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สรุปโครงการที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีมติใหความเห็นชอบเพิ่มเติม
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559)
วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
-----------------------โครงการที่แกไข/เปลี่ยนแปลง
เดิม
1. โครงการอบรมและทัศนศึกษาศึกษาดูงานเพื่ อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองคกร
งบประมาณ
4,100,000 บาท

แกไข/เปลี่ยนแปลงเปน
1. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศเพื่ อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองคกร

งบประมาณ

14,550,000 บาท

โครงการที่เพิ่มเติม
ป 2557
1. โครงการกอสรางทางเทาถนนสรรพสิทธิ์ (ชวงถนนจงกลนิธารณ - ถนนผาแดง) งบประมาณ
2. โครงการกอสรางทางเทาถนนสุริยาตร (ชวงถนนแจงสนิท-ถนนชยางกู ร) ดานทิศเหนือ
งบประมาณ
3. โครงการกอสรางทางเทาถนนสรรพสิทธิ์ (ชวงถนนแจงสนิท-ถนนจงกลนิธารณ) งบประมาณ
4. โครงการกอสรางทางเทาถนนสุริยาตร (ชวงถนนชยางกูร - ถนนนครบาล)
งบประมาณ
5. โครงการกอสรางทางเทาถนนเทพโยธี (ชวงถนนพรหมราช- ถนนพิชิตรังสรรค) งบประมาณ
6. โครงการกอสรางทางเทาถนนเทพโยธี (ชวงถนนอุปลีสาน-ทางเขาสนามบินนานาชาติ)
งบประมาณ
7. โครงการกอสรางทางเทาถนนนครบาล(ชวงถนนพโลรังฤทธิ์- ถนนสรรพสิทธิ์) งบประมาณ
8. โครงการกอสรางทางเทาถนนพิชิตรังสรรค (ชวงอุปลีสาน- ถนนหลวง)
งบประมาณ
9. โครงการกอสรางทางเทาถนนพิชิตรังสรรค (ชวงถนนเทพโยธี- ถนนบูรพาใน) งบประมาณ
10. โครงการกอสรางทางเทาถนนอุปลีสาน (ชวงถนนเทพโยธี- ถนนบูรพาใน)
งบประมาณ
11. โครงการกอสรางทางเทาถนนอุปลีสาน(ชวงถนนแจ งสนิท-ถนนชยางกูร) ดานทิศใต
งบประมาณ
12. โครงการกอสรางทางเทาถนนเขื่อนธานี (ชวงถนนเทพโยธี-ถนนบูรพาใน)
งบประมาณ
13. โครงการกอสรางทางเทาถนนเขื่อนธานี (ชวงถนนยุทธภัณฑ- ถนนเทพโยธี) งบประมาณ
14. โครงการกอสรางทางเทาถนนบูรพาใน (ชวงถนนอุปลีสาน- ถนนสรรพสิทธิ์) งบประมาณ
15. โครงการกอสรางทางเทาถนนสรรพสิทธิ์ (ชวงถนนหลวง- ถนนบูรพาใน)
งบประมาณ
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- 187 16. โครงการกอสรางทางเทาถนนสรรพสิทธิ์ (ชวงถนนผาแดง- ถนนหลวง)
งบประมาณ 399,000
17. โครงการกอสรางทางเทาถนนสุริยาตร (ชวงถนนนครบาล- ถนนบูรพาใน)
งบประมาณ 808,000
18. โครงการกอสรางทางเทาถนนเทพโยธี (ชวงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนอุปลีสาน) งบประมาณ 465,000
19. โครงการกอสรางทางเทาถนนนครบาล (ชวงถนนสรรพสิทธิ์- ถนนอุปลีสาน) งบประมาณ 320,000
ฝงตรงขามวัดแจง
20. โครงการกอสรางทางเทาถนนศรีณรงค (ชวงถนนพนม - ถนนอุปราช) ดานทิศเหนือ
งบประมาณ 291,000
21. โครงการกอสรางทางเทาถนนพลแพน(ชวงถนนอุปลีสาน- ถนนสรรพสิทธิ์)
งบประมาณ 197,000
22. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริมแมน้ํามูล
งบประมาณ 5,000,000
23. โครงการกอสรางศาลากลางบา นบริเวณตลาดทาวังหิน
งบประมาณ 6,000,000
งบประมาณ 100,000
24. โครงการการพัฒนาสตรีและความเขมแข็งของครอบครัว
25. โครงการอบรมใหความรูดานผังเมืองแกประชาชน
งบประมาณ 100,000
26. โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล 3 เปนอาคารสํานั กงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
งบประมาณ 10,000,000
27. โครงการจัดทําปายชื่อซอยในเขตเทศบาล
งบประมาณ 2,800,000
28. โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
งบประมาณ 577,000
29. โครงการติด ตั้งชุดสแกนลายนิ้วมือพรอมลูกหมุนเช็คผูเขา-ออกในหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
งบประมาณ 200,000
30. โครงการกอสรางอาคารเรียนโรงเรีย นเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
งบประมาณ 5,000,000
31. โครงการจัดหาสนามเด็กเลนและเครื่องเลนสําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลื อง
งบประมาณ 1,000,000
32. โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในกองวิชาการและแผนงาน
งบประมาณ 757,800
33. โครงการปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
งบประมาณ 500,000
งบประมาณ 7,000,000
34. โครงการกอสรางอาคารสถานธนานุบาล 1
35. โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อใชในสถานธนานุบาล 1
งบประมาณ
13,000
36. โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว งบประมาณ 820,000

รวมโครงการทั้งสิ้น 37 โครงการ งบประมาณ 71,176,800 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- 188 -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 ถึง 2559)
เทศบาลนครอุบลราชธานี
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยว
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558 2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางทางเทา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา
ถนนสรรพสิทธิ์ (ชวงถนน ใหดียิ่งขึ้น
จงกลนิธารณ - ถนนผาแดง)

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 1,016 ตารางเมตร
และ อื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

949,000
(งบเทศบาล)

-

-

- การสัญจรไป-มาของประชาชน - สํานักการชาง
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

2 โครงการกอสรางทางเทา
ถนนสุริยาตร (ชวงถนน
แจงสนิท - ถนนชยางกูร)
ดานทิศเหนือ
3 โครงการกอสรางทางเทา
ถนนสรรพสิทธิ์ (ชวงถนน
แจงสนิท-ถนนจงกลนิธารณ)

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 518 ตารางเมตร
และ อื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 1,242 ตารางเมตร
และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

642,000
(งบเทศบาล)

-

-

- การสัญจรไป-มาของประชาชน
- สํานักการชาง
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

1,011,000
(งบเทศบาล)

-

-

- การสัญจรไป-มาของประชาชน
- สํานักการชาง
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

- เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา
ใหดียิ่งขึ้น

- เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา
ใหดียิ่งขึ้น

- 189 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558 2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

4 โครงการกอสรางทางเทา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา
ถนนสุริยาตร (ชวงถนน ใหดียิ่งขึ้น
ชยางกูร - ถนนนครบาล)

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 975 ตารางเมตร
และ อื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

1,136,000
(งบเทศบาล)

-

-

- การสัญจรไป-มาของประชาชน
- สํานักการชาง
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

5 โครงการกอสรางทางเทา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา
ถนนเทพโยธี (ชวงถนน ใหดียิ่งขึ้น
พรหมราช-ถนนพิชิตรังสรรค)

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 1,249 ตารางเมตร
และ อื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

1,144,000
(งบเทศบาล)

-

-

- การสัญจรไป-มาของประชาชน
- สํานักการชาง
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

6 โครงการกอสรางทางเทา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา
ถนนเทพโยธี (ชวงถนน ใหดียิ่งขึ้น
อุปลีสาน-ทางเขาสนามบิน
นานาชาติ)

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 752 ตารางเมตร
และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

614,000
(งบเทศบาล)

-

-

- การสัญจรไป-มาของประชาชน
- สํานักการชาง
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

7 โครงการกอสรางทางเทา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา
ถนนนครบาล (ชวงถนน ใหดียิ่งขึ้น
พโลรังฤทธิ์-ถนนสรรพสิทธิ)์

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 1,737 ตารางเมตร
และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

1,427,000
(งบเทศบาล)

-

-

- การสัญจรไป-มาของประชาชน
- สํานักการชาง
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

8 โครงการกอสรางทางเทา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา
ถนนพิชิตรังสรรค (ชวงถนน ใหดียิ่งขึ้น
อุปลีสาน - ถนนหลวง)

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 1,312 ตารางเมตร
และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

1,389,000
(งบเทศบาล)

-

-

- การสัญจรไป-มาของประชาชน
- สํานักการชาง
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

- 190 ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2557

2558 2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

9 โครงการกอสรางทางเทา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา
ถนนพิชิตรังสรรค (ชวงถนน ใหดียิ่งขึ้น
เทพโยธี - ถนนบูรพาใน)

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 1,631 ตารางเมตร
และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

1,225,000
(งบเทศบาล)

-

-

- การสัญจรไป-มาของประชาชน
- สํานักการชาง
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

10 โครงการกอสรางทางเทา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี

1,139,000

-

-

- การสัญจรไป-มาของประชาชน

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 1,520 ตารางเมตร

(งบเทศบาล)

ถนนอุปลีสาน (ชวงถนน

ใหดียิ่งขึ้น

เทพโยธี - ถนนบูรพาใน)

- สํานักการชาง

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

11 โครงการกอสรางทางเทา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา
ถนนอุปลีสาน (ชวงถนน

ใหดียิ่งขึ้น

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี

695,000

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 610 ตารางเมตร

(งบเทศบาล)

แจงสนิท - ถนนชยางกูร)

และอื่นๆ

ดานทิศใต

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

12 โครงการกอสรางทางเทา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา
ถนนเขื่อนธานี (ชวงถนน

ใหดียิ่งขึ้น

เทพโยธี - ถนนบูรพาใน)

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี

1,216,000

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 1,386 ตารางเมตร

(งบเทศบาล)

-

-

- การสัญจรไป-มาของประชาชน

- สํานักการชาง

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

-

-

- การสัญจรไป-มาของประชาชน

- สํานักการชาง

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

13 โครงการกอสรางทางเทา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา
ถนนเขื่อนธานี (ชวงถนน
ยุทธภัณฑ - ถนนเทพโยธี)

ใหดียิ่งขึ้น

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี

1,231,000

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 540 ตารางเมตร

(งบเทศบาล)

และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

-

-

- การสัญจรไป-มาของประชาชน
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

- สํานักการชาง

- 191 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

14 โครงการกอสรางทางเทา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา
ถนนบูรพาใน (ชวงถนน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ใหดียิ่งขึ้น

อุปลีสาน - ถนนสรรพสิทธิ์)

งบประมาณและที่มา
2557

2558 2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี

391,000

-

-

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 490 ตารางเมตร

(งบเทศบาล)

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ
- การสัญจรไป-มาของประชาชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
- สํานักการชาง

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

15 โครงการกอสรางทางเทา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา
ถนนสรรพสิทธิ์ (ชวง

ใหดียิ่งขึ้น

ถนนหลวง - ถนนบูรพาใน)

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี

70,000

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 632 ตารางเมตร

(งบเทศบาล)

-

-

- การสัญจรไป-มาของประชาชน

- สํานักการชาง

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

16 โครงการกอสรางทางเทา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี

399,000

ถนนสรรพสิทธิ์ (ชวงถนน ใหดียิ่งขึ้น

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 845 ตารางเมตร

(งบเทศบาล)

ผาแดง - ถนนหลวง)

และอื่นๆ

-

-

- การสัญจรไป-มาของประชาชน

- สํานักการชาง

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

17 โครงการกอสรางทางเทา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา
ถนนสุริยาตร (ชวงถนน

ใหดียิ่งขึ้น

นครบาล - ถนนบูรพาใน)

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 1,019 ตารางเมตร

808,000

-

-

(งบเทศบาล)

- การสัญจรไป-มาของประชาชน

- สํานักการชาง

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

18 โครงการกอสรางทางเทา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา
ถนนเทพโยธี (ชวงถนน
สรรพสิทธิ์ - ถนนอุปลีสาน)

ใหดียิ่งขึ้น

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี

465,000

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 584 ตารางเมตร

(งบเทศบาล)

และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

-

-

- การสัญจรไป-มาของประชาชน
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

- สํานักการชาง

- 192 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

19 โครงการกอสรางทางเทา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา
ถนนนครบาล (ชวงถนน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ใหดียิ่งขึ้น

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร

สรรพสิทธิ์ - ถนนอุปลีสาน)

และอื่นๆ

ฝงตรงขามวัดแจง

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

20 โครงการกอสรางทางเทา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี

ถนนศรีณรงค(ชวงถนนพนม ใหดียิ่งขึ้น

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 364 ตารางเมตร

- ถนนอุปราช)ดานทิศเหนือ

และอื่นๆ

งบประมาณและที่มา
2557

2558 2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

320,000

-

-

(งบเทศบาล)

291,000

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ
- การสัญจรไป-มาของประชาชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
- สํานักการชาง

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

-

-

(งบเทศบาล)

- การสัญจรไป-มาของประชาชน

- สํานักการชาง

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

21 โครงการกอสรางทางเทา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทางเทา
ถนนพลแพน (ชวงถนน
อุปลีสาน - ถนนสรรพสิทธิ์)

ใหดียิ่งขึ้น

- กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 245 ตารางเมตร
และอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

197,000
(งบเทศบาล)

-

-

- การสัญจรไป-มาของประชาชน
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

- สํานักการชาง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนริม
- ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบบริเวณริมแมน้ํามูล 5,000,000
ริมแมน้ํามูล
แมน้ํามูลใหมีสภาพที่สวยงาม อาทิเชน ถนน ทางเทา ไฟฟาแสงสวาง ปลูก (งบเทศบาล)

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ
- ริมแมน้ํามูลมีสภาพ
ภูมิทัศนที่สวยงาม เปน

เปนสถานที่จัดงาน สถานที่

ไมดอก-ไมประดับ ฯลฯ เปนตน

สถานที่จัดงาน สถานที่

พักผอนหยอนใจและออก

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

พักผอน และสถานที่ออก-

กําลังกายของประชาชน

- สํานักการชาง

กําลังกายของประชาชน

23 โครงการกอสรางศาลา

- เพื่อใหชุมชนมีสถานที่สําหรับ - กอสรางศาลากลางบานบริเวณตลาดทาวังหิน

กลางบานบริเวณตลาด

จัดงาน และมีสถานที่พักผอน พรอมปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบจํานวน 1 หลัง

ทาวังหิน

หยอนใจของประชาชน
ภายในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

-

6,000,000
(งบเทศบาล)

-

- ชุมชนมีสถานที่สําหรับ
จัดงาน และมีสถานที่
พักผอนหยอนใจของ
ประชาชนในชุมชนและ
พื้นที่ใกลเคียง

- สํานักการชาง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
1) แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมใหแกประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปเปาาหมาย
หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

24 โครงการพัฒนาสตรีและ - เพื่อเสริมสรางความรักความเขาใจ - จัดอบรมใหความรูแกสตรี ผูนําชุมชน
ความเขมแข็งของครอบครัว และความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก ทั้ง 106 ชุมชน ในเขตเทศบาล
ภายในครอบครัว รวมทั้งใหสมาชิกใน - จัดทําเอกสารเผยแพรใหความรูใหกับ
ครอบครัวตระหนักถึงความสําคัญของ ชุมชนภายในเขตเทศบาล
สถาบันครอบครัว
- เพื่อเพิ่มเติมความรูความเขาใจใน
เปาหมาย
บทบาทหนผลลั
าที่ของสมาชิ
กในครอบครั
ว
พทที่คาดว
า
และปลูกฝงวิถีชีวิตที่ดี รวมทั้งสงเสริม
การมีสวนรวมในการรับผิดชอบ ปองกัน
และแกไขตอสังคม

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

-

-

(งบเทศบาล)

ผลลัพพทททที่คี่คาดว
าดวาา
ผลลั
จะไดรับ

หน
ยงาน
หนววยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนมีความรักความเขาใจ - กองสวัสดิการสังคม

และมีความสัมพันธที่ดีระหวาง
สมาชิกภายในครอบครัว รวมทั้ง
ตระหนักถึงความสําคัญของ
สถาบันครอบครัว
- ประชาชนมี
วามเข
ผลลัพความรู
ทที่คคาดว
า าใจ
ในบทบาทหน
ผลลัพาทีท่ขทองสมาชิ
ี่คาดวา กใน
ครอบครัวและปลูกฝงวิถีชีวิตที่ดี
รวมทั้งมีสวนรวมในการรับผิดชอบ

ปองกัน และแกไขตอสังคม

หนวยงาน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 6 การบริหารแบบมุงสัมฤทธิ์
5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
1) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

25 โครงการอบรมใหความรู - เพื่อใหเจาหนาที่เทศบาล พนักงาน
ดานผังเมืองแกประชาชน จางของเทศบาล และประชาชน
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ไดรับความรูเกี่ยวกับกฏหมายดาน
ผังเมือง และการควบคุมอาคาร
ที่ถูกตอง สามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปใชในชีวิตประจําวันได

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

- จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฏหมาย
100,000
ดานผังเมือง และการควบคุมอาคารที่ (งบเทศบาล)
ถูกตองแกเจาหนาที่เทศบาล พนักงานจาง
ของเทศบาล และประชาชนผูสนใจ

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เจาหนาที่เทศบาล พนักงาน
- สํานักการชาง
จางของเทศบาล และประชาชน
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ไดรับความรูเกี่ยวกับกฏหมายดาน
ผังเมือง และการควบคุมอาคาร
ที่ถูกตอง สามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปใชในชีวิตประจําวันได
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2)
ฒนาปรั
ฒนาเครื
อ เครื่องใช ฬและสถานที
9.1แนวทางการพั
แนวทางการพั
ฒนาสบงปรุ
เสริงและพั
มและพั
ฒนากี่อฬงมืาสากลและกี
าพื้นบาน ่ในการปฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 โครงการปรับปรุงอาคาร - เพื่อใหมีพื้นที่บริการอยาง - กอสรางปรับปรุงอาคารตลาดสด
ตลาดสดเทศบาล 3 เปน เพียงพอ เหมาะสม สะดวก

เทศบาล 3 ใหเปนอาคารสํานักงาน

อาคารสํานักงานเทศบาล รวดเร็วและรองรับการให

พรอมทั้งตกแตงภายในอาคาร ปรับปรุง

นครอุบลราชธานี

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000,000

-

-

(งบเทศบาล)

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีพื้นที่บริการประชาชนอยาง - สํานักการชาง

เพียงพอ เหมาะสม สะดวก
รวดเร็วและรองรับการให

บริการประชาชนอยางเหมาะสม ภูมิทัศนโดยรอบ และอื่นๆ

บริการประชาชนในอนาคต

- เพื่อลดภาระของประชาชน (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

- ลดภาระของประชาชนใน

ในการติดตอราชการ เนื่องจาก

การติดตอราชการเนื่องจาก

เปนการรวมสวนราชการที่

เปนการรวมสวนราชการที่

กระจายอยูตามสถานที่ตางๆ

กระจายอยูตามสถานที่ตางๆ

ใหรวมศูนยอยูที่เดียว

ใหรวมศูนยอยูที่เดียวกัน

- เพื่อใหมีพื้นที่ปฏิบัติงานและ

- มีพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่

พื้นที่จัดเก็บพัสดุอยางเพียงพอ
สําหรับเจาหนาที่ของแตละ
สวนราชการของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

เก็บพัสดุที่เพียงพอสําหรับ
เจาหนาที่ของแตละสวนราชการ

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี

27 โครงการจัดทําปายชื่อ - เพื่อแบงพื้นที่ชุมชนใหเกิด - จัดทําปายชื่อซอยสําหรับชุมชนภายใน 2,800,000 2,100,000 2,100,000 -การแบงพื้นที่ชุมชนเกิด
- สํานักการชาง
ซอยในเขตเทศบาล
ความชัดเจนและอํานวยความ เขตเทศบาล พรอมติดตั้ง ดังนี้
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความชัดเจนและเกิดความ
สะดวกในการติดตอประสานงาน 1. ป 2557 จํานวน 400 ซอย
สะดวกในการติดตอประสานงาน
ระหวางชุมชนกับเทศบาล
2. ป 2558 จํานวน 300 ซอย
ระหวางชุมชนกับเทศบาล
3. ป 2559 จํานวน 300 ซอย

9.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬาพื้น- บ197
านที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

28 โครงการจัดหาครุภัณฑ - เพื่อใหโรงเรียนมีเครื่องมือ - จัดซื้อครุภัณฑ ดังนี้
เพื่อใชในโรงเรียน
เครือ่ งใชที่เพียงพอ และเพิ่ม
เทศบาล 2 หนองบัว ประสิทธิภาพในการเรียน
1. เครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง .
การสอน
2. โตะทํางานระดับ 3-6 พรอมติดตั้ง
กระจก จํานวน 6 ชุด
3. พัดลมโคจรติดเพดาน จํานวน
20 เครื่อง
4. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

577,000

-

-

(งบเทศบาล)

(180,000)
(30,000)

-

-

(40,000)

-

-

(240,000)

-

-

5. จอรับภาพ จํานวน 6 จอ

(27,000)

-

-

6. ชุดคอมพิวเตอรแมขายพรอมโปรแกรม

(60,000)

-

-

-

-

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ
- โรงเรียนมีเครื่องมือ
เครื่องใชที่เพียงพอและ
การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
- โรงเรียนเทศบาล 2
หนองบัว

จํานวน 6 เครื่อง

บริหารหองสมุด จํานวน 1 ชุด

29 โครงการติดตั้งชุดสแกน - เพื่อจัดความเปนระเบียบ - ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จํานวน 200,000
1 ชุด พรอมอุปกรณประกอบการติดตั้ง (งบเทศบาล)
ลายนิ้วมือพรอมลูกหมุน ในการเขา-ออกภายใน
เช็คผูเขา-ออกในหองสมุด หองสมุด และตรวจเช็คผูเขา
โรงเรียนเทศบาล 2 ใชบริการ
หนองบัว

- สรางความเปนระเบียบ - โรงเรียนเทศบาล 2
ใหกับผูใชบริการในการเขา- หนองบัว
ออกภายในหองสมุด และ
ทราบจํานวนผูเขาใชบริการ
ในแตละวัน

9.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬาพื้น- บ198
านที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30 โครงการกอสรางอาคาร - เพื่อใหโรงเรียนมีอาคารเรียน - กอสรางอาคารเรียนพรอมปรับปรุง

5,000,000

-

-

เรียน โรงเรียนเทศบาล5 ที่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน ภูมิทัศนโดยรอบอาคาร และอื่นๆ

(งบเทศบาล)

ชุมชนกานเหลือง

31 โครงการจัดหาสนาม

ที่เพิ่มขึ้น

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

- เพื่อใหโรงเรียนมีสนาม

- ปรับปรุงกอสรางสนามเด็กเลน พรอม 1,000,000

เด็กเลนและเครื่องเลน เด็กเลนและเครื่องเลนสําหรับ จัดหาครุภัณฑเครื่องเลน อาทิเชน

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ
- โรงเรียนมีอาคารเรียนที่

- โรงเรียนเทศบาล5

เพียงพอกับจํานวนนักเรียน

ชุมชนกานเหลือง

ที่เพิ่มขึ้น
-

-

(งบเทศบาล)

- โรงเรียนมีสนามเด็กเลน

- โรงเรียนเทศบาล5

และเครื่องเลนสําหรับ

ชุมชนกานเหลือง

สําหรับนักเรียน โรงเรียน เด็กนักเรียนไดเลนสนุกสนาน ชุดมหาสนุก ชุดกระดานลื่นและชิงชา

เด็กนักเรียนไดเลนสนุกสนาน

เทศบาล 5 ชุมชน

เพลิดเพลินและพัฒนา

เพลิดเพลินและพัฒนา

กานเหลือง

สมรรถภาพทางดานรางกาย ฉลามนอย โยกเยกไดโนเสาร และอื่นๆ

สมรรถภาพทางดานรางกาย

ใหแข็งแรง

ใหแข็งแรง

ชุดกระดานลื่นปราสาทนอย โยกเยก
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

32 โครงการจัดหาครุภัณฑ - เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ - จัดซื้อครุภัณฑสําหรับฝายประชาสัมพันธ
เพื่อใชในกองวิชาการและ เครื่องใชที่เพียงพอ และเพิ่ม ดังนี้
แผนงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 1.กลองวีดีโอพรอมอุปกรณเสริม
จํานวน 2 ตัว
2.กลองบันทึกภาพนิ่งดิจิตอล
จํานวน 2 ตัว

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

-

(532,400)

-

-

(225,400)

-

-

757,800
(งบเทศบาล)

- หนวยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใชที่เพียงพอและ
เพิ่มการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- กองวิชาการและ
แผนงาน

9.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬาพื้น- บ199
านที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

33 โครงการปรับปรุงอาคาร - เพื่อปรับปรุงอาคารกอง - ปรับปรุงทาสีอาคารกองสาธารณสุข 500,000
กองสาธารณสุข
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม
(งบเทศบาล)
และสิ่งแวดลอม
ใหมีความสวยงาม และสราง 1. งานทาสี
บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 2. งานตัวหนังสือโลหะ
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

-

-

- กองสาธารณสุข
- อาคารกองสาธารณสุข
ไดรับการปรับปรุงใหมีความ และสิง่ แวดลอม
สวยงาม และเกิดบรรยากาศ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน

7,000,000
(งบเทศบาล)

-

-

- มีอาคารที่เหมาะสม สวยงาม - สถานธนานุบาล 1

-กอสรางอาคารสถานธนานุบาล1
34 โครงการกอสรางอาคาร - เพื่อปรับปรุงอาคาร
สถานธนานุบาล 1
สถานธนานุบาลใหเหมาะสม พรอมปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ
สวยงาม เอื้อตอการปฏิบัติงาน (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

เอื้อตอการปฏิบัติงานรวมทั้ง
รองรับประชาชนผูมาใช

และใหบริการประชาชนได

บริการไดสะดวก รวดเร็ว

สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

มากยิ่งขึ้น

35 โครงการจัดหาครุภัณฑ - เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ - จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร
เพื่อใชในสถานธนานุบาล1 เครื่องใชที่เพียงพอ และเพิ่ม จํานวน 1 เครื่อง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

13,000
(งบเทศบาล)

-

-

- หนวยงานมีเครื่องเครื่องใชที่ - สถานธนานุบาล 1

เพียงพอและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- 200 -

3)
ฒนาปรั
ฒนาระบบปฏิ
บัติงานและเครื
สารสนเทศ
9.1แนวทางการพั
แนวทางการพั
ฒนาสบงปรุ
เสริงและพั
มและพั
ฒนากีฬาสากลและกี
ฬาพือ้นขบาายเทคโนโลยี
น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

36 โครงการปรับปรุงระบบ - เพื่อใหระบบการใหบริการ
เครือขายคอมพิวเตอรใน ขอมูลภายในเครือขายเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล 2
มีความเสถียรและปลอดภัย
หนองบัว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี้
- ระบบเซิฟเวอรเครือขาย จํานวน 1 ชุด
- ติดตั้งระบบแลนดเครือขาย จํานวน1ชุด

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

820,000
(งบเทศบาล)
(800,000)
(20,000)

-

-

-

-

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เครื่องแมขายมีความเสถียร -โรงเรียนเทศบาล2
หนองบัว
การสงผานขอมูลมีความ
รวดเร็วและระบบการจัดเก็บ
ขอมูลมีความปลอดภัยมากขึ้น

