แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
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

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2559
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
แนวทางที่ 1

1

ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ (บาท)
โครงการ

การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี

13

584,300

-

-

-

-

13

584,300

แนวทางที่ 2

พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง

-

-

-

-

-

-

-

-

แนวทางที่ 3

พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร

-

-

-

-

-

-

-

-

แนวทางที่ 4

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

13

584,300

-

-

-

-

13

584,300

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

-

-

-

-

-

-

-

-

แนวทางที่ 2

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

แนวทางที่ 3

พัฒนาอาคารสถานที่ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

7

5,095,100

-

-

-

-

7

5,095,100

แนวทางที่ 4

พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

แนวทางที่ 5

พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

7

5,095,100

-

-

-

-

7

5,095,100

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
แนวทางที่ 1

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2559
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
แนวทางที่ 3
แนวทางที่ 4

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามภารกิจถ่ายโอน
พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง
บริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
แนวทางที่ 3
แนวทางที่ 4
แนวทางที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
พัฒนาการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม
การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม
บริหารจัดการการท่องเที่ยว
รวม
รวมทั้งสิ้น

2

ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ (บาท)
โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

6
6

23,960,000
23,960,000

-

-

-

-

6
6

23,960,000
23,960,000

2
5
1

6,394,100
3,399,600
600,000

-

-

-

-

2
5
1

6,394,100
3,399,600
600,000

8

10,393,700

-

-

-

-

8

10,393,700

34

40,033,100

-

-

-

-

34

40,033,100

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.1 แนวทางการพัฒนา สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดหาชุดรับแขก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มีชุดรับแขกเพียงพอใน จัดหาชุดรับแขก บุฟองน้ําหุ้มหนัง
การรับรองประชาชนผู้มาติดต่อ จํานวน 1 ชุด
ราชการ

2 โครงการจัดหาโต๊ะทํางาน เพื่อให้มีโต๊ะทํางาน โต๊ะประชุม จัดหาโต๊ะทํางาน 3 ตัว โต๊ะประชุม 1
โต๊ะประชุม และเก้าอี้ทํางาน และเก้าอี้ทํางาน เพียงพอในการ ตัว และเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว
ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,500
การจัดหาเป็นไป
ประชาชนที่มาติดต่อ
ตามรูปแบบรายการ ราชการพึงพอใจในการใช้
ร้อยละ 100
บริการเพิ่มขึน้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

68,500

สํานักปลัดฯ

-

-

การจัดหาเป็นไป
การปฏิบัติงานของ
ตามรูปแบบรายการ องค์การบริหารส่วน
ร้อยละ 100
จังหวัดอุบลราชธานี
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ

4

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.1 แนวทางการพัฒนา สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการจัดหาผ้าม่าน
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

เพื่อปรับสภาพแสงให้เหมาะสม จัดหาผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
กับการปฏิบัติงาน
จํานวน 3 รายการ

4 โครงการจัดหาเก้าอี้โครง
เหล็กชุบโครเมียม

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม จัดหาเก้าอี้โครงเหล็กชุบโครเมียม
และเพียงพอในการดําเนินงาน จํานวน 12 ตัว
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
97,700
การจัดหาเป็นไป
การปฏิบัติงานของ
ตามรูปแบบรายการ องค์การบริหารส่วน
ร้อยละ 100
จังหวัดอุบลราชธานี
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

11,900

สํานักปลัดฯ

-

-

การจัดหาเป็นไป
การปฏิบัติงานของ
ตามรูปแบบรายการ องค์การบริหารส่วน
ร้อยละ 100
จังหวัดอุบลราชธานี
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ

5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.1 แนวทางการพัฒนา สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการจัดหาตู้เก็บของ
อลูมิเนียม

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม จัดหาตู้เก็บของอลูมิเนียม
และเพียงพอในการดําเนินงาน จํานวน 1 หลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

6 โครงการจัดหาตู้เย็น

เพื่อให้มีตู้เย็นเพียงพอในการ
รับรองประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

จัดหาตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า
5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11,700
การจัดหาเป็นไป
การปฏิบัติงานของ
ตามรูปแบบรายการ องค์การบริหารส่วน
ร้อยละ 100
จังหวัดอุบลราชธานี
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

6,500

สํานักปลัดฯ

-

-

การจัดหาเป็นไป
การปฏิบัติงานของ
ตามรูปแบบรายการ องค์การบริหารส่วน
ร้อยละ 100
จังหวัดอุบลราชธานี
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ

6

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.1 แนวทางการพัฒนา สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการจัดหา
เครื่องปรับอากาศ
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม จัดหาเครื่องปรับอากาศพร้อม
และเพียงพอในการดําเนินงาน อุปกรณ์ติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 18,000 บีทียู จํานวน 2 ชุด
อุบลราชธานี

8 โครงการจัดหาเครื่องขยาย เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม จัดหาเครื่องขยายเสียงพร้อม
และเพียงพอในการดําเนินงาน อุปกรณ์ติดตั้ง จํานวน 2 ชุด
เสียงพร้อมอุปกรณ์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23,000
การจัดหาเป็นไป
การปฏิบัติงานของ
ตามรูปแบบรายการ องค์การบริหารส่วน
ร้อยละ 100
จังหวัดอุบลราชธานี
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

91,000

สํานักปลัดฯ

-

-

การจัดหาเป็นไป
การปฏิบัติงานของ
ตามรูปแบบรายการ องค์การบริหารส่วน
ร้อยละ 100
จังหวัดอุบลราชธานี
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.1 แนวทางการพัฒนา สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการจัดหาโต๊ะพับ
อเนกประสงค์

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม จัดหาโต๊ะพับอเนกประสงค์
และเพียงพอในการดําเนินงาน จํานวน 20 ตัว
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

10 โครงการจัดหาโต๊ะทํางาน

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม จัดหาโต๊ะทํางาน (ไม่มีลิ้นชัก)
และเพียงพอในการดําเนินงาน จํานวน 4 ตัว
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
การจัดหาเป็นไป
การปฏิบัติงานของ
ตามรูปแบบรายการ องค์การบริหารส่วน
ร้อยละ 100
จังหวัดอุบลราชธานี
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

56,000

สํานัก
การศึกษาฯ

-

-

การจัดหาเป็นไป
การปฏิบัติงานของ
ตามรูปแบบรายการ องค์การบริหารส่วน
ร้อยละ 100
จังหวัดอุบลราชธานี
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.1 แนวทางการพัฒนา สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการจัดหาตู้เสริมข้าง
3 ลิ้นชัก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม จัดหาตู้เสริมข้าง 3 ลิ้นชัก
และเพียงพอในการดําเนินงาน จํานวน 4 หลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

12 โครงการจัดหาโต๊ะ
เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม จัดหาโต๊ะเคาน์เตอร์ พร้อมตู้ 2 ลิ้นชัก
เคาน์เตอร์ พร้อมตู้ 2 ลิ้นชัก และเพียงพอในการดําเนินงาน จํานวน 1 ชุด
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000
การจัดหาเป็นไป
การปฏิบัติงานของ
ตามรูปแบบรายการ องค์การบริหารส่วน
ร้อยละ 100
จังหวัดอุบลราชธานี
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

15,000

สํานัก
การศึกษาฯ

-

-

การจัดหาเป็นไป
การปฏิบัติงานของ
ตามรูปแบบรายการ องค์การบริหารส่วน
ร้อยละ 100
จังหวัดอุบลราชธานี
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สํานัก
การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.1 แนวทางการพัฒนา สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง
พร้อมเครื่องพิมพ์เอกสาร เพียงพอ และสอดคล้องกับการ พิมพ์เอกสาร (Printer Leser)
(Printer Leser)
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่และ จํานวน 5 ชุด
การบริการประชาชน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
97,500
การจัดหาเป็นไป
การปฏิบัติงานของ
ตามรูปแบบรายการ องค์การบริหารส่วน
ร้อยละ 100
จังหวัดอุบลราชธานี
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองกิจการ
พาณิชย์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาอาคารสถานที่ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ โรงเรียน
ไร่ใต้ประชาคม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้โรงเรียนมีลาน
อเนกประสงค์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมกีฬา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม
จํานวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลน
ของ อบจ.อบ.)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
99,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
การก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบแปลน
ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สํานัก
การศึกษาฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาอาคารสถานที่ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายในโรงเรียน
เหล่างามพิทยาคม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า
ภายในโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน
เพียงพอในการจัดการเรียน
การสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
จํานวน 5 จุด ได้แก่ อาคารไพลิน
(อาคารอํานวยการ) อาคาร
บุษราคัม (โรงฝึกงาน) อาคารตรี
เพชร อาคารนพรัตน์ และอาคาร
มรกต (อาคารวิทยาศาสตร์)
(ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
281,700
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การปรับปรุงระบบ
การจัดการเรียนการสอน
ไฟฟ้าภายในโรงเรียน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เป็นไปตามแบบแปลน
ร้อยละ 100

สํานัก
การศึกษาฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาอาคารสถานที่ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล
และฟุตซอล

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล
ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการบัวงามฟุตบอล
อะคาเดมี

4 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อให้โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า
ในโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
ภายในโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน
เพียงพอในการจัดการเรียน
การสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาเตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น
พร้อมที่นอน จํานวน 30 เตียง

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน
พิบูลมังสาหาร จํานวน 1 แห่ง
(ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
164,400
-

1,500,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนบัวงามวิทยา
มีการพัฒนาด้านกีฬาที่ได้
มาตรฐานมากเพิ่มขึ้น

สํานัก
การศึกษาฯ

การปรับปรุงระบบ
การจัดการเรียนการสอน
ไฟฟ้าภายในโรงเรียน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เป็นไปตามแบบแปลน
ร้อยละ 100

สํานัก
การศึกษาฯ

การจัดหาเป็นไปตาม
รูปแบบรายการ
ร้อยละ 100
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาอาคารสถานที่ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการก่อสร้างรั้วผนังทึบ
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัย ก่อสร้างรั้วผนังทึบโรงเรียน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
พิบูลมังสาหาร จํานวน 1 แห่ง
(ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)

6 โครงการก่อสร้างคลอง
เพื่อให้การระบายน้ําใน
ระบายน้ําดาดคอนกรีตเสริม โรงเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เหล็กของโรงเรียนเหล่างาม
พิทยาคม

ก่อสร้างคลองระบายน้ําดาด
คอนกรีตเสริมเหล็กของโรงเรียน
เหล่างามพิทยาคม จํานวน 1 แห่ง
(ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000
-

950,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบแปลน
ร้อยละ 100

บุคลากรและทรัพยฺสินของ
โรงเรียนมีความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

สํานัก
การศึกษาฯ

การก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบแปลน
ร้อยละ 100

การเดินทางสัญจรไป-มา
ในโรงเรียนสะดวกเพิ่มขึ้น

สํานัก
การศึกษาฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาอาคารสถานที่ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ของโรงเรียนเหล่างาม
พิทยาคม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การระบายน้ําใน
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
โรงเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เสริมเหล็กของโรงเรียนเหล่างาม
พิทยาคม จํานวน 1 แห่ง
(ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
การก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบแปลน
ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การเดินทางสัญจรไป-มา
ในโรงเรียนสะดวกเพิ่มขึ้น

สํานัก
การศึกษาฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.3 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560 2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
1 โครงการจัดหารถเกลี่ยดิน เพื่อให้มีเครื่องจักรกลเพียงพอ จัดหารถเกลี่ยดิน (Motor Grader) 7,500,000
- การจัดหาเป็นไปตาม
ในการซ่อมบํารุงรักษาถนน
ขนาดไม่ต่ํากว่า 150 แรงม้า
รูปแบบรายการ
ภารกิจถ่ายโอน 159 สายทาง จํานวน 1 คัน
ร้อยละ 100

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการจัดหารถลากจูง เพื่อให้มีเครื่องจักรกลเพียงพอ จัดหารถลากจูง 10 ล้อ ขนาดกําลัง 5,800,000
10 ล้อ
ในการซ่อมบํารุงรักษาถนน
ไม่น้อยกว่า 340 แรงม้า พร้อมรถ
ภารกิจถ่ายโอน 159 สายทาง กึ่งพ่วง จํานวน 1 คัน

-

-

การจัดหาเป็นไปตาม
รูปแบบรายการ
ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร กองพัฒนาชนบท
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น
ประชาชนเดินทางสัญจร กองพัฒนาชนบท
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.3 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการจัดหารถบรรทุก เพื่อให้มีเครื่องจักรกลเพียงพอ จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ
(ดีเซล) 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ในการซ่อมบํารุงรักษาถนน
ขนาด 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย
แบบกระบะเทท้าย
ภารกิจถ่ายโอน 159 สายทาง จํานวน 2 คัน

4 โครงการจัดหารถตักหน้า เพื่อให้มีเครื่องจักรกลเพียงพอ จัดหารถตักหน้าขุดหลัง ชนิด
ในการซ่อมบํารุงรักษาถนน
ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Loader
ขุดหลัง
ภารกิจถ่ายโอน 159 สายทาง Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ
จํานวน 1 คัน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560 2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
3,960,000
- การจัดหาเป็นไปตาม
รูปแบบรายการ
ร้อยละ 100

3,300,000

-

-

การจัดหาเป็นไปตาม
รูปแบบรายการ
ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร กองพัฒนาชนบท
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น
ประชาชนเดินทางสัญจร กองพัฒนาชนบท
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.3 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5 โครงการจัดหารถบรรทุก เพื่อให้มีเครื่องจักรกลเพียงพอ
(ดีเซล) 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ในการซ่อมบํารุงรักษาถนน
พร้อมเครนยกไม่น้อยกว่า ภารกิจถ่ายโอน 159 สายทาง
5 ตัน - เมตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ
ขนาด 6 ตัน พร้อมเครนยก
ไม่น้อยกว่า 5 ตัน - เมตร
จํานวน 1 คัน

6 โครงการจัดซื้อเครื่องหา เพื่อให้มีเครื่องหาพิกัดด้วย
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
พิกัดด้วยสัญญาณ
สัญญาณดาวเทียมแบบพกพา ดาวเทียมแบบพกพา จํานวน
ดาวเทียมแบบพกพา
เพียงพอในการปฏิบิติงานของ 4 เครื่อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560 2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
3,300,000
- การจัดหาเป็นไปตาม
รูปแบบรายการ
ร้อยละ 100

100,000

-

-

การจัดหาเป็นไป
ตามรูปแบบรายการ
ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเดินทางสัญจร กองพัฒนาชนบท
ไป - มา ได้สะดวก
รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น
การปฏิบัติงานสํารวจหา
ค่าพิกัดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองพัฒนาชนบท
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดหาเก้าอี้
สนามกีฬา

เพื่อให้สามารถรองรับการ
จัดหาเก้าอี้สนามกีฬา เปลือกไฟ
ให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้ เบอร์กลาสมีรูระบายน้ํา
สนามกีฬากลางจังหวัด
จํานวน 3,886 ตัว
อุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

2 โครงการก่อสร้าง
เสาประตูฟุตบอล

เพื่อให้สามารถรองรับการ
ให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้
สนามกีฬากลางจังหวัด
อุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

ก่อสร้างเสาประตูฟุตบอล (สนาม
C,D,E,F, อะคาเดมี,ยูบอล)
จํานวน 6 สนาม 12 ประตู
(ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,237,100
-

157,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การจัดหาเป็นไป
ประชาชนที่มาใช้บริการ
ตามรูปแบบรายการ สนามกีฬากลางจังหวัด
ร้อยละ 100
อุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
พึงพอใจในการบริการ
เพิ่มยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ

การจัดหาเป็นไป
ตามแบบแปลน
ร้อยละ 100

สํานักปลัดฯ

ประชาชนที่มาใช้บริการ
สนามกีฬากลางจังหวัด
อุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
พึงพอใจในการบริการ
เพิ่มยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน อุดหนุนงบประมาณที่ทําการปกครอง
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ยาเสพติดของศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กิจกรรมป้องกันและ 1. ความพึงพอใจและความ กองส่งเสริมฯ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เชือ่ มั่นของประชาชนใน
จํานวน 9 กิจกรรม การแก้ไขปัญหายาเสพติด
สูงขึ้น
2. ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนอันเนื่องมาจาก
ปัญหายาเสพติดสูงขึ้น
3. สถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติดในภาพรวมของ
จังหวัดลดลงและสามารถ
ควบคุมได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

20

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการพัฒนาระบบ
ติดตามสัญญาณชีพและส่ง
ต่อสําหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
(Real time)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งข้อมูลสัญญาณชีพของ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุไป
ยังศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
จังหวัดอุบลราชธานี โดยผ่าน
ระบบส่งข้อมูลระยะไกล (Real
time)

1. จัดหาเครื่องติดตามสัญญาณชีพ
คลื่นหัวใจแบบ 12 ลีด จํานวน 8 เครื่อง
2. จัดหาระบบติดตามสัญญาณชีพ
แบบศูนย์รวม รับได้สูงสุด 64 ผู้ป่วย
จํานวน 1 ชุด
3. จัดหาระบบติดต่อสื่อสารในรถพยาบาล
(Communication System)
จํานวน 8 ชุด
4. จัดหาระบบรับแจ้งเหตุและสั่งการ
พร้อมระบบติดตามรถพยาบาลและ
รับสัญญาณภาพและเสียงภายในรถ
จํานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,280,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การจัดหาเป็นไป
ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแล กองส่งเสริมฯ
ตามรูปแบบรายการ ช่วยเหลือรวดเร็วและได้
ร้อยละ 100
มาตรฐานทางการแพทย์
รวมทั้งลดอัตราการตายการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนและ
ความพิการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

21

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการจัดหาตู้เย็น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม จัดหาตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
ขนาด 7 คิวบิกฟุต เพื่อใช้ และเพียงพอในการดําเนินงาน จํานวน 1 หลัง
ในหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูง (Advanced Life ระดับสูง (Advanced Life
Support : ALS)
Support : ALS) กู้ชีพองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,400
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การจัดหาเป็นไป
การปฏิบัติงานขององค์การ กองส่งเสริมฯ
ตามรูปแบบรายการ บริหารส่วนจังหวัด
ร้อยละ 100
อุบลราชธานีมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

22

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการจัดหาโทรทัศน์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม จัดหาโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ขนาด
แอล อี ดี (LED TV) เพื่อใช้ และเพียงพอในการดําเนินงาน 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
ในหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูง (Advanced Life ระดับสูง (Advanced Life
Support : ALS)
Support : ALS) กู้ชีพองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การจัดหาเป็นไป
การปฏิบัติงานขององค์การ กองส่งเสริมฯ
ตามรูปแบบรายการ บริหารส่วนจังหวัด
ร้อยละ 100
อุบลราชธานีมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

23

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํานักงาน เพื่อใช้
ในหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูง (Advanced Life
Support : ALS) กู้ชีพ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
และเพียงพอในการดําเนินงาน
ของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับสูง (Advanced Life
Support : ALS) กู้ชีพองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1. โต๊ะประชุมขาเหล็ก จํานวน 1 ตัว
2. เก้าอี้ประชุมขาเหล็ก 5 แฉกไม่มี
พนักแขน จํานวน 8 ตัว
3. เก้าอี้นั่งทํางาน ปรับสูงต่ําด้วย
ไฮดรอลิก จํานวน 6 ตัว
4. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก
จํานวน 1 หลัง
5. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ตอน บนกระจก
ล่างทึบ จํานวน 2 หลัง
6. ตู้เหล็กล็อคเกอร์ 9 ช่อง จํานวน 1 หลัง

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
97,200
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การจัดหาเป็นไป
การปฏิบัติงานขององค์การ กองส่งเสริมฯ
ตามรูปแบบรายการ บริหารส่วนจังหวัด
ร้อยละ 100
อุบลราชธานีมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

24

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.5 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานศา ที่ถกู ต้องเกี่ยวกับงานศาสนพิธีทาง
สนพิธี
พระพุทธศาสนา งานพระราชพิธี
งานพระราชกุศล และงานรัฐพิธี
2. เพื่อให้ชุมชน หน่วยงานร่วม
ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับศาสนพิธี
ทางพระพุทธศาสนา งานพระราชพิธี
งานพระราชกุศล และงานรัฐพิธี
ได้ถูกต้องตามหลักศาสนพิธี
3. เพื่อสืบทอดแนวทางปฏิบัติในการเป็น
ศาสนพิธีกรที่ถูกต้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
ไวยาวัจกร ประชาชน เยาวชน
ผู้แทนหน่วยงานราชการ ครู
บุคลากร และนักเรียนในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน
600 คน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ผู้เข้าร่วมอบรม
600,000
เชิงปฏิบัติการ
ผ่านการประเมิน
องค์ความรู้
ร้อยละ 65

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. ผู้ผ่านการอบรม มีความรู้
ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับ
งานศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา
งานราชพิธี งานพระราชกุศลและ
งานรัฐพิธีเพิ่มขึ้น
2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถ
ร่วมปฏิบัติพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับ
สถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้ผ่านการอบรมสามารถ
สืบทอดการเป็นศาสนพิธีกร
ที่ถูกต้องและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันตามหลักศาสนพิธี

สํานัก
การศึกษาฯ

1
บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (เกินศักยภาพ อบจ.)
ตามกรอบการประสานที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลําดับที่

งบประมาณ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ปี 2559

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กในพื้นที่สาธารณประโยชน์บึงท่าช้าง
บ.กุดน้ําใส ม.2 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

10,000,000

ปี 2560
-

2

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กในพื้นที่สาธารณประโยชน์บึงท่าช้าง
บริเวณหมายเลขที่ดิน นสล.เลขที่ 287, 288, 124 และ 342 ม.2 ต.ท่าช้าง
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

41,000,000

-

-

41,000,000 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กในพื้นที่สาธารณประโยชน์บึงท่าช้าง
บ้านฮ่องอ้อ ม.2 หมายเลขที่ดิน นสล.เลขที่ 315 และบ้านหนองสะโน ม.7
หมายเลขที่ดิน นสล.เลขที่ 312 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

24,000,000

-

-

24,000,000 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

75,000,000

-

-

75,000,000

รวมทั้งสิ้นจํานวน 3 โครงการ

ปี 2561
-

รวม
10,000,000 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (เกินศักยภาพ)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2559
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
แนวทางที่ 1

1

ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ (บาท)
โครงการ

การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี

-

-

-

-

-

-

-

-

แนวทางที่ 2

พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง

-

-

-

-

-

-

-

-

แนวทางที่ 3

พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร

-

-

-

-

-

-

-

-

แนวทางที่ 4

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

-

-

-

-

-

-

-

-

แนวทางที่ 2

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

แนวทางที่ 3

พัฒนาอาคารสถานที่ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

แนวทางที่ 4

พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

แนวทางที่ 5

พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
แนวทางที่ 1

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (เกินศักยภาพ)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2559
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
แนวทางที่ 3
แนวทางที่ 4

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามภารกิจถ่ายโอน
พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอํานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง
บริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
แนวทางที่ 3
แนวทางที่ 4
แนวทางที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
พัฒนาการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม
การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม
บริหารจัดการการท่องเที่ยว
รวม
รวมทั้งสิ้น

2

ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ (บาท)
โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

3
3

75,000,000
75,000,000

-

-

-

-

3
3

75,000,000
75,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

75,000,000

-

-

-

-

3

75,000,000

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา (โครงการเกินศักยภาพ)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.4 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
ขนาดเล็กในพื้นที่
สาธารณประโยชน์
บึงท่าช้าง บ.กุดน้ําใส ม.2
ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์
จ.อุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไข และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเขต
พื้นที่จากปัญหาภัยแล้งและ
น้ําท่วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกแหล่งน้ําขนาดเล็กในพื้นที่
สาธารณประโยชน์บึงท่าช้าง
กุดน้ําใส ม.2 ต.ท่าช้าง
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
(ตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ปริมาณงานของ อบจ.อบ.)

ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่มา
2559
2560 2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
10,000,000
- เกษตรกรได้รับ
การแก้ไขปัญหา
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรมีแหล่งน้ํา
ในการเพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และน้ําท่วมในพื้นที่
บริเวณบึงท่าช้างได้
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองทรัพยากรฯ

4

รายละเอียดโครงการพัฒนา (โครงการเกินศักยภาพ)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.4 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
ขนาดเล็กในพื้นที่
สาธารณประโยชน์
บึงท่าช้าง บริเวณ
หมายเลขที่ดิน นสล.
เลขที่ 287, 288, 124
และ 342 ม.2 ต.ท่าช้าง
อ.สว่างวีระวงศ์
จ.อุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไข และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเขต
พื้นที่จากปัญหาภัยแล้งและ
น้ําท่วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกแหล่งน้ําขนาดเล็กในพื้นที่
สาธารณประโยชน์บึงท่าช้าง
บริเวณหมายเลขที่ดิน นสล.
เลขที่ 287, 288, 124
และ 342 ม.2 ต.ท่าช้าง
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
(ตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ปริมาณงานของ อบจ.อบ.)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560 2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
41,000,000
- เกษตรกรได้รับ
การแก้ไขปัญหา
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรมีแหล่งน้ํา
ในการเพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และน้ําท่วมในพื้นที่
บริเวณบึงท่าช้างได้
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองทรัพยากรฯ

5

รายละเอียดโครงการพัฒนา (โครงการเกินศักยภาพ)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.4 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
ขนาดเล็กในพื้นที่
สาธารณประโยชน์
บึงท่าช้าง บ้านฮ่องอ้อ
ม.2 หมายเลขที่ดิน นสล.
เลขที่ 315 และบ้าน
หนองสะโน ม.7
หมายเลขที่ดิน นสล.
เลขที่ 312 ต.ท่าช้าง
อ.สว่างวีระวงศ์
จ.อุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไข และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเขต
พื้นที่จากปัญหาภัยแล้งและ
น้ําท่วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกแหล่งน้ําขนาดเล็กในพื้นที่
สาธารณประโยชน์บึงท่าช้าง
บ้านฮ่องอ้อ ม.2 หมายเลขที่ดิน
นสล. เลขที่ 315 และบ้าน
หนองสะโน ม.7 หมายเลขที่ดิน
นสล. เลขที่ 312 ต.ท่าช้าง
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
(ตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ปริมาณงานของ อบจ.อบ.)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560 2561
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
24,000,000
- เกษตรกรได้รับ
การแก้ไขปัญหา
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรมีแหล่งน้ํา
ในการเพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และน้ําท่วมในพื้นที่
บริเวณบึงท่าช้างได้
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองทรัพยากรฯ

