การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563)
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
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ผลผลิต/โครงการ

แนวทางการพัฒนา
5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรท่างอย

6 โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7 โครงการบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและเครื่องกลการเกษตรกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8 โครงการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง เพื่อการบริหารจัดการน้ําสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและงาน
ออกแบบ เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างในภารกิจงานของ อบจ.อบ.
9 โครงการเอาชนะความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อ
4. การพัฒนาสังคม

1. พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา

และคุณภาพชีวิต

1 โครงการพัฒนากีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสู่ความเป็นเลิศ
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬา - กรีฑา
4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬายกน้ําหนักจังหวัดอุบลราชธานี
5 โครงการซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
6 โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
7 โครงการก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและระบบไฟแสงสว่าง สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
9 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ํามาตรฐานสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

2. พัฒนาการสาธารณสุข
และสวัสดิการสังคม

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2 โครงการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ํา โรคติดต่อชายแดนและโรคติดต่ออื่นๆ
3 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจประชาชน
4 โครงการสร้างพลังอาสาเฝ้าระวังปัญหาสังคมท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
5 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี
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แนวทางการพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคนพิการ
โครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการเช่ารถปฏิบัติการฉุกเฉิน
โครงการสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (CCTV)
โครงการพัฒนาบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการเช่ารถกระบะดัดแปลง
โครงการลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพ จากการใช้น้ํามันทอดซ้ําและสารปนเปื้อนในอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจําหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินอุบลราชธานี
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน "หลักสูตรการฝึกอบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ํา"
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาระบบสื่อสารและสารสนเทศปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินสู่ระบบอัตโนมัติ
โครงการพัฒนาระบบสื่อสารและสารสนเทศปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินสู่ระบบอัตโนมัติ (Operation
Information System : OIS)
โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการปรับปรุงโรงซ่อมกายอุปกรณ์ ศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการจัดหาเครื่องช่วยสาธิตการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED PLUS TRAINER) พร้อมหุ่นจําลองฝึกทักษะ
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง
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การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ที่ดีและเสริม
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการพัฒนา

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

4.การพัฒนา 6. พัฒนาและ ระดับความพึงพอ 70% 71% 72% 73% 1.พัฒนาและ
สังคมและ
ส่งเสริมการกีฬา ใจของผูเ้ ข้าร่วม
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
การกีฬา
โครงการฯ ต่อการ
ดําเนินงานด้านการ
พัฒนาและส่งเสริม
การกีฬาและ
นันทนาการ
ร้อยละ 70

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
จํานวน 3,000 คน/ปี

ปีละ
100 คน

1 โครงการพัฒนากีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สู่ความเป็นเลิศ

สป.

2. ผู้ข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
70 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน

ปีละ 1%

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สป.

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอน
กีฬา - กรีฑา

สป.

3. ระดับความ
พึงพอ ใจของผู้
เข้าร่วมโครงการฯ
ต่อการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ70

ปีละ 1%

4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬายกน้ําหนัก
จังหวัดอุบลราชธานี

สป.

5 โครงการซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลาง
จังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

สป.

กช.

6 โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัด
อุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

สป.

กช.

7 โครงการก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์สนาม
กีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

สป.

กช.

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและระบบไฟ
แสงสว่าง สนามกีฬากลางจังหวัด
อุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

สป.

กช.

9 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ํามาตรฐาน
สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี
(ทุ่งบูรพา)

สป.

กช.

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต อบจ. อบ.
จังหวัด
2.การส่ง
เสริมคุณ
ภาพชีวิต

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
60 61 62 63

ผลผลิต/โครงการ

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ สนับสนุน
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การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต อบจ. อบ.
จังหวัด

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

7. พัฒนาการ ระดับความพึงพอ
สาธารณสุขและ ใจของผูเ้ ข้าร่วม
สวัสดิการสังคม โครงการต่อการ
ดําเนินงานด้าน
พัฒนาการ
สาธารณสุขและ
สวัสดิการสังคม
ร้อยละ 70

ค่าเป้าหมาย
60 61 62 63

แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการพัฒนา

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ
สาธารสุขและ จํานวน 86,320 คน/ปี
สวัสดิการสังคม

ปีละ
100 คน

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริม
สุขภาวะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

สช.

2 โครงการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ํา โรคติดต่อ
ชายแดนและโรคติดต่ออื่นๆ

สช.

3 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใย
ใส่ใจประชาชน

สช.

4 โครงการสร้างพลังอาสาเฝ้าระวังปัญหา สังคม
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

สช.

5 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดอุบลราชธานี

สช.

6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สช.

7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สช.

8 โครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคนพิการ

สช.

9 โครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

สช.

10 โครงการเช่ารถปฏิบัติการฉุกเฉิน

สช.

11 โครงการสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบ
สาธารณภัย

ทช.

70% 71% 72% 73% 2.พัฒนาการ

2. ผู้ข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
70 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน

ปีละ 1%

3. ระดับความ
พึงพอใจของผู้
เข้าร่วมโครงการฯ
ต่อการดําเนินงาน
ด้านพัฒนาการ
สาธารสุขและ
สวัสดิการสังคม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ปีละ 1%

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ สนับสนุน
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การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต อบจ. อบ.
จังหวัด

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
60 61 62 63

แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการพัฒนา

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ สนับสนุน

12 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ทช.

13 โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชิวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน (CCTV)

ทช.

14 โครงการพัฒนาบุคลากรงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี

ทช.

15 โครงการเช่ารถกระบะดัดแปลง

สช.

16 โครงการลดความเสี่ยงและอันตรายต่อ
สุขภาพ จากการใช้น้ํามันทอดซ้ําและสาร
ปนเปื้อนในอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

สช.

17 โครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริม
บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดอุบลราชธานี
18 โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจําหน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉินอุบลราชธานี

สช.

19 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจํา
ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จังหวัด
อุบลราชธานี

สช.

สช.

4 - 30

การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต อบจ. อบ.
จังหวัด

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเป้าหมาย
60 61 62 63

แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการพัฒนา

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

หน่วย
หน่วย
รับผิดชอบ สนับสนุน

20 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน "หลักสูตรการฝึกอบรมการกู้ชีพ
และช่วยชีวิตทางน้ํา"
21 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาระบบสื่อสารและ
สารสนเทศปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
สู่ระบบอัตโนมัติ

สช.

22 โครงการพัฒนาระบบสื่อสารและ
สารสนเทศปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
สู่ระบบอัตโนมัติ (Operation
Information System : OIS)
23 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการ
สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี

สช.

24 โครงการปรับปรุงโรงซ่อมกายอุปกรณ์
ศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สช.

25 โครงการจัดหาเครื่องช่วยสาธิตการกระตุก
หัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED PLUS
TRAINER) พร้อมหุ่นจําลองฝึกทักษะ
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

สช.

26 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัย
เคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง

สช.

สช.

สช.

