภ และหลังคลอด กิจกรรมพัฒนาอาชีพของแรงงานสตรี เปนตน รอยละ 87,การสงเสริมพัฒนาอาชีพ และ

การมีงานทําหรือการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการมีรายได  การออกใหคําแนะนําและการชวยเหลือ ผูสูงอายุ              

ผูพิการและผูปวยเอดส รอยละ 84.9,การเฝาระวังและแกไขปญหา/ภาวะโภชนาการในเด็ก 0-5 ป รอยละ 79.8 
และการควบคุมและกําจัดสัตวหรือแมลงพาหะนําโรค รอยละ 65 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 6  จํานวนและรอยละความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล  ดานการจัดระเบียบ

ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
 

ประเด็นการประเมิน 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ไมแสดงความเห็น 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

1. ทานพอใจกบัการชวยเหลือผูประสบ   

ภัยพิบัตขิองเทศบาลนครอบุลราชธานี 

54 6.0 765 84.4 47 5.2 40 4.4 

2.การชวยเหลือและบรรเทาความสญูเสยี
จากการประสบภัยของอาสาสมัคร
ปองกันฝายพลเรือน (อปพร.) 

42 4.6 791 87.3 45 5.0 28 3.1 

3.การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม     

ในการรักษาความสงบเรียบรอยของ
ชุมชน 

38 4.2 740 81.7 70 7.7 58 6.4 

 

ตารางที่ 7  รอยละความพึงพอใจ ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ

เรียบรอย เรียงตามลําดับ 
 

ประเด็นการประเมิน 
จํานวน 

(คน) 

รอยละความ 

พึงพอใจระดบั
มากขึ้นไป 

1.การชวยเหลือและบรรเทาความสูญเสียจากการประสบภัยของอาสาสมัครปองกัน                       
ฝายพลเรือน (อปพร.) 833 91.9 

2.ทานพอใจกบัการชวยเหลือผูประสบภยัพิบัตขิองเทศบาลนครอบุลราชธานี 819 90.4 
3.การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน 778 85.9 

รวม  89.4 

 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทศบาลตามประเด็นยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและ                
การรักษาความสงบเรียบรอย โดยรวมทุกประเด็น รอยละความพึงพอใจ เทากับ 89.4 หากจําแนกรายประเด็น                

รอยละความพึงพอใจมากเปนอันดับแรกไดแก การชวยเหลือและบรรเทาความสูญเสียจากการประสบภัยของ

อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร.) รอยละ 91.9 รองลงมาไดแก ความพึงพอใจกับการชวยเหลือผูประสบภยั
พิบัติของเทศบาลนครอุบลราชธานี รอยละ 90.4 และ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาความสงบ

เรียบรอยของชุมชน รอยละ 85.9 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 8  จํานวนและรอยละความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล ดานการวางแผนสงเสรมิ

การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
 

ประเด็นการประเมิน 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ไมแสดงความเห็น 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

1. ทานพึงพอใจตอการพัฒนาแหลง
ทองเทีย่วหรอืการปรบัปรุงภูมทิัศน 

เพ่ือการเรียนรูและทองเที่ยว  

60 6.6 786 86.8 32 3.5 28 3.1 

2.การสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม
ในกิจกรรมการประยุกตใชเศรษฐกิจ
พอเพีย งในการดํา เนินชีวิ ต เช น             

ก ารร ณรงค และป ลูก จิ ต สํ านึ ก 
กิจกรรมการใหความรูและใหการ
ชวยเหลือกับชุมชนดานเศรษฐกิจ

พอเพียง 

49 5.4 791 87.3 40 4.4 26 2.9 

 

ตารางที่ 9  รอยละความพึงพอใจ ยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  

และการทองเที่ยว เรียงตามลําดับ 
 

ประเด็นการประเมิน 
จํานวน 

(คน) 

รอยละความ 
พึงพอใจระดบั

มากขึ้นไป 

1.ความพึงพอใจตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยวหรือการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อการเรียนรู

และทองเที่ยว เชน การจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือกระตุนการทองเที่ยว การจัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยวตางๆในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 846 93.4 

2. การสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงใน  

การดําเนินชีวิต เชน การรณรงคและปลูกจิตสํานึก กิจกรรมการใหความรูและให                 

การชวยเหลือกบัชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง 840 92.7 

รวม  93.05 
 
 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทศบาลตามประเด็นยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว โดยรวมทุกประเด็นรอยละความพึงพอใจ เทากับ 93.05 ซึ่งหากจําแนกราย

ประเด็น พบวา กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอหารพัฒนาแหลงทองเที่ยวหรือการปรับปรุงภูมิทัศน                   
เพื่อการเรียนรูและทองเที่ยว เชน การจัดกิจกรรมตางๆเพื่อกระตุนการทองเที่ยว การจัดกิจกรรมสงเสริม              

การทองเที่ยวตางๆในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี รอยละ 93.4 มากเปนอันดับแรก รองลงมาไดแก              

การสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมการประยุกตใช เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต เชน              
การรณรงคและปลูกจิตสํานึก กิจกรรมการใหความรูและใหการชวยเหลือกับชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง             

รอยละ 92.7 ตามลําดับ 

 



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 
.25. 

ตารางที่ 10  จํานวนและรอยละความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล ดานการบรหิารจดัการ

และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ประเด็นการประเมิน 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ไมแสดงความเห็น 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

1. ความพึงพอใจตอการสงเสริมการลด
ปริมาณขยะ เพือ่ส งเสริมใหประชาชน 

นํากลับมาใชประโยชน 

36 4.0 757 83.6 74 8.2 39 4.3 

2.ความพึงพอใจตอการรณรงคการปลูก
ตนไม หรือการดูแลรักษาตนไมเพื่อ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาล 

53 5.8 653 72.1 169 18.7 31 3.4 

3.ความพึงพอใจตอการใหความสาํคญักบั

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

49 5.4 751 82.9 72 7.9 34 3.8 

4.ทานพอใจกับการแปรรูปขยะอินทรีย
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

43 4.7 726 80.1 72 7.9 65 7.2 

5.ทานพอ ใจกับ ก ารดูแลปรั บป รุ ง
สวนสาธารณะเพ่ือการพักผอนหยอน

ใจภายในเขตเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

80 8.8 603 66.6 199 22.0 24 2.6 

 
 

ตารางที่ 11 รอยละความพึงพอใจ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ 

และสิ่งแวดลอม เรยีงตามลาํดับ 

 

ประเด็นการประเมิน 
จํานวน 

(คน) 

รอยละความ 

พึงพอใจระดบั
มากขึ้นไป 

1.ความพึงพอใจตอการใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 800 88.3 
2.ความพึงพอใจตอการสงเสรมิการลดปริมาณขยะ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนํากลับมาใช

ประโยชน 793 87.6 
3.ทานพอใจกับการแปรรูปขยะอินทรียของเทศบาลนครอุบลราชธานี 769 84.8 
4.ความพึงพอใจตอการรณรงคการปลูกตนไม หรือการดูแลรักษาตนไมเพ่ือเพิ่มพืน้ทีส่เีขยีว

ในเขตเทศบาล 706 77.9 
5.ทานพอใจกับการดูแลปรับปรุงสวนสาธารณะเพ่ือการพักผอนหยอนใจภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี 683 75.4 

รวม  82.8 

 
 



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 
.26. 

 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทศบาลตามประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยรวมทุกประเด็นรอยละความพึงพอใจ เทากับ 82.8 ซึ่งหากจําแนก       

รายประเด็น พบวา กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม รอยละ 88.3 รองลงมามีความพึงพอใจตอการสงเสริมการลดปริมาณขยะ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนํา
กลับมาใชประโยชน รอยละ 87.6, การแปรรูปขยะอินทรียของเทศบาลนครอุบลราชธานี รอยละ 84.8, การรณรงค

การปลูกตนไม หรือการดูแลรักษาตนไมเพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล รอยละ 77.9 และการดูแลปรับปรุง

สวนสาธารณะเพื่อการพักผอนหยอนใจภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี รอยละ 75.4 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 12  จํานวนและรอยละความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล ดานการสงเสริม 

ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

ประเด็นการประเมิน 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ไมแสดงความเห็น 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

1.ความพึงพอใจตอการดูแลอนุรักษมรดก

ทางศิลปวฒันธรรม ศาสนาและสงเสรมิ 
วิถีชีวิต ภูมิปญญาและประเพณีที่ดีงาม
ของทองถิ่น 

100 11.0 753 83.1 37 4.1 16 1.8 

2.ความพึงพอใจตอการสงเสริมจรยิธรรม

และศีลธรรมอันดีของครอบครัวและ
ชุมชน 

88 9.7 754 83.2 42 4.6 22 2.4 

 
 

ตารางที่ 13 รอยละความพึงพอใจ ยุทธศาสตรดานการสงเสริม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถิ่น  เรียงตามลําดับ 
 

ประเด็นการประเมิน 
จํานวน 

(คน) 

รอยละความ 

พึงพอใจระดบั

มากขึ้นไป 

1.ความพึงพอใจตอการดูแลอนุรักษมรดกทางศลิปวฒันธรรม ศาสนาและสงเสริม วิถีชีวติ               
ภูมิปญญาและประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น 853 94.1 

2.ความพึงพอใจตอการสงเสริมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีของครอบครัวและชุมชน 842 92.9 

รวม  93.5 
 

 

 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทศบาลตามประเด็นยุทธศาสตรดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น โดยรวมทุกประเด็นรอยละความพึงพอใจ เทากับ 93.5 ซึ่งหาก
จําแนกรายประเด็น พบวา กลุมเปาหมายความพึงพอใจตอการดูแล อนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา

และสงเสริมวิถีชีวิต ภูมิปญญา และประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นในทองถิ่นมากเปนอันดับแรก โดยมีรอยละ            



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 
.27. 

ความพึงพอใจเทากับ 94.1 มากเปนอันดับแรก รองลงมาไดแก ความพึงพอใจตอการสงเสริมจริยธรรม
คุณธรรม และศีลธรรมอันดีของครอบครัวและชุมชน รอยละ 92.9 ตามลําดับ 

 โดยสรุป ผลสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา

งานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 จําแนกตามรายยุทธศาสตร 6 ดาน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 14 คาเฉลีย่คะแนนความพึงพอใจ จาํแนกตามยทุธศาสตรการพัฒนางาน เรียงตามลําดับ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนางาน 
รอยละความ       

พึงพอใจรวม 

1.ดานการสงเสริมศิลปวฒันธรรม ศาสนา จารตีประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 93.5 

2. ดานการวางแผนสงเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเทีย่ว 93.05 

3. ดานการจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย 89.4 

4. ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 83.5 

5. ดานการบรหิารจดัการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 82.8 

6. ดานโครงสรางพื้นฐาน 82.7 
 

 รอยละความพึงพอใจจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนางาน เทศบาลนครอุบลราชธานี 6 ดาน 

พบวา กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอยุทธศาสตรการพัฒนางานดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต

ประเพณี และภูมิปญญามากเปนอันดับ 1 รอยละ 93.5 รองลงมาไดแก ความพึงพอใจตอยุทธศาสตรการพฒันางาน                 
ดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว รอยละความพึงพอใจรวม เทากับ 93.05 และ

ความพึงพอใจตอยุทธศาสตรการพัฒนางานดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย                  

รอยละความพึงพอใจรวม เทากับ 89.4, ความพึงพอใจตอยุทธศาสตรการพัฒนางานดานการสงเสริมคุณภาพชวีติ 
รอยละความพึงพอใจรวม เทากับ 83.5, ความพึงพอใจตอยุทธศาสตรการพัฒนางานดานการบริหารจัดการและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอยละความพึงพอใจรวม เทากับ 82.8 และความพึงพอใจ                       

ตอยุทธศาสตรการพัฒนางานดานโครงสรางพื้นฐาน รอยละความพึงพอใจรวม เทากับ 82.7 ตามลําดับ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 
.28. 

สวนที่ 3  ผลสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 

ตารางที่ 15 จํานวนและรอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี 

 

ประเด็นการประเมิน 
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ ไมแสดงความเห็น 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

1. การใหบรกิารและการอํานวยความ

สะดวกใหแกประชาชนทัว่ถึง 
26 2.9 727 80.3 113 12.5 40 4.4 

2. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน

โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 

27 3.0 762 84.2 68 7.5 49 5.4 

3. ประชาชนสามารถมีอาํนาจเขาไป

ตรวจสอบดานตางๆ  
17 1.9 626 69.1 131 14.5 132 14.6 

4. การประชาสัมพันธใหประชาชน

รับรูขอมูลขาวสารของเทศบาล 
24 2.6 755 83.4 81 8.9 46 5.1 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดง

ความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรมของ

เทศบาล 

34 3.8 731 80.7 90 9.9 51 5.6 

6. การรายงานผลการดาํเนินงานของ

โครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะของ

เทศบาล 

15 1.7 732 80.8 88 9.7 71 7.8 

7. ความโปรงใสในการดําเนินงานของ

โครงการ/กิจกรรม 
21 2.3 611 67.4 102 11.3 172 19.0 

8. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลา 

ที่กําหนด 
20 2.2 662 73.1 120 13.2 104 11.5 

9. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 

นําไปสูการแกไขปญหา 
23 2.5 684 75.5 108 11.9 91 10.0 

10. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 
27 3.0 705 77.8 85 9.4 89 9.8 
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ตารางที่ 16  รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี เรียงตามลําดับ 
 

ประเด็นการประเมิน 
จํานวน 

(คน) 

รอยละความ 
พึงพอใจระดบั

มากขึ้นไป 

1. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 789 87.2 
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรบัรูขอมูลขาวสารของเทศบาล 779 86 
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรมของเทศบาล 765 84.5 
4. การใหบริการและการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนทั่วถึง 753 83.2 
5. การรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะของเทศบาล 747 82.5 
6. ประโยชนท่ีประชาชนไดรบัจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 732 80.8 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูการแกไขปญหา 707 78 
8. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลา ท่ีกาํหนด 662 75.3 
9. ประชาชนสามารถมีอาํนาจเขาไปตรวจสอบดานตาง  ๆ 643 71 
10. ความโปรงใสในการดําเนินงานของโครงการ/กจิกรรม 632 69.7 

รวม  79.82 
 

 จากขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีในภาพรวม             

พบวาในภาพรวมความพึงพอใจในทุกประเด็น รอยละความพึงพอใจ เทากับ 79.82 เมื่อจําแนกรายประเด็น 
พบวากลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในประเด็นการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมของ

เทศบาลมากที่สุด รอยละ 87.2 รองลงมาไดแก การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของเทศบาล 

รอยละ 86, การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล รอยละ 84.5,            
การใหบริการและการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนทั่วถึง รอยละ 83.2, การรายงานผลการดําเนินงาน

ของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะของเทศบาล รอยละ 82.5, ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล รอยละ 80.8, ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหา รอยละ 
78, การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลา ที่กําหนด รอยละ 75.3, ประชาชนสามารถมีอํานาจเขาไปตรวจสอบ

ดานตางๆ รอยละ 71, และความโปรงใสในการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รอยละ 69.7 ตามลําดับ
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1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เชน ปรับปรุงถนน ซอย ทอระบายน้าํ  ระบบ

ไฟฟา  เปนตน 

ถนนบางสายในเขตเทศบาลมีพื้นถนนไมสม่ําเสมอ พื้นผิวเปนหลุมเปนบอ เวลาฝนตกมี             

น้ําทวมขัง มีฝุนและดินทราย ไหลทางชํารุด ชองทางเดินเทาคับแคบ บริเวณชุมชนซอยสรรพสิทธิ์  8/

ชุมชนวัดทาวังหินถนนพโลชัย/ถนนสรรพสิทธิ์จากแยกประปา – ศูนยโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ /บริเวณหนา

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช/ชุมชนวัดปาแสนอุดม 2/ซอยสุขาอุปถัมภ 11/สามแยกพระศรีมหาโพธิ์ /ชุมชน                

วัดสวางอารมณ 1/ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 1/ชุมชนโรงเรียนนารีนุกูล/ชุมชนวัดสารพัดนึก 1/ชุมชน
วิทยาลัยเทคนิค 1 บริเวณหลังตึกเกษตรศาสตร/ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว/ชุมชนวัดหลวง 2/ชุมชนวังทอง/

ชุมชนอุปลีสาน 6/ชุมชนสํานักงานขนสงจังหวัด/ชุมชนโรงเรียนอนุบาลอุบล/ชุมชนสนามกีฬากลาง  2  ชยางกรู 
10.2/ ชุมชนวัดมหาวนาราม/ชุมชนฉางขาวสหกรณ 1, 2/ชุมชนซอยชยางกูร 2.1/ชุมชนวัดพลแพน/ชุมชน              

ศาลเยาวชน 1/ชุมชนทางเขาคริสตจักร/ชุมชนโรงเรียนเมืองอุบล 2 

ตองการใหเทศบาลดูแลเรื่องทอระบายนํ้าอุดตันและฝาทอชํารุด บริเวณชุมชนหลังโรงเรียน

เยาวเรศ 1/ซอยสรรพสิทธิ์ 8/ซอยสรรพสิทธิ์ 10/วัดปาแสนอุดม 1/หนาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช/ชุมชน            
วัดปาแสนอุดม 1,2/ซอยสุขาอุปถัมภ 27/ซอยสุขาอุปถัมภ 11/ชุมชนวัดสวางอารมณ 1,2/ชุมชนถนนพนม/   

ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 1/ชุมชนวัดสารพัดนึก 1/ชุมชนโรงเรียนนารีนุกูล/ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 2/ชุมชน            

วัดกลาง/ ชุมชนศาลาหนองนาควาย/ชุมชนวัดศรีแสงทอง/ชุมชนวังทอง/ชุมชนอุปลีสาน 6/ชุมชนดอนเจาปู
ทองแดง 2/ชุมชนศาลากลางบานดู 1,2/ชุมชนสนามกีฬากลาง 1/ชุมชนซอยชยางกูร 2.1/ชุมชนวัดทุงศรีเมอืง/

ชุมชนวัดแจง 1/ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 1/ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 2/ชุมชนวัดสุปฏนาราม/ 

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 1/ชุมชนวัดประทุมมาลัย/ชุมชนวัดศรีประดู 1,2/ชุมชนวัดไชยมงคล/ชมุชนโปลเีทคนคิ 1/
ชุมชนโรงเรียนบานกานเหลือง 1/ชุมชนวิทยาลัยสารพัดชาง/ชุมชนโรงเรียนเมืองอุบล 2 

 

2. ระบบไฟฟาสาธารณะ 

ตองการใหเทศบาลเพิ่มแสงสวาง บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 1/ถนนพโลชัย/ชุมชน

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 3/ซอยสุขาอุปถัมภ 11/สามแยกโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ /ชุมชนวัดโรมัน              

คาทอลิค/ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 1/กลางซอยธรรมวิถี 10/ชุมชนวัดกลาง/ชุมชนอยูวงศธรรม/ชุมชน            
ศาลเยาวชน 1/ชุมชนวัดหลวง 2/ชุมชนศาลาหนองนาควาย/ชุมชนวัดศรีแสงทอง/ชุมชนโรงเรียนอนุบาล

อุบล ซอยอุบลศักดิ์/ชุมชนวัดบานนาควาย/ชุมชนศาลากลางบานดู  1/ชุมชนสนามกีฬากลาง 2/ชุมชน

โรงเรียนปทุมวิทยากร(ซอยอุปลีสาน ซ.2)/ชุมชนฉางขาวสหกรณ 2/ชุมชนวัดทุงศรีเมือง/ชุมชนวัดเลียบ 2/
ชุมชนวัดกลาง/ชุมชนวัดทองนพคุณ/ชุมชนทางเขาคริสตจักร/ชุมชนวัดทาวังหิน/ชุมชนวิทยาลัยเทคนิค 1,2/

ชุมชนวัดบูรพา 2/ชุมชนทุงศรีเมือง(บริเวณหนาโรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก)/ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม/ชุมชน

สวนที่ สวนที่ 4 4 ประเด็นขอเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาลนครอบุลราชธานีประเด็นขอเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาลนครอบุลราชธานี  
ตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ที่มา :  จากการสํารวจความคิดเห็นประชาชนในเขตเทศบาลครอบคลุมทั้ง 106  ชุมชน    

ในระหวางวันท่ี  11 - 14  พฤศจิกายน  2554 
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วัดพลแพน/ชุมชนวัดเลียบ 1,2/ชุมชนวัดศรีประดู 2/ชุมชนวัดทองนพคุณ/ชุมชนทางเขาคริสตจักร/ชุมชน
วิทยาลัยเทคนิค 1,2/ชุมชนโรงเรียนบานกานเหลือง 1/ชุมชนวัดสุปฏนาราม/ชุมชนโรงเรียนเมืองอุบล 2/ชมุชน

วัดบานนาควาย 

 

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร 

ตองการใหเทศบาลมาจัดระเบียบการจราจร บริเวณชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1,2,3/ 

ชุมชนวัดสารพัดนึก 1/ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 2/ชุมชนศาลาประชาคม/ชุมชนโรงเรียนอนุบาลอุบล/

ชุมชนวัดมหาวนาราม/ชุมชนวัดบูรพา 1/ชุมชนวัดทุงศรีเมือง/ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 1/ชุมชนตลาด
เทศบาล 5/ชุมชนวัดทองนพคุณ/ชุมชนทางเขาคริสตจักร/ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 1/ชุมชนโปลีเทคนิค 

1,2/ชุมชนโรงเรียนบานกานเหลือง 2/ชุมชนวัดบานนาควาย 

ตองการใหเทศบาลติดตั้งกระจกสองทางแยก บริเวณชุมชนสนามกีฬากลาง 2 

ตองการใหเทศบาลมาดูแลเรื่องการจอดรถที่ไมเปนระเบียบ บริเวณชุมชนวัดสารพัดนึก 1/

ชุมชนวัดมณีวนาราม/ชุมชนตลาดสดเทศบาล 5/ชุมชนวัดทองนพคุณ/ชุมชนโปลีเทคนิค/ชุมชนวิทยาลัย

สารพัดชาง 

ตองการใหเทศบาลแกไขไฟสัญญาณจราจร บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 2 

 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

อยากใหแกไขเรื่องถังขยะไมเพียงพอ บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 1,2/ซอยสรรพสทิธิ ์8 /

ชุมชนวัดปาแสนอุดม 1,2/ชุมชนวัดโรมันคาทอลิค/ชุมชนสํานักงานที่ดินจังหวัด/ชุมชนถนนพนม/ชมุชนโรงเรยีน

สามัคคี 1,2/ชุมชนโรงเรียนนารีนุกูล/ชุมชนวัดสารพัดนึก 1/ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 2/วัดชุมชนวัดกลาง/
ชุมชนอยูวงศธรรม/ชุมชนศาลาหนองนาควาย/ชุมชนวัดศรีแสงทอง/ชุมชนวังทอง/ชุมชนอุปลีสาน 6/ชุมชน

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1,2,3/ชุมชนศาลาประชาคม/ชุมชนวัดมณีวนาราม/ชุมชนวัดบานนาควาย/ชุมชน 

ดอนเจาปูทองแดง 2/ชุมชนศาลากลางบานดู 1,2/ชุมชนสนามกีฬากลาง 2/ชุมชนวัดมหาวนาราม/ชมุชนโรงเรยีน
ปทุมวิทยากร/ชุมชนฉางขาวหกรณ 1,2/ชุมชนซอยชยางกูร 2.1/ชุมชนวัดบูรพา 1,2/ชุมชนวัดทุ งศรีเมือง/           

ชุมชนวัดแจง1/ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1,2/ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 1/ชุมชนวัดพลแพน/ชุมชนวดัเลยีบ 2/

ชุมชนตลาดสดเทศบาล 5/ชุมชนวัดกลาง/ชุมชนศาลเยาวชน 1/ชุมชนวัดศรีประดู  1,2/ชุมชนวัดทาวังหิน/            
ชุมชนวิทยาลัยเทคนิค 1/ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 1/ชุมชนโปลีเทคนิค 1,2/ชุมชนโรงเรยีนบานกานเหลอืง1,2/

ชุมชนโรงเรียนอัญสัมชัญ/ชุมชนสํานักงานที่ดินจังหวัด/ชุมชนโรงเรียนเมืองอุบล 2/ชุมชนวัดบานนาควาย 

อยากใหพนักงานทําความสะอาดเก็บขยะใหเรียบรอยไมใหหลนเกลื่อนถนน บริเวณ

ชุมชนสํานักงานที่ดินจังหวัดอุบล/ชุมชนศาลากลางบานดู 2,4/ชุมชนโรงเรียนเมืองอุบล 2   
ตองการใหเทศบาลจัดการเรื่องขยะเนาเหม็นเพราะการเก็บลาชาและเก็บไมทั่วถึง 

บริเวณชุมชนวัดปาแสนอุดม 1,2/สามแยกพระศรีมหาโพธิ์/ชุมชนสํานักงานจังหวัดอุบล/ชุมชนหลังโรงเรียน

เยาวเรศ 2/ชุมชนศาลาหนองนาควาย/ชุมชนวัดศรีแสงทอง/ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 3/ชุมชน            
วัดบานนาควาย/ชุมชนศาลากลางบานดู 2/ชุมชนวัดมหาวนาราม/ชุมชวัดบูรพา 2/ชุมชนวัดทุ งศรีเมือง/
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.32. 

ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม/ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 1/ชุมชนวัดเลียบ 1,2/ชุมชนวัดปทุมมาลัย 2/ชุมชน            
วัดกลาง/ชุมชนวัดสวางอารมณ 2/ชุมชนวัดศรีประดู 2/ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 1 

 

5. การสงเสริมสุขภาพอนามัยและการใหความรูแกประชาชน  

อยากใหเทศบาลดําเนินการฉีดพนยุงลาย บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 1/ชุมชน           

อยูวงศธรรม/ชุมชนศาลาหนองนาควาย/ชุมชนวัดศรีแสงทอง/ชุมชนวังทอง/ชุมชนอุปลีสาน 6/ชุมชน

โรงเรียนบานกานเหลือง/ชุมชนศาลากลางบานดู 2/ชุมชนสนามกีฬากลาง 1/ชุมชนฉางขาวสหกรณ 1,2/

ชุมชนซอยชยางกูร 2.1/ชุมชนวัดบูรพา 1,2/ชุมชนวัดแจง 1/ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1,2/ชุมชน              
เฉลิมพระเกียรติ 1/ชุมชนวัดพลแพน/ชุมชนวัดปาแสนอุดม/ชุมชนสุขาอุปถัมภ 11/ชุมชนวัดเลียบ 1,2/

ชุมชนวัดทองนพคุณ/ชุมชนวัดศรีประดู 1,2/ชุมชนวัดไชยมงคล/ชุมชนถนนพนม 

 

6. การพัฒนาและแกไขปญหาสังคมและชุมชน  

อยากใหเทศบาลดูแลในเรื่องของวัยรุนทะเลาะวิวาทและมั่วสุม บริเวณชุมชนซอยชยางกรู 2.1/

ชุมชนโปลีเทคนิค 1,2/ชุมชนวิทยาลัยเทคนิค 2/ชุมชนสามัคคี 2(ซอยสรรพสิทธิ์ 6) 

 

7. ดานการปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะและสงเสริมการกีฬา   

อยากใหเทศบาลดูแลรักษา ปรับปรุง สวนสาธารณะ บริเวณชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ

มหาราช/ชุมชนวัดกลาง/ชุมชนอยูวงศธรรม/ชุมชนโรงเรียนปทุมวิทยากร 

อยา กให เทศบา ลปรับปรุงภูมิทัศนร อบชุมชน บริเ วณชุมชนถนนพนม/ชุมชนศาลา               

หนองนาควาย/ชุมชนวัดมณีวนาราม/ ชุมชนดอนเจาปูทองแดง 2/ชุมชนฉางขาวสหกรณ 2/ชุมชน          

วัดพระธาตุหนองบัว 1 

อยากใหเทศบาลจัดสถานท่ีเปนลานกีฬา บริเวณชุมชนวัดแจง 1/ชุมชนสนามกีฬากลาง 2/

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 1 
 

8. ดานอ่ืนๆ 

อยากใหเทศบาลดําเนินการตัดตนไมและหญา บริเวณหนาซอยสุขาอุปถัมภ 17/หนาซอย              

แจงสนิท 4/ชุมชนศาลาหนองนาควาย/ชุมชนวัดมณีวนาราม/ชุมชนฉางขาวสหกรณ 2/ชุมชนวัดทุ งศรีเมือง/
ชุมชนวัดพลแพน/ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญ/ชุมชนวัดเลียบ 2 

อยากใหแกไขเรื่องเสียงตามสาย มีเสียงแทรกรบกวน เสียงไมชัดเจน บริเวณชุมชน               

ดอนเจาปูทองแดง 2 
อยากใหเทศบาลแกไขปญหาเรื่องนํ้าเนาเสียสงกลิ่นเหม็น บริเวณชุมชนวัดปาแสนอุดม 2/

ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 2/ชุมชนวัดสารพัดนึก 1/ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 2/ชุมชนอุปลีสาน 6/ชุมชน

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 3/ชุมชนวัดบานนาควาย/ชุมชนศาลากลางบานดู  1/ชุมชนวัดบูรพา 2/ชุมชน        
วัดทุงศรีเมือง/ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 2/ชุมชนวัดสุปฏนาราม/ชุมชนวัดกลาง/ชุมชนวัดสวางอารมณ/

ชุมชนวัดศรีประดู 2/ชุมชนวัดหลวง 
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รายละเอียดโครงการที่ดาํเนินการแลวเสรจ็ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เทศบาลนครอุบลราชธาน ีอ.เมืองอุบลราชธาน ีจ.อุบลราชธาน ี

  
ลําดับ

ที่ ชื่อโครงการ 

แหลง

งบประมาณ งบท่ีไดรับ 

งบท่ี

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                   
(ขางศูนยบริการสาธารณสขุ 4 (บานดู) ชวงที่ 2) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,987,000.00 1,986,500.00 

4 
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนอุบล-ตระการ                     

(ชวงปมน้ํามันซอยอบุล -ตระการ 11) 
เงินอุดหนุนทั่วไป 1,773,600.00 1,773,000.00 

5 
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนอุบล -ตระการ                    
(ชวงซอยอุบล-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.และปรับปรุงระบบระบายน้ํา
ถนนอุปลีสาน (ชวงถนนชยางกูร-ถนนแจงสนิท                
ดานทิศเหนือ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,997,000.00 1,996,500.00 

8 
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยแยกซอยสขุาสงเคราะห 9            
(ขางบานเลขที่ 19) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 929,000.00 928,700.00 

9 
โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยเชื่อมซอย
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 203,000.00 202,500.00 
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ลําดับ

ที่ ชื่อโครงการ 

แหลง

งบประมาณ งบท่ีไดรับ 

งบท่ี

เบิกจาย 

13 
โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนน 
พโลรังฤทธิ์(ขางบานเลขที่ 84) 

รายไดจัดเก็บเอง 281,000.00 280,700.00 

14 
โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอย                

สุขาสงเคราะห 21  
เงินอุดหนุนทั่วไป 246,000.00 245,800.00 

15 
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยแยกถนนพโลชัย             
(ขางบานเลขที่ 313) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 71,000.00 70,850.00 

16 
โครงการกอสรางถนนคสล.ระบบระบายน้ําซอยสขุา
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.ซอยสรรพสทิธิ์ 9 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,849,000.00 1,849,000.00 

19 
โครงการกอสรางขยายถนน คสล.ระบบระบายน้ํา                
ซอยอบุล- ตระการ13 

รายไดจัดเก็บเอง 1,997,000.00 1,996,500.00 

20 
โครงการกอสรางถนนคสล.ระบบระบายน้ําซอยแยกถนน           

พิชิตรังสรรค (ขางโอเอซสิ) 
รายไดจัดเก็บเอง 421,000.00 420,700.00 

21 
โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยสขุา
สงเคราะห 4 (ขางบานเลขที่ 13) 

รายไดจัดเก็บเอง 156,000.00 155,700.00 

22 โครงการกอสรางปรบัปรุงระบบระบายน้ําถนนแจงสนิท รายไดจัดเก็บเอง 917,000.00 916,500.00 

23 
โครงการกอสรางขยายถนน คสล.ระบบระบายน้ํา             

ซอยชยางกูร34 (ชวงซอยชยางกูร34-ซอยชยางกูร40) 
รายไดจัดเก็บเอง 1,152,000.00 1,151,700.00 

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.ซอยเขือ่นธานี 1 
เงินอุดหนุนทั่วไป,

รายไดจัดเก็บเอง 
1,987,000.00 1,986,500.00 

27 
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยแยกซอยเขื่อนธานี 1            

(ขางบานเลขที่83/11) รายไดจัดเก็บเอง 326,000.00 325,500.00 
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ลําดับ

ที่ ชื่อโครงการ 

แหลง
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งบท่ี
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28 
โครงการกอสรางขยายถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย 
ชยางกูร 42.2(ชวงซอยชยางกูร40-ถนนเล่ียงเมือง) 

รายไดจัดเก็บเอง 1,951,000.00 1,950,000.00 

29 
โครงการกอสรางขยายถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย 

ชยางกูร 42.3(ชวงซอยชยางกูร40-ถนนเล่ียงเมือง) 
รายไดจัดเก็บเอง 1,558,000.00 1,557,700.00 

30 
โครงการกอสรางขยายถนน คสล.ซอยเชื่อมซอยชยางกูร 
42.2,42.3 

รายไดจัดเก็บเอง 570,000.00 568,000.00 

31 
โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 
12 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,983,000.00 1,982,000.00 

32 
โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยแยก     

ถนนพโลชัย(ขางบานเลขที่302) 
เงินอุดหนุนทั่วไป 139,000.00 138,790.00 

33 โครงการปรับปรุงระบบจราจร 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          

สุขาสงเคราะห 9  
เงินอุดหนุนทั่วไป 1,990,000.00 1,989,500.00 

36 
โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอย         
สุขาสงเคราะห 19 (ขางบานเลขที่ 383) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,247,000.00 1,247,000.00 

37 โครงการกอสรางถนนเลียบกุดปลาขอนอก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,900,000.00 9,898,000.00 

38 
 โครงการกอสรางปรบัปรุงระบบระบายน้ําถนนพโลรังฤทธิ์ 

(ชวงถนนเทพโยธี – บอบําบัดน้ําเสีย) 
 รายไดจัดเก็บเอง  12,000,000.00 12,000,000.00 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

39 โครงการจัดทําสื่อเพ่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยว รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 100,000.00 

40 โครงการเยาวชนฮักบานแพงเมือง สืบสานหมองเทีย่ว รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 100,000.00 

41 โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน รายไดจัดเก็บเอง 150,000.00 148,710.00 
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ยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

42 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหวยมวง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,100,000.00 5,097,500.00 

ยุทธศาสตรที่ 4 : ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

43 
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 170,100.00 

44 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 66,350.00 

45 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา รายไดจัดเก็บเอง 2,000,000.00 1,918,600.00 

46 
โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศและ
บวงสรวง 4 มุมเมือง 

รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 23,900.00 

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 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน รายไดจัดเก็บเอง 194,000.00 189,050.00 

52 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน รายไดจัดเก็บเอง 156,000.00 155,166.00 

53 โครงการสํารวจขอมูลชุมชน (จปฐ.) รายไดจัดเก็บเอง 80,000.00 75,960.00 

54 โครงการจัดทําแผนชุมชนเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 10,800.00 
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55 โครงการแขงขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี รายไดจัดเก็บเอง 385,000.00 385,000.00 

56 
โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการสงเสริมและพัฒนา

กีฬาจังหวัดอบุลราชธานีสูความเปนเลิศ 
รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 300,000.00 

57 
โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการแขงขันกฬีา
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
อุบลราชธานี 

รายไดจัดเก็บเอง 160,000.00 159,268.00 

61 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายไดจัดเก็บเอง 894,000.00 893,154.00 

62 โครงการสายตรวจเพ่ือชุมชน 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
ปญหายาเสพติด 

รายไดจัดเก็บเอง 1,000,000.00 1,000,000.00 

68 โครงการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 15,700.00 15,678.00 

69 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. รายไดจัดเก็บเอง 290,000.00 290,000.00 
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70 โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผูสูงอาย ุ รายไดจัดเก็บเอง 810,000.00 773,060.00 

71 
โครงการสนับสนุนอปุกรณกีฬาใหแกชุมชนในเขตเทศบาล

นครอุบลฯ 
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 1,060,000.00 1,060,000.00 

75 โครงการควบคุมและกําจัดสัตวหรอืแมลงพาหะนําโรค รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 185,000.00 

76 
โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและ
ควบคุมประชากรสุนัข 

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 198,010.00 

77 
โครงการสมทบระบบหลักประกันสขุภาพในระดับทองถิ่น           

หรือพื้นที่ (สปสช.) 
รายไดจัดเก็บเอง 1,835,820.00 1,835,740.00 

78 โครงการรับบริจาคโลหิต รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 36,190.00 

79 โครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ รายไดจัดเก็บเอง 5,865,000.00 5,854,500.00 

80 โครงการสนับสนุนสงเคราะหเบีย้ยังชีพผูปวยเอดส เงินอุดหนุนทั่วไป 210,000.00 196,000.00 

81 โครงการสงเสริมกิจกรรมลูกเสอืและยุวกาชาด รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 59,880.00 

82 
โครงการประกวดการผลิตสื่อการสอนของพนักงานครู
เทศบาล 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 39,480.00 

83 โครงการดนตรีเพ่ือเยาวชนและประชาชน รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 160,000.00 

84 โครงการประกวดความเปนเลิศทางวิชาการ รายไดจัดเก็บเอง 30,000.00 29,650.00 

     



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 
.40. 

ลําดับ

ที่ ชื่อโครงการ 

แหลง

งบประมาณ งบท่ีไดรับ 

งบท่ี

เบิกจาย 

85 โครงการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 49,695.00 

86 โครงการแขงขันคนเกงในทองถิ่น 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
อนาคตแหงประเทศไทยโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

รายไดจัดเก็บเอง 70,000.00 69,994.00 

91 
โครงการหนูนอยฟนสวย โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาล          
พระเจาใหญองคตือ้ 

รายไดจัดเก็บเอง 5,000.00 5,000.00 

92 
โครงการเขาคาย Day Camp โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาล

พระเจาใหญองคตือ้ 
รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 19,990.00 

93 
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครอุบลฯ 

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 
โครงการสรุปผลการดําเนินงานดานการจัดการศึกษา
ประจําป 

รายไดจัดเก็บเอง 40,000.00 32,500.00 

97 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
(SBM) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,800,000.00 2,800,000.00 

98 โครงการจัดการเลือกตั้ง รายไดจัดเก็บเอง 114,020.00 103,030.00 

99 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 75,000.00 75,000.00 
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100 
โครงการสงเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพ่ือการแขงขันใน
ระดับนานาชาติ 

รายไดจัดเก็บเอง 300,000.00 275,300.00 

ยุทธศาสตรที่ 5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

101 โครงการสงเสริมการดําเนินกิจกรรม 5 ส รายไดจัดเก็บเอง 60,000.00 45,500.00 

102 
โครงการประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

รายไดจัดเก็บเอง 45,000.00 20,750.00 

103 โครงการใหทุนการศึกษาระดับปรญิญาตรีและปริญญาโท รายไดจัดเก็บเอง 240,000.00 129,420.00 

104 
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพิ่มศักยภาพใน 
การปฏิบตัิงานภายในองคกร 

รายไดจัดเก็บเอง 1,250,000.00 1,139,000.00 

105 
โครงการมอบใบประกาศแกผูเกษียณอายุราชการสําหรบั
พนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา 

รายไดจัดเก็บเอง 20,000.00 20,000.00 

106 โครงการประกวดพนักงานจางทั่วไปผูปฏิบัติงานดีเดน รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 195,000.00 

107 
โครงการอบรมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
เทศบาลนครอุบลราชธาน ี

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 99,110.00 

108 
โครงการพัฒนาดานการบริการของพนักงาน/เจาหนาที่ฝาย
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

รายไดจัดเก็บเอง 6,000.00 6,000.00 

109 
โครงการฝกอบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกบัการปองกันและ

ระงับอัคคภีัยในหนวยงานสังกดัเทศบาลฯ 
รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 100,000.00 

110 
โครงการฝกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและ   
ทัศนศึกษาดูงาน  

รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 199,676.00 

111 โครงการมอบรางวัลใหผูเสยีภาษีดีเดน รายไดจัดเก็บเอง 200,000.00 200,000.00 

112 
 โครงการกอสรางตอเติมอาคารตลาดสดเทศบาล 3                

(ตลาดใหญ) และศูนยจําหนายผลิตภัณฑ OTOP  
 รายไดจัดเก็บเอง  45,300,000.00 45,300,000.00 

113 
โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานกาชาดและ        
งานปใหม 

รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 100,000.00 
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.42. 

ลําดับ

ที่ ชื่อโครงการ 

แหลง

งบประมาณ งบท่ีไดรับ 

งบท่ี

เบิกจาย 

114 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ รายไดจัดเก็บเอง 129,000.00 116,750.00 

115 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ รายไดจัดเก็บเอง 175,000.00 175,000.00 

116 โครงการประชาสัมพันธเฉพาะกิจ รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 97,500.00 

117 โครงการจัดทําวารสารเทศบาลฉบบัรายเดือน รายไดจัดเก็บเอง 50,000.00 50,000.00 

118 โครงการจัดทําหนังสือรายการกิจการในรอบป รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 99,000.00 

119 โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทองถิ่น รายไดจัดเก็บเอง 100,000.00 99,920.00 

 

 
 

 
ที่มา : สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 
 



                          คณะผูจัดทํา 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

1. นายอาทิตย คูณผล ประธานกรรมการ 
2. นายเกรียง กัลปตินันท กรรมการ 
3. นายอําพล โชควิวัฒนวนิช กรรมการ 
4. นายจารึก หาพันนา กรรมการ    
5. นายชัยโรจน ธนสันต ิ กรรมการ 
6. นางอรวรรณ ศิรินทรวงค กรรมการ 
7. นายยุทธ ยิ่งยง กรรมการ 
8. นายสุขสันต สามพายวรกิจ  กรรมการ 
9. น.ส.อรุณี จงรักษ กรรมการ  
10. นางจินตนา ทวีวรรณ กรรมการ 
11. นายชัยยุทธ โยธามาตย กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 1.  นายไพฑูรย     ปูคะภาค ประธานคณะอนุกรรมการ 
 2. นายโกสิน พูลวัน คณะอนุกรรมการ 
 3. ดต.เผด็จชัย บุญศักดิ์  คณะอนุกรรมการ 
 4. นายชวลิต พิมพจันทร คณะอนุกรรมการ 
 5. น.ส.ธญัญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ คณะอนุกรรมการ 
 6. นางราตรี อังคณาวิศัลย คณะอนุกรรมการ 
 7. นางสมลักษณ บุญณพัฒน คณะอนุกรรมการ 
 8. น.ส.ภสัรา สวัสดิ์กุล คณะอนุกรรมการ 
 9. น.ส.สภุมาส รวมชาติ คณะอนุกรรมการ 
 10. นางขวัญชนก สิงหรา คณะอนุกรรมการ 
 11. นางสําราญ ปุณณะบุตต คณะอนุกรรมการ 
 12. นางนิตยา ขวัญนู คณะอนุกรรมการ 
 13. นายสมคิด นาสินสง คณะอนุกรรมการ 
 14. น.ส.ลําพรรณ คุณประชา คณะอนุกรรมการ 
 15. นางสุนทรี ทินกรวงศ คณะอนุกรรมการ 
 16. นางนิดารัตน ศรีโสภาพ คณะอนุกรรมการ 
 17. นางสุรัสวดี บุญลา คณะอนุกรรมการ 
 18.น.ส.ยุพาภรณ ทองไทย คณะอนุกรรมการ 
 19.น.ส.เบญจรงค แสงสุกวาว คณะอนุกรรมการ 
 20.นางจุฑารัตน สัตนันท คณะอนุกรรมการและเลขานุการ  
 21.น.ส.สุรีรัตน  สิงหหมุย คณะอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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