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สวนที่ 1
บทนํา
การวางแผนพัฒนา คือ กลไกสําคั ญ ในการพัฒนาท อ งถิ่ น เพราะการวางแผนจะบอกถึง
ทิศทางในการพัฒนา การวางแผนพัฒนาทองถิ่นทุกระดั บ จึ ง เป น การมองไปขางหน าซึ่ ง อาจเป น ระยะสั้ น
ระยะปานกลางหรือระยะยาว เปน กระบวนการกําหนดการใชทรัพยากรขององคกร โดยกําหนดกิจกรรมตาง ๆ
ไวลวงหนาใหบรรลุภารกิจ วัตถุประสงค นโยบายและเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ เกีย่ วของกับ
ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาคมทองถิ่นในอนาคต
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยก ารจั ด ทํ า แผนพัฒ นาขององค ก รปกครอง
สวนทอ งถิ่น พ.ศ.2548 กํา หนดประเภทของแผนพัฒนาทองถิ่นไว 2 ประเภท ซึ่งมีรายละเอีย ดดังนี้
1. แผนยุท ธศาสตรการพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
สวนทอ งถิ่นที่ก ําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒ นาขององค ก รปกครองสว นท อ งถิ่น ซึ่ ง แสดงถึง
วิสัยทัศ น พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อํา เภอ และแผนชุมชน
2. แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสัง คมขององค ก รปกครองสว น
ทองถิ่น ที่สอดคล อ งกั บ แผนยุท ธศาสตร ก ารพัฒ นา อั น มี ลัก ษณะเป น การกํ าหนดรายละเอี ยดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปง บประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่อ งและเปนแผนกา วหนา ครอบคลุ ม
ระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
สําหรับ แผนการดําเนิน งาน ที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององค ก รปกครองสว นท อ งถิ่น พ.ศ.2548 นั้ น มิ ใชก ารจั ด ทํ าแผนพัฒ นา แต เปน แผนการ
ดําเนินงานขององคก รปกครองสวนทองถิ่นที่แสดงถึง รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิ จ กรรมที่
ดําเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององคก รปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น
แผนการดําเนินงาน จึงเปนเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ กิ จ กรรมที่ ดํ าเนิ น การ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละปง บประมาณ โดยมีลักษณะ ดังนี้
1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา มีลักษณะเปนแผนดําเนินการ (Action Plan)
2. เปนแผนที่จดั ทําหลัง จากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว
3. เปนแผนที่แสดงถึง เปาหมาย รายละเอียดกิจ กรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ
แสดงถึงการดําเนินงานจริง
4. เปนแผนทีร่ วบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานทีจ่ ะเขามาดําเนินการในพืน้ ทีอ่ งคกรปกครอง
สวนทอ งถิน่

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1. เพื่อใหทราบแผนงาน  โครงการ กิจ กรรมที่ดําเนินการจริงในพื้นที่องคกรปกครอง
สวนทอ งถิน่ โดยมีแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น
2. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริห ารงานของผูบริหารทองถิน่ สําหรับควบคุม กํากับ ดูแล
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

-23. เพื่อใหการติดตาม ประเมินผล แผนงานโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการจริง
ในปง บประมาณนั้น มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใหหนว ยงานตาง ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการประสานและมีการ
บูรณาการการทํางานรวมกัน

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจ กรรม
ที่มีการดําเนินการจริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค กรปกครองสว น
ทองถิ่นแหงนั้นเอง และโครงการ/กิจ กรรมที่ หน วยงานอื่น จะเขามาดํ าเนิ นการในพื้ นที่ โดยขอมู ลดัง กล าวอาจ
ตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัต ิการพัฒนาจังหวัด/อําเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จัดทํ าร างแผนการดํ าเนิ น งาน
โดยพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นที่กําหนดไวในแผน
ยุท ธศาสตร ก ารพัฒ นา และแผนพัฒ นาสามป ขององค ก รปกครอ งส ว นท อ งถิ ่ น โด ยมี เ ค า โครงแผน
การดําเนินงาน 2 สว น คือ
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 บัญชีโครงการกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณารางแผนการดํ าเนิ นงานแลว
ใหนํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอนายกเทศมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ เมื่อนายกเทศมนตรีใหค วาม
เห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว ใหประกาศเปนแผนการดําเนินงาน โดยปดประกาศแผนการดําเนินงาน
ภายในสิบหาวันนับ แตวันที่ประกาศ เพื่อ ใหประชาชนไดท ราบโดยเป ด เผยและตรวจสอบได โดยต อ งป ด
ประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน เปนเอกสารแผนที่จะทําใหท ราบถึง แผนงานโครงการ กิ จ กรรม
ที่ดําเนินการจริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทอ งถิ่น โดยมีแนวทางการดําเนิน งานที่ ชัด เจน เป น เครื่ อ งมื อ
สําคัญในการบริ ห ารงานของผูบ ริ ห ารท อ งถิ่ น สําหรั บควบคุ มการดําเนิ นงานให เป นไปอย างเหมาะสมและ
มี ประสิทธิภาพ เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมิ น ผลการพัฒนาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
นอกจากนี้ย ังทําใหหนวยงานตางๆ ในพื้นที่องคกรปกครองสวนท อ งถิ่นมี ก ารประสานงานและมีก ารบู ร ณาการ
การทํางานรวมกัน
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สวนที่ 2
บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

หนวยดําเนินการ

ที่ดําเนินการ

โครงการทั้งหมด

(บาท)

งบประมาณทั้งหมด

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

37

25.34

87,718,000

40.75

- สํานักการชาง

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร

1

0.68

1,000,000

0.46

- สํานักปลัดเทศบาล

38

26.03

88,718,000

41.22

2.1 การแกไขปญหาความยากจนและเพิ่มรายไดของประชาชน

3

2.05

350,000

0.13

- กองสวัสดิการสังคม

2.2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและการใหบริการ

3

2.05

110,000

0.05

- สํานักปลัดเทศบาล

6

4.11

460,000

0.17

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

รวม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

รวม

-4-

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

หนวยดําเนินการ

ที่ดําเนินการ

โครงการทั้งหมด

(บาท)

งบประมาณทั้งหมด

3.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย

1

0.68

2,000,000

0.93

- สํานักการชาง

3.2 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ

2

1.37

18,497,000

8.59

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

3

2.05

20,497,000

9.52

1

0.68

50,000

0.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา

รวม

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
4.1 ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
4.2 จัดระเบียบชุมชนในการสรางความปลอดภัย

- สํานักการชาง

4

2.74

600,000

0.28

และเปนระเบียบเรียบรอย
4.3 รณรงค ประชาสัมพันธ เผยแพรใหความรู และสราง

- สํานักการศึกษา
- กองวิชาการและแผนงาน

2

1.37

850,000

0.39

ความเขมแข็งของชุมชน เพื่อปองกันปญหายาเสพติด
4.4 สงเสริมสุขภาพอนามัย และใหความรูแกประชาชน

- สํานักปลัดเทศบาล

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- กองสวัสดิการสังคม

9

6.16

4,240,600

1.97
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ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ

โครงการทั้งหมด

(บาท)

งบประมาณทั้งหมด

4.5 จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่

2

1.37

6,310,000

2.93

4.6 สงเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมใหแกประชาชน

1

0.68

234,000

0.11

4.7 ปรับปรุงและพัฒนาการเรียน การสอน หลักสูตร

15

10.27

3,597,100

1.67

4.8 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการดานการศึกษา

4

2.74

55,872,000

25.96

4.9 จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

2

1.37

130,000

0.06

4.10 สงเสริมเอกลักษณและประเพณีทองถิ่น

6

4.11

4,626,300

2.15

4.11 สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา

1

0.68

50,000

0.02

4.12 สงเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชนในการมีสวนรวมพัฒนา

3

2.05

560,000

0.26

4.13 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน

1

0.68

50,000

0.02

4.14 สงเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬาพื้นบาน

6

4.11

1,900,000

0.88

4.15 สงเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใชเวลาวาง

2

1.37

450,000

0.21

59

40.41

79,520,000

36.95

สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา

การเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ใหเกิดประโยชน
รวม

หนวยดําเนินการ
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สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ

ในแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครอุบลราชธานี
(งบเทศบาล)
ที่

โครงการ/กิจกรรม
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 38 โครงการ
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

โครงการกอสรางทางเทาถนนสรรพสิทธิ์ (ชวงถนนจงกลนิธารณ- ถนนผาแดง)
โครงการกอสรางทางเทาถนนสรรพสิทธิ์ (ชวงถนนผาแดง- ถนนหลวง)
โครงการกอสรางทางเทาถนนสรรพสิทธิ์ (ชวงถนนแจงสนิท-ถนนจงกลนิธารณ)
โครงการกอสรางทางเทาถนนสุริยาตร (ชวงถนนชยางกูร - ถนนนครบาล)
โครงการกอสรางทางเทาถนนสุริยาตร (ชวงถนนแจงสนิท-ถนนชยางกูร) ดานทิศเหนือ
โครงการกอสรางทางเทาถนนอุปลีสาน(ชวงถนนแจงสนิท-ถนนชยางกูร) ดานทิศใต
โครงการกอสรางทางเทาถนนเทพโยธี (ชวงถนนอุปลีสาน-ทางเขาสนามบินนานาชาติ)
โครงการกอสรางทางเทาถนนนครบาล (ชวงถนนพโลรังฤทธิ์- ถนนสรรพสิทธิ์)
โครงการกอสรางทางเทาถนนบูรพาใน (ชวงถนนอุปลีสาน- ถนนสรรพสิทธิ์)
โครงการกอสรางทางเทาถนนสุริยาตร (ชวงถนนนครบาล- ถนนบูรพาใน)
โครงการกอสรางทางเทาถนนพิชิตรังสรรค (ชวงอุปราช- ถนนหลวง)
โครงการกอสรางทางเทาถนนพิชิตรังสรรค (ชวงถนนเทพโยธี- ถนนบูรพาใน)
โครงการกอสรางทางเทาถนนเขื่อนธานี (ชวงถนนเทพโยธี-ถนนบูรพาใน)
โครงการกอสรางทางเทาถนนอุปลีสาน (ชวงถนนเทพโยธี-ถนนบูรพาใน)
โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 7 (ซอยจันทรพวง)
โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยสุขาอุปถัมภ 13
โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 28
โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนชลประทาน - ทาบอ
โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนชลประทาน - ทาบอ (ขางบานเลขที่ 51)
โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 5
โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 18 (ขางบานเลขที่93/1)
โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 42 (ขางบานเลขที่ 76-78)
โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยอุปลีสาน 12

งบประมาณ
(บาท)
88,718,000
87,718,000
2,704,000
1,153,000
535,000
2,741,000
872,000
1,496,000
983,000
1,968,000
734,000
2,230,000
2,007,000
1,715,000
1,766,000
1,732,000
2,180,000
2,700,000
5,960,000
330,000
147,000
2,480,000
3,190,000
940,000
659,000
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ที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

4
5
6

(บาท)

โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนพิชิตรังสรรค (ขางบานเลขที่ 424)
โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกซอยชยางกูร 3 (ขางบานเลขที่ 45)
โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําถนนเบ็ญจะมะ
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําซอยสุริยาตร 4
โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนภาษีเจริญ (ขางบานเลขที่ 115)
โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกซอยสุริยาตร 2 (ขางบานเลขที่ 4/7)
โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําถนนสรรพสิทธิ์ 8,10 และ 14
โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 21.4
โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนพโลชัย (ขางสํานักงานประกันสังคม)
โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนศรีณรงค (ชวงถนนราชบุตร-ถนนหลวง) และถนนยุทธภัณฑ
(ชวงถนนยุทธภัณฑ-ถนนเขื่อนธานี)
โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําถนนอุปลีสาน (ชวงถนนพลแพน - ถนนนครบาล)
โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบระบายน้ําถนนพรหมราช (ชวงถนนอุปราช - ถนนหลวง)
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยพโลชัย 5
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยพโลชัย 9
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร
โครงการปรับปรุงระบบจราจร

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
1
2
3

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

จํานวน 6 โครงการ

6,800,000
3,500,000
8,660,000
9,900,000
1,000,000
1,000,000

460,000

แนวทางการพัฒนา การแกไขปญหาความยากจนและเพิ่มรายไดของประชาชน
โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน
โครงการ "บําบัดทุกข บํารุงสุขแบบ ABC"
โครงการประกวดผักสวนครัวรั้วกินได (ตามโครงการพระราชดําริ)
แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและการใหบริการ
โครงการเยาวชน ฮักบาน แพงเมือง สืบสานหมองเที่ยว
โครงการจัดตั้งกองอํานวยการรวมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตํารวจทองเที่ยวอุบลราชธานี
โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

204,000
824,000
753,000
1,160,000
133,000
65,000
5,200,000
207,000
3,690,000
5,400,000

350,000
100,000
200,000
50,000
110,000
50,000
30,000
30,000

จํานวน 3 โครงการ

20,497,000

แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย
1 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอย (เทศบาลเมืองวารินชําราบ)

2,000,000
2,000,000
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ
2 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะทุงศรีเมือง
3 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (สวนสาธารณะหวยมวง)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
จํานวน 59 โครงการ
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
โครงการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยและผูที่ไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาเทศบาล
แนวทางการพัฒนา จัดระเบียบชุมชนในการสรางความปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอย
โครงการรณรงคจัดระเบียบเมือง
โครงการเทศกิจอาสาจราจร
โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน
โครงการอบรมจราจรแกเยาวชนและประชาชน
แนวทางการพัฒนา รณรงค ประชาสัมพันธ เผยแพรใหความรู และสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อปองกันปญหายาเสพติด
โครงการสนับสนุนงบประมาณในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนา สงเสริมสุขภาพอนามัย และใหความรูแกประชาชน
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
โครงการอบรมใหความรูแก อสม.และทัศนศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
โครงการอบรมสมาชิกชมรมผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ
โครงการอบรมการใชสมุนไพรและการแพทยแผนไทย
โครงการรับบริจาคโลหิต
โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและควบคุมประชากรสุนัข

แนวทางการพัฒนา จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
17 โครงการพัฒนาตลาดสดดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและทัศนศึกษาดูงาน
18 โครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ
แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมใหแกประชาชน
19 โครงการสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

งบประมาณ
(บาท)
18,497,000
12,491,000
6,006,000

79,520,000
50,000
50,000

600,000
150,000
200,000
150,000
100,000
850,000
800,000
50,000
4,240,600
1,931,600
1,060,000
500,000
140,000
250,000
169,000
50,000
40,000
100,000
6,310,000
50,000
6,260,000

234,000
234,000
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ที่

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

โครงการ/กิจกรรม
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรสื่อการเรียนการสอน
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBMLD)
โครงการสงเสริมกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
โครงการเขาคายดาวทองถิ่น กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 13
โครงการประกวดการผลิตสื่อการสอนของพนักงานครูเทศบาล
โครงการประกวดความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา
โครงการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการแขงขันคนเกงในทองถิ่น
โครงการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
โครงการเขาคายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
โครงการเขารวมกิจกรรมองคการวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแหงประเทศไทย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
โครงการหนูนอยฟนสวย โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ
โครงการเขาคาย Day Camp โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการดานการศึกษา
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี, สังกัด สพฐ.,
สังกัดกรมการศาสนา และสังกัดตํารวจตระเวณชายแดน
โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี, สังกัด สพฐ.,
และสังกัดกรมศาสนา
โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา
โครงการสรุปผลการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาประจําป
แนวทางการพัฒนา จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
โครงการศูนยสารสนเทศอาเซียน
แนวทางการพัฒนา สงเสริมเอกลักษณและประเพณีทองถิ่น
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ

งบประมาณ
(บาท)
3,597,100
1,800,000
50,000
100,000
40,000
17,000
1,000,000
100
100,000
100,000
30,000
40,000
200,000
70,000
20,000
30,000
55,872,000
32,990,700
22,821,300
20,000
40,000
130,000
30,000
100,000
4,626,300
500,000
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

42 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล
43 โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการฝกอบรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร "อุบลฮักแพง"
ประจําป 2556
44 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา
45 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศและบวงสรวง 4 มุมเมือง
46 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุแหงชาติและวันครอบครัว
แนวทางการพัฒนา สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา
47 โครงการพิธีทางศาสนาและประเพณีตาง ๆ
แนวทางการพัฒนา สงเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ในการมีสวนรวมพัฒนาการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
48 โครงการการจัดการเลือกตั้ง
49 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน
50 โครงการประชุมชุมชน
แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
51 โครงการจัดทําแผนชุมชนเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬาพื้นบาน
52 โครงการแขงขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี
53 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ
54 โครงการแขงขันและฝกอบรมกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน
55 โครงการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
56 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
57 โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬาใหแกชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
แนวทางการพัฒนา สงเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
58 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
59 โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ จํานวน 40 โครงการ
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
1 โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานีและขาราชการ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
ประจําป 2556

งบประมาณ
(บาท)
100,000
9,600
2,930,000
23,900
1,062,800
50,000
50,000
560,000
10,000
500,000
50,000
50,000
50,000
1,900,000
400,000
100,000
500,000
200,000
600,000
100,000
450,000
300,000
150,000

26,038,400
108,000
8,000
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
3 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร
4 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี
5 โครงการมอบโลหประกาศเกียรติคุณแกผูเกษียณอายุราชการสําหรับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจํา
6 โครงการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
7 โครงการฝกอบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยในหนวยงานสังกัดเทศบาล นครอุบลราชธานี
8 โครงการอบรมเพื่อเสริมสรางจริยธรรมในการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ฝายบริการสิ่งแวดลอม
9 โครงการฝกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ในการปฏิบัติงาน
10 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในสํานักปลัดเทศบาล
11 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในสํานักการชาง
12 โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนที่
13 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในสํานักการคลัง
14 โครงการจัดหาครุภัณฑเครื่องเลนกลางแจงสนามเด็กเลน
15 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
16 โครงการปรับปรุงทางเทาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
17 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ภายในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
18 โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารอเนกประสงคโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
19 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
20 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ําภายในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
21 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
22 โครงการกอสรางรั้วโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
23 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ
24 โครงการกอสรางหลังคาคลุมสนามหนาเสาธงโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ
25 โครงการปรับปรุงระบบจายกําลังไฟฟาโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ
26 โครงการปรับปรุงพื้นหองโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ
27 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง

งบประมาณ
(บาท)
100,000
1,790,000
1,000,000
100,000
200,000
240,000
100,000
50,000
100,000
22,329,900
906,900
5,571,500
696,000
625,300
150,000
541,000
1,232,000
184,000
2,500,000
502,800
1,500,000
100,000
1,404,000
178,700
1,000,000
500,000
565,000
199,200
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ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดมหาวนาราม
โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในกองวิชาการและแผนงาน
โครงการปรับปรุงลาน คสล.อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โครงการกอสรางโรงเก็บรถขยะ
โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในกองสวัสดิการสังคม
แนวทางการพัฒนา สงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของทองถิ่น
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานกาชาดและงานปใหม
โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ
โครงการประชาสัมพันธขาวสาร ภารกิจ และการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฎิบัติงานและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบเครือขายภายในเทศบาล
แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณกับหนวยงานอื่น
ภายในประเทศและตางประเทศ
โครงการเทศบาลคูมิตร (Municipal Partnerships Program)

รวมทั้งสิ้น 146 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
160,000
200,000
403,200
620,000
2,000,000
450,500
139,800
506,500
10,000
100,000
100,000
296,500
1,303,000
1,303,000
1,000
1,000

215,233,400
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลนครอุบลราชธานี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ชวงเวลาดําเนินการ

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ.2555
ดําเนินการ

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

1 โครงการกอสรางทางเทาถนนสรรพสิทธิ์ - กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี หนา 6 มม. กวางเฉลี่ย
(ชวงถนนจงกลนิธารณ - ถนนผาแดง) 1.50 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,016 ตารางเมตรและอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

2,704,000 - ถนนสรรพสิทธิ์
- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
(งบเทศบาล) (ชวงถนนจงกลนิธารณ-

2 โครงการกอสรางทางเทาถนนสรรพสิทธิ์ - กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี หนา 6 มม. กวางเฉลี่ย
(ชวงถนนผาแดง - ถนนหลวง)
1.50 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 878 ตารางเมตรและอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

1,153,000 - ถนนสรรพสิทธิ์
(งบเทศบาล) (ชวงถนนผาแดง ถนนหลวง)

- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557

3 โครงการกอสรางทางเทาถนนสรรพสิทธิ์ - กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี หนา 6 มม. กวางเฉลี่ย
(ชวงถนนแจงสนิท- ถนนจงกลนิธารณ) 1.50 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 426 ตารางเมตรและอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

535,000 - ถนนสรรพสิทธิ์
(งบเทศบาล) (ชวงถนนแจงสนิทถนนจงกลนิธารณ)

- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557

ถนนผาแดง)

(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

- 15 ชวงเวลาดําเนินการ

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ.2555
ดําเนินการ

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

4 โครงการกอสรางทางเทาถนนสุริยาตร
(ชวงถนนชยางกูร - ถนนนครบาล)

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี หนา 6 มม. กวางเฉลี่ย
1.50 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,964 ตารางเมตรและอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

2,741,000 - ถนนสุริยาตร
(งบเทศบาล) (ชวงถนนชยางกูร ถนนนครบาล)

5 โครงการกอสรางทางเทาถนนสุริยาตร
(ชวงถนนแจงสนิท - ถนนชยางกูร)
ดานทิศเหนือ

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี หนา 6 มม. กวางเฉลี่ย
1.50 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 519 ตารางเมตรและอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

872,000 - ถนนสุริยาตร
- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
(งบเทศบาล) (ชวงถนนแจงสนิท ถนนชยางกูร)
ดานทิศเหนือ

- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

6 โครงการกอสรางทางเทาถนนอุปลีสาน - กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี หนา 6 มม. กวางเฉลี่ย
(ชวงถนนแจงสนิท - ถนนชยางกูร)
1.50 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,212 ตารางเมตรและอื่น ๆ
ดานทิศใต
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

1,496,000 - ถนนอุปลีสาน
- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
(งบเทศบาล) (ชวงถนนแจงสนิท ถนนชยางกูร)
ดานทิศใต

7 โครงการกอสรางทางเทาถนนเทพโยธี
(ชวงถนนอุปลีสาน - ทางเขาสนามบิน
นานาชาติ)

983,000 - ถนนเทพโยธี
- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
(งบเทศบาล) (ชวงถนนอุปลีสาน ทางเขาสนามบิน
นานาชาติ)

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี หนา 6 มม. กวางเฉลี่ย
1.50 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 884 ตารางเมตรและอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

- 16 ชวงเวลาดําเนินการ

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ.2555
ดําเนินการ

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

8 โครงการกอสรางทางเทาถนนนครบาล - กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี หนา 6 มม. กวางเฉลี่ย
(ชวงถนนพโลรังฤทธิ์ - ถนนสรรพสิทธิ์) 1.50 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,737 ตารางเมตรและอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

1,968,000 - ถนนนครบาล
- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
(งบเทศบาล) (ชวงถนนพโลรังฤทธิ์ถนนสรรพสิทธิ์)

9 โครงการกอสรางทางเทาถนนบูรพาใน
(ชวงถนนอุปลีสาน - ถนนสรรพสิทธิ์)

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี หนา 6 มม. กวางเฉลี่ย
1.50 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 486 ตารางเมตรและอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

734,000 - ถนนบูรพาใน
- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
(งบเทศบาล) (ชวงถนนอุปลีสาน ถนนสรรพสิทธิ์)

10 โครงการกอสรางทางเทาถนนสุริยาตร
(ชวงถนนนครบาล- ถนนบูรพาใน)

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี หนา 6 มม. กวางเฉลี่ย
1.50 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,603 ตารางเมตรและอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

2,230,000 - ถนนสุริยาตร
(งบเทศบาล) (ชวงถนนนครบาลถนนบูรพาใน)

- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557

11 โครงการกอสรางทางเทาถนนพิชิตรังสรรค- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี หนา 6 มม. กวางเฉลี่ย
(ชวงถนนอุปราช- ถนนหลวง)
1.50 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,320 ตารางเมตรและอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

2,007,000 - ถนนพิชิตรังสรรค
(งบเทศบาล) (ชวงถนนอุปราช ถนนหลวง)

- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557

12 โครงการกอสรางทางเทาถนนพิชิตรังสรรค- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี หนา 6 มม. กวางเฉลี่ย
(ชวงถนนเทพโยธี - ถนนบูรพาใน)
1.50 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,348 ตารางเมตรและอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

1,715,000 - ถนนพิชิตรังสรรค
(งบเทศบาล) (ชวงถนนเทพโยธี ถนนบูรพาใน)

- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557

(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

- 17 ชวงเวลาดําเนินการ

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ.2555
ดําเนินการ

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

13 โครงการกอสรางทางเทาถนนเขื่อนธานี - กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี หนา 6 มม. กวางเฉลี่ย
(ชวงถนนเทพโยธี - ถนนบูรพาใน)
1.50 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,386 ตารางเมตรและอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

1,766,000 - ถนนเขื่อนธานี
(งบเทศบาล) (ชวงถนนเทพโยธี ถนนบูรพาใน)

- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557

14 โครงการกอสรางทางเทาถนนอุปลีสาน - กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี หนา 6 มม. กวางเฉลี่ย
(ชวงถนนเทพโยธี - ถนนบูรพาใน)
1.50 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,245 ตารางเมตรและอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

1,732,000 - ถนนอุปลีสาน
(งบเทศบาล) (ชวงถนนเทพโยธี ถนนบูรพาใน)

- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557

15 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบ
ระบายน้ําซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 7
(ซอยจันทรพวง)

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 3.80-9.00 ม. ยาว 307 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 1,770 ตร.ม.ทอระบายน้ํา
ขนาด 1.00 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 300 ม.
และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

2,180,000 - ซอยแยกซอย
(งบเทศบาล) เลี่ยงเมือง 7
(ซอยจันทรพวง)

- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557

16 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบ
ระบายน้ําซอยสุขาอุปถัมภ 13

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 5.40-6.40 ม. ยาว 336 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 1,940 ตร.ม.ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.60 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 680 ม.
และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

2,700,000 - ซอยสุขาอุปถัมภ 13 - สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(งบเทศบาล)

(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

- 18 ชวงเวลาดําเนินการ

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

5,960,000 - ซอยชยางกูร 28

หนวย
พ.ศ.2555
ดําเนินการ

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

17 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบ
ระบายน้ําซอยชยางกูร 28

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 7.00-8.00 ม. ยาว 608 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 4,705 ตร.ม.ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.60-0.80 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 1,216 ม.
และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

18 โครงการกอสรางถนน คสล.
ถนนชลประทาน - ทาบอ

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 204 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 610 ตร.ม.และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

330,000 - ถนนชลประทาน - - สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
(งบเทศบาล) ทาบอ

19 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบ
ระบายน้ําซอยแยกถนนชลประทาน ทาบอ (ขางบานเลขที่ 51)

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 29 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 140 ตร.ม.ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.40 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 29 ม.
และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

147,000 - ซอยแยกถนน
- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
(งบเทศบาล) ชลประทาน - ทาบอ
(ขางบานเลขที่ 51)

20 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบ
ระบายน้ําซอยชยางกูร 5

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 6.00-9.00 ม. ยาว 350 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 2,410 ตร.ม.ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.60 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 445 ม.
และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

2,480,000 - ซอยชยางกูร 5

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

- 19 ชวงเวลาดําเนินการ

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ.2555
ดําเนินการ

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

21 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบ
ระบายน้ําซอยชยางกูร 18 (ขางบาน
เลขที่ 93/1)

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 4.00-9.00 ม. ยาว 436 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 2,350 ตร.ม.ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.40-0.60 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 886 ม.
และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

3,190,000 - ซอยชยางกูร 18 - สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
(งบเทศบาล) (ขางบานเลขที่ 93/1)

22 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบ
ระบายน้ําซอยชยางกูร 42 (ขางบาน
เลขที่ 76 - 78)

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 1.85 ม. ยาว 155 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 550 ตร.ม.ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.60 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 310 ม.
และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

940,000 - ซอยชยางกูร 42 - สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
(งบเทศบาล) (ขางบานเลขที่ 76-78)

23 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบ
ระบายน้ําซอยอุปลีสาน 12

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 2.30-5.00 ม. ยาว 118 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 530 ตร.ม.ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.60 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 118 ม.
และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

24 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบ
ระบายน้ําซอยแยกถนนพิชิตรังสรรค
(ขางบานเลขที่ 424)

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 1.70-4.90 ม. ยาว 48 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 140 ตร.ม.ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.40 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 48 ม.และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

659,000 - ซอยอุปลีสาน 12
(งบเทศบาล)

- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

204,000 - ซอยแยกถนน
- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
(งบเทศบาล) พิชิตรังสรรค
(ขางบานเลขที่ 424)

- 20 ชวงเวลาดําเนินการ

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ.2555
ดําเนินการ

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

25 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบ
ระบายน้ําซอยแยกซอยชยางกูร 3
(ขางบานเลขที่ 45)

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 5.50-6.00 ม. ยาว 150 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 830 ตร.ม.ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.40 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 155 ม.
และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

824,000 - ซอยแยกซอย
(งบเทศบาล) ชยางกูร 3
(ขางบานเลขที่ 45)

- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557

26 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบ
ระบายน้ําถนนเบ็ญจะมะ

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 3.00-5.40 ม. ยาว 153 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 590 ตร.ม.ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.60 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 153 ม.
และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

753,000 - ถนนเบ็ญจะมะ

- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557

27 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
ซอยสุริยาตร 4

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 1.20-1.50 ม. ยาว 200 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 500 ตร.ม.ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.60 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 400 ม.
และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

28 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบ
ระบายน้ําซอยแยกถนนภาษีเจริญ
(ขางบานเลขที่ 115)

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 2.00-2.15 ม. ยาว 48 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 93 ตร.ม.ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.40 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 48 ม.และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

(งบเทศบาล)

1,160,000 - ซอยสุริยาตร 4
(งบเทศบาล)

(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

133,000 - ซอยแยกถนน
- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
(งบเทศบาล) ภาษีเจริญ
(ขางบานเลขที่ 115)

- 21 ชวงเวลาดําเนินการ

โครงการ / กิจกรรม

29 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบ
ระบายน้ําซอยแยกซอยสุริยาตร 2
(ขางบานเลขที่ 4/7)

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 18 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 50 ตร.ม.ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.40 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 18 ม.และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

30 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบ
- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 3.50-6.60 ม.
ระบายน้ําถนนสรรพสิทธิ์ 8,10 และ 14 หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 3,930 ตร.ม.ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.60-1.00 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 834 ม.
และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)
31 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบ
ระบายน้ําซอยชยางกูร 21.4

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 5.30-5.50 ม. ยาว 43 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 225 ตร.ม.ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.40 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 43 ม.และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

32 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบ
ระบายน้ําซอยแยกถนนพโลชัย
(ขางสํานักงานประกันสังคม)

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 1.00-7.50 ม. ยาว 470 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 4,030 ตร.ม.ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.40-0.60 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 790 ม.
และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ.2555
ดําเนินการ

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

65,000

- ซอยแยกซอย
- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
(งบเทศบาล) สุริยาตร 2
(ขางบานเลขที่ 4/7)

5,200,000 - ถนนสรรพสิทธิ์ 8 , - สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
(งบเทศบาล) 10 และ 14

207,000 - ซอยชยางกูร 21.4 - สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(งบเทศบาล)

(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

3,690,000 - ซอยแยกถนนพโลชัย - สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
(งบเทศบาล) (ขางสํานักงาน
ประกันสังคม)

- 22 ชวงเวลาดําเนินการ

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ.2555
ดําเนินการ

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

33 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนศรีณรงค - กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 18.00-26.00 ม. ยาว 370 ม. 5,400,000 - ถนนศรีณรงค
- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
(ชวงถนนราชบุตร - ถนนหลวง) และ หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 7,750 ตร.ม.และอื่นๆ
(งบเทศบาล) (ชวงถนนราชบุตร ถนนหลวง) และ
ถนนยุทธภัณฑ (ชวงถนนศรีณรงค (ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ถนนเขื่อนธานี)
ถนนยุทธภัณฑ
(ชวงถนนศรีณรงค ถนนเขื่อนธานี)
34 โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบ
ระบายน้ําถนนอุปลีสาน (ชวงถนน
พลแพน - ถนนนครบาล)

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 3.85-7.00 ม. ยาว 619 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 3,165 ตร.ม.ทอระบายน้ํา
ขนาด 1.20 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 619 ม.
และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

6,800,000 - ถนนอุปลีสาน
(งบเทศบาล) (ชวงถนนพลแพน ถนนนครบาล)

- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557

35 โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบ
ระบายน้ําถนนพรหมราช (ชวงถนน
อุปราช - ถนนหลวง)

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 7-11 ม. ยาว 440 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 4,600 ตร.ม.ทอระบายน้ําขนาด 0.60 ม.
ยาวรวม 200 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

3,500,000 - ถนนพรหมราช
(งบเทศบาล) (ชวงถนนอุปราช ถนนหลวง)

- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557

36 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยพโลชัย 5

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 6 ม. ยาว 1,667 ม.
หนา 0.20 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 9,990 ตร.ม.และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

8,660,000 - ซอยพโลชัย 5

- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557

(งบเทศบาล)

(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

- 23 ชวงเวลาดําเนินการ

โครงการ / กิจกรรม

37 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยพโลชัย 9

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 6 ม. ยาว 2,130 ม.
หนา 0.20 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 12,780 ตร.ม.และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

9,900,000 - ซอยพโลชัย 9
(งบเทศบาล)

หนวย
พ.ศ.2555
ดําเนินการ

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- สํานักการชาง - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

- 24 -

2) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร
โครงการ / กิจกรรม

38 โครงการปรับปรุงระบบจราจร

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จัดซื้อครุภัณฑและวัสดุการจราจร ดังนี้
1. ชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจร
2. โคมไฟสัญญาณกระพริบแบบ LED
3. ชุดสัญญาณไฟกระพริบ
4. กระจกสองโคง
5. แผงกั้นจราจร
6. วัสดุจราจร
ฯลฯ

งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)

หนวย
พ.ศ.2555
ดําเนินการ

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ

1,000,000 - ภายในเขตเทศบาล - ฝายบริหารงานทั่วไป - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(งบเทศบาล) นครอุบลราชธานี สํานักปลัดเทศบาล (ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

- 25 -

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
1) แนวทางการพัฒนาการแกไขปญหาความยากจนและเพิ่มรายไดของประชาชน
ชวงเวลาดําเนินการ

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

1 โครงการสงเสริมอาชีพ
ประชาชน

- จัดฝกอบรมและสงเสริมอาชีพตาง ๆ ใหแกประชาชนในเขต 100,000 - หองประชุมโรงเรียน - กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครอุบลฯ จํานวน 106 ชุมชน ระยะเวลาการ
(งบเทศบาล) เทศบาล 3 สามัคคี
ฝกอบรม 2 วัน
วิทยาคาร

2 โครงการ "บําบัดทุกข
บํารุงสุขแบบ ABC "

- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหกับผูบริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนชุมชนภายในเขตเทศบาล
จํานวน 106 ชุมชนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
- สํารวจขอมูลตามแบบบันทึกบัญชีครัวเรือน (แบบ ABC)

3 โครงการประกวดผักสวนครัว - จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวใหแก
รั้วกินได (ตามโครงการ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลฯ จํานวน 106 ชุมชน
พระราชดําริ)
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน
- สนับสนุนตนกลาพืชผักสวนครัวใหกับชุมชนภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

200,000

- เทศบาลนครอุบล
(งบเทศบาล) ราชธานี

50,000

- กองสวัสดิการสังคม - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557

- หองประชุมโรงเรียน - กองสวัสดิการสังคม
(งบเทศบาล) เทศบาล 3 สามัคคี
วิทยาคาร

(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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2) แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและการใหบริการ
ชวงเวลาดําเนินการ

โครงการ / กิจกรรม

4 โครงการเยาวชนฮักบาน
แพงเมือง สืบสานหมองเที่ยว

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานใหกับนักเรียนในเขต
เทศบาลฯ จํานวน 100 คน ระยะเวลาการอบรม 1 วัน

งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
50,000

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- หองประชุมโรงเรียน - ฝายสงเสริมการทองเที่ยว

(งบเทศบาล) เทศบาล 3 สามัคคี

สํานักปลัดเทศบาล

วิทยาคาร

5 โครงการจัดตั้งกองอํานวยการ - สนับสนุนคาใชจายในการจัดตั้งกองอํานวยการรวม
รวมเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานีและตํารวจทองเที่ยว บริเวณ
และตํารวจทองเที่ยวอุบลราชธานี ถนนศรีณรงคหนาสํานักงานเทศบาลนครอุบลฯ ในชวง
การจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จังหวัดอุบล
ราชธานี
6 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ - จัดพิมพคูมือแหลงทองเที่ยวภายในเขตเทศบาลฯ
และของจังหวัดอุบลราชธานีจํานวนประมาณ 3,000 ฉบับ
การทองเที่ยว

30,000

- บริเวณหนาสํานักงาน - ฝายสงเสริมการทองเที่ยว
(งบเทศบาล) เทศบาลนครอุบล
สํานักปลัดเทศบาล
ราชธานี

30,000
(งบเทศบาล)

- เขตเทศบาลนครอุบลฯ - ฝายสงเสริมการทองเที่ยว - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557

สํานักปลัดเทศบาล

(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

1 โครงการสนับสนุนงบประมาณ - สนับสนุนงบประมาณใหกับเทศบาลเมืองวารินชําราบ
ในการดําเนินการฝงกลบขยะ ในการดําเนินการกอสรางถนน คสล.รอบบอฝงกลบขยะ
มูลฝอย (เทศบาลเมืองวาริน บอ B และ C ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ชําราบ)

งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555
(บาท)

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ

2,000,000 - บอฝงกลบขยะ - สํานักปลัดเทศบาล
(งบเทศบาล) มูลฝอยบอ B และ C
เทศบาลเมืองวาริน
ชําราบ
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2) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ

2 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ- กอสรางลูวิ่งยางสังเคราะหโพลียูริเทน พื้นที่รวมไมนอย
ทุงศรีเมือง
กวา 2,190 ตร.ม.และอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

12,491,000 - สวนสาธารณะ
(งบเทศบาล) ทุงศรีเมือง

- สํานักการชาง

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

3 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี หนา 0.06 ม.พื้นที่
ภายในเขตเทศบาลนคร
ไมนอยกวา 5,424 ตร.ม.และอื่น ๆในสวนสาธารณะ
อุบลราชธานี
หวยมวง
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

6,006,000 - สวนสาธารณะ
(งบเทศบาล) หวยมวง

- สํานักการชาง

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

- 29 -

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
1) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
โครงการ / กิจกรรม

1 โครงการชวยเหลือผูประสบ

สาธารณภัยและผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากโครงการ
พัฒนาเทศบาล

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- สนับสนุนงบประมาณหรือสิ่งของเครื่องใชใหกับ
ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยตางๆ ในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี เชน วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ
- สนับสนุนงบประมาณหรือสิ่งของรวมทั้งปรับปรุง
ซอมแซมทรัพยสเปิน้ ทีาหมาย
่ไดรับความเสียหายใหกับราษฎร
ที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการพัฒนาของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

50,000 - ชุมชนภายในเขต
(งบเทศบาล) เทศบาลนครอุบลฯ

เป้าหม

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- ฝายบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล

ผลลัพท์ ทีคาดว่า
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2) แนวทางการพัฒนาจัดระเบียบชุมชนในการสรางความปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอย

2 โครงการรณรงค

จัดระเบียบเมือง

3 โครงการเทศกิจ

อาสาจราจร

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับและ
หลักเกณฑการจําหนายสินคา แกผูประกอบการหาบเร
แผงลอยภายในเขตเทศบาล จํานวนประมาณ 450 คน ระยะ
เวลาการอบรม 2 วัน

เป้าหมาย

- จัดอบรมใหความรูแกนักเรียนเทศกิจอาสาจราจร จํานวน
330 คน และเจาเปหน
าที่เทศกิจของโรงเรียน จํานวน 70 คน
้ าหมาย
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน

4 โครงการสายตรวจ - จัดอบรมใหความรูแกตัวแทนชุมชนในการดูแลรักษาความ

เพื่อชุมชน

สงบเรียบรอย จํานวน 106 ชุมชน 380 คน ระยะเวลาการ
อบรม 2 วัน

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

150,000

- หองประชุมโรงเรียน
- ฝายเทศกิจ
(งบเทศบาล) เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สํานักปลัดเทศบาล

200,000

- หองประชุมโรงเรียน
- ฝายเทศกิจ
เป้าหม เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สํานัผลลั
ทีคาดว่า
(งบเทศบาล)
กปลัพดท์เทศบาล

150,000

- หองประชุมโรงเรียน
- ฝายเทศกิจ
(งบเทศบาล) เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สํานักปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
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รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

5 โครงการอบรมจราจร - จัดฝกอบรมดานการจราจร กฎระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ

แกเยาวชนและ
ประชาชน

มารยาทการขับขี่ยานพาหนะ การปองกันอุบัติเหตุใหกับ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป แบงการอบรมเปน 3 รุนๆ ละ
150 คน
- ทดสอบความรูความสามารถหลังการฝกอบรม
เพื่อรับใบขับขี่ ดังนี้
1.ทดสอบขอเขียนเกี่ยวกับความรูความเขาใจดานการจราจร
2.ทดสอบสมรรถภาพดานสายตาและรางกาย
3.ทดสอบการขับขี่รถจักรยานยนต รถยนต

งบประมาณ
(บาท)
100,000

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

- สํานักงานขนสงจังหวัด
(งบเทศบาล) อุบลราชธานี

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่

- งานการศึกษานอกระบบ - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557

สํานักการศึกษา

(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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3) แนวทางการพัฒนารณรงค ประชาสัมพันธ เผยแพรใหความรู และสรางความเขมแข็งของชุมชน เพื่อปองกันปญหายาเสพติด
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

6 โครงการสนับสนุนงบประมาณ - สนับสนุนงบประมาณใหกับศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อ
ในการปองกันและแกไข
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานีในการดําเนิน
ปญหายาเสพติด
กิจกรรมเกี่ยวกับการแกไขปญหายาเสพติด
7 โครงการรณรงคเพื่อปองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

- จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
วิธีการปองกัน การเฝาระวัง และการเผยแพรอันตราย
ของยาเสพติดใหกับนักเรียนในสังกัดเทศบาล
จํานวน 1 รุน มีผูเขารับการอบรมจํานวน 100 คน
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

800,000 - พื้นที่เขตเทศบาล
(งบเทศบาล) นครอุบลราชธานี

50,000

- โรงเรียนในสังกัด
(งบเทศบาล) เทศบาลนครอุบล
ราชธานี

เป้าหม

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- ฝายบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล

- งานการศึกษานอกระบบ

สํานักการศึกษา

ผลลัพท์ ทีคาดว่า

- 33 -

4) แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขอนามัย และใหความรูแกประชาชน
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

8 โครงการสมทบกองทุน
- เทศบาลเขารวมโครงการจัดตั้งหลักประกันสุขภาพระดับ
หลักประกันสุขภาพในระดับ ทองถิ่นกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
ทองถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) โดย สปสช.จะจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพใหเทศบาล ตามจํานวนประชากรที่มีสิทธิบัตรดาน
การรักษาพยาบาลในเขตเทศบาลรายละ 40 บาท
และเทศบาลตั้งงบประมาณสมทบรอยละ 50 ของเงินที่ไดรับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

1,931,600 - ภายในเขตเทศบาล - งานแผนงานสาธารณสุข
(งบเทศบาล) นครอุบลราชธานี กองสาธารณสุขฯ

9 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข - สนับสนุนงบประมาณใหกับชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน
106 ชุมชน ๆละ10,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
มูลฐานในเขตเทศบาล
1,060,000 บาท
สําหรับใชจายตามเงื่อนไข ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน
2. การแกไขปญหาสาธารณสุขของชุมชน
3. การจัดบริการสาธารณสุขในชุมชน

1,060,000 - ชุมชนในเขตเทศบาล - งานสงเสริมสุขภาพ
(งบเทศบาล) จํานวน 106 ชุมชน กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

10 โครงการอบรมใหความรู
แก อสม.และทัศนศึกษา
ดูงาน

- จัดอบรมใหความรูแก อสม.จํานวนประมาณ 1,300 คน

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อสม.

- อบรมใหความรูทางวิชาการแก อสม.จํานวน 1,300 คน
อยางตอเนื่องอยางนอย 3 ครั้งตอป (ครั้งละ 1 วัน)
โดยศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่เปนผูดําเนินการ
- เจาหนาที่ออกพบปะใหความรูแก อสม.ในชุมชนเมื่อมี
ความจําเปน อาทิ การเกิดโรคระบาดแบบฉบับพลัน
การสํารวจขอมูลตางๆ อยางนอย 2 ครั้งตอป
- ประชุมวิชาการ สรุปผลการดําเนินงานของ อสม. ทุกชุมชน
ปละ 1 ครั้ง

โดยแบงการอบรมออกเปน 2 รุน ๆ ละ 650 คน

งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
500,000

ชวงเวลาดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- หองประชุมโรงเรียน - งานสงเสริมสุขภาพ

(งบเทศบาล) เทศบาล 3 สามัคคี กองสาธารณสุขฯ

วิทยาคาร

12 โครงการอบรมสมาชิกชมรม - จัดอบรมใหความรูใหกับสมาชิกชมรมผูสูงอายุในเขตเทศบาล
ผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน โดยแบงการอบรมออกเปน 2 รุน ๆละ 1,000 คน
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน

140,000

- ศูนยบริการ
(งบเทศบาล) สาธารณสุขทั้ง
7 แหง

250,000

- งานสงเสริมสุขภาพ
กองสาธารณสุขฯ

- หองประชุมโรงเรียน - งานสงเสริมสุขภาพ - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
(งบเทศบาล) เทศบาล 3 สามัคคี กองสาธารณสุขฯ

วิทยาคาร
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

13 โครงการสนับสนุนกิจกรรม - สนับสนุนและรวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน 37 ชมรมๆละ
ชมรมผูสูงอายุ
1 ครั้ง/เดือน โดยมีกิจกรรมดังนี้

งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

169,000

- งานสงเสริมสุขภาพ
- ชมรมผูสูงอายุ
(งบเทศบาล) ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ทั้ง 37 ชมรม

1. ตรวจสุขภาพทั่วไปจายยาวัดความดันโลหิต ชั่งน้ําหนัก
แปรผลดัชนีมวลกาย
2. กิจกรรมนันทนาการและออกกําลังกายตามความเหมาะสม
3. ใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองตลอดจน
การปองกันโรคตามฤดูกาล
14 โครงการอบรมการใชสมุนไพร - จัดอบรมใหความรูดานสมุนไพรไทยและฝกอบรมปฏิบัติการ
และการแพทยแผนไทย
ดานการแพทยแผนไทยแก อสม. กช.และประชาชนทั่วไป
จํานวน 60 คน ระยะเวลาการอบรม 5 วัน
15 โครงการรับบริจาคโลหิต

- จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากคณะผูบริหารเทศบาล
พนักงานเทศบาล,ลูกจางประจํา ,พนักงานจาง,อสม. ,กช.,
อพปร.และประชาชนทั่วไป เนื่องในวันสําคัญตาง ๆ จํานวน
2 ครั้ง ณ บริเวณอาคารฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครอุบลราชธานี

50,000

- หองประชุมชั้น 4

(งบเทศบาล) กองสาธารณสุขฯ

40,000

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- งานศูนยบริการฯ 1
กองสาธารณสุขฯ

- อาคารฝายปองกันและ - งานศูนยบริการฯ 1

(งบเทศบาล) และบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุขฯ
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โครงการ / กิจกรรม

16 โครงการรณรงคฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาและ
ควบคุมประชากรสุนัข

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ เชน วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ยาสลบ ยาคุมกําเนิด เข็ม ไซริง เปนตน

งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
100,000

ชวงเวลาดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- พื้นที่เขตเทศบาล

- งานสัตวแพทย

(งบเทศบาล) นครอุบลราชธานี

กองสาธารณสุขฯ
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5) แนวทางการพัฒนาจัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
โครงการ / กิจกรรม

17 โครงการพัฒนาตลาดสด
ดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
และทัศนศึกษาดูงาน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จัดอบรมใหความรูแกผูประกอบการคาภายในตลาด
เทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน 1 วัน

18 โครงการกอสรางเตาเผาศพ - กอสรางปรับปรุงเตาเผาศพแบบไรมลพิษใหวัดภายใน
เขตเทศบาล จํานวน 3 วัด ไดแก
แบบไรมลพิษ

1. วัดมณีวนาราม
2. วัดศรีประดู
3. วัดบานนาควาย

งบประมาณ
(บาท)
50,000

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

- หองประชุมชั้น 4

- งานสุขาภิบาลฯ

(งบเทศบาล) กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

6,260,000 - วัดมณีวนาราม
(งบเทศบาล) - วัดศรีประดู
(1,520,000) - วัดบานนาควาย
(2,370,000)
(2,370,000)

- สํานักการชาง

เป้าหม

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ผลลัพท์ ทีคาดว่า

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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6) แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมใหแกประชาชน
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

19 โครงการสนับสนุนสงเคราะห - สนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสในเขต
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
เทศบาลที่ยากจนและถูกทอดทิ้ง ที่แพทยไดรับรอง
และวินิจฉัยแลว เป้าหมาย
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

- ชุมชนในเขตเทศบาล - ฝายบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล
(งบเทศบาล) นครอุบลราชธานี

234,000

- งานสังคมสงเคราะห
กองสวัสดิการสังคม

เป้าหม

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ผลลัพท์ ทีคาดว่า
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7) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรสื่อการเรียน การสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

20 โครงการพัฒนาการจัดการ
- พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ โรงเรียนเดิม
(SBMLD)
ทีเ่ ขารวมโครงการโรงเรียนละ 200,000 บาท
โดยดําเนินการตามแนวทางที่กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น กําหนดดังนี้
1) กําหนดรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับโรงเรียนและมีความ
เขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
2) กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน,
บริหารงานทั่วไป, การบริหารวิชาการ, การบริหาร
งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีบทบาท
อยางแทจริงในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
3) กําหนดรูปแบบการใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น ดวยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

1,800,000 - โรงเรียนในสังกัดเทศบาล - งานโรงเรียน
สํานักการศึกษา
(งบเทศบาล) นครอุบลราชธานี

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ
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โครงการ / กิจกรรม

21 โครงการสงเสริมกิจกรรม
ลูกเสือและยุวกาชาด

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและการเขาคาย
พักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ใหกับ
ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล, ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว,

ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ และ ร.ร.เทศบาล 5
ชุมชนกานเหลือง จํานวน 1,433 คน
22 โครงการเขาคายดาวทองถิ่น
กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 13

- จัดกิจกิจกรรมเขาคายคัดเลือกดาวเดนทองถิ่น
ที่นักเรียนมีพฤติกรรมดีและมีผลการเรียนที่อยูใน
ระดับดี คิดเปนรอยละ 80 ขึ้นไป ทุกกลุมสาระ
การเรียนรู เปนนักเรียนในสังกัด
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

23 โครงการประกวดการผลิต
สื่อการสอนของพนักงาน
ครูเทศบาล

- ประกวดสื่อการสอนที่ครูผลิตขึ้นทุกกลุม
ประสบการณ 1 ครั้ง : 1 ปการศึกษา
- จัดใหมีการประกวดสื่อการสอนที่ครูผลิตขึ้น
9 กลุม ดังนี้
1) กลุมสาระการเรียนการสอนกลุมอนุบาล
2) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

- คายลูกเสือชั่วคราว
(งบเทศบาล) โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
- คายลูกเสือชั่วคราว
กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 22

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

50,000

- งานโรงเรียน
สํานักการศึกษา

100,000

- หนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา

- ศูนยการเรียนรู
(งบเทศบาล) วิทยาศาสตรจังหวัด
อุบลราชธานี

40,000

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ

- หองประชุมโรงเรียน
- หนวยศึกษานิเทศก
(งบเทศบาล) เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สํานักการศึกษา
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

3) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
4) กลุมสาระการเรียนรูการงานพื้นฐานอาชีพ
5) กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
6) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลานามัย
7) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
8) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
9) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

24 โครงการประกวดความเปนเลิศ - จัดแขงขันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ทางวิชาการ

เพื่อคัดเลือกตัวแทนเทศบาลเขาแขงขันกิจกรรม
ทางวิชาการรวมกับเทศบาลในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ จํานวน
45 กิจกรรม จํานวนนักเรียน
เป้าหมาย
เขารวม 225 คน

17,000

- หองประชุมโรงเรียน
- หนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา
(งบเทศบาล) เทศบาลบูรพาอุบล
- หองประชุมโรงเรียน
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ
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โครงการ / กิจกรรม

25 โครงการจัดงานมหกรรม
การจัดการศึกษา

26 โครงการสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จัดแสดงผลงานทางวิชาการ โดยจัดแขงขัน
กิจกรรมทางวิชาการระดับประถม - มัธยมศึกษา
ตอนตน, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(อาชีวศึกษา) และจัดประกวดรานนิทรรศการ
แสดงผลงานทางวิชาการ จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1) ระดับภาค
2) ระดับประเทศ
- จัดทําแผนพัฒนาการศึ
เป้าหมายกษาดีเดนโดยดําเนินการ
ตามแนวทางที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนดและเตรียมความพรอมในการประกวด
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

1,000,000 - จังหวัดที่เปนเจาภาพ
- หนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา
(งบเทศบาล) (ระดับภาค)
- ศูนยประชุมและแสดง
สินคาอิมแพคเมืองทองธานี
(ระดับประเทศ)

100

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล - หนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา
(งบเทศบาล) นครอุบลราชธานี

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

27 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรู - จัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียน
สําหรับเด็กปฐมวัยของสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2556

ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน 13 ศูนย
ดังนี้
1) ศูนยหนังสือ
2) ศูนยบาน
3) ศูนยวาดภาพสีเทียน
4) ศูนยงานกระดาษ
5) ศูนยปน
6) ศูนยสีน้ํา
7) ศูนยกิจกรรมพิเศษ
8) ศูนยทักษะ
9) ศูนยดนตรี
10) ศูนยบล็อก
11) ศูนยเครื่องเลนสัมผัส
12) ศูนยน้ํา
13) ศูนยเลนกับทราย
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่ดําเนินการ

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(งบเทศบาล) วัดมหาวนาราม

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ

- หนวยศึกษานิเทศก - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
สํานักการศึกษา
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โครงการ / กิจกรรม

28 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

29 โครงการแขงขันคนเกง
ในทองถิ่น

30 โครงการสงเสริมการวิจัย
ในชั้นเรียน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาใหกับคณะครู ตัวแทนผูปกครอง
นักเรียน ระยะเวลา 15 วัน
(เงินอุดหนุนทั่วไป)
- จัดแขงขันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขารวมกิจกรรม ดังนี้
1) เขารวมการแขงขันดานวิชาการ ระดับประเทศ
ระดับประถม - มัธยม 4 กลุมวิชา จํานวน 8 คน
2) เขารวมแขงขัเปน้ าหมาย
กิจกรรมทางวิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประถม - มัธยม
จํานวน 40 กิจกรรม
- จัดประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู
ปละ 1 ครั้ง
- ครูสงผลงานวิจเปัย้ ในชั
้นเรียน อยางนอย
าหมาย
คนละ 1 เรื่อง จํานวน 100 คน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

100,000

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล - หนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา
(งบเทศบาล) นครอุบลราชธานี

30,000

- หองประชุมโรงเรียน
- หนวยศึกษานิเทศก
(งบเทศบาล) เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สํานักการศึกษา

40,000

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล - หนวยศึกษานิเทศก
(งบเทศบาล) นครอุบลราชธานี
สํานักการศึกษา

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ
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โครงการ / กิจกรรม

31 โครงการเขาคายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครอุบล ราชธานี

32 โครงการเขารวมกิจกรรม
องคการวิชาชีพนักธุรกิจ
ในอนาคตแหงประเทศไทย
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
33 โครงการหนูนอยฟนสวย
โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาล
พระเจาใหญองคตื้อ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จัดกิจกรรมเขาคายในวิชาตาง ๆ ใหกับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 4 กิจกรรม ๆละ
500 คน โดยมีนักเรียนเขารวม 2,000 คน ดังนี้
1) กิจกรรมเขาคายคณิตศาสตร
2) กิจกรรมเขาคายวิทยาศาสตร
3) กิจกรรมเขาคายภาษาไทย
4) กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ
- คณะกรรมการระดับอาชีวศึกษาที่โรงเรียน
แตงตั้งขึ้น ตามที่สํานักคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนดไดเขารวมประชุมองคการ
วิชาชีพฯ ในระดับภาคและระดับประเทศ
จํานวน 10 คน
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลรักษาฟน
ที่ถูกตองใหกับผูปกครองและนักเรียน
จํานวน 300 คนเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

200,000

- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล - โรงเรียนในสังกัด
(งบเทศบาล) นครอุบลราชธานี
เทศบาลนครอุบลฯ

70,000

- เทศบาลที่เปนเจาภาพ
(งบเทศบาล) ในการจัดงาน

20,000

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ

- โรงเรียนเทศบาล
บูรพาอุบล

- โรงเรียนเทศบาล 4

- โรงเรียนเทศบาล 4

(งบเทศบาล) อนุบาลพระเจาใหญ

อนุบาลพระเจาใหญ

องคตื้อ

องคตื้อ
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

34 โครงการเขาคาย Day Camp - จัดกิจกรรมเขาคาย Day Camp 1 วัน
โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาล สําหรับนักเรียน ครู และผูปกครอง ดังนี้
พระเจาใหญองคตื้อ
1) คณะครู
จํานวน 20 คน
2) ผูปกครองนักเรียน จํานวน 300 คน
3) นักเรียน
จํานวน 300 คน

งบประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ

- โรงเรียนเทศบาล 4

- โรงเรียนเทศบาล 4

(งบเทศบาล) อนุบาลพระเจาใหญ

อนุบาลพระเจาใหญ

องคตื้อ

องคตื้อ
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8) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการดานการศึกษา
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

35 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ,
สังกัด สพฐ., สังกัดกรม
การศาสนาและสังกัดตํารวจ
ตระเวนชายแดน

- สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล, สังกัดสพฐ.,สังกัดกรมการ
ศาสนา และสังกัเป
ด้ าหมาย
ตชด.
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

36 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริมนมนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ,
สังกัดสพฐ. และสังกัด
กรมการศาสนา

- สนับสนุนอาหารเสริมนมใหนักเรียนในสังกัด
เทศบาล, สังกัด สพฐ. และสังกัดกรมการศาสนา
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ

32,990,700 - โรงเรียนในสังกัด
(งบเทศบาล) เทศบาลนครอุบลราชธานี

- งานโรงเรียน
สํานักการศึกษา

- โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

หน่ วยงาน

- โรงเรียนในสังกัดกรม
การศาสนา
- โรงเรียนในสังกัด ตชด.
22,821,300 - โรงเรียนในสังกัด
(งบเทศบาล) เทศบาลนครอุบลราชธานี
- โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
- โรงเรียนในสังกัดกรม
การศาสนา

- งานโรงเรียน
สํานักการศึกษา
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

- ออกนิเทศและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
37 โครงการนิเทศ ติดตามผล
การจัดการศึกษาและการประเมิน เทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในสังกัด
เทศบาล สัปดาหละ 2 ครั้ง
คุณภาพทางการศึกษา
- จัดทําเอกสารเผยแพรเสริมความรูใหครูใช
ประกอบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จํานวน 150 เลม
- จัดทําแบบ ป.พ. ตาง ๆ สําหรับใหครูผูสอน
บันทึกขอมูลนักเรียนทุกคน จํานวน 2,500 เลม
38 โครงการสรุปผลการดําเนินงาน - ครูและคณะกรรมการสนับสนุนวิชาการระดับ
ดานการจัดการศึกษาประจําป เทศบาล จัดทําสรุปผลการดําเนินงานดาน
การจัดการศึกษาเผยแพรสูหนวยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ จํานวน 2,000 เลม

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่ดําเนินการ
- โรงเรียนในสังกัด

(งบเทศบาล) เทศบาลนครอุบลราชธานี

40,000

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ

- โรงเรียนในสังกัด

(งบเทศบาล) เทศบาลนครอุบลราชธานี

- หนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา

- หนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา
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9) แนวทางการพัฒนาจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
โครงการ / กิจกรรม

39 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จัดอบรมใหความรูภาษาอังกฤษแกคณะผูบริหาร
พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาล
จํานวน 450 คน อบรมจํานวน 3 รุน ๆละ 150 คน

งบประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ

- หองประชุมโรงเรียน

(งบเทศบาล) เทศบาล 3 สามัคคีฯ

- ฝายบริหารงานบุคคล

สํานักปลัด

ระยะเวลาการอบรม 2 วัน
40 โครงการศูนยสารสนเทศ
อาเซียน

- จัดกิจกรรมเขาคายอาเซียนเพื่อใหความรูแกครู
นักเรียน และประชาชนทั่วไป ปละ 4 ครั้ง
- จัดพิมพเอกสารขอมูลขาวสารสารสนเทศ
อาเซียนแกผูสนใจทั่วไป เชน หนังสือ แผนพับ
สื่อวีดีทัศน เปนตน

100,000

- โรงเรียนเทศบาลบูรพา

(งบเทศบาล) อุบล

- โรงเรียนเทศบาล
บูรพาอุบล

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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10) แนวทางการพัฒนาสงเสริมเอกลักษณและประเพณีทองถิ่น
โครงการ / กิจกรรม

41 โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระนางเจาพระบรม
ราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ
42 โครงการสนับสนุนการ
จัดงานของเทศบาล

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ดังนี้
จัดพิธีทําบุญตักบาตร, การแสดงจุดพลุไฟในงาน
เฉลิมฉลองวันที่ 12 สิงหาคม, วันที่ 5 ธันวาคม
และงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ
รวมจํานวน 2 วัน

- สนับสนุนคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ เชน
คาดอกไม,ธูป,เทียน,คาเครื่องไทยธรรม,คาปนโต,
คาปจจัยถวายพระ,คาน้ําแข็ง,คาน้ําดื่ม,คาผาเย็น,
คาอาหาร,คาแกวน้ําพลาสติก เปนตน

500,000

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

- บริเวณทุงศรีเมือง

- ฝายบริหารงานทั่วไป

(งบเทศบาล)

สํานักปลัดเทศบาล

100,000 - เทศบาลนครอุบล
(งบเทศบาล) ราชธานี

- ฝายบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล

- 51 -

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ

43 โครงการสนับสนุน
งบประมาณโครงการ
ฝกอบรมเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร "อุบลฮักแพง"
ประจําป 2556

- สนับสนุนงบประมาณใหกับสํานักงานทองถิ่น
9,600
- สํานักงานทองถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน (งบเทศบาล) จังหวัดอุบลราชธานี
การฝกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย,
วัฒนธรรมทองถิ่น,คุณธรรมและจริยธรรม,
การเปนพิธีกร, พิธีกรรมที่สําคัญใหแกบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น,หนวยงานเอกชน
NGO , ผูนําและแกนหลักดานภูมิปญญาทองถิ่น
ในแตละหมูบาน

- สํานักปลัดเทศบาล

44 โครงการสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีแหเทียน
พรรษา

- จัดกิจกรรมตาง ๆ จํานวน 1 ครั้งดังนี้
1) จัดพิธีทําบุญตักบาตร
2) จัดประกวดตเป้นาหมาย
เทียนพรรษา
3) จัดประกวดขบวนแหเทียน
4) จัดประกวดการแกะสลักตนเทียนระดับเด็ก
และเยาวชน
5) จัดกิจกรรมการแสดงของโรงเรียนและชุมชน
6) จัดกิจกรรมถนนสายเทียน
7) จัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ฯลฯ

- งานสงเสริมประเพณีฯ
สํานักการศึกษา

2,930,000 - บริเวณทุงศรีเมือง
(งบเทศบาล)

พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ

หน่ วยงาน
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

45 โครงการจัดพิธีบวงสรวง
พระปทุมวรราชสุริยวงศ
และบวงสรวง 4 มุมเมือง

- จัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศและ
บวงสรวง 4 มุมเมือง
- จัดพิธีทางศาสนา และจัดทําหนังสือที่ระลึก

46 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต วันผูสูงอายุ
แหงชาติและวันครอบครัว

- จัดกิจกรรมเนื่องในงานฯ ดังนี้
จัดพิธีทําบุญตักบาตร, จัดขบวนแหสงกรานต,
จัดพิธีสรงน้ําพระแกวบุษราคัมและพระเถระ,
จัดพิธีรดน้ําขอพรข
าราชการชั้นผูใหญและ
เป้าหมาย
ผูสูงอายุ,จัดแสดงดนตรีและการละเลนพื้นเมือง,
จัดแสดงบนเวที,จัดประกวดขบวนแห,จัดรณรงค
การเลนน้ําสุภาพ, จัดงานตุมโฮมครอบครัว
สุขสันต, จัดงานเทศกาลอาหารไทย - อินโดจีน

งบประมาณ
(บาท)
23,900
(งบเทศบาล)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ

- บริเวณทุงศรีเมือง

- งานสงเสริมประเพณีฯ
สํานักการศึกษา

1,062,800 - บริเวณทุงศรีเมือง - งานสงเสริมประเพณีฯ
(งบเทศบาล) - วัดศรีอุบลรัตนาราม สํานักการศึกษา

หน่ วยงาน
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11) แนวทางการพัฒนาสงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา
โครงการ / กิจกรรม

47 โครงการพิธีทางศาสนาและ
ประเพณีตาง ๆ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- สนับสนุนคาใชจายในพิธีทางศาสนาและประเพณี
ตางๆ ของเทศบาล เชน คาน้ําดื่ม, คาอาหาร,
คาเครื่องไทยธรรม, คาดอกไม, ธูป-เทียน และอื่นๆ
เปนตน

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

50,000 - เทศบาลนครอุบล
(งบเทศบาล) ราชธานี

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ

- ฝายบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล

หน่ วยงาน
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12) แนวทางการพัฒนาสงเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ในการมีสวนรวมพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ชวงเวลาดําเนินการ

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

48 โครงการการจัดการเลือกตั้ง - สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทุกระดับ
คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น,

งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)

หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

10,000

- เทศบาลนครอุบล - ฝายกิจการสภา
(งบเทศบาล) ราชธานี
สํานักปลัดเทศบาล

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร,สมาชิกวุฒิสภา,สมาชิกสภา
จังหวัดและดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือลงคะแนน
เสียงตาง ๆโดยเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทนพนักงาน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน การเลือกตั้งตลอดจนคาใชจายตาง ๆ
และวัสดุอุปกรณที่ใชในการเลือกตั้ง
49 โครงการอบรมสัมมนา
กรรมการชุมชนและ
ทัศนศึกษาดูงาน

- จัดอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานใหแกกรรมการ
ชุมชนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
จํานวน 106 ชุมชน

50 โครงการประชุมชุมชน

- จัดประชุมผูนําและตัวแทนชุมชนเพื่อรับทราบนโยบาย/
แนวทางการพัฒนาและรับฟงปญหาความตองการของ
ประชาชนภายในเขตเทศบาล จํานวน 106 ชุมชน

500,000

- เทศบาลนครอุบล - งานพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
(งบเทศบาล) ราชธานี

50,000

- หองประชุมสภา - งานพัฒนาชุมชน
(งบเทศบาล) เทศบาลนครอุบลฯ กองสวัสดิการสังคม
ชั้น 3

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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13) แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

51 โครงการจัดทําแผนชุมชน
- จัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทําแผนชุมชนเพื่อ
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี รับทราบปญหา/ความตองการของชุมชนในเขตเทศบาล
โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ตัวแทนชุมชนในเขต
เทศบาล จํานวน 106 ชุมชน ๆ ละ 3 คน สมาชิกสภาเทศบาล
ผูแทนภาคเอกชน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
หัวหนาสวนการบริหารงาน ระยะเวลา 4 วัน

งบประมาณ
(บาท)
50,000

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

- หองประชุมสภา
(งบเทศบาล) เทศบาลนครอุบล
ราชธานี ชั้น 3

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- งานวิเคราะห ฯ

กองวิชาการ ฯ
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14) แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬาพื้นบาน
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

52 โครงการแขงขันกีฬาภายใน
เทศบาลนครอุบลราชธานี

- จัดการแขงขันกีฬาอยางนอย 5 ประเภท
ดังนี้ ฟุตบอล ชาย-หญิง, วอลเลยบอลหญิง ,
ตระกรอชาย, กีฬาพื้นเมือง เชน วิ่งกระสอบ
วิ่งวิบาก

53 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ

- จัดสงพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง เขารวมแขงขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 100 คน
ในการแขงขันกีฬา 4 ประเภท ดังนี้
1) ฟุตบอล
2) วอลเลยบอล
3) เซปก - ตะกรอ
4) เปตอง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ

- ฝายบริหารงานทั่วไป
400,000 - โรงเรียนในสังกัด
(งบเทศบาล) เทศบาลนครอุบลราชธานี สํานักปลัดเทศบาล

100,000

- เทศบาลตําบลบานดาน - งานกีฬาและนันทนาการ
(งบเทศบาล) อ.โขงเจียม
สํานักการศึกษา

พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

54 โครงการแขงขันและฝกอบรมกีฬา - จัดแขงขันกีฬา จํานวน 16 ประเภท ดังนี้
เด็ก เยาวชนและประชาชน
ฟุตบอลเทศบาลคัพ, ฟุตบอลอุบลคัพ,

งบประมาณ
(บาท)
500,000

สถานที่ดําเนินการ

- ภายในเขตเทศบาล
(งบเทศบาล) นครอุบลฯ

หนวยดําเนินการ
- งานกีฬาและนันทนาการ

สํานักการศึกษา

บาสเกตบอลเยาวชนและประชาชน, วอลเลย -

บอลเยาวชนและประชาชน, เทเบิลเทนนิส,
เปตอง, ยูโด, มวยไทย, มวยสากล, แชรบอล,
วายน้ํา, เทนนิส, ฟุตซอล, ลีลาศ, ยิมนาสติก,
รักบี้, จักรยาน
55 โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

- จัดการแขงขันกีเปฬ้ าหมาย
าสีภายในโรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

200,000

- โรงเรียนเทศบาลบูรพา - งานกีฬาและนันทนาการ
(งบเทศบาล) อุบล
สํานักการศึกษา

56 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

- จัดสงนักเรียนเขารวมแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(รอบคัดเลือก) 1 ครั้ง
2) ระดับประเทศ 1 ครั้ง

- เทศบาลนครอุบล
- งานกีฬาและนันทนาการ
(งบเทศบาล) ราชธานี (ระดับภาค)
สํานักการศึกษา
- เทศบาลนครหาดใหญ
จ.สงขลา (ระดับประเทศ)
600,000

พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ

- 58 -

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

57 โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬา - จัดซื้ออุปกรณกีฬาใหแกชุมชนภายในเขต
ใหแกชุมชนในเขตเทศบาลนคร เทศบาล จํานวน 106 ชุมชน ไดแกกีฬาประเภท
อุบลราชธานี
ฟุตบอล, ฟุตซอล,เป้บาสเกตบอล,
วอลเลยบอล,
าหมาย
เซปกตะกรอ, เปตอล
ฯลฯ
เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ

- ชุมชนภายในเขต
- งานกีฬาและนันทนาการ
(งบเทศบาล) เทศบาลนครอุบลราชธานี สํานักการศึกษา

พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ
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15) แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
โครงการ / กิจกรรม

58 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ณ บริเวณสํานักงาน
เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีการจัดกิจกรรมตาม
ซุมตาง ๆภายในงาน ดังนี้
1.ซุมธนาคารขยะรีไซเคิล
2.ซุมลดภาวะโลกรอน
3.ซุมประดิษฐสิ่งของเหลือใช
4.ซุมบริการตรวจสุขภาพ
5.ซุมกีฬา
6.ซุมตัดผมฟรี
7.ซุมหองสมุดและจัดนิทรรศการ
8.ซุมจิ๊กซอ
9.ซุมสวนสนุก
10.ซุมดูหนังฟงธรรม
11.ซุมอาหาร
12.กิจกรรมโรยตัวจากอาคาร

งบประมาณ
(บาท)
300,000

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ

- บริเวณสํานักงาน
- งานกีฬาและนันทนาการ
(งบเทศบาล) เทศบาลนครอุบลราชธานี สํานักการศึกษา

พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ
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โครงการ / กิจกรรม

59 โครงการดนตรีเพื่อ
เยาวชนและประชาชน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จัดกิจกรรมแสดงดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน
ในวันหยุดสุดสัปดาห จํานวน 20 ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)
150,000

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ชวงเวลาดําเนินการ

- ลานศาลหลักเมือง

(งบเทศบาล) สวนสาธารณะทุงศรีเมือง

- งานกีฬาและนันทนาการ

สํานักการศึกษา
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
1) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

8,000 - สํานักงานทองถิ่น - ฝายบริหารงานบุคคล
(งบเทศบาล) จังหวัดอุบลราชธานี สํานักปลัดเทศบาล

1 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฎิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานีและขาราชการ
สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
ประจําป 2556

- สนับสนุนงบประมาณใหกับสํานักงานทองถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการประชุม/
อบรมเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติใหแกผูบริหารพนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

2 โครงการประเมินผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลโดยใหพนักงาน/
100,000 - สถานที่จัดงานหรือ - งานวิจัยและประเมินผล
พนักงานจางเทศบาลหรือบุคคลภายนอก ออกสํารวจความ (งบเทศบาล) การดําเนินกิจกรรม กองวิชาการฯ
คิดเห็นของประชาชนถึงสภาพปญหาความตองการและ
ของเทศบาลฯ
ความพึงพอใจในการใหบริการดานตาง ๆของเทศบาลเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานปละ 1 ครั้ง
- ประเมินผลการจัดงานประเพณีสําคัญตาง ๆ โดยให
พนักงาน/พนักงานจางเทศบาล หรือบุคคลภายนอก
ออกสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดงาน

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)
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2) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

3 โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร

- จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานภายในองคกรใหกับ คณะผูบริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล
จํานวนประมาณ 400 คน

1,000,000 - เทศบาลนครอุบล
(งบเทศบาล) ราชธานี

4 โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมของเทศบาล
นครอุบลราชธานี

- จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ใหกับคณะผูบริหาร,
พนักงานเทศบาล,ลูกจางประจําและพนักงานจาง
เทศบาล จํานวนประมาณ 350 คน จัดอบรม 1 วัน

100,000 - หองประชุมโรงเรียน
(งบเทศบาล) เทศบาล 3 สามัคคี
วิทยาคาร

5 โครงการมอบโลหประกาศ
เกียรติคุณแกผูเกษียณอายุ
ราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจํา

- จัดทําโลหประกาศเกียรติคุณใหแกพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล และลูกจางประจําที่เกษียณอายุ
ราชการ

200,000 - หองประชุมสภา
- ฝายบริหารงานบุคคล
(งบเทศบาล) เทศบาลนครอุบลราชธานี สํานักปลัดเทศบาล
ชั้น 3

- ฝายบริหารงานบุคคล

สํานักปลัดเทศบาล

- ฝายบริหารงานบุคคล
สํานักปลัดเทศบาล
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โครงการ / กิจกรรม

6 โครงการใหทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- ใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ หลักสูตรของรัฐบาลและ
เอกชนตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับมหาวิทยาลัยของรัฐ
ใหแกผูที่มีคุณสมบัติและผูผานการคัดเลือก

7 โครงการฝกอบรมเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับ การปองกัน

- จัดฝกอบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และระงับอัคคีภัยในหนวยงาน พนักงานจางเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี และบุคลากรอื่นที่
สังกัดเทศบาลนครอุบล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
ราชธานี
ตาง ๆ

8 โครงการอบรมเพื่อ
เสริมสรางจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ฝายบริการสิ่งแวดลอม

- จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรแกเจาหนาที่ฝายบริการสิ่งแวดลอม
ระยะเวลาการอบรมจํานวน 1 วัน

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

240,000

- เทศบาลนครอุบล
(งบเทศบาล) ราชธานี

- ฝายบริหารงานบุคคล
สํานักปลัดเทศบาล

100,000

- อาคารฝายปองกัน
- ฝายปองกันและ
(งบเทศบาล) และบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย
- หองประชุมชั้น 4
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
50,000

- หองประชุมชั้น 4
(งบเทศบาล) กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

- ฝายบริการสิ่งแวดลอม - จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
กองสาธารณสุขและ (ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

สิ่งแวดลอม
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โครงการ / กิจกรรม

9 โครงการฝกอบรมสัมมนาครู
บุคลากรทางการศึกษาและ
ทัศนศึกษาดูงาน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- อบรมพนักงานครู ครูอัตราจางและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี และครูประจําศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 200 คน
3 ครั้ง/ป
- จัดทัศนศึกษาดูงานเทศบาลและหนวยงานที่จัด
การศึกษาดีเดน 1 ครั้ง : 1 ภาคเรียน

งบประมาณ
(บาท)
100,000

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

- โรงเรียนในสังกัด
(งบเทศบาล) เทศบาลนครอุบล
ราชธานี

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- หนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา
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3) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ในการปฏิบัติงาน
โครงการ / กิจกรรม

10 โครงการจัดหาครุภัณฑ
เพื่อใชในสํานักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จัดซื้อครุภัณฑ สําหรับฝาย/งานตาง ๆ ดังนี้
ฝายบริหารงานทั่วไป
1. เครื่องโทรสารระบบเลเซอร จํานวน 2 เครื่อง
2. เครื่องดูดฝุน จํานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องโทรศัพทไรสาย จํานวน 2 ชุด
4. เครื่องโทรศัพท จํานวน 10 ชุด
5. ตูเย็น จํานวน 1 เครื่อง
6. เครื่องพิมพ Multifunction จํานวน 3 เครื่อง
7. เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 2 เครื่อง
8. ตูสาขาโทรศัพท ขนาด 8 สายนอก 120 สายใน
พรอมคาบริการติดตั้งดูแลระบบ จํานวน 1 ตู
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. เครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร จํานวน 3 เครื่อง
10. เครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

906,900 - เทศบาลนครอุบลราชธานี - สํานักปลัดเทศบาล
(งบเทศบาล)
(36,000)
(13,000)
(10,000)
(20,000)
(25,000)
(12,600)
(26,000)
(300,000)

(90,000)
(200,400)

- รายการลําดับที่ 8 และ 10 จะดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
11. รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน
ฝายกิจการสภา
12. เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง
13. เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
ฝายเทศกิจ
14. ชั้นวางเอกสารแบบ 4 ชั้น จํานวน 2 ตู
15. ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จํานวน 2 ตู
16.ฐานรองตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู
17.ตูเหล็กขนาด 3 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู
18.กลองบันทึกภาพนิ่ง จํานวน 1 กลอง
19.กลองวิดีโอ จํานวน 1 กลอง
20.เครื่องเคลือบบัตร จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
(37,500)
(13,000)
(25,000)
(7,000)
(10,000)
(2,000)
(14,400)
(20,000)
(40,000)
(5,000)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่
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โครงการ / กิจกรรม

11 โครงการจัดหาครุภัณฑ
เพื่อใชในสํานักการชาง

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จัดซื้อครุภัณฑสําหรับฝาย/งานตาง ๆ
ดังนี้

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

5,571,500 - เทศบาลนครอุบลราชธานี - สํานักการชาง
(งบเทศบาล)

ฝายบริหารงานทั่วไป

1 .เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง

(18,000)

ฝายแผนงานและงบประมาณ

2. โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว
3. เกาอี้บุนวมชนิดลอเลื่อน จํานวน 1 ตัว
4. เครื่องพิมพอิงคเจ็ท จํานวน 1 เครื่อง
 สวนการโยธา

(3,000)
(2,500)
(12,000)

ฝายชางสุขาภิบาล

5. เครื่องพิมพอิงคเจ็ท จํานวน 1 เครื่อง

(12,000)

งานสถานที่และไฟฟา

6. หมอแปลงไฟฟา 3 เฟส ขนาดไมต่ํากวา 1,000
KVA พรอมอุปกรณและคาติดตั้ง จํานวน 1 หมอ
7. ผาใบเตนท ขนาด 5X9 ม. พรอมสกรีนตรา
เทศบาลและขอความ จํานวน 50 ผืน

(5,000,000)
(500,000)

- รายการลําดับที่ 6 และ 7 จะดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

 สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง
งานวิศวกรรม

8. เครื่องพิมพอิงคเจ็ท จํานวน 1 เครื่อง

(12,000)

งานสถาปนิก

9. เครื่องพิมพอิงคเจ็ท จํานวน 1 เครื่อง
12 โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ํา - จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนที่ พรอมอุปกรณ
แบบเคลื่อนที่
ประกอบการใชงาน ดังนี้
1.เครื่องสูบน้ํา Submers ขับเคลื่อนดวยมอเตอร
ไฟฟาไมต่ํากวา 7.5 แรงมา พรอมอุปกรณประกอบ
เครื่องสูบ จํานวน 1 เครื่อง
2.เครื่องสูบน้ํา Submers ขับเคลื่อนดวยมอเตอร
ไฟฟาไมต่ํากวา 3 แรงมา พรอมอุปกรณประกอบ
เครื่องสูบ จํานวน 4 เครื่อง
3.เครื่องสูบน้ํา Submers ขับเคลื่อนดวยมอเตอร
ไฟฟาไมต่ํากวา 1.5 แรงมา พรอมอุปกรณประกอบ
เครื่องสูบ จํานวน 2 เครื่อง

(12,000)
696,000
(งบเทศบาล)

(210,000)

(344,000)

(142,000)

- เทศบาลนครอุบลราชธานี - สํานักการชาง

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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โครงการ / กิจกรรม

13 โครงการจัดหาครุภัณฑ
เพื่อใชในสํานักการคลัง

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จัดซื้อครุภัณฑ สําหรับฝาย/งานตาง ๆ
ดังนี้
ฝายบริหารงานทั่วไป
1. เครื่องเจาะกระดาษเขาเลม จํานวน 1 เครื่อง
2. โตะวางเครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 1 ตัว
3. รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน
4. กลองวงจรปดพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
5. ตูเย็น จํานวน 1 ตู
6. เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง
ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
7. เกาอี้บุนวมชนิดลอเลื่อนมีที่พักแขน จํานวน 9 ตัว
8. เกาอี้บุนวมชนิดไมมีลอเลื่อนมีที่พักแขน
จํานวน 3 ตัว
9. เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง
10. กลองบันทึกภาพนิ่ง จํานวน 2 เครื่อง
ฝายการเงินและบัญชี
11. ตูเซฟนิรภัย จํานวน 1 ตู

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

625,300 - เทศบาลนครอุบลราชธานี - สํานักการคลัง
(งบเทศบาล)
(13,700)

(2,400)
(37,500)
(50,000)
(6,500)
(13,000)
(22,500)
(7,500)
(87,000)
(20,000)
(65,000)

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ฝายพัฒนารายได
12. เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง
ฝายสถิติการคลัง
13. เครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง
ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย
14. เกาอี้บุนวมชนิดลอเลื่อน จํานวน 1 ตัว
15. เกาอี้บุนวมชนิดลอเลื่อนมีที่พักแขน จํานวน 9 ตัว
16. เกาอี้บุนวมชนิดไมมีลอเลื่อนมีที่พักแขน
จํานวน 9 ตัว
17. ชั้นวางแฟมตั้ง 20 ชอง จํานวน 2 หลัง
18. เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง
19. เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง
20. ปายไฟวิ่ง LED จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

(13,000)
(3,200)
(4,000)
(22,500)
(22,500)
(7,000)
(5,000)
(13,000)
(210,000)

- รายการลําดับที่ 20 จะดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

14 โครงการจัดหาครุภัณฑ - จัดซื้อครุภัณฑเครื่องเลนกลางแจงสนามเด็กเลน
เครื่องเลนกลางแจงสนาม สําหรับศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดมหาวนาราม
เด็กเลน
ประกอบดวย
1.ชุดมหาสนุก จํานวน 1 ชุด
2.ชุดกระดานลื่นและชิงชา จํานวน 1 ชุด
3.ชุดกระดานลื่นปราสาทนอย จํานวน 1 ชุด
4.โยกเยกฉลามนอย จํานวน 1 ชุด
5.โยกเยกไดโนเสาร จํานวน 2 ชุด
15 โครงการจัดหาครุภัณฑ
เพื่อใชในโรงเรียน
เทศบาล 2 หนองบัว

- จัดซื้อครุภัณฑ ดังนี้
1.เกาอี้เลคเชอร สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 50 ตัว
2.โตะทํางานระดับ 3-6 จํานวน 6 ตัว
3.พัดลมโคจรติดเพดานพรอมติดตั้ง
จํานวน 20 เครื่อง
4.โตะ-เกาอี้นักเรียน สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน จํานวน 100 ชุด
5.โตะ-เกาอี้นักเรียน สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 100 ชุด

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

150,000 - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
(งบเทศบาล) วัดมหาวนาราม

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- งานการศึกษาปฐมวัย
สํานักการศึกษา

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

(54,000)
(23,000)
(52,000)
(6,000)
(15,000)

541,000

- โรงเรียนเทศบาล 2
(งบเทศบาล) หนองบัว

- โรงเรียนเทศบาล 2
หนองบัว

(75,000)
(18,000)
(48,000)
(220,000)
(180,000)

- รายการลําดับที่ 4 และ 5 จะดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

16 โครงการปรับปรุงทางเทา - กอสรางทางเดินคอนกรีตบลอกสีหนา 0.60 ม.
โรงเรียนเทศบาล 2
พืน้ ที่รวมไมนอยกวา 530 ตร.ม.และอื่น ๆ
หนองบัว
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

17 โครงการติดตั้งกลอง
วงจรปด (CCTV) ภายใน
โรงเรียนเทศบาล 2
หนองบัว

- ติดตั้งกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ ดังนี้
1.เครื่องแมขายบันทึกสัญญาณภาพ DVR
แบบ 16 ชองสัญญาณ จํานวน 1 ชุด
2.กลอง CCTV Day/Night Indoor จํานวน 12 ชุด
3.ชุดสํารองไฟขณะไฟดับ จํานวน 1 ชุด
4.ชุดจายไฟ AC ไปยังกลองทุกตัวจากหองควบคุม
จํานวน 1 ชุด
5.คาติดตั้ง 8 จุด จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

1,232,000 - โรงเรียนเทศบาล 2
(งบเทศบาล) หนองบัว

184,000

- โรงเรียนเทศบาล 2
(งบเทศบาล) หนองบัว
(55,000)
(54,000)
(15,000)
(25,000)
(35,000)

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- โรงเรียนเทศบาล 2
หนองบัว

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

- โรงเรียนเทศบาล 2
หนองบัว

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

18 โครงการกอสรางปรับปรุง - กอสรางปรับปรุงอาคารอเนกประสงคโรงเรียน
อาคารอเนกประสงค
เทศบาล 2 หนองบัว ดังนี้
โรงเรียนเทศบาล 2
1.งานรื้อถอน
หนองบัว
- รื้อถอนผนังอาคารดาน 2 , 4 ออก (เหลือคาน
และเสาโครงสราง
- รื้อถอนไฟฟา พัดลมและอื่น ๆ
2.งานกอสรางปรับปรุงใหม
- งานฝาเพดาน , ไฟฟา
- งานกออิฐ ฉาบ ปูน , ประตู - หนาตาง
- งานพื้นผิวตาง ๆ
- งานเวทีและฉากเวที
- งานทาสีและอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

2,500,000 - โรงเรียนเทศบาล 2
(งบเทศบาล) หนองบัว

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- โรงเรียนเทศบาล 2
หนองบัว

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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โครงการ / กิจกรรม

19 โครงการจัดหาครุภัณฑ
เพื่อใชในโรงเรียน
เทศบาล 3 สามัคคี
วิทยาคาร

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- จัดซื้อครุภัณฑ สําหรับระดับมัธยมศึกษา ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษา
1.เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพงครบชุด จํานวน 1 ชุด
2.โทรทัศนสี จํานวน 8 เครื่อง
3.เครื่องเลน DVD จํานวน 9 เครื่อง
4.กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 2 กลอง
5.จอรับภาพ ชนิดมอรเตอรไฟฟา จํานวน 1เครื่อง
6.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง
7.เครื่องกรองน้ําพรอมถังเก็บน้ํา จํานวน 1 ชุด
8.เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 3 เครื่อง
9.โตะครูพรอมเกาอี้ จํานวน 8 ชุด
10.ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 4 ตู
11.เครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง
12.โตะวางเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้
จํานวน 10 ชุด

งบประมาณ
(บาท)
502,800

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

- โรงเรียนเทศบาล 3
(งบเทศบาล) สามัคคีวิทยาคาร
(32,000)
(44,000)
(18,000)
(20,000)
(9,900)
(64,900)
(30,000)
(45,000)
(12,000)
(32,000)
(180,000)
(15,000)

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- โรงเรียนเทศบาล 3
สามัคคีวิทยาคาร

- รายการลําดับที่ 11 จะดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.
2557)
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โครงการ / กิจกรรม

20 โครงการปรับปรุงถนนและ
ระบบระบายน้ําภายใน
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี
วิทยาคาร

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

- กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 5.00 - 5.60 ม.
1,500,000 - โรงเรียนเทศบาล 3
(งบเทศบาล) สามัคคีวิทยาคาร
ยาว 296 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา
1,575 ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.60 ม.พรอมบอพัก
ในผิวจราจรยาว 156 ม.และอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

พ.ศ. 2556

- โรงเรียนเทศบาล 3
สามัคคีวิทยาคาร

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

21 โครงการปรับปรุงระบบ - ติดตั้งดวงโคมไฟฟา จํานวน 3 จุด ภายในบริเวณ
ไฟฟาแสงสวางภายใน
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี
วิทยาคาร

- โรงเรียนเทศบาล 3
(งบเทศบาล) สามัคคีวิทยาคาร

- โรงเรียนเทศบาล 3
สามัคคีวิทยาคาร

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

22 โครงการกอสรางรั้ว
โรงเรียนเทศบาล 3
สามัคคีวิทยาคาร

1,404,000 - โรงเรียนเทศบาล 3
(งบเทศบาล) สามัคคีวิทยาคาร

- โรงเรียนเทศบาล 3
สามัคคีวิทยาคาร

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

- กอสรางรั้วความยาวไมนอยกวา 234 ม. และอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

100,000

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

23 โครงการจัดหาครุภัณฑ - จัดซื้อครุภัณฑ ดังนี้
เพื่อใชในโรงเรียนเทศบาล 4 1.เครื่องพิมพอิงคเจ็ทพรอมอิงคแท็งค
อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ จํานวน 4 เครื่อง
2.ตูไมเก็บอุปกรณ จํานวน 20 ตู
3.รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน
4.เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 3 เครื่อง
5.กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 กลอง
6.ตูเหล็กแบบทึบ จํานวน 10 ตู
24 โครงการกอสรางหลังคา - กอสรางโครงหลังคาคลุมสนามหนาเสาธง พื้นที่
คลุมสนามหนาเสาธง
ไมนอยกวา 440 ตร.ม. และอื่น ๆ
โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาล (ตามแบบแปลนของเทศบาล)
พระเจาใหญองคตื้อ

งบประมาณ
(บาท)
178,700

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ
- โรงเรียนเทศบาล 4

(งบเทศบาล) อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ

(17,200)
(30,000)
(37,500)
(39,000)
(30,000)
(25,000)

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- โรงเรียนเทศบาล 4
อนุบาลพระเจาใหญ
องคตื้อ

- โรงเรียนเทศบาล 4
1,000,000 - โรงเรียนเทศบาล 4
(งบเทศบาล) อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ อนุบาลพระเจาใหญ
องคตื้อ

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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โครงการ / กิจกรรม

25 โครงการปรับปรุงระบบ
จายกําลังไฟฟาโรงเรียน
เทศบาล 4 อนุบาล
พระเจาใหญองคตื้อ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาขนาด 100 KVA หรืออุปกรณ
สายไฟ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

26 โครงการปรับปรุงพื้นหอง - กอสรางปรับปรุงพื้นหองเรียนดวยวัสดุไมสําเร็จรูป
โรงเรียนเทศบาล 4
ลามิเนตเคลือบสีปาเก จํานวน 8 หองเรียน
อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ และปูพื้นกระเบื้องทางเดินหนาหองเรียนและอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

27 โครงการจัดหาครุภัณฑ - จัดซื้อครุภัณฑ ดังนี้
เพื่อใชในโรงเรียนเทศบาล 1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
ชุ5มชนกานเหลือง
จํานวน 1 เครื่อง
2.โตะครู ระดับ 8 จํานวน 1 ตัว
3.เกาอี้บุนวมชนิดลอเลื่อน จํานวน 1 ตัว

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

500,000

- โรงเรียนเทศบาล 4
- โรงเรียนเทศบาล 4
(งบเทศบาล) อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ อนุบาลพระเจาใหญ

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

องคตื้อ

565,000

- โรงเรียนเทศบาล 4

(งบเทศบาล) อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ

- โรงเรียนเทศบาล 4
อนุบาลพระเจาใหญ
องคตื้อ

199,200

- โรงเรียนเทศบาล 5
(งบเทศบาล) ชุมชนกานเหลือง
(64,900)
(7,000)
(2,500)

- โรงเรียนเทศบาล 5
ชุมชนกานเหลือง

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

4.ชุดโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด
5.กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 กลอง
6.เครื่องทําน้ําเย็นตอตรงประปา ขนาด 4 กอก
พรอมเครื่องกรองน้ํา จํานวน 2 เครื่อง
7.เครื่องพิมพอิงคเจ็ท จํานวน 3 เครื่อง
8.จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 จอ

(30,000)
(10,000)
(52,000)

28 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน - กอสรางปรับปรุงปายชื่อโรงเรียน จํานวน 1 ปาย
โรงเรียนเทศบาล 5
และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ชุมชนกานเหลือง

160,000

- โรงเรียนเทศบาล 5
(งบเทศบาล) ชุมชนกานเหลือง

- โรงเรียนเทศบาล 5
ชุมชนกานเหลือง

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

29 โครงการปรับปรุงซอมแซม - กอสรางปรับปรุงหองน้ํา ขนาด 3.00 x 4.80 ม.
อาคารเรียนศูนยอบรมเด็ก จํานวน 2 หองและอื่นๆ
กอนเกณฑวัดมหาวนาราม (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

200,000 - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
(งบเทศบาล) วัดมหาวนาราม

- งานการศึกษาปฐมวัย

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

(12,900)
(19,900)

สํานักการศึกษา

- 79 -

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

30 โครงการจัดหาครุภัณฑ - จัดซื้อครุภัณฑสําหรับฝาย/งานตางๆ ดังนี้
เพื่อใชในกองวิชาการและ ฝายนิติการ
แผนงาน
1.ตูเ ก็บเอกสาร 4 ชั้น จํานวน 1 ตู
2.เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
3.เกาอี้บุนวมลอเลื่อน จํานวน 4 ตัว
4.เครื่องพิมพมัลติฟงกชั่น จํานวน 1 เครื่อง
ฝายแผนงานและงบประมาณ
5.เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
6.เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง
ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
7.เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
ฝายประชาสัมพันธ
8.เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
9.เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง
10.กลองวีดีโอ จํานวน 2 เครื่อง
11ขาตั้งกลองวีดีโอ จํานวน 2 ตัว
12.กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 กลอง

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

403,200 - เทศบาลนครอุบลราชธานี - กองวิชาการและ
(งบเทศบาล)
แผนงาน
(4,800)
(22,500)
(10,000)
(4,200)
(25,000)
(18,000)
(22,500)
(25,000)
(18,000)
(121,100)
(6,400)
(46,900)

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
13.แฟลชกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
จํานวน 1 ตัว
14.ลําโพงพรอมเครื่องขยายเสียงในตัว จํานวน 1 ชุด
15.ลําโพงขยายเสียง จํานวน 6 ตัว
16.ขาตั้งลําโพงแบบเสา 3 ขา จํานวน 2 ตัว
17.โตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 3-6 จํานวน 1 ชุด

- กอสรางลานจอดรถ หนา 0.12 ม. พื้นที่ไมนอยกวา
31 โครงการปรับปรุงลาน
คสล.
อาคารกองสาธารณสุ
ขและ 1,240 ตร.ม.และอื่น ๆ
สิ่งแวดลอม
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

(19,100)
(23,400)
(27,000)
(4,800)
(4,500)
620,000 - กองสาธารณสุขและ
(งบเทศบาล) สิง่ แวดลอม

- งานธุรการ
กองสาธารณสุขฯ

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

32 โครงการกอสรางโรงเก็บ
รถขยะ

- กอสรางโรงเก็บรถขยะ ดังนี้
1.กอสรางโรงจอดรถแบบหลังคาคลุม 2 ดาน
ขนาด 13 X 36 ม. จํานวน 1 หลัง
2.กอสรางโรงจอดรถแบบหลังคาคลุมดานเดียว
ขนาด 6 X 18 ม. จํานวน 1 หลัง
3.กอสรางลานคอนกรีต หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอย
กวา 1,290 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

33 โครงการจัดหาครุภัณฑ
เพื่อใชในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

- จัดซื้อครุภัณฑสําหรับฝาย/งานตางๆ ดังนี้
ฝายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
1. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง
2. จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 จอ
งานการเงินและบัญชี
3. เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

2,000,000 - สวน 11 ไร
- กองสาธารณสุขฯ
(งบเทศบาล) - เทศบาลนครอุบลราชธานี

450,500

- กองสาธารณสุขและ
(งบเทศบาล) สิ่งแวดลอม
(16,000)
(9,900)

(13,000)

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- กองสาธารณสุขฯ

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ฝายบริการและสงเสริมการอนามัย
งานศูนยบริการสาธารณสุข
ศูนยบริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล)
4. เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องชั่งน้ําหนัก/วัดสวนสูงแบบดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่อง
6. เครื่องพิมพอิงคเจ็ท จํานวน 1 เครื่อง
ศูนยบริการสาธารณสุข 4 (บานดู)
7. ตูเหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน 1 ตู
8. ตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 40 ชอง จํานวน 1 ตู
9. ตูเหล็กวางเอกสาร จํานวน 1 ตู
ศูนยบริการสาธารณสุข 7 (อยูวงศธรรม)
10. เครื่องพิมพอิงคเจ็ท จํานวน 1 เครื่อง
ฝายบริการและสงเสริมการอนามัย
งานรักษาความสะอาด
11. เครื่องตัดหญา จํานวน 10 เครื่อง
งานจัดเก็บขยะมูลฝอย
12. ถังขยะชนิดคอนเทนเนอร จํานวน 2 ถัง

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

(33,400)
(20,000)

(4,300)
(5,200)
(4,500)
(4,900)
(4,300)

(95,000)
(240,000)

- รายการลําดับที่ 12 จะดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

34 โครงการจัดหาครุภัณฑ - จัดซื้อครุภัณฑ ดังนี้
เพื่อใชในกองสวัสดิการสังคม 1. รถจักรยานยนต ขนาด 110 CC
จํานวน 2 คัน
2. เกาอี้บุนวมชนิดมีลอเลื่อน จํานวน 5 ตัว
3. ตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จํานวน 2 ตู
4. ตูใสแฟมเอกสาร ขนาด 40 ชอง จํานวน 2 ตู
5. เครื่องพิมพอิงคเจ็ท จํานวน 1 เครื่อง
6. เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 2 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
139,800
(งบเทศบาล)
(75,000)
(12,500)
(13,000)

(9,000)
(4,300)
(26,000)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- กองสวัสดิการสังคม

- กองสวัสดิการสังคม
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4) แนวทางการพัฒนาสงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานทองถิ่น
โครงการ / กิจกรรม

35 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

- เทศบาลนครอุบลราชธานีออกหนวยเคลื่อนที่บริการ
10,000 - ภายในเขตเทศบาล - ฝายบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล
ดานตาง ๆ แกประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (งบเทศบาล) นครอุบลราชธานี

36 โครงการสนับสนุนงบประมาณ - สนับสนุนงบประมาณใหกับสํานักงานเหลากาชาด
การจัดงานกาชาดและงาน
จังหวัดอุบลราชธานี ในการดําเนินกิจกรรมอันเปน
ปใหม
สาธารณะประโยชน

37 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

100,000 - สํานักงานเหลา
(งบเทศบาล) กาชาดจังหวัดอุบล
ราชธานี

- จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น
100,000 - เทศบาลนครอุบล
(งบเทศบาล) ราชธานี
ในการพัฒนารวมกันระหวางเทศบาลและสื่อมวลชน
โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวยผูบริหาร หัวหนาสวน
การบริหารงานพนักงานเทศบาลและสื่อมวลชนทุกแขนง

- ฝายบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล

- ฝายประชาสัมพันธ
กองวิชาการและ
แผนงาน

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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โครงการ / กิจกรรม

38 โครงการประชาสัมพันธ
ขาวสารภารกิจ และการ
ดําเนินงานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

296,500 - เทศบาลนครอุบล
- ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร ดังนี้
(งบเทศบาล) ราชธานี
1) จัดเชาเวลาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
ประชาสัมพันธขาวสารของเทศบาลตลอดปงบประมาณ
2) จัดทําเอกสารเผยแพรกิจกรรมและการบริการของ
เทศบาล จํานวนประมาณ 2,000 ฉบับ
3) จัดทําวารสารเทศบาล จํานวนประมาณ 1,000 ฉบับ
4) จัดทําหนังสือรายงานกิจการในรอบป
จํานวนประมาณ 300 เลม

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- ฝายประชาสัมพันธ
กองวิชาการและ
แผนงาน
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5) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาระบบปฎิบัติงานและเครื่อขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ / กิจกรรม

39 โครงการพัฒนาระบบ
เครือขายภายในเทศบาล

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยจัดซื้อครุภัณฑ ดังนี้
1.อุปกรณปองกันเครือขาย (Firewall)
จํานวน 1 เครื่อง
2.เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 5 เครื่อง
3.เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง
4.อุปกรณกระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชอง
จํานวน 1 ชุด
5.ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)
1,303,000
(งบเทศบาล)
(300,000)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- เทศบาลนครอุบล - ฝายบริการฯ
กองวิชาการและ
ราชธานี
แผนงาน

(600,000)
(245,000)
(135,000)
(23,000)

หน่ วยงาน

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)
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6) แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณกับหนวยงานอื่นภายในประเทศและตางประเทศ
โครงการ / กิจกรรม

40 โครงการเทศบาลคูมิตร
(Municipal Partnerships
Program)

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
- สนับสนุนการดําเนินงานแลกเปลี่ยน
สัมพันธไมตรีการบริหารจัดการบานเมือง
ในลักษณะคูมิตรเปคื้ าหมาย
อ อุบลราชธานี
ประเทศไทย และเมื
อง Long Son
เป้าหมาย
ประเทศเวียดนาม

งบประมาณ
(บาท)

ชวงเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

1,000 - เทศบาลนครอุบลฯ
(งบเทศบาล)

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- งานวิจัยและประเมินผล

กองวิชาการ ฯ

หน่ วยงาน

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่จะดําเนินการในปง บประมาณ พ.ศ.2557 (เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
โครงการของเทศบาลนครอุบลราชธานีในบางโครงการที่จะมีการดําเนินการในป งบประมาณ พ.ศ.2557
(เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2556 ไดประกาศใช
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ทําใหไมสามารถดําเนินการไดทันในปงบประมาณ พ.ศ.2556 จึงได ขออนุมั ติ ทํ าความ
ตกลงยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยการรับ เงิน การเบิ กจ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2548 ขอกันเงิน
ไว เ บิ กจ ายในป งบประมาณถัด ไปต อผูว าราชการจั งหวั ด อุ บ ลราชธานี และได รับ อนุมั ติ ใ ห กัน เงิน ไว เบิ ก จ า ย
ในปงบประมาณ พ.ศ.2557

