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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
1) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน
ที่

โครงการ

1 โครงการชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัยและผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากโครงการ
พัฒนาของเทศบาล

วัตถุประสงค

- เพื่อชวยเหลือประชาชน
ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ
ที่ประสบสาธารณภัยตางๆ
- เพื่อชวยเหลือราษฎรที่ได
(เสนอโดยชุมชนวัดบูรพา 2) รับผลกระทบจากการดําเนิน
โครงการพัฒนาของเทศบาล
นครอุบลราชธานี

เปเปาหมาย
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

50,000
50,000 50,000 - ประชาชนในเขตเทศบาล
- สนับสนุนงบประมาณหรือสิ่งของเครื่องใช
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ที่ประสบสาธารณภัยไดรับ
ใหกับประชาชนที่ประสบสาธารณภัยตางๆ
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เชน วาตภัย
การชวยเหลือและบรรเทา
อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ
ความเดือดรอนในเบื้องตน
- สนับสนุนงบประมาณหรือสิ่งของรวมทั้ง
- ราษฎรทีไ่ ดรับผลกระทบ
ปรับปรุง ซอมแซมทรั
พยสินที่ไดรับความเสียหาย
จากการดํ
าเนิพนทโครงการ
เปาหมาย
ผลลั
ที่คาดวา
ใหกับราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนิน
พัฒนาของเทศบาลไดรับ
โครงการพัฒนาของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ความชวยเหลือ

เปาหมาย

ผลลัพทที่คาดวา

หน
หนววยงาน
ยงาน
ที่รับผิดชอบ
- ฝายบริหารงานทั่วไป

สํานักปลัดเทศบาล

หนวยงาน

หนวยงาน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปเปาหมาย
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดตั้งศูนยบริการประชาชนกรณีเรงดวน
2 โครงการจัดตั้งศูนยบริการ - เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก
ประชาชนกรณีเรงดวน รวดเร็วในการแจงเรื่องราวรองทุ(บริ
กขการตลอด 24 ชั่วโมง) โดยปรับปรุง
ไดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในวันทําการ
(บริการ 24 ชั่วโมง)
สถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบ
(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน
และวันหยุดราชการ
การทํางาน และจัดเจาหนาที่มาประจําศูนย
ภายในเขตเทศบาล)
- เพื่อใหปญหาความเดือดรอน ตลอด
และ 24 ชั่วโมง โดยใหบริการประชาชน
ความตองการของประชาชนไดรอาทิ
ับ เชน รับแจงเป
ไฟฟาหมาย
าขัดของ, รับแจงใหไป
การแกไขอยางรวดเร็ว
จัดเก็บขยะ, บริการเตนท เกาอี้ ใชในการ
จัดงาน เปนตน

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

หน
หนววยงาน
ยงาน
ที่รับผิดชอบ

300,000 - ประชาชนไดรับความสะดวก - สํานักปลัดเทศบาล
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการแจงเรื่องราวรองทุกข
ไดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในวัน
ทําการและวันหยุดราชการ
- ปญหาความเดือดรอน และ
ความตอผลลั
งการของประชาชน
พทที่คาดวา
หนวยงาน
ไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว
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2)
ฒนาปรั
ฒนาการป
งกันและบรรเทาสาธารณภั
9.1แนวทางการพั
แนวทางการพั
ฒนาสบงปรุ
เสริงและพั
มและพั
ฒนากีฬอาสากลและกี
ฬาพื้นบาน ย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป
เปาาหมาย
หมาย
(ผลผลิเปตาของโครงการ)
หมาย

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
ผลลัจะได
พททรับี่คาดวา

หน
หนววยงาน
ยงาน
ทีหน
่รับวผิยงาน
ดชอบ

550,000 550,000 550,000 - อปพร. ที่ผานการอบรม
- ฝายปองกัน ฯ
- เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม - จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ในการปองกันภัยฝายพลเรือน ฝายพลเรือน (อปพร.) ใหกับประชาชนในเขต (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สามารถเปนกําลังเสริมในการ สํานักปลัดเทศบาล
(อปพร.) ประเภทจัดตั้ง และสามารถนําความรูที่ไดจาก เทศบาลนครอุบลราชธานี อายุตั้งแต 18 ป
ปองกันภัยฝายพลเรือน รวมทั้ง
(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน - การฝกอบรมไปชวยเหลือสังคม บริบูรณขึ้นไป จํานวน 100 คน อบรม 5 วัน
ชวยเหลือผูประสบภัยไดอยาง

3 โครงการฝกอบรมอาสา

ภายในเขตเทศบาล)

และตนเองได

4 โครงการฝกอบรมเผยแพร - เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
ความรูเกี่ยวกับการปองกัน รับสถานการณของอัคคีภัย
และระงับอัคคีภัยในหนวย อันเกิดขึ้นไดทุกเวลา
งานสังกัดเทศบาล
- เพื่อใหเจาหนาที่เกิดความ
นครอุบลราชธานี
เขาใจขั้นตอนการระงับเหตุ
อัคคีภัยขั้นตน

ถูกตองและรวดเร็ว

เปาหมาย

ผลลัพทที่คาดวา

หนวยงาน

- จัดฝกอบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
100,000 100,000 100,000 - เจาหนาที่มีทักษะ ความรู
- ฝายปองกันฯ
การปองกันและระงับอัคคีภัยแกพนักงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความชํานาญ ในการใชอุปกรณ สํานักปลัดเทศบาล
เครื่องมือ เครื่องใชในการปองกัน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางของ
แตละสวนการงาน บุคลากรของโรงเรียน
และระงับอัคคีภัย สามารถชวย
ในสังกัดเทศบาลฯ และบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงาน
เหลือตนเองและผูประสบภัยได
เกี่ยวกับชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ
อยางถูกตอง รวดเร็วและปลอดภัย
จํานวน 150 คน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เจาหนผลลั
าที่เกิพดความสามั
เปาหมาย
ทที่คาดวคาคีและ หนวยงาน
ประสานการปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น
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9.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬาพื้นบาน
ที่

โครงการ

5 โครงการหนึ่งชุมชน
หนึ่งหนวยรักษาความ
ปลอดภัย กูชีพ-กูภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง

วัตถุประสงค

เป
เปาาหมาย
หมาย
(ผลผลิเปตาของโครงการ)
หมาย

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
ผลลัจะได
พททรับี่คาดวา

หน
หนววยงาน
ยงาน
ทีหน
่รับวผิยงาน
ดชอบ

- เพื่อใหชุมชนมีหนวยรักษาความ - จัดฝกอบรมใหกับประชาชนในเขตเทศบาล 3,880,000 3,880,000 3,880,000 - ชุมชนมีหนวยรักษาความปลอดภัย - ฝายปองกันและ
ปลอดภัย กูชีพ-กูภัยตลอด24ชั่วโมง นครอุบลราชธานี 106 ชุมชน โดยแบงเปน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กูชีพ-กูภัย ตลอด24ชั่วโมง

บรรเทาสาธารณภัย

- เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ 3 รุนๆละ 200 คน อบรม 5 วัน

- ผูที่ผานการอบรมสามารถเปน สํานักปลัดเทศบาล

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย หนึ่งชุมชน หนึ่งหนวยรักษา

กําลังเสริมในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็
ผลลัพททวี่คาดวา

สามาถนําความรูที่ไดจากการ ความปลอดภัย กูชีพ-กูภัย ตลอด24ชั่วโมง
ูชีพา-กู
ภัย
ฝกอบรมไปชวยเหลือสังคมและ - จัดหารถยนตกเป
หมาย
ตนเองได

หนวยงาน
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3)
ฒนาจั
ดระเบี
มชนในการสร
างความปลอดภั
9.1แนวทางการพั
แนวทางการพั
ฒนาส
งเสริยมบชุและพั
ฒนากีฬาสากลและกี
ฬาพืย้นและเป
บาน นระเบียบเรียบรอย
ที่

โครงการ

6 โครงการรณรงคจัด
ระเบียบเมือง
(เสนอโดยชุมชนวัดทุง ศรีเมือง 1)

7 โครงการเทศกิจอาสา
จราจร

วัตถุประสงค

เปเปาหมาย
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

หน
หนววยงาน
ยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เพื่อจัดระเบียบการจําหนาย - จัดอบรมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 200,000 200,000 200,000 - บานเมืองมีความเปนระเบียบ - ฝายเทศกิจ
สินคา การตั้งวางสิ่งของ
ขอบังคับและหลักเกณฑการจําหนายสินคา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เรียบรอย
สํานักปลัดเทศบาล
ในที่สาธารณะ
แกผจู ําหนายสินคาในเขตเทศบาล จํานวน
ประมาณ 450 คน
- จัดทําทะเบียนประวัติผูจําหนายสินคา
ที่จําหนายในที่หเป
รือาทางสาธารณะนอกจุ
ด
หมาย
ผลลัพทที่คาดวา
หนวยงาน
ผอนผันในเขตเทศบาล จํานวนประมาณ
450 คน

- เพื่อชวยตํารวจจราจรในการ - จัดเจาหนาที่เทศกิจไปชวยตํารวจในการ
อํานวยความสะดวกดานการ อํานวยความสะดวกดานจราจรหนา
(เสนอโดยชุมชนโรงเรียนอุบล - จราจรในชั่วโมงเรงดวนและ โรงเรียนและตลาดสด
วิทยาคม 1)
เกิดความปลอดภัย ลดปญหา
การจราจร

100,000

100,000

100,000 - ทําใหเกิดความปลอดภัย
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการจราจรลดปญหา
การจราจร

- ฝายเทศกิจ

สํานักปลัดเทศบาล
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9.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬาพื้นบาน
ที่

งบประมาณและที่มา

เปเปาหมาย
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- เพื่อสรางความปลอดภัยใน

- จัดอบรมใหความรูแกตัวแทนชุมชนในการ

200,000

200,000

เพื่อชุมชน

ชีวิตและทรัพยสินของ

ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน

(เสนอโดยชุมชนวัดทุง -

ประชาชนในเขตเทศบาลและ จํานวน 106 ชุมชน

และมีสวนรวมในการรักษา

ศรีเมือง 1)

สงเสริมการมีสวนรวมของ

ความสงบเรียบรอยในชุมชน

โครงการ

8 โครงการสายตรวจ

วัตถุประสงค

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

หน
หนววยงาน
ยงาน
ที่รับผิดชอบ

200,000 - ประชาชนมีความปลอดภัย - ฝายเทศกิจ

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น สํานักปลัดเทศบาล

ประชาชนในการรักษาความ
สงบเรียบรอยของชุมชน
9 โครงการฝกอบรม

- เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน - จัดอบรมใหความรูกับเจาหนาที่เทศกิจและ 400,000

400,000

400,000 - เจาหนาที่มีความรูความ

พัฒนาศักยภาพ

เทศกิจมีความรูเกี่ยวกับระเบียบ ผูเกี่ยวของจํานวน 150 คน และทัศนศึกษา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เขาใจในบทบาทหนาที่

เจาหนาที่เทศกิจและ

กฎหมายและวินัยในหนาที่

ทัศนศึกษาดูงาน

ดูงาน

- ฝายเทศกิจ

สํานักปลัดเทศบาล
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9.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬาพื้นบาน
ที่

โครงการ

10 โครงการอบรมจราจร

วัตถุประสงค

เปเปาหมาย
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหประชาชนและเยาวชน - จัดฝกอบรมดานการจราจร เพื่อใหความรู

แกเยาวชนและประชาชน มีความรูความเขาใจในระเบียบ เรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับจราจร
(เสนอโดยชุมชนสํานักงาน - และขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับ
ขนสงจังหวัดอุบลฯ)

กฎจราจร

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

100,000 - ประชาชนและเยาวชน

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีความรูความเขาใจใน

มารยาทการขับขี่ยานพาหนะ การปองกัน

ระเบียบและขอบังคับตางๆ

อุบัติเหตุใหกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

เกี่ยวกับกฎจราจร

หน
หนววยงาน
ยงาน
ที่รับผิดชอบ
- งานการศึกษานอกระบบ

สํานักการศึกษา

จํานวน 450 คน แบงการอบรมออกเปน
3 รุนๆละ 150 คน ที่สํานักงานขนสงจังหวัด
อุบลราชธานี

เปาหมาย

ผลลัพทที่คาดวา

หนวยงาน

- 99 -

4)
ฒนา
รณรงค
นธฬเผยแพร
ใหความรู
9.1แนวทางการพั
แนวทางการพั
ฒนาส
งเสริประชาสั
มและพัฒมพันากี
าสากลและกี
ฬาพื และสร
้นบาน างความเขมแข็งของชุมชน เพื่อปองกันปญหายาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

11 โครงการสนับสนุนงบประมาณ - เพื่อปองกันและแกไขปญหา
ในการปองกันและแกไข ยาเสพติดและเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการ
ปญหายาเสพติด
(เสนอโดยชุมชนวัดปา ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
แสนอุดม 1)
จังหวัดอุบลราชธานี

เปเปาาหมาย
หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน
หนววยงาน
ยงาน
ที่รับผิดชอบ

- สนับสนุนงบประมาณใหกับศูนยปฏิบัติการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - เปนการปองกันและแกไข - ฝายบริหารงานทั่วไป
ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปญหายาเสพติดและเปนการ สํานักปลัดเทศบาล
ในการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการแกไขปญหา
สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด
ยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี

เปาหมาย
12 โครงการจางนักเรียน - สนับสนุนใหเยาวชนไดใช
นักศึกษาทํางานในชวง เวลาวางใหเปนประโยชนและ
ปดภาคเรียน
เปนการปองกันการยุงเกี่ยวกับ
(เสนอโดยชุมชนวัดเลียบ 1) อบายมุขและสิ่งเสพติด

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

- จางนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต
15 ป ขึ้นไปโดยมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตน ทํางานในชวงปด
ภาคเรียนในวันทําการหรือวันหยุดเฉพาะ
เวลาราชการ ในภารกิจที่มีความจําเปน
เรงดวน หรือกําหนดกิจกรรมเพิ่มเติม
แตมีเจาหนาที่ปฎิบัติงานไมเพียงพอ

ผลลัพทที่คาดวา
50,000

50,000

หนวยงาน

- ฝายบริหารงานบุคคล
50,000 - เยาวชนรูจักใชเวลาวาง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใหเกิดประโยชน สรางรายได สํานักปลัดเทศบาล
แกตนเอง เปนการแบงเบา
ภาระผูปกครอง
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9.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬาพื้นบาน
ที่

โครงการ

13 โครงการรณรงคเพื่อ
ปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค

เปเปาาหมาย
หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

หน
หนววยงาน
ยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เพื่อเผยแพรความรู ความ

- จัดฝกอบรมดานวิชาการ เพื่อใหความรู
15,700 15,700
15,700 - เด็กนักเรียน มีความรู
- งานการศึกษานอกระบบ
เขาใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดวิธีการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของ สํานักการศึกษา
แกเด็กและสนับสนุนการปองกัน ปองกัน การเฝาระวัง การเผยแพรยาเสพติด
ยาเสพติด และสรางภูมิคุมกัน ผลลัพทที่คาดวา
เปาหม
(เสนอโดยชุมชนหลังโรงเรียน -ยาเสพติดตามนโยบายของ
ในเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
ไมใหเด็กเขาไปยุงเกี่ยวกับ
เยาวเรศฯ 1)
จํานวน1รุน มีผูเขารวมอบรมจํานวน 100 คน
รัฐบาล ตลอดจนเฝาระวัง
ยาเสพติด
การแพรระบาดของยาเสพติด (เงินอุดหนุนทั่วไป)
สูเด็ก เยาวชน และชุมชน

เปาหมาย

ผลลัพทที่คาดวา

หนวยงาน
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5) แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัย และใหความรูแกประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 โครงการควบคุมปองกัน - เพื่อใหความรูในการปองกัน - อบรมใหความรูแกครูอนามัยและ
การติดเชื้อโรค มือ เทา การติดเชื้อโรคมือ เทา ปาก ครูประจําชั้นโรงเรียนในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

15,000

15,000

ผลลัพทที่คาดวา
ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

15,000 - ครูประจําชั้นและครูอนามัย - งานปองกันควบคุมโรค
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) โรงเรียนตลอดจนผูเกี่ยวของ กองสาธารณสุขฯ

ปาก ในสถานศึกษา

แกครูประจําชั้นและครูอนามัย และศูนยเด็กเล็ก จํานวน 50 คน

มีความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน

โรงเรียน

ปากเพิ่มขึ้น

ภายในเขตเทศบาล)

- เพื่อลดอัตราปวยดวยโรคมือ

อบรม 1 วัน

- อัตราการป
ผลลัพวทยดทวี่คยโรคมื
าดวา อ

เปาหมาย

เทา ปาก ในเด็กนักเรียน
15 โครงการ ลด ละ เลิก
สูบบุหรี่ และบุคคล
ตนแบบของบุคลากร

เทา ปาก ลดลง

- เพื่อคนหาบุคคลตนแบบ
อุบลราชธานี

จํานวนประมาณ 50 คน

- เทศบาลนครอุบลราชธานี

- มอบเกียรติบัตรใหบุคคลตนแบบ

มีบุคคลตนแบบ เปนการตอบ

ที่ผานการอบรม

สนองนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข

ภายในเขตเทศบาล)

16 โครงการรณรงค
หยุดการแพรระบาด
โรคเอดสในชุมชน

- เพื่อปองกันและหยุดการแพร - อบรมใหความรูแกเยาวชนและประชาชน 30,000
30,000
30,000 - ประชาชนเกิดความตระหนัก - งานปองกันควบคุมโรค
ระบาดของโรคเอดสในชุมชน กลุมเสี่ยง จํานวน 100 คน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการมีเพศสัมพันธที่ถูกตอง กองสาธารณสุขฯ
- ลดอัตราการเจ็บปวยและ

ความเสี่ยงตอการเกิดโรค

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน
ภายในเขตเทศบาล)

หนวยงาน

- เพื่อลดความเจ็บปวยและ - อบรมใหความรูและจัดกิจกรรมรณรงค 30,000
30,000
30,000 - ลดการเจ็บปวยและความ - งานปองกันควบคุมโรค
ความเสี่ยงจากโรคมะเร็งปอด การงดสูบบุหรี่ และคนหาบุคคลตนแบบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เสี่ยงดวยโรคมะเร็งปอด
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลนครอุบลราชธานี ของสํานักงานเทศบาลนคร
(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน

หนวยงาน
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เปาหม

ผลลัพทที่คาดวา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

17 โครงการอบรมใหความรู - เพื่อเพิ่มความรู ความ
แก อสม. และทัศน - สามารถและทักษะการ

เปาหมาย
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- จัดอบรมฟนฟูใหความรูแก อสม.จํานวน 2,300,000 2,300,000
1,300 คน แบงออกเปน 4 รุนๆละ 2 วัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-

ผลลัพทที่คาดวา
ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

- อสม. มีความรูความเขาใจ - งานสงเสริมสุขภาพ
และสามารถปฏิบัติหนาที่ กองสาธารณสุขฯ

ศึกษาดูงาน

ปฏิบัติงานของ อสม.ใหสามารถ - จัดทัศนศึกษาดูงานดานสาธารณสุข

บทบาทที่ไดรับมอบหมาย

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน

ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขได แก อสม. และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

อยางถูกตองและทําให

ภายในเขตเทศบาล)

อยางถูกตอง

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

18 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมวัน อสม.

จํานวน 1,500 คน

- เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ - อสม.ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
แก อสม. ผูตั้งใจทําคุณงาม จํานวน 1,300 คน จัดกิจกรรมรณรงค
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

290,000

290,000

290,000 - อสม. มีขวัญและกําลังใจ - งานสงเสริมสุขภาพ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการตั้งใจทํางานใหแก
กองสาธารณสุขฯ

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน

ความดีแกบานเมือง และ

ภายในเขตเทศบาล)

รวมพลังจัดกิจกรรมรณรงค ในวัน อสม. (วันที่ 20 มีนาคม) เชน

- สรางความสามัคคีใหกับ

ของ อสม. ใหเกิดประโยชน 1. ทําบุญตักบาตร
เปาหมาย

อสม.ในการบํ
ประโยชน
ผลลัพาทเพ็ทญี่คาดว
า

ตอชุมชน

2. เดินรณรงคเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข

และรวมกิจกรรมที่เปน

3. กลาวคําปฏิญาณตน ปรบมือ อุดมการณ

ประโยชนตอชุมชน

4. รวมรองเพลงมารช อสม.
5. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ อสม.
ที่ทํางานครบ 10 ป และ 20 ป
6. กิจกรรมแสดงบนเวทีและเกมส
สรางเสริมสุขภาพ

หนวยงาน
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

บานเมืองมากขึ้น

หนวยงาน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

19 โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพื่อสนับสนุนและพัฒนา
อสม.
ความรู ความสามารถของ

เปาหมาย
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- อบรมใหความรูทางวิชาการแก อสม.ทุกคน 520,000

อยางตอเนื่อง อยางนอย 4 ครั้งตอป

ผลลัพทที่คาดวา
ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

520,000

520,000 - อสม.มีความรูความเขาใจ - งานสงเสริมสุขภาพ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในบทบาทหนาที่ของตนเอง กองสาธารณสุขฯ

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน

อสม.และองคกรชุมชนใหมี

(ครั้งละ 1 วัน) โดยศูนยบริการสาธารณสุข

และสามารถใหบริการดาน

ภายในเขตเทศบาล)

คุณภาพและเหมาะสม

ในพื้นที่เปนผูดําเนินการ

สาธารณสุขมูลฐานแก

- เพื่อใหเกิดการประสานงาน - เจาหนาที่ออกพบปะใหความรูแก อสม.

ประชาชนไดอยางมี

ที่ดีระหวางเจาหนาที่ของรัฐ ในชุมชนเมื่อมีความจําเปน เชน ในฤดูที่มี

ประสิทธิภาพและทั่วถึง

และ อสม. องคกรชุมชน

โรคระบาดหรือการสํารวจขอมูลตาง ๆ

ตลอดจนเจาหนาที่สาธารณสุข

อันจะเปนประโยชนตอการ

อยางนอย 2 ครั้งตอป

ไดพบปะใหความรูแก อสม.

พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน - ประชุมวิชาการ สรุปผลการดําเนินงาน

ในชุมชน ทําใหมีสัมพันธภาพ

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่ดีตอกัน

ของ อสม.ทุกชุมชน ปละ 1 ครั้ง

หนวยงาน
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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ที่

โครงการ

20 โครงการอบรมสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุและ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหสมาชิกชมรมผูสูงอายุ - จัดอบรมใหความรูแก สมาชิกชมรม
มีความรู ความเขาใจในการ ผูส ูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลฯ
จํานวน 1,000 คน โดยแบงการอบรม

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพทที่คาดวา
ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2,300,000 2,300,000 2,300,000 - สมาชิกชมรมผูสูงอายุมี - งานสงเสริมสุขภาพ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความรูความสามารถในการ กองสาธารณสุขฯ

ทัศนศึกษาดูงาน

ดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น

บริหารชมรมใหมีความ

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน

- เพื่อใหสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ออกเปน 2 รุนๆ ละ 500 คนๆ ละ 1 วัน

เขมแข็งและยั่งยืนสืบไป

ภายในเขตเทศบาล)

สามารถวางแผนการดําเนินงาน - นําสมาชิกชมรมผูสูงอายุและเจาหนาที่

- สมาชิกชมรมผูสูงอายุมี

และบริหารจัดการงานชมรม ผูเกี่ยวของ จํานวนประมาณ 1,300 คน

ความรูความสามารถในการ

ผูสูงอายุไดอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ไปทัศนศึกษาดูงาน 1 วัน (ไป-กลับ)

วางแผนการดําเนินงานชมรม

- เพื่อเปนการสรางขวัญและ

ผูสูงอายุ ไดอยางตอเนื่อง

กําลังใจใหสมาชิกชมรมผูสูงอายุ

สม่ําเสมอ สงผลใหผูสูงอายุ

ในการดําเนินงานกิจกรรมของ

ในชุมชนมีสุขภาพกาย

ชมรมและสรางคุณคาของผูสูงอายุ

สุขภาพจิตดีและดํารงตน

ใหปรากฏแกสังคม

เปนประโยชนตอสังคมตอไป
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ที่

โครงการ

21 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค

เปาหมาย
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพทที่คาดวา
ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

- เพื่อใหประชาชนเปนผูริเริ่ม - สนับสนุนงบประมาณจํานวน 106 ชุมชน 1,060,000 1,060,000 1,060,000 - ประชาชนในชุมชนสามารถ - งานสงเสริมสุขภาพ
คนหาและแกไขปญหาสาธารณสุข ชุมชนละ 10,000 บาท รวมเปนเงิน
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) คนหาและแกไขปญหา
กองสาธารณสุขฯ
ชุมชนดวยตนเองอยางแทจริง ทั้งสิ้น 1,060,000 บาท สําหรับใชจาย
สาธารณสุขในชุมชนไดดวย

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน

- เพื่อใหผูดอยโอกาสสามารถ เงื่อนไข ดังนี้

ตนเอง

ภายในเขตเทศบาล)

เขาถึงการบริการสาธารณสุข 1. การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน

- ประชาชนในชุมชนไดรับ

ขั้นพื้นฐานไดโดยสะดวกและทั่วถึง 2. การแกไขปญหาสาธารณสุขของชุมชน

การบริการสาธารณสุขขั้น

- เพื่อใหประชาชนไดรับการดูแล 3. การจัดบริการสาธารณสุขในชุมชน

พื้นฐานไดโดยสะดวกและ

และการบริการเบื้องตน เพื่อให

ทั่วถึง

มีสุขภาพอนามัยและสุขภาวะ

- ประชาชนไดรับการดูแล

ที่สมบูรณ แข็งแรง

ดานสุขภาพ

22 โครงการรณรงคฉีดวัคซีน - เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. - จัดอบรม อสม.ทั้ง 106 ชุมชน ในการ
ปองกันโรคพิษสุนัขบาและ ในการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา เฝาระวังโรคพิษสุนัขบา
ควบคุมประชากรสุนัข

หนวยงาน
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เพื่อสรางภูมิตานทานโรคใหแก - รณรงคการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

(เสนอโดยชุมชนวัดศรีประดู 1) สัตวเลี้ยงอยางครอบคลุมพื้นที่

ภายในเขตเทศบาล

500,000

500,000

500,000 - อสม.มีศักยภาพในการเฝา - งานสัตวแพทย
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ระวังโรคพิษสุนัขบาเพิ่มขึ้น กองสาธารณสุขฯ
- สัตวเลี้ยงมีภูมิตานทาน

แกสุนัขและแมว

โรคพิษสุนัขบา และไมมี

- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ เชน วัคซีนปองกัน

โรคเกิดขึ้นในเขตเทศบาล

- เพื่อลดจํานวนสุนัขและแมว โรคพิษสุนัขบา ยาสลบ เข็ม ยาคุมกําเนิด

- ประชาชนผูเลี้ยงสัตวภาย

จรจัดภายในเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาลปลอดภัย

ไซริง เปนตน

จากโรคพิษสุนัขบา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพทที่คาดวา
ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

23 โครงการสมทบกองทุน - เพื่อสมทบงบประมาณกองทุน - เทศบาลเขารวมโครงการจัดตั้งหลัก
1,931,540 1,931,540 1,931,540 - ประชาชนในเขตเทศบาล - งานแผนงานสาธารณสุข
หลักประกันสุขภาพ
หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ประกันสุขภาพระดับทองถิ่นกับสํานักงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) นครอุบลราชธานีไดรับบริการ กองสาธารณสุขฯ
สรางเสริมสุขภาพและปองกัน
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ สําหรับดําเนินงานเกี่ยวกับการ หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) โดย
(สปสช.)

สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค สปสช.จะจัดสรรงบประมาณจากกองทุน

โรคอยางครอบคลุมทั่วถึง

ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี หลักประกันสุขภาพใหเทศบาลตาม

สงผลใหการเจ็บปวยนอยลง

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จํานวนประชากรในเขตเทศบาลรายละ
40 บาท และเทศบาลตั้งงบประมาณสมทบ

รอยละ 50 ของเงินที่ไดรับจากกองทุนฯ
24 โครงการรับบริจาคโลหิต - เพื่อใหไดปริมาณโลหิต
- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของและ
50,000
50,000
50,000 - โรงพยาบาลตางๆ ในจังหวัด - ศูนยฯ 1 (เทศบาล)
(เสนอโดยชุมชนศาลา เพียงพอในการนําไปชวยชีวิต เชิญชวนประชาสัมพันธ พนักงานเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อุบลฯ มีโลหิตเพียงพอ
กองสาธารณสุขฯ
ประชาคม)

ผูปวยในโรงพยาบาลตางๆ

อสม. กช. และประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานีรวมบริจาคโลหิต

เนื่องในวันสําคัญ ปละ 2 ครั้ง

แกการชวยเหลือผูปวย
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพทที่คาดวา
ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

25 โครงการอบรมการใช - เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี - จัดอบรมใหความรูดานสมุนไพรไทยและ 50,000
50,000
50,000 - ผูเขารับการอบรมมีความรู - ศูนยฯ 1 (เทศบาล)
สมุนไพรและการแพทย ความรูและความสามารถนํา ฝกปฏิบัติดานการแพทยแผนไทย แก อสม. (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสามารถปฏิบัติหนาที่ กองสาธารณสุขฯ
แผนไทย

สมุนไพรไทย ไปใชในการอบ กช. และประชาชนทั่วไป จํานวน 50-60 คน

(เสนอโดยชุมชนตนซอยสุขา - ประคบ รวมทั้งนวดแผนไทย ระยะเวลา 5 วัน
อุปถัมภ 11)

เกี่ยวกับการอบ ประคบ
สมุนไพรและการนวด -

เพื่อบรรเทาและรักษาอาการ

แผนไทยได

เจ็บปวย

- ผูเขารับการอบรมมีทางเลือก

- เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี

ในการรักษา ดูแลตนเอง

ทางเลือกในการรักษา ดูแล

และครอบครัวอีกทางหนึ่ง

ตนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่ง

และสามารถนําไปชวยเหลือ

และสามารถนําไปชวยเหลือ

ประชาชนในชุมชน และ
สังคมได

ประชาชนในชุมชนและสังคมได
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6)
ฒนาจั
ดการสุ
บาลชุฒมนากี
ชนและสถานที
่ ฬาพื้นบาน
9.1แนวทางการพั
แนวทางการพั
ฒนาส
งเสริขมาภิ
และพั
ฬาสากลและกี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

26 โครงการพัฒนาตลาดสด - เพื่อพัฒนาตลาดสดเทศบาล

เปาหมาย
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดอบรมผูประกอบการคาในตลาดสด

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

ผลลัพทที่คาดวา
ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

300,000 - ตลาดในเขตเทศบาลไดรับ - งานสุขาภิบาลฯ

ดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เปนตลาดสดนาซื้อที่ยั่งยืนและ

เทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน 100 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การพัฒนาใหเปนตลาดสด กองสาธารณสุขฯ

และทัศนศึกษาดูงาน

- นําผูประกอบการที่ผานการอบรมพรอม

นาซื้อและประชาชนได

เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ จํานวน 120 คน

บริโภคอาหารสะอาด

ไปทัศนศึกษาดูงาน

ปลอดภัย จากการปนเปอน

ประชาชนไดบริโภคอาหารที่

(เสนอโดยชุมชนวัดหลวง 1) สะอาด ปลอดภัยจากการ

ปนเปอนของเชื้อโรค

ของเชื้อโรค

เปาหม

เปาหม

เปาหม

ผลลัพทที่
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7) แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมใหแกประชาชน
ที่

โครงการ

27 โครงการสนับสนุน
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูพิการ

วัตถุประสงค
- เพื่อสนับสนุนสงเคราะห
เบี้ยยังชีพใหผูพิการในเขต
เทศบาล

เป
เปาาหมาย
หมาย
(ผลผลิเปตาของโครงการ)
หมาย

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

600,000

600,000

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
ผลลัจะได
พททรี่คับาดวา

หน
หนววยงาน
ยงาน
ทีหน
่รับวผิยงาน
ดชอบ

600,000 - ผูพิการไดรับเบี้ยในการ - งานสังคมสงเคราะห
เทศบาล ที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ยังชีพ ทําใหมีขวัญกําลังใจ กองสวัสดิการสังคม
ของกระทรวงมหาดไทย
ในการดํารงชีวิตมากยิ่งขึ้น
- สนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการในเขต

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน ภายในเขตเทศบาล)

28 โครงการสนับสนุน
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส

- เพื่อสนับสนุนสงเคราะห - สนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 300,000 300,000 300,000 - ผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพ - งานสังคมสงเคราะห
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ในการยั
ารสังคม
เบี้ยยังชีพใหผูปวยโรคเอดส ในเขตเทศบาลทีเป
่แพทย
ไดรับรองและ
งชีพพททําทให
มีขวัาญ กองสวั
าหมาย
ผลลั
ี่คาดว
หนสดิวกยงาน
ในเขตเทศบาล
วินิจฉัยแลว
กําลังใจในการดํารงชีวิต
(เงินอุดหนุนทั่วไป)
มากยิ่งขึ้น
(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน ภายในเขตเทศบาล)

29 โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ

เปาหม

เปาหม

เปาหม

ผลลัพทที่คาดวา

- เพื่อจัดสวัสดิการสนับสนุน - สนับสนุนเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุในเขต 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพ - งานสังคมสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขต
เทศบาล ที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ทําใหมีขวัญกําลังใจในการ กองสวัสดิการสังคม
(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน - เทศบาล
ของกระทรวงมหาดไทย
ดํารงชีวิตมากยิ่งขึ้น
ภายในเขตเทศบาล)
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8) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่

โครงการ

30 โครงการบัณฑิตนอย
(ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
วัดมหาวนาราม)
(เสนอโดยชุมชนวัดมหา วนาราม 1)

วัตถุประสงค
- เพื่อใหนักเรียนรูสึกภาคภูมิใจ
ในวันสําเร็จการศึกษาของตน
เกิดความรัก ความผูกพันใน
สถานศึกษา และเกิดความ
สัมพันธอันดีระหวางเด็ก
ผูปกครอง และครู

เปเป
าหมาย
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

- จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรในวัน
20,000
20,000
20,000 - นักเรียนรูสึกภาคภูมิใจใน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วันสําเร็จการศึกษาของตน
จบการศึกษาใหกับเด็กนักเรียนศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑวัดมหาวนาราม ระดับอนุบาล 3
เกิดความรัก ความผูกพันใน
- จัดซุมถายภาพในวันจบการศึกษา
สถานศึกษา และความสัมพันธ
อันดีระหวางเด็ก ผูปกครอง
และครู

31 โครงการอบรมผูปกครอง - เพื่อใหผูปกครองไดรับความรู - จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกใหมี
พัฒนาIQ - EQเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกใหมีพัฒนา พัฒนาการทางดานสมองและดานอารมณ

60,000

60,000

- งานการศึกษาปฐมวัย

สํานักการศึกษา

60,000 - ผูปกครองไดรับความรูกลับไป - งานการศึกษาปฐมวัย

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พัฒนาดูแลเลี้ยงดูดาน IQ-EQ

ของศูนยพัฒนาเด็กใน

ทางดานสมอง และดานอารมณ (IQ - EQ) ใหกับผูปกครองศูนยพัฒนาเด็ก

แกบุตรหลานของตน

สังกัดเทศบาลนคร

(IQ - EQ)

ในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 418 คน

- ครูผูดูแลเด็กมีจิตความเปน

อุบลราชธานี

- จัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กปฐมวัย

ครูที่ดี มีความรู ความเขาใจ

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน -

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลฯ

ในการทํางาน เกิดความกาวหนา

ภายในเขตเทศบาล)

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ

ตอศูนยพัฒนาเด็กใหมีศักยภาพ
และประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

32 โครงการสงเสริมแหลง

เปเป
าหมาย
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

- เพื่อสงเสริมใหครู เด็กนักเรียน - จัดอบรมเพื่อใหความรูแกครู เด็กนักเรียน และ

เรียนรูนอกสถานที่

และผูปกครองไดมีกิจกรรมที่กลา ผูปกครอง ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดมหา -

"สานสัมพันธสายใยรัก"

แสดงออก มีประสบการณตรง

ศูนยพัฒนาเด็กในสังกัด

ในการเรียนรู

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

80,000

-

-

(งบเทศบาล)

สายใยรัก สรางความอบอุน

วนาราม 1, 2)

ในครอบครัว

33 โครงการหองสมุดเคลื่อนที่ - เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหกับ

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ

- ครู เด็กนักเรียน และผูปกครอง - งานการศึกษาปฐมวัย
มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน มีประสบ - สํานักการศึกษา

วนาราม จํานวน 200 คน

การณตรงในการเรียนรู ครอบครัว

มีกิจกรรมที่ทํารวมกัน เกิดความ

เทศบาลนครอุบลราชธานี - เพื่อสงเสริมการสานสัมพันธ
(เสนอโดยชุมชนวัดมหา -

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

รัก ความอบอุนในครอบครัว

- จัดใหมีการออกหนวยเคลื่อนที่ เพื่อใหความรู

50,000

-

-

- สงเสริมการเรียนรูใหกับ

- งานการศึกษานอกระบบฯ

สํานักการศึกษา

สูชุมชน

เยาวชนและประชาชนในการใช แกเยาวชนและประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลฯ (งบเทศบาล)

เยาวชนและประชาชน ในการ

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน -

เวลาวางใหเกิดประโยชน

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ภายในเขตเทศบาล)

- เพื่อใหมีแหลงความรูสืบคนหา - จัดใหมีกิจกรรมเพิ่มเติมความรูดานวิชาการ

- มีแหลงความรูสืบคนหา

ขาวสารไดทันตอเหตุการณ

ในวิชาตาง ๆ เชน คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร,

ขาวสารไดทันตอเหตุการณ

ปจจุบัน

ภาษาไทย เปนตน

ปจจุบัน

จํานวน 10 ครั้ง

- จัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนขาวสารเหตุการณ
ในปจจุบัน
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ที่

โครงการ

34 โครงการพัฒนาการ

วัตถุประสงค

เปเป
าหมาย
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ

- เพื่อพัฒนาและเสริมสรางความ - พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมี

จัดการศึกษาโดยใช

เขมแข็งของคณะกรรมการสถาน เปนฐาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สํานักการศึกษา

โรงเรียนเปนฐาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานใหสามารถเขา โรงเรียนเดิมที่เขารวมโครงการโรงเรียนละ

และคณะกรรมการสถานศึกษา

(SBMLD)

มามีบทบาทในการจัดการศึกษา 300,000 บาท จํานวน 5 โรงเรียน โดยดําเนิน

ขั้นพื้นฐานสามารถเขามามี

การตามแนวทางที่ที่กรมสงเสริมฯกําหนด ดังนี้

บทบาทในการจัดการศึกษา

1) กําหนดรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับโรงเรียนและ
มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
2) กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน,
บริหารงานทั่วไป, การบริหารวิชาการ, การ
บริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหมีบทบาทอยางแทจริงในการบริหารจัดการ
ศึกษาโรงเรียน
3) กําหนดรูปแบบการใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่น ดวยการจัดการศึกษา

- งานโรงเรียน

- 113 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปเป
าหมาย
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ

ตลอดชีวิต
(เงินอุดหนุนทั่วไป)
35 โครงการสงเสริมกิจกรรม - เพื่อเสริมสรางกิจกรรมการ
ลูกเสือและยุวกาชาด
เรียนการสอนหลักสูตรลูกเสือ (เสนอโดยชุมชน ร.ร.สามัคคีฯ1) ยุวกาชาดและสรางเสริมความ
สามัคคีแกหมูคณะ

36 โครงการประกวดการผลิต - เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
สื่อการสอนของพนักงาน ครูไดผลิตและใชสื่อการเรียน
ครูเทศบาล
การสอนมากขึ้น
(เสนอโดยชุมชน ร.ร.เทศบาล บูรพา 1, 2)

- 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 1,550 คน
- ประกวดสื่อการสอนที่ครูผลิตขึ้นทุกกลุม
ประสบการณ 1 ครั้ง : 1 ปการศึกษา
- จัดใหมีการประกวดสื่อการสอนที่ครู
ผลิตขึ้น 9 ประเภท ดังนี้

100,000 - ลูกเสือและยุวกาชาดมีความ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สามัคคีในหมูคณะ สามารถ
นําความรูไปปรับใชกับชีวิต
ประจําวันได

40,000 - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
- นักเรียนมีคุณภาพทางการ
ศึกษา

1) ประเภทสื่อการเรียนการสอนกลุมอนุบาล
2) ประเภทสื่อการเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตร
3) ประเภทสื่อการเรียนการสอนทักษะภาษาไทย
4) ประเภทสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
5) ประเภทสื่อการเรียนการสอนสุขศึกษา และพลศึกษา

40,000

40,000

- งานโรงเรียน
สํานักการศึกษา

- หนวยศึกษานิเทศก

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปเป
าหมาย
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000 - นักเรียนเกิดความกระตือ

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ

6) ประเภทสื่อการเรียนการสอนศิลปะ
7) ประเภทสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
8) ประเภทสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
9) ประเภทสื่อการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

37 โครงการประกวดความ
เปนเลิศทางวิชาการ

- เพื่อใหนักเรียนเกิดความตื่นตัว - จัดแขงขันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ในการศึกษาและเกิดการแขงขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเทศบาลเขาแขงขันกิจกรรม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รือรนในการศึกษาหาความรู

(เสนอโดยชุมชน ร.ร.เทศบาล - ดานวิชาการ
บูรพา 1, 2)

- เพื่อเตรียมนักเรียนสงเขา

ดวยตนเอง

เฉียงเหนือ จํานวนเปา50หมาย
กิจกรรม จํานวนนักเรียน

- ไดนักเรีผลลั
ยนตัพวแทนเทศบาลไป
ทที่คาดวา
แขงขันระดับจังหวัด ระดับภาค

เฉียงเหนือ

และระดับประเทศ
- จัดแสดงผลงานทางวิชาการ โดยจัดแขงขัน

800,000

800,000

ผลลัพทที่คาดวา
800,000 - ผลงานทางการศึ
ผลลัพททกี่คษาของ
าดวา

ผลงานการจัดการศึกษาเทศบาล กิจกรรมทางวิชาการระดับประถม - มัธยมศึกษา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลนครอุบลฯ ไดเผยแพร

(เสนอโดยชุมชน ร.ร.เทศบาล - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให
บูรพา 1, 2)

ทางวิชาการรวมกับเทศบาลในภาคตะวันออก -

ประกวดในระดับภาคตะวันออก เขารวม 120 คน

38 โครงการจัดงานมหกรรม - เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร
การจัดการศึกษา

30,000

ตอนตน, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใหครู นักเรียน ผูปกครอง และ

โรงเรียนสังกัดอื่น ผูปกครอง

(อาชีวศึกษา) และจัดประกวดรานนิทรรศการ

ประชาชนทราบ

และประชาชนทราบโดยทั่วกัน

แสดงผลงานทางวิชาการ จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้

- ครู นักเรียนสังกัดอื่นไดเห็น

- หนวยศึกษานิเทศก

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

- หนวยศึกษานิเทศก

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปเป
าหมาย
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

- เพื่อสงเสริมใหครู นักเรียน

1) ระดับภาค

ความกาวหนาทางวิชาการของ

ไดมีโอกาสแสดงความสามารถ

2) ระดับประเทศ

นักเรียนในสังกัด

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ

แขงขันกับจังหวัดอื่น ๆ
39 โครงการแขงขันคนเกง
ในทองถิ่น

- เพื่อเตรียมนักเรียนเปนตัวแทน - จัดแขงขันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เขาแขงขันในระดับประเทศ

เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขารวมกิจกรรม ดังนี้

50,000

50,000

50,000 - ไดตัวแทนนักเรียนสังกัด

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลฯเขารวมแขงขัน

(เสนอโดยชุมชน ร.ร.เทศบาล - - เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู

1) เขารวมการแขงขันดานวิชาการ ระดับ

ระดับประเทศ

และนําประสบการณจากการ

ประเทศ ระดับประถม - มัธยม 4 กลุมวิชา

- นักเรียนไดรับความรูและนํา

แขงขันกลับมาพัฒนาตนเอง

จํานวน 8 คน

ประสบการณจากการแขงขัน

2) เขารวมแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ

กลับมาพัผลลั
ฒนาตนเอง
พทที่คาดวา

บูรพา 1, 2)

- หนวยศึกษานิเทศก

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ
ประถม - มัธยม จํานวน 45 กิจกรรม
40 โครงการคัดเลือกครูผูสอน - เพื่อสงเสริม ยกยองและ
ดีเดน

- คัดเลือกครูผูสอนดีเดน โดยกําหนดประเภท

ผดุงเกียรติผูประกอบวิชาชีพครู ครูผูสอนดีเดน ดังนี้

100,000

100,000

100,000 - ครูไดรับการสงเสริม ยกยอง

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ใหเปนแบบอยางเสริมสราง

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

- เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแก

1) ครูผูดูแลเด็ก เปาหมาย

ศรัทธาและความเชื
อ า
ผลลัพทท่อี่คถืาดว

ผูประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงาน

2) ครูผูสอนปฐมวัย
3) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

- ครูมีขวัญและกําลังใจในการ

ดีเดน

- หนวยศึกษานิเทศก

พัฒนาผลงานดีเดน
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ที่

โครงการ

เปเป
าหมาย
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

- เพื่อสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ

4) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

- ครูมีการพัฒนาวิชาชีพตาม

ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

5) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

มาตรฐานและจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู

ศาสนาและวัฒนธรรม

วิชาชีพครู

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ

6) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา
7) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
8) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
9) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษา
ตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
10) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
11) ครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดีเดน
41 โครงการสงเสริมการวิจัย - เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวน
ในชั้นเรียน

การเรียนการสอนของครูให

(เสนอโดยชุมชน ร.ร.เทศบาล - มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บูรพา 1, 2)

- เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ใหครู
ไดคิดเทคนิค วิธีการแกไขปญหา
ไดอยางถูกตอง

- จัดประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู
ปละ 1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000 - ผูบริหาร ครู มีความรู

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย

- ครูสงผลงานวิจเป
ัยในชั
้นเรียน อยางนอย
าหมาย

และมีเทคนิ
ควิพธีกทารแก
ปญาหา
ผลลั
ที่คาดว

คนละ 1 เรื่อง จํานวน 100 คน

- ครูมีกําลังใจในการทําการวิจัย
การเรียนการสอน

- หนวยศึกษานิเทศก

สํานักการศึกษา

หนวยงาน
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ที่

โครงการ

42 โครงการเขาคายเพื่อ

วัตถุประสงค
- เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ

เปเป
าหมาย
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดกิจกรรมเขาคายในวิชาตาง ๆ ใหกับ

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

400,000

400,000

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

400,000 - นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ

- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครอุบลฯ

พัฒนาศักยภาพของผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วิชาพื้นฐานสามารถสราง

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

4 กิจกรรม ๆ ละ 500 คน โดยมีนักเรียน

องคความรูไดดวยตนเอง

นครอุบลราชธานี

เขารวม 2,000 คน ดังนี้

และเรียนอยางมีความสุข

ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

(เสนอโดยชุมชน ร.ร.เทศบาล -

1) กิจกรรมเขาคายคณิตศาสตร

บูรพา 1, 2)

2) กิจกรรมเขาคายวิทยาศาสตร

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ

3) กิจกรรมเขาคายภาษาไทย
4) กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ
5) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
43 โครงการปรับปรุงหลักสูตร - เพื่อใหโรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษา

สถานศึกษาที่ผานการพัฒนาและ

(เสนอโดยชุมชน ร.ร.เทศบาล - ปรับปรุงหลักสูตรครบทุกกลุม
บูรพา 1, 2)

สาระการเรียนรูสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน
เปนสําคัญ

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาใหกับคณะครู ตัวแทนผูปกครอง

100,000

100,000

100,000 - โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา

- โรงเรียนในสังกัด

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ที่ผานการพัฒนาและปรับปรุง

เทศบาลนครอุบลฯ

นักเรียน ระยะเวลา 15 วัน

หลักสูตรครบทุกกลุมสาระ

(เงินอุดหนุนทั่วไป)

การเรียนรูสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนเปนสําคัญ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

44 โครงการเขารวมกิจกรรม - เพื่อใหกรรมการองคการ
องคการวิชาชีพนักธุรกิจ

เปเป
าหมาย
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแหง

- คณะกรรมการระดับอาชีวศึกษาที่โรงเรียน
แตงตั้งขึ้น ตามที่สํานักคณะกรรมการการ

งบประมาณและที่มา

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

70,000

70,000

70,000 - คณะกรรมการองคการวิชาชีพฯ

อาชีวศึกษากําหนดไดเขารวมประชุมองคการ

ในวงการอาชีพกับสํานักงาน

(ร.ร.ท.1)

องคการวิชาชีพระดับภาคและ

วิชาชีพฯ ในระดับภาคและระดับประเทศ

คณะกรรมการอาชีวศึกษา

ระดับประเทศ

จํานวน 10 คน

(ร.ร.ท.4)

- เพื่อใหผูปกครองและนักเรียน - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลรักษาฟน
มีความรู ความเขาใจในการ

(เสนอโดยชุมชนวัดเลียบ 1, 2) ดูแลรักษาฟนที่ถูกตอง

ที่ถูกตองใหกับผูปกครองและนักเรียน

- จัดกิจกรรมเขาคาย Day Camp 1 วัน

Day Camp

ทางดานศิลปะ ดนตรี รักการ

สําหรับนักเรียน ครู และผูปกครอง ดังนี้

(ร.ร.ท.4)

ออกกําลังกาย และสามารถอยู

1) คณะครู

ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของ

20,000

20,000 - ผูปกครองและนักเรียน

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

การดูแลรักษาฟนที่ถูกตอง

- เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออก

(เสนอโดยชุมชนวัดเลียบ 1, 2) รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

20,000

จํานวน 300 คน

46 โครงการเขาคาย

จํานวน 20 คน

30,000

30,000

30,000 - นักเรียนไดแสดงออกทาง

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ดานศิลปะ ดนตรี รักการออก

กําลังกาย และสามารถอยูรวม

2) ผูปกครองนักเรียน จํานวน 300 คน

กับผูอื่นไดอยางมีความสุข

3) นักเรียน

ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของ

จํานวน 300 คน

- โรงเรียนเทศบาล

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดเขารวมประชุมและมีประสบการณ บูรพาอุบล

ในอนาคตแหงประเทศไทย ประเทศไทย เขารวมประชุม

45 โครงการหนูนอยฟนสวย

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ

สังคมและแกไขปญหาได

สังคมและแกไขปญหาได

เหมาะสมตามวัย

เหมาะสมตามวัย

- โรงเรียนเทศบาล 4

อนุบาลพระเจาใหญ

องคตื้อ
- โรงเรียนเทศบาล 4

อนุบาลพระเจาใหญ

องคตื้อ
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ที่

โครงการ

47 โครงการบัณฑิตนอย
(ร.ร.ท.4)

วัตถุประสงค

เปเป
าหมาย
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหนักเรียนมีความตระหนัก - จัดกิจกรรมวันจบการศึกษาของนักเรียน
และระลึกถึงพระคุณของครูที่ให

(เสนอโดยชุมชนวัดเลียบ 1, 2) การอบรม และเพื่อสรางสัมพันธ

ชั้นปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาล
พระเจาใหญองคตื้อ

งบประมาณและที่มา

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ

2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

20,000 - นักเรียนเกิดความตระหนัก

- โรงเรียนเทศบาล 4

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และระลึกถึงพระคุณของครู

อนุบาลพระเจาใหญ

ที่ใหการอบรม ตลอดจนสราง

ที่ดีระหวางบานชุมชนและ

ความสัมพันธอันดีระหวางบาน

โรงเรียน

โรงเรียนและชุมชน

องคตื้อ
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9) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการดานการศึกษา
ที่

โครงการ

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

วัตถุประสงค

ภายในเขตเทศบาล)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล, สังกัดสพฐ.,
สังกัดกรมการศาสนา และ สังกัด ตชด.
รายละเอียดดังนี้
1) สังกัดเทศบาลฯ = 6,310,200 บาท
2) สังกัด สพฐ. = 22,742,200 บาท
3) สังกัดกรมการศาสนา = 1,736,280 บาท
4) สังกัด ตชด. = 3,653,000 บาท
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

34,441,680 34,441,680 34,441,680 - นักเรียนไดรับประทาน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อาหารกลางวันที่มีคุณคา
ทางโภชนาการและชวยลด
คาใชจายใหแกผูปกครอง

- งานโรงเรียน

- เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล สังกัด สพฐ.
และสังกัดกรมการศาสนาไดรับ
อาหารเสริมนมที่มีประโยชน
และมีรางกายที่แข็งแรง

- สนับสนุนอาหารเสริมนมใหนักเรียน
ในสังกัดเทศบาล, สังกัด สพฐ. และ
สังกัดกรมการศาสนา
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

23,866,300 23,866,300 23,866,300 - นักเรียนไดรับอาหาร
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เสริมนมที่มีคุณภาพและมี
สุขภาพรางกายที่แข็งแรง

- งานโรงเรียน

ภายในเขตเทศบาล)

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน -

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559

- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน
แกนักเรียนที่ขาดแคลนใหไดรับ
ประทานอาหารอยางเพียงพอ
และมีคุณคาทางโภชนาการ

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน -

49 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริมนมนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ
สังกัดสพฐ. และสังกัด
กรมการศาสนา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

- 121 ที่

โครงการ

50 โครงการสงเสริมกิจกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค

- เพื่อใหเด็กและเยาวชน มีกิจ - - จัดกิจกรรมตาง ๆ สําหรับเด็กและ
กรรมสรางสรรค และสงเสริม

(เสนอโดยชุมชนโรงเรียนมูลนิธิ - ความสัมพันธอันดีในครอบครัว
วัดศรีอุบลฯ)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

และชุมชน

เยาวชน ดังนี้

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ
- เด็กและเยาวชน มีกิจกรรม

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สรางสรรค และสงเสริม

1) กิจกรรมศิลปะเสริมสรางการเรียนรู

ความสัมพันธอันดีใน

ของเด็ก

ครอบครัวและชุมชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
- งานการศึกษานอกระบบฯ

สํานักการศึกษา

2) กิจกรรมคายสายใยเยาวชนและครอบครัว
3) กิจกรรมรักการอาน
4) กิจกรรมมหกรรมเด็กและครอบครัว
ฯลฯ
51 โครงการนิเทศ ติดตาม

- เพื่อประเมินคุณภาพการจัด

- ออกนิเทศและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ผลการจัดการศึกษาและ

การศึกษาของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน

การประเมินคุณภาพทาง

เทศบาลนครอุบลราชธานี

ในสังกัดเทศบาล สัปดาหละ 2 ครั้ง

ในการนําไปปรับปรุงและ

การศึกษา

- เพื่อใหไดขอมูลสําหรับนําไป

- จัดทําเอกสารเผยแพรเสริมความรู

พัฒนาการจัดการศึกษา

(เสนอโดยชุมชน ร.ร.เทศบาล -

ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา

ใหครูใชประกอบการเรียนการสอนใหมี

บูรพา 1, 2)

รอยละ 90

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จํานวน 150 เลม
- จัดทําแบบ ป.พ. ตาง ๆ สําหรับใหครู
ผูสอนบันทึกขอมูลนักเรียนทุกคน
จํานวน 2,500 เลม

25,000

25,000

25,000

- การนิเทศการศึกษา

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีประสิทธิภาพ ไดขอมูล

- หนวยศึกษานิเทศก

สํานักการศึกษา

- 122 ที่

โครงการ

52 โครงการสรุปผลการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)

(บาท)

(บาท)

40,000

40,000

40,000

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

- เพื่อเผยแพรผลงานทางการ

- ครูและคณะกรรมการสนับสนุน

ดําเนินงานดานการจัด

ศึกษาสูหนวยงานอื่น

วิชาการระดับเทศบาล จัดทําสรุปผล

การศึกษาประจําป

- เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา

การดําเนินงานดานการจัดการศึกษา

เยาวชน ตลอดจนผูสนใจ

(เสนอโดยชุมชน ร.ร.เทศบาล -

ไดนําขอมูลขาวสารมาใช

เผยแพรสูหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ไดรับขาวสาร

บูรพา 1, 2)

ประกอบการพัฒนาการเรียน

จํานวน 2,000 เลม

การสอนใหดียิ่งขึ้น

- บุคลากรทางการศึกษา

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) นักเรียน นักศึกษา และ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
- หนวยศึกษานิเทศก

สํานักการศึกษา
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10) แนวทางการพัฒนาจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ

53 โครงการฝกอบรมภาษา
อังกฤษ

วัตถุประสงค

เป
เปาาหมาย
หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ

- ฝายบริหารงานบุคคล
- เพื่อใหคณะผูบริหาร พนักงาน - จัดอบรมใหความรูแกคณะผูบริหาร
100,000 100,000 100,000 - คณะผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจางของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาล และพนักงานจางของ สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาล ไดรับการพัฒนาทักษะ จํานวน 480 คน อบรมอาทิตยละ 2 วัน
เทศบาล ไดรับการพัฒนาทักษะ
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ในระดับที่สามารถสื่อสารกับ
สื่อสาร 4 ดาน คือ การพูด
การเขียน การอาน การฟง และ
ชาวตางชาติได 4 ดาน คือ การพูด
การเขียน การอาน การฟง
สามารถนําภาษาอังกฤษมาใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานและ
การดํารงชีวิตประจําวันได

- เพื่อใหพนักงานเทศบาลมีความรู - จัดอบใหความรูแกพนักงาน ลูกจางในสังกัด
54 โครงการจัดอบรมภาษา
อังกฤษพื้นฐานใหกับพนักงาน ความสามารถดานภาษาอังกฤษ เทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน 300 คน
เทศบาลนครอุบลราชธานี พืน้ ฐาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการและอํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนที่มาติดตอราชการ
- เพื่อใหพนักงานเทศบาลมีความ
พรอมในการเขาสูประชาคม -

50,000

50,000

50,000

- ฝายสงเสริมการทองเที่ยว
- พนักงานเทศบาลมีความรู
ความเขาใจดานภาษาอังกฤษ สํานักปลัดเทศบาล
มากขึ้น
- พนักงานเทศบาลมีประสิทธิภาพ
ในการใหบริการมากยิ่งขึ้น
- พนักงานเทศบาลมีความพรอม
ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

- 124 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป
เปาาหมาย
หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)

(บาท)

150,000

150,000

(บาท)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ

เศรษฐกิจอาเซียน
55 โครงการศูนยสารสนเทศ

- เพื่อสรางความรู ความเขาใจ

- จัดกิจกรรมเขาคายอาเซียนเพื่อใหความรู

อาเซียน

และความตระหนักเกี่ยวกับ

แกครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป

(ร.ร.ท.1)

ประชาคมอาเซียน

ปละ 4 ครั้ง

(เสนอโดยชุมชน ร.ร.เทศบาล - - เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหเปน
บูรพา 1, 2)

150,000 - สรางความรู ความเขาใจ และ - โรงเรียนเทศบาล

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ตระหนักเกี่ยวกับประชาคม

เปาหม

อาเซียนใหแกครู นักเรียน และ

- จัดพิมพเอกสารขอมูลขาวสารสารสนเทศ

ประชาชนทั่วไป

แหลงเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน

อาเซียนแกผูสนใจทั่วไป เชน หนังสือ

- โรงเรียนเปนศูนยสารสนเทศ

สําหรับครู นักเรียน และ

แผนพับ สื่อวีดีทัศน เปนตน

อาเซียนเปนที่ใหความรูแกครู

ประชาชนทั่วไป

นักเรียน และประชาชนทั่วไป

บูรพาอุบล

ผลลัพทที่คาด
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11) แนวทางการพัฒนาสงเสริมเอกลักษณและประเพณีทองถิ่น
ที่

โครงการ

56 โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาส
มงคลเฉลิมพระชนม
พรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว สมเด็จ

วัตถุประสงค

เป
เปาาหมาย
หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ

500,000 500,000 500,000 - หนวยงานภาครัฐ เอกชน
- จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ดังนี้
จัดพิธีทําบุญตักบาตร, การแสดงจุดพลุไฟ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และประชาชนทุกหมูเหลา
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ - ในงานเฉลิมฉลองวันที่ 12 สิงหาคม, วันที่
ไดรวมกิจกรรมเพือ่ แสดงออก
5 ธันวาคม และงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมถึงความจงรักภักดีและสํานึก
พระเกียรติ รวมจํานวน 2 วัน
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ

- ฝายบริหารงานทั่วไป

- เพื่อสนับสนุนเปนคาใชจาย
ในการจัดงานวันสําคัญตางๆ
ของเทศบาล

- ฝายบริหารงานทั่วไป

- เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี

สํานักปลัดเทศบาล

พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ

และพระบรมวงศานุวงศ
57 โครงการสนับสนุนการ
จัดงานของเทศบาล
(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน ภายในเขตเทศบาล)

100,000 100,000 100,000 - เปนการสงเสริมการจัดงาน
- สนับสนุนคาใชจายในการจัดงานตางๆ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วันสําคัญตางๆ ของเทศบาล
เชน คาดอกไม, ธูป, เทียน, คาเครื่องไทยธรรม, คาปจจัยถวายพระ, คาน้ําแข็ง,
คาน้ําดื่ม, คาอาหาร, คาปนโต, คาผาเย็น,
คาแกวน้ําพลาสติก เปนตน

สํานักปลัดเทศบาล

- 126 ที่

โครงการ

58 โครงการสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีแหเทียน
พรรษา

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559

เป
เปาาหมาย
หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

- เพื่อเปนการอนุรักษประเพณี - จัดกิจกรรมเนื่องในงานฯ ดังนี้
อันดีงามของทองถิ่นและสงเสริม 1) จัดพิธีทําบุญตักบาตร
การทองเที่ยวของจังหวัดอุบลฯ 2) จัดประกวดตนเทียนพรรษา

(บาท)

(บาท)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

(บาท)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไดรับการอนุรักษใหคงอยู
สืบไป และจังหวัดอุบลฯ

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน -

3) จัดประกวดขบวนแหเทียน

มีรายไดจากการทองเที่ยว

ภายในเขตเทศบาล)

4) จัดประกวดการแกะสลักตนเทียน

เพิ่มขึ้น

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ
- งานสงเสริมประเพณีฯ

สํานักการศึกษา

ระดับเด็กและเยาวชน
5) จัดกิจกรรมการแสดงของโรงเรียนและชุมชน
6) จัดกิจกรรมถนนสายเทียน
7) จัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ฯลฯ
59 โครงการจัดพิธีบวงสรวง

- เพื่อเปนการระลึกถึงพระคุณ - จัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ

พระปทุมวรราชสุริยวงศ

ของพระปทุมวรราชสุริยวงศ

และบวงสรวง 4 มุมเมือง

และบวงสรวง 4 มุมเมือง

ผูกอตั้งจังหวัดอุบลราชธานี

- จัดพิธีทางศาสนา และจัดทําหนังสือ

(เสนอโดยชุมชนศาลาประชาคม)

และเปนการแสดงความนับถือ ที่ระลึก
เคารพ บูชาตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
4 มุมเมืองของชาวจังหวัดอุบลฯ

50,000

50,000

50,000 - ประชาชนไดรวมพิธีบวงสรวง

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ระลึกถึงพระคุณของพระ -

ปทุมวรราชสุริยวงศผูกอตั้ง
จังหวัดอุบลราชธานี

- งานสงเสริมประเพณีฯ

สํานักการศึกษา

- 127 ที่

โครงการ

60 โครงการจัดงานประเพณี

วัตถุประสงค

เป
เปาาหมาย
หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)

(บาท)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

(บาท)

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ

- เพื่อเปนการอนุรักษประเพณี - จัดกิจกรรมเนื่องในงานฯ ดังนี้

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ประชาชนไดรวมทําบุญ

- งานสงเสริมประเพณีฯ

ออกพรรษา ไหลเรือไฟ

อันดีงามของทองถิ่นและ

1) จัดพิธีทําบุญตักบาตรเทโวโรหนะ

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในวันออกพรรษาและ

สํานักการศึกษา

แขงเรือยาวและลอยกระทง

พุทธศาสนิกชนไดรวมทําบุญ

2) จัดประกวดเรือไฟ

ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน -

ในวันออกพรรษา

3) จัดกิจกรรมการแสดง

ไดรับการอนุรักษใหคงอยู

4) จัดกิจกรรมประกวดกระทง

สืบไป

ภายในเขตเทศบาล)

5) จัดแขงขันเรือยาวระดับประเทศ
6) จัดประกวดนางนพมาศ
ฯลฯ
61 โครงการจัดงานประเพณี

- เพื่ออนุรักษประเพณีอันดีงาม - จัดกิจกรรมเนื่องในงานฯ ดังนี้

2,500,000 2,500,000 2,500,000 - อนุรักษประเพณีอันดีงาม

สงกรานต วันผูสูงอายุ

ของไทยใหคงอยูสืบไป และ

แหงชาติและวันครอบครัว

สงเสริมความสัมพันธที่ดีตอกัน จัดพิธีสรงน้ําพระแกวบุษราคัมและพระเถระ,

สงเสริมความสัมพันธที่ดีตอกัน

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน -

ของบุคคลในครอบครัว

ของบุคคลในครอบครัว

ภายในเขตเทศบาล)

จัดพิธีทําบุญตักบาตร, จัดขบวนแหสงกรานต(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของไทยใหคงอยูสืบไป และ
จัดพิธีรดน้ําขอพรขาราชการชั้นผูใหญและ
ผูสูงอายุ, จัดแสดงดนตรีและการละเลน
พื้นเมือง, จัดแสดงบนเวที, จัดประกวด
ขบวนแห, จัดรณรงคการเลนน้ําสุภาพ,
จัดงานตุมโฮมครอบครัวสุขสันต, จัดงาน
เทศกาลอาหารไทย - อินโดจีน

- งานสงเสริมประเพณีฯ

สํานักการศึกษา
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12) แนวทางการพัฒนาสงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา
ที่

โครงการ

62 โครงการพิธีทางศาสนา
และประเพณีตางๆ

วัตถุประสงค
- เพื่อสนับสนุนคาใชจายใน

เปาาหมาย
เป
หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สนับสนุนคาใชจายในพิธีทางศาสนา

การดําเนินการพิธีทางศาสนา และประเพณีตางๆ ของเทศบาล เชน

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ
- สงเสริมการดําเนินการจัด

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) งานพิธีทางศาสนาและ

และประเพณีตางๆ ของ

คาน้ําดื่ม, คาอาหาร, คาเครื่องไทยธรรม,

ประเพณีตางๆของเทศบาล

เทศบาลนครอุบลราชธานี

คาดอกไม, ธูป-เทียน และอื่นๆ เปนตน

นครอุบลราชธานี

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ
- ฝายบริหารงานทั่วไป

สํานักปลัดเทศบาล

- 129 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาาหมาย
เป
หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ

63 โครงการจัดพิธีบวงสรวง - เพื่อเปนการสักการะบูชา - จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ดังนี้
99,300
99,300
99,300 - ประชาชนไดรวมสักการะบูชา - สํานักการศึกษา
ศาลหลักเมือง
สิง่ ศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง และ จัดพิธีทางพระพุทธศาสนา, พิธีผูกผาสามสี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของ
จังหวัดอุบลฯและประเพณีอันดีงาม
(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน - เปนการอนุรักษขนบธรรมเนียม และคลองพวงมาลัย, จุดธูปเทียนบูชา
ภายในเขตเทศบาล)

ประเพณีของทองถิ่นใหคงอยู เครื่องสังเวย, พิธีบายศรีสูขวัญ, พิธี

ของทองถิ่นไดรับการอนุรักษ

สืบไป

ใหคงอยูสืบไป

บวงสรวงปูตาแผนดิน, รําเบิกสงกระทง

- เพื่อเสริมความเปนสิริมงคล เบิกบานเบิกเมืองโดยลูกหลานพระปทุม

- กอใหเกิดความเปนสิริมงคลแก

ใหบานเมืองและประชาชน

วรราชสุริยวงศ (เจาคําผง) เจาเมืองคนแรก

บานเมืองและประชาชนที่อาศัย

ที่อาศัยอยูในจังหวัดอุบล -

ของจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณศาล

อยูในจังหวัดอุบลราชธานี

ราชธานี

หลักเมืองอุบลราชธานี

64 โครงการสงเสริมคุณธรรม - เพื่อสงเสริมใหพนักงานครู - จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับ
จริยธรรมครู นักเรียนและ นักเรียน และบุคลากรทางการ พนักงานครู นักเรียน และบุคลากรทาง

100,000

100,000

100,000 - พนักงานครู นักเรียน และ

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) บุคลากรทางการศึกษาประพฤติ - สํานักการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

ศึกษาประพฤติตนเปนแบบ- การศึกษา จํานวน 2 รุน รวม 195 คน

ตนเปนแบบอยางที่ดีตามหลัก

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน -

อยางที่ดีตามหลักพุทธศาสนา

พุทธศาสนาและสามารถนําความรู

ภายในเขตเทศบาล)

- งานโรงเรียน

มาพัฒนาการเรียนการสอน

- 130 ที่

โครงการ

65 โครงการวัฒนธรรมไทย

วัตถุประสงค

เปาาหมาย
เป
หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อสงเสริมใหเกิดการรวมคิด - จัดอบรม/สัมมนาคณะกรรมการ

ชุมชน,กลุม, องคกร, ชมรม ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ

200,000 - เปนการเสริมสรางความรู

- งานพัฒนาชุมชน

(บาท)

สายใยชุมชน

รวมอนุรักษและรวมพัฒนา

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความเขาใจ และเพิ่มศักยภาพ

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน -

วัฒนธรรม โดยยึดหลักความ ในเขตเทศบาลทั้ง 106 ชุมชน

การดําเนินงานกิจการและ

ภายในเขตเทศบาล)

ตองการของคนในพื้นที่ใน

- จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธและ

บริหารจัดการชุมชนของตนเอง

เขตเทศบาล

พัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน

อยางมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน, กลุม, องคกร,
ชมรม ฯลฯ ในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

- 131 -

13) แนวทางการพัฒนาสงเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ในการมีสวนรวมพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โครงการ

ที่

66 โครงการการจัดการ
เลือกตั้ง

วัตถุประสงค

เปาาหมาย
เป
หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อสงเสริมและสนับสนุน - สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการ

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

-

-

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ
- การดําเนินการเลือกตั้งและ

- ฝายกิจการสภา
สํานักปลัดเทศบาล

ใหการดําเนินการเลือกตั้ง

เลือกตั้งทุกระดับ คือ การเลือกตั้งสมาชิก (งบเทศบาล)

การสนับสนุนการเลือกตั้ง

ทุกระดับเกิดประสิทธิภาพ

สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น,

ทุกระดับ เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลและครอบคลุม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา,

และประสิทธิผลครอบคลุม

กิจกรรมหลักของการจัดการ สมาชิกสภาจังหวัด และการดําเนินการ

กิจกรรมหลักของการจัดการ

เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือลงคะแนนเสียง
ตาง ๆ โดยเปนคาใชจายเกี่ยวกับคา
ตอบแทนพนักงานเจาหนาที่ผูปฎิบัติงาน
การเลือกตั้ง ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ
และวัสดุอุปกรณที่ใชในการเลือกตั้ง เชน
คาหีบบัตรเลือกตั้ง,คาคูหาลงคะแนน,คาปาย

บอรดกระดานนับคะแนน,คาปายติดบอรด
ปดประกาศ และอื่นๆ

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ
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ที่

โครงการ

67 โครงการอบรมสัมมนา

วัตถุประสงค

เปาาหมาย
เป
หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อสงเสริมบทบาทหนาที่ - จัดอบรมสัมมนากรรมการชุมชนในเขต

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)

(บาท)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

(บาท)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - กรรมการชุมชนเขาใจบทบาท - งานพัฒนาชุมชน

กรรมการชุมชนและ

ของกรรมการชุมชนและนํา

ทัศนศึกษาดูงาน

ความรู ประสบการณที่ได

นําความรูและประสบการณ

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน -

รับมาพัฒนาชุมชน

ที่ไดรับมาพัฒนาชุมชนของ

เทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน ทั้ง 106 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และหนาที่ของตนเองสามารถ

กองสวัสดิการสังคม

ตนเอง

ภายในเขตเทศบาล)

68 โครงการประชุมชุมชน

หนววยงาน
ยงาน
หน
ที่รับผิดชอบ

- เพื่อรับฟงปญหาอุปสรรค

- จัดประชุมชุมชนและเจาหนาที่ที่

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน -

และปรึกษาหารือขอราชการ เกี่ยวของอยางนอยปละ 6 ครั้ง

ภายในเขตเทศบาล)

ตาง ๆ รวมกับชุมชน

50,000

50,000

50,000 - คณะกรรมการชุมชน/ผูนํา

- งานพัฒนาชุมชน

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ชุมชนไดดําเนินแนวทางพัฒนา กองสวัสดิการสังคม

ชุมชนไปในแนวทางเดียวกัน
- เกิดความสามัคคีและความเขา

ใจอันดีระหวางคณะกรรมการ
ชุมชนดวยกันเองและเทศบาล
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14)
งเสริ
มการมี
สวนร
วมของชุ
มชน
9.1 แนวทางการพั
แนวทางการพัฒฒนาส
นาส
งเสริ
มและพั
ฒนากี
ฬาสากลและกี
ฬาพื้นบาน
โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

เปาหมาย
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

69 โครงการจัดทําแผนชุมชน - เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ - จัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทํา

งบประมาณและที่มา

ผลลัพทที่คาดวา
ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

60,000

60,000

60,000 - ประชาชนมีสวนรวมในการ

เขตเทศบาลนครอุบล

ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น แผนชุมชนในเขตเทศบาล 106 ชุมชน

ราชธานี

- เพื่อแกไขปญหาและตอบสนอง ประกอบดวย คณะผูบริหาร, สมาชิกสภา

- สามารถแกไขปญหาและ

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน

ความตองการของประชาชน เทศบาล, ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล,
ผูแทนภาคเอกชน, คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล, คณะกรรมการสนับสนุนการ

ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ภายในเขตเทศบาล)

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล, หัวหนาสวน
การบริหารงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ประชุมจํานวน 4 ครั้ง (แบงตามเขตเลือกตั้ง)

จํานวนผูเขารวมประชุมประมาณ 250 คน

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พัฒนาทองถิ่นมากขึ้น

หนวยงาน
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
- งานวิเคราะหฯ
กองวิชาการและ
แผนงาน
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15) แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬาพื้นบาน
ที่

โครงการ

70 โครงการแขงขันกีฬา

เปเปาาหมาย
หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

(บาท)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

- เพื่อสงเสริมการออก

- จัดการแขงขันกีฬาอยางนอย 5 ประเภท

300,000 - สงเสริมความสัมพันธที่ดี

ภายในเทศบาลนคร

กําลังกายและสรางความ

ดังนี้ ฟุตบอล ชาย-หญิง, วอลเลยบอลหญิง , (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ตอกันระหวางหนวยงานของ

อุบลราชธานี

สัมพันธที่ดีตอกันระหวาง

ตระกรอชาย, กีฬาพื้นเมือง เชน วิ่งกระสอบ

เทศบาล ทําใหการปฏิบัติงาน

หนวยงานของเทศบาล

วิ่งวิบาก

ไดรับความสะดวกรวดเร็ว

หน
หนววยงาน
ยงาน
ที่รับผิดชอบ
- ฝายบริหารงานทั่วไป

สํานักปลัดเทศบาล

- 135 ที่

โครงการ

71 โครงการแขงขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ

วัตถุประสงค
- เพื่อสงเสริมสุขภาพ และ

เปเปาาหมาย
หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดสงพนักงานเทศบาล ลูกจางและ

เชื่อมความสัมพันธอันดีระหวาง พนักงานจาง เขารวมแขงขันกีฬาเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

(บาท)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

100,000 - สงเสริมสุขภาพ และเชื่อม

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความสัมพันธอันดีระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

สัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในจังหวัดอุบลราชธานี

ในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 100 คน

ในจังหวัดอุบลราชธานี

หน
หนววยงาน
ยงาน
ที่รับผิดชอบ
- งานกีฬาและนันทนาการ

สํานักการศึกษา

ในการแขงขันกีฬา 4 ประเภท ดังนี้
1) ฟุตบอล
2) วอลเลยบอล
3) เซปก - ตะกรอ
4) เปตอง
5) กีฬาพื้นเมือง
72 โครงการแขงขันและฝก

- เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน

- จัดแขงขันกีฬา จํานวน 16 ประเภท ดังนี้

950,000

950,000

950,000 - เด็ก เยาวชนและประชาชน

อบรมกีฬาเด็ก เยาวชน

และประชาชนไดสนใจการ

ฟุตบอลเทศบาลคัพ, ฟุตบอลอุบลคัพ,

และประชาชน

เลนกีฬาและออกกําลังกาย

บาสเกตบอลเยาวชนและประชาชน, วอลเลย -

จากการเลนกีฬาและออก

(เสนอโดยชุมชนโรงเรียน -

- เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ

บอลเยาวชนและประชาชน, เทเบิลเทนนิส,

กําลังกาย

กีฬาจังหวัดอุบลฯ 1, 2)

ประชาชนมีความรูดานทักษะ เปตอง, ยูโด, มวยไทย, มวยสากล, แชรบอล,

- เด็ก เยาวชนและประชาชน

กีฬาขั้นพื้นฐาน

วายน้ํา, เทนนิส, ฟุตซอล, ลีลาศ, ยิมนาสติก,

ที่ผานการอบรมมีความรูดาน

รักบี้, จักรยาน

ทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง

- งานกีฬาและนันทนาการ

สํานักการศึกษา

- 136 ที่

โครงการ

73 โครงการแขงขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียนสังกัด

เปเปาาหมาย
หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค
- เพื่อสงเสริมและพัฒนาทาง

- จัดการแขงขันกีเปฬาาสี
ภายในโรงเรียนและ
หมาย

ดานกีฬาของนักเรียนโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)

(บาท)

160,000

160,000

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

(บาท)

160,000 - นักเรียผลลั
นไดพพัฒทนาตนเองและ
ที่คาดวา

หน
หนววยงาน
ยงาน
ที่รับผิดชอบ
- งานกีหน
ฬาและนั
นทนาการ
วยงาน

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีทักษะประสบการณทางดาน สํานักการศึกษา

เทศบาลนครอุบลราชธานี ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี

กีฬา

(เสนอโดยชุมชนโรงเรียน เทศบาลบูรพา 1, 2)

74 โครงการแขงขันกีฬา

- เพื่อคัดเลือกและสงนักเรียน - จัดสงนักเรียนเขารวมแขงขันกีฬานักเรียน

นักเรียนองคกรปกครอง

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2 ครั้ง

สวนทองถิ่น

อุบลฯ เขารวมแขงขันกีฬา

(เสนอโดยชุมชนโรงเรียน -

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลบูรพา 1, 2)

- เพื่อใหนักเรียนไดประสบการณ

800,000

800,000

800,000 - นักเรียนในสังกัดองคกร

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปกครองสวนทองถิ่นไดรวม

ดังนี้

- งานกีฬาและนันทนาการ

สํานักการศึกษา

แขงขันกีฬาระดับภาคตะวัน -

1) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ออกเฉียงเหนือไดรับประสบการณ

(รอบคัดเลือก) 1 ครั้ง

จากการแขงขันกีฬาและนํามา

ตรงจากการแขงขันกีฬาและนํา 2) ระดับประเทศ 1 ครั้ง

พัฒนาความสามารถของตนเอง

มาพัฒนาความสามารถของตน
ใหดียิ่งขึ้น
- เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ

- จัดซื้ออุปกรณกีฬาใหแกชุมชนภายใน

อุปกรณกีฬาใหแกชุมชน ประชาชนสนใจในการเลน

เขตเทศบาล จํานวน 106 ชุมชน ไดแก

ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ กีฬาและออกกําลังกาย

ฟุตบอล, ฟุตซอล, บาสเกตบอล, วอลเลยบอล,

75 โครงการสนับสนุน

100,000

100,000

100,000 - ประชาชนในเขตเทศบาลมี

- งานกีฬาและนันทนาการ

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อุปกรณกีฬาเพื่อใชออกกําลังกาย สํานักการศึกษา

มีการพัฒนาทักษะดานกีฬาและ

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน -

- เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาใหแก เซปกตะกรอ, เปตอล ฯลฯ

มีสุขภาพแข็งแรงจากการออก -

ภายในเขตเทศบาล)

เยาวชน

กําลังกาย
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16) แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปเป
าหมาย
าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

76 โครงการจัดงานวันเด็ก - เพื่อสงเสริมใหความสําคัญกับ - จัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 1 ครั้ง
แหงชาติ

เด็กไดมีกิจกรรมที่แสดงความ

ในสถานที่ ดังนี้ สํานักงานเทศบาลนคร

สามารถ และกลาแสดงออก

อุบลราชธานี, โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ในทางที่ถูกตอง

นครอุบลราชธานี, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

(บาท)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

หน
หนววยงาน
ยงาน
ที่รับผิดชอบ

300,000 - เด็กไดแสดงออกในทางที่ถูก - งานกีฬาและนันทนาการ

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ตองและสงเสริมความสัมพันธ สํานักการศึกษา

ที่ดีระหวางเด็กและผูปกครอง

มหาวนาราม โดยมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ
เชน การแสดงความสามารถ การตอบปญหา
การเลนเกม การแขงขันกีฬา การแจกของรางวัล

การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
มีเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรม
จํานวน 5,000 คน
77 โครงการดนตรีเพื่อ

- เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ

- จัดกิจกรรมแสดงดนตรีเพื่อเยาวชนและ

เยาวชนและประชาชน ประชาชนไดแสดงออกถึงความ ประชาชนในวันหยุดสุดสัปดาห ณ เวที
(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน - สามารถดานการแสดงดนตรีและ กลางแจงสวนสาธารณะทุงศรีเมือง
ภายในเขตเทศบาล)

รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน จํานวน 20 ครั้ง

200,000

200,000

200,000 - เยาวชนและประชาชนได - งานกีฬาและนันทนาการ

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แสดงออกถึงความสามารถ สํานักการศึกษา

ดานการแสดงดนตรี และรูจัก
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

