แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

“เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน”

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนสุรศักดิ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ ๐ - ๔๕๒๕ - ๐๓๓๓ ต่อ ๑๓๐๖
www.ubon.go.th e-mail : planning_budg@yahoo.co.th

สรุปงบประมาณ จําแนกตามยุทธศาสตร
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ยุทธศาสตร

ป 2557
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2558
ป 2559
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท)
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคการบริหารสวนจังหวัด

8

2,784,350

-

-

-

-

8

2,784,350

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของทองถิ่น

2

300,300,000

-

-

-

-

2

300,300,000

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

15

50,570,000

-

-

-

-

15

50,570,000

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

44

123,432,000

-

-

-

-

44

123,432,000

ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

1

3,000,000

-

-

-

-

1

3,000,000

70

480,086,350

0

0

0

0

70

480,086,350

รวม

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

1

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แนวทางที่ 1 สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ของ
สํานักปลัด
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
อุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้มีครุภัณฑ์ - จัดหาครุภัณฑ์ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
ที่เหมาะสม และ
1 เครื่องอัดภาพ รายละเอียดดังนี้
- ความละเอียดภาพ ไม่น้อยกว่า 300 dpi
เพียงพอ ในการ
- สามารถอัดภาพสูงสุด ขนาดไม่น้อยกว่า 6X8 นิ้ว
ดําเนินงานของ
- มีช่อง USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
องค์การบริหาร
2 เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้
ส่วนจังหวัด และ
- ตู้ลําโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จํานวน 2 ตู้
การบริการประชาชน
- พาวเวอร์มิกซ์ กําลังขยายไม่น้อยกว่า 470 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง
- ไมค์โครโฟนพร้อมสาย จํานวน 1 ชุด
3 กลองยาวพร้อมเครื่องเสียง ประกอบด้วย
- กลองยาว จํานวน 5 ใบ
- พิณทองใส จํานวน 1 ดวง
- กลองรํามะนากระทุ้ง จํานวน 3 ใบ
- กลองซิ่งพาเลซ จํานวน 1 ชุด
- ฉาบ จํานวน 1 คู่

งบประมาณ
ผลที่คาดว่า
และที่มา
จะได้รับ
2557
(บาท)
435,100 - องค์การบริหาร
1 เครื่อง 100,000 ส่วนจังหวัดมีครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน และ
การบริการประชาชน
2 ชุด
66,100

1

ชุด

90,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

2

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แนวทางที่ 1 สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4

5

- ลําโพงฮอร์น จํานวน 5 ตัว
- เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 เครื่อง
- เอ็ฟเฟค จํานวน 1 ตัว
- ชุดสายไฟ จํานวน 1 ชุด
- แบตเตอรี่รถยนต์ จํานวน 1 ตัว
- เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่ จํานวน 1 เครื่อง
- ชุดอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
เครื่องปั้มน้ําบาดาลพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง มีรายละเอียด ดังนี้
- กําลังไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า
- อุปกรณ์ควมคุมไฟฟ้า
เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงระบบน้ําเย็น รายละเอียด ดังนี้
- แรงดันน้ําสูงสุด ไม่น้อยกว่ 180 บาร์
- มอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4.9 แรงม้า
- สายฉีดน้ํา ยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร

งบประมาณ
และที่มา
2557
(บาท)

2 เครื่อง

100,000

1 เครื่อง

49,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

3

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แนวทางที่ 1 สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6

2 โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ของ
กองการ
เจ้าหน้าที่

เครื่องขัดพื้นแบบสวิง มีรายละเอียด ดังนี้
- สามารถปรับระดับความสูงต่ําได้
- ขนาดแปรง ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
- ความเร็วไม่น้อยกว่า 175 รอบ/นาที

- เพื่อให้มีครุภัณฑ์ - จัดหาครุภัณฑ์ของกองการเจ้าหน้าที่ ดังนี้
ที่เหมาะสม และ
1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค รายละเอียดดังนี้
1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็ว
เพียงพอ ในการ
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz จํานวน 1 หน่วย
ดําเนินงานของ
1.2 มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
องค์การบริหาร
1.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จํานวน
ส่วนจังหวัด และ
1 หน่วย
การบริการประชาชน
1.4 มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
1.5 มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย

งบประมาณ
และที่มา
2557
(บาท)
1 เครื่อง 30,000

1 เครื่อง

43,250
19,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- องค์การบริหาร
กองการเจ้าหน้าที่
ส่วนจังหวัดมีครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน และ
การบริการประชาชน

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

4

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แนวทางที่ 1 สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2

3

1.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
1.7 สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) รายละเอียดดังนี้
2.1 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
2.2 มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
2.3 มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
2.4 มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกว่า
2.5 สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Lagal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
ตู้เก็บเอกสาร ทําด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ดเคลือบผิวเมลามีน ดังนี้
3.1 ตู้เอกสารสูงบานเปิด บนกระจก-ล่างทึบ ขนาด 80x40x160 ซม. จํานวน 1 หลัง
3.2 ตู้เอกสารไม้ 2 บาน ขนาด 80x40x80 ซม. จํานวน 1 หลัง
3.3 ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก ขนาด 42x52x60 ซม. จํานวน 1 หลัง
3.4 ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก ขนาด 42x52x60 ซม. จํานวน 1 หลัง

งบประมาณ
และที่มา
2557
(บาท)

1 เครื่อง

3,500

4

20,750

หลัง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559

5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แนวทางที่ 4 พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
56,000
-

1 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการภายใน
อาคารสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

- เพื่อปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการให้สามารถ
อํานวยความสะดวกต่อประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ

- ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 1 แห่ง (ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด)

2 โครงการปรับปรุงสถานีวิทยุ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

- เพื่อให้สถานีวิทยุองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ปรับปรุงสถานีวิทยุองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์แสดง
สินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ชั้น 2
จํานวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

90,000

-

- ปรับปรุงห้องน้ําภายในสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
จํานวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

100,000

-

3 โครงการปรับปรุงห้องน้ําองค์การ - เพื่อปรับปรุงห้องน้ําให้สามารถ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รองรับการใช้บริการแก่เจ้าหน้าที่
และประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการอย่าง
ทั่วถึง และสามารถร่วม
เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นได้

สํานักปลัดฯ

-

- สถานีวิทยุองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สามารถใช้จัดรายการวิทยุได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ

-

- ห้องน้ําสามารถรองรับการ
ใช้บริการสําหรับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้
เพียงพอ

สํานักปลัดฯ

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559

6

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แนวทางที่ 4 พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
990,000
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
เกิดความพึงพอใจในการ
บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี

สํานักปลัดฯ

4 โครงการปรับปรุงลานจอดรถ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

- เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมา - ปรับปรุงลานจอดรถองค์การบริหาร
ติดต่อราชการ
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 1 แห่ง
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีให้
สวยงาม เป็นที่ประทับใจต่อผู้มา
ติดต่อราชการ

- ปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 1 แห่ง
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)

100,000

-

-

- ประชาชนที่มาติดต่อราชการ สํานักปลัดฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี เกิดความพึงพอใจ

6 โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี

- เพื่อปรับปรุงอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานีให้สวยงาม เป็นที่
ประทับใจต่อผู้มาติดต่อราชการ

- ปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน
1 แห่ง (ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)

970,000

-

-

- ประชาชนที่มาติดต่อราชการ สํานักปลัดฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี เกิดความพึงพอใจ

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการ To Be Number One 1. เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในโรงเรียน
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามโครงการ To
Be Number One อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ To Be Number One
2. ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
โครงการและจัดกิจกรรมต่างๆ

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)
300,000
1. นักเรียนมีจิตสํานึกและเห็น
ความสําคัญของการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
มีภูมิคุ้มกันทางจิตในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
3. นักเรียนสามารถสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้ด้วยตนเอง

หน่วยงาน

กอง
การศึกษาฯ

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

8

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
แนวทางที่ 5 พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน
ที่

โครงการ

1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
แบบพอเพียง ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ สาธิต
ถ่ายทอดข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับ
การเกษตรและการปศุสัตว์ให้องค์กร
ภาครัฐ เอกชน สมาคมชมรมต่างๆ
ตลอดจนเกษตรกรประชาชนทั่วไป
ได้ศึกษาหาความรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบ
พอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท) (บาท)
300,000,000
- เป็นสถานที่ให้ความรู้และถ่ายทอด กองส่งเสริมฯ
ความรู้วิชาการด้านการเกษตรและ
การปศุสัตว์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน สมาคม ชมรมต่างๆ
ตลอดจนเกษตรกร ประชาชนทั่วไป

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์เอื้ออาทรคน
พิการ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 1 แห่ง ประกอบด้วย
1. รื้อถอนปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูง
ระยะทาง 180 เมตร
2. รื้อถอนปรับปรุงคอนไม้ จํานวน 10 ท่อน
3. ติดตั้งดรอพเอ้าท์ป้องกันระบบจําหน่าย
จํานวน 3 ชุด

1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ ตําบล
แจระแม อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

- เพื่อให้มีระบบไฟฟ้า
เพียงพอสําหรับใช้ทํางาน
- เพื่อความปลอดภัยในการ
ทํางาน

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

- เพื่อให้ประชาชนเดินทาง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ.คําครั่ง ม.7 ต.คําครั่ง - บ.โพนงาม ม.8
สัญจรไป - มา ได้สะดวก
ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 0.450 กม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000
-

1,000,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- มีระบบไฟฟ้าเพียงพอและ กองส่งเสริม
มีความปลอดภัยในการทํางาน คุณภาพชีวิต

- ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

- เพื่อให้ประชาชนเดินทาง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ.โนนจิก ม.12 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม สัญจรไป - มา ได้สะดวก
บ.นาเรืองม.1 ต.นาเรือง อ.นาเยีย
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ระยะทาง 0.450 กม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

- เพื่อให้ประชาชนเดินทาง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ.ท่าโพธิ์ศรี ม.1 ต.ท่าโพธิ์ศรี - บ.ม่วง
สัญจรไป - มา ได้สะดวก
ม.10 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ระยะทาง 0.450 กม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

1,000,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

กองช่าง

- ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ประชาชนเดินทาง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ.นาทุ่ง ม.3 ต.กุดประทาย - บ.คําครั่ง
สัญจรไป - มา ได้สะดวก
ม.7 ต.คําครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 0.450 กม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.

6 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง - เพื่อให้ประชาชนเดินทาง -ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
โดยวิธี Pavement In-Place สัญจรไป - มา ได้สะดวก
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement
In-Place Recycling) สาย บ.นาคํา ม.5
Recycling
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ต.สมสะอาด - เชื่อมทางหลวงหมายเลข
2171 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กว้าง
6.00 เมตร ระยะทาง 0.900 กม.หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

3,000,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

กองช่าง

- ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง - เพื่อให้ประชาชนเดินทาง -ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement
โดยวิธี Pavement In-Place สัญจรไป - มา ได้สะดวก
In-Place Recycling) สาย บ.คํากลาง ม.5
Recycling
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ต.ป่าโมง - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 24
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กว้าง
6.00 เมตร ระยะทาง 0.910 กม.หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,460 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ประชาชนเดินทาง -ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement
สัญจรไป - มา ได้สะดวก
In - Place Recycling) สาย บ.ดอนก่อ
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ม.3 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา เชื่อมทางหลวง
หมายเลข 2134 อ.ตระการพืชผล
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
2.340 กม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
14,040 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,100,000
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling

- เพื่อให้ประชาชนเดินทาง -ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement
สัญจรไป - มา ได้สะดวก
In - Place Recycling) สาย บ.ดอนตูม
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ม.6 ต.โนนกุง - บ.คําแคนใหญ่ ม.4
ต.ถ้ําแข้ อ.ตระการพืชผล ผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ระยะทาง 1.820 กม.หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,100 ตร.ม.

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling

- เพื่อให้ประชาชนเดินทาง -ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement
สัญจรไป - มา ได้สะดวก
In - Place Recycling) สาย บ.โนนสําราญ
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ม.6 ต.ถ้าํ แข้ - บ.โนนกุง ม.1
อ.ตระการพืชผล ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ระยะทาง 1.190กม.หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,140 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,100,000
-

4,900,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

กองช่าง

- ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ประชาชนเดินทาง -ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement
สัญจรไป - มา ได้สะดวก
In - Place Recycling) สาย บ.โนนกุง
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ม.1 - บ.ร่องหมู ม.7 ต.โนนกุง บ.ท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
1.500 กม.หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
7,500 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,900,000
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง - เพื่อให้ประชาชนเดินทาง -ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement
โดยวิธี Pavement In-Place สัญจรไป - มา ได้สะดวก
In - Place Recycling) สาย อบ.3079
Recycling
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น บ.ดอนโทน ต.ขุหลุ - บ.คําแคนน้อย
ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ระยะทาง 1.190 กม.หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,140 ตร.ม.
13 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง - เพื่อให้ประชาชนเดินทาง -ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement
โดยวิธี Pavement In-Place สัญจรไป - มา ได้สะดวก
In - Place Recycling) สาย อบ.2026
Recycling
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น บ.กุดข้าวปุ้น ต.ข้าวปุ้น - บ.บก
ต.หนองทันน้ํา อ.กุดข้าวปุ้น ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.160 กม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,960 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,980,000
-

4,990,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

กองช่าง

- ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง - เพื่อให้ประชาชนเดินทาง -ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement
โดยวิธี Pavement In-Place สัญจรไป - มา ได้สะดวก
In - Place Recycling) สาย แยก
Recycling
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ทล.2134 บ.คําไหล ม.6 - บ.กุง ม.5
ต.คําเจริญ อ.ตระการพืชผล ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.190 กม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,140 ตร.ม.
15 โครงการก่อสร้างขยายท่อลอด - เพื่อให้ประชาชนเดินทาง -ก่อสร้างขยายท่อลอดเหลี่ยม (Box
Culvert) ถนนสาย อบ 3174 บ.ด่านฮัง - บ.
เหลี่ยม (Box Culvert) ถนน สัญจรไป - มา ได้สะดวก
นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง
สาย อบ 3174 บ.ด่านฮัง - บ. รวดเร็ว มีความปลอดภัย
นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 6.00 ม. ขนาด 3-1.50x1.50 ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนของจังหวัด
อุบลราชธานี)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,980,000
-

500,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

กองช่าง

- ประชาชนเดินทางสัญจร
ไป - มา ได้สะดวก รวดเร็ว
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

กองพัฒนาชนบท

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

1 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ บ.ก้านเหลือง ม.3
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

2 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

2,500,000
- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ บ.โนนธาตุ ม.6
ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

3 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ บ.หนองบ่อ ม.1
ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

4 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

2,500,000
- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านนาดูน
ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ ศาลากลางบ้าน บ้านเอ้
ม.6 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

6 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านหนองโน
หนองดูน ม.11 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร
ยาว 45 เมตร (รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบจ.
กําหนด)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

2,500,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

21

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านหวาง
(ร.ร.เก่า) ต.ชีทวน อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร
ยาว 45 เมตร (รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบจ.
กําหนด)

8 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ สนามกีฬา อบต.ท่าไห
ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

2,500,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

22

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านท่าค้อ
ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

10 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ ศาลากลางบ้าน
หนองแสง ต.ท่าไห อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร
ยาว 45 เมตร (รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบจ.
กําหนด)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

2,500,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

23

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านผักแว่น
ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

12 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้าน
ไทยโพนทราย ต.บ้านไทย
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

2,500,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

24

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ บ้านไทย ม.1,2
ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

14 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ บ้านโพนทอง
(สนามร.ร.เก่า บ้านโพนทอง)
ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

2,500,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

25

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

15 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านนาแก้ว
ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

16 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

2,500,000
- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนกลางใหญ่
ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

26

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ บ้านโคก
(ศูนย์อีสานเขียว) ต.กลางใหญ่
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

18 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ สนามโรงเรียนเก่า
บ้านไผ่ ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร
ยาว 45 เมตร (รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบจ.
กําหนด)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

2,500,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

27

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

19 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

20 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

2,500,000
- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านนาคําใหญ่
ต.นาคําใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

28

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านแสงน้อย
ต.นาคําใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

22 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ สนามกีฬา
อบต.สร้างถ่อ ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร
ยาว 45 เมตร (รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบจ.
กําหนด)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

2,500,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

29

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านกุดตากล้า
ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

24 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนหนองห้าง
หนองกวาง ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร
ยาว 45 เมตร (รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบจ.
กําหนด)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

2,500,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

30

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

25 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนหนองขอน
วิทยา ต.หนองขอน อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร
ยาว 45 เมตร (รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบจ.
กําหนด)

26 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

2,500,000
- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนนาคําวิทยา
ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

31

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

27 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านหนองไหล
ม.1 ต.หนองขอน อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร
ยาว 45 เมตร (รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบจ.
กําหนด)

28 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านหนองช้าง
ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

2,500,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

32

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

29 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์บ้านหนอง-ตอแก้ว
ม.4 ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

30 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ หลังองค์การบริหาร
ส่วนตําบล บ้านหัวเรือทอง ม.16
ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

2,500,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

33

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านสว่าง
หนองเสือ ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร
ยาว 45 เมตร (รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบจ.
กําหนด)

32 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล 2
บ้านหนองก่าน ม.12 ต.หัวเรือ
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง
25 เมตร ยาว 45 เมตร (รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
อบจ.กําหนด)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

2,500,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

34

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

33 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้าน
ดอนแดงใหญ่ ม.2 ต.หนองเหล่า
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

34 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ วัดบ้านด้ามพร้า ม.4
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

2,500,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

35

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

35 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ บ้านดอนแค ม.6
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

36 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

2,500,000
- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ บ้านดอนยูง ม.12
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

36

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

37 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านหัวดูน ม.21
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

38 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

2,500,000
- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ หลังองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพนเมือง ต.โพนเมือง
อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

37

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
-

39 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านทัน
ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

40 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงจากการออกกําลังกาย

2,500,000
- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
พร้อมอุปกรณ์ บ้านหนองมะนาว
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบจ.กําหนด)

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

- เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการออกกําลังกาย

กองช่าง

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

38

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 พัฒนาการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดหาแผงเหล็ก เพื่อใช้ใน - เพื่อใช้สําหรับกั้นเขตหวงห้าม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดเหตุต่างๆ บรรเทา
สาธารณภัย
- เพื่อใช้แบ่งเขตการทํางาน/
กันพื้นที่สําหรับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- จัดหาแผงเหล็ก ขนาดสูง 100 ซม. ยาว 100,000
200 ซม. ขาตั้งกว้าง 40 ซม. จํานวน 40
อัน (ตามแบบ อบจ.กําหนด)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี มีแผงเหล็ก
สําหรับกั้นเขตหวงห้าม กรณี
เกิดเหตุต่างๆ
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี มีแผงเหล็ก
สําหรับแบ่งเขตการทํางาน/
กันพื้นที่สําหรับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน

กองทรัพยากรฯ

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

39

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 พัฒนาการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้ประมาณการค่าใช้จ่าย
2 โครงการจ้างสํารวจออกแบบ
ประมาณการและรับรองโครงการ และแผนผังการติดตั้งกล้อง CCTV
เพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิต ภายในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
และทรัพย์สินของประชาชน
(CCTV) เพื่อเตรียมความพร้อม
งานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จ้างสํารวจออกแบบประมาณการและ
รับรองโครงการเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(CCTV) เพื่อเตรียมความพร้อมงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี มีข้อมูล
ประมาณการค่าใช้จ่าย และ
แผนผังใช้ในการติดตั้งกล้อง
CCTV

หน่วยงาน

กองทรัพยากรฯ

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

40

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 พัฒนาการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ

3 โครงการพัฒนาระบบรับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วยผ่านระบบส่งข้อมูลระยะไกล
(Real time) พร้อมระบบระบุ
พิกัดบนแผนที่ (GPS) และส่งภาพ
วีดีทัศน์ (DVR) พร้อมระบบ
สารสนเทศส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อพัฒนาระบบการประสานงาน
ของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินในการ
รับ-ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
หรือหน่วยบริการสุขภาพมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดอัตราการ
ตาย ลดภาวะแทรกซ้อน และ
ความพิการ

- จัดหาระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ
ส่งข้อมูลระยะไกล (Real time)
ประกอบด้วย
1. ทีวี LCD จอแบน ขนาดไม่น้อยกว่า
50 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
2. ทีวี LCD จอแบน ขนาดไม่น้อยกว่า
22 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง
3. ชุดศูนย์กลางควบคุมพร้อมซอฟแวร์
รับส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบส่งข้อมูล
ระยะไกล (Telemedicine Solution
SW) จํานวน 1 ชุด
4. ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟแวร์
ประเมินผู้ป่วย (Triage Solution SW)
จํานวน 1 ชุด
5. การส่งข้อมูลโดยเครือข่ายไร้สาย
ระยะไกลประสิทธิภาพสูง จํานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,285,000
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ประชาชนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือรวดเร็วและได้
มาตรฐานทางการแพทย์
ลดอัตราการตาย การเกิด
ภาวะแทรกซ้อน และ
ความพิการ

หน่วยงาน

กองส่งเสริมฯ

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 พัฒนาการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
6. ชุดสํารองไฟขนาด 1000VA อุปกรณ์
ในส่วนชุดแสดงผลแบบเคลื่อนที่ จํานวน
1 ชุด
7. ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟแวร์
สําหรับแพทย์ที่ปรึกษา (Consult
Solution SW) จํานวน 1 ชุด
8. เครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดส่ง
ข้อมูลระยะไกล (ECG,Sp02,NIBP)
จํานวน 2 ชุด
9. เครื่องส่งพิกัดและสัญญาณภาพวีดี
ทัศน์ (4 กล้อง) จํานวน 2 ชุด
10. ชุดส่งสัญญาณทางไกลผ่านระบบ
เครือข่าย จํานวน 2 ชุด

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 พัฒนาการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ

4 โครงการจัดเก็บบันทึกลายนิ้วมือ
เป็นฐานข้อมูลประชากรและ
เชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลทาง
การแพทย์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อจัดเก็บข้อมูล บันทึกเป็นสถิติ
ในฐานข้อมูลผู้ป่วย สําหรับประเมิน
ผลการรักษาและหาแนวทางการ
ป้องกันเชิงรุก เฝ้าติดตามคัดกรอง
โรคเรื้อรัง
- เพื่อบริหารจัดการจําแนกแยก
ผู้ป่วยลดความแออัดในการ
ให้บริการของหน่วยบริการสุขภาพ
- เพื่อให้มีแนวทางในการดูแล
รักษาที่เป็นระบบและมาตรฐาน
เดียวกัน

- จัดหาระบบการจัดเก็บบันทึก
ลายนิ้วมือ ประกอบด้วย
1. คอมพิวเตอร์หลักในระบบเครือข่าย
พร้อมซอฟแวร์ฐานข้อมูล (Data
Management Server SW) จํานวน 1
ชุด
2. ทีวี LCD จอแบน ขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
3. ทีวี LCD จอแบน ขนาดไม่น้อยกว่า
22 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
4. ชุดสํารองไฟขนาด 1500 VA อุปกรณ์
ในชุดจัดการข้อมูล (Work Station)
จํานวน 1 ชุด
5. คอมพิวเตอร์พร้อมซอฟแวร์จัดการ
ข้อมูล (Work Station Management
SW) จํานวน 1 ชุด
6. ชุดสํารองไฟขนาด 1000 VA อุปกรณ์
ในส่วนจัดเก็บฐานข้อมูล จํานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14,047,000
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในการ
ประเมินผลการรักษาและหา
แนวทางป้องกันเชิงรุกที่เป็น
ระบบและมาตรฐานเดียวกัน

หน่วยงาน

กองส่งเสริมฯ

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 พัฒนาการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7. แท็ปเล็ตพร้อมซอฟแวร์จัดเก็บข้อมูล
ทางการแพทย์ (Mit Care SW) จํานวน
10 ชุด
8. เครื่องอ่านลายนิ้วมือ จํานวน 2 ชุด
9. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบภายนอก
จํานวน 10 ชุด
10. เครื่องวัดน้ําตาลในเลือด จํานวน 10
ชุด
11. เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือดและชีพจรชนิดส่งข้อมูลผ่าน
Bluetooth จํานวน 10 ชุด
12. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จํานวน
10 ชุด
13. เครื่องอ่านบาร์โค้ด จํานวน 8 ชุด
14. เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จํานวน 2 ชุด
15. ชุดส่งสัญญาณทางไกลผ่านระบบ
เครือข่าย จํานวน 2 ชุด

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2
ที่

บริหารจัดการการท่องเที่ยว
โครงการ

1 โครงการสร้างรูปเหมือน
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
(จําลอง) จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อประดิษฐาน ณ ซุ้มประตู
เมือง แห่งที่ 3 (ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ 86 พรรษา)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อจัดสร้างรูปเหมือนพระพุทธรูป - จัดสร้าง และหล่อรูปเหมือน
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง (จําลอง)
คู่บ้านคู่เมือง (จําลอง)จังหวัด
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 6 องค์
อุบลราชธานี ประดิษฐาน
ณ ซุ้มประตูเมือง แห่งที่ 3
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์จังหวัด
อุบลราชธานี เมืองแห่งพุทธภูมิ เมือง
แห่งนครเทียน เมืองแห่งนครธรรม
และเมืองแห่งนครอารยธรรม
- เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้เคารพ
สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการเดินทาง
- เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000
- ประชาชนในจังหวัด
อุบลราชธานีและ
นักท่องเที่ยวได้ร่วมสร้าง
ร่วมอนุโมทนาบุญ และ
ตระหนักถึงคุณค่าความ
ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
รวมทั้งได้แสดงออกถึง
ความรักความสามัคคีใน
การสืบทอดและเผยแพร่
พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
สืบไป

หน่วยงาน

กอง
การศึกษาฯ

