รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ประจ�าปี

2558

นโยบายน�้าดี
นโยบายถนนดี
นโยบายรายได้ดี
นโยบายการศึกษาดี
นโยบายสุขภาพดี
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ถนนสุรศักดิ์ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สายด่วน 045-250333 สายตรง 081-5487171

http://www.ubon.go.th

กิจกรรม BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558

เกื อ บจะครบ 12 ปี แ ล้ ว ที่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี ไ ด้ มุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไม่ ว่ า จะเป็ น การกำหนดนโยบายที่
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ความพยายามที่จะผลักดันแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อให้
ภารกิ จ สำคั ญ ในการที่ จ ะแก้ แ ล้ ง แก้ เจ็ บ แก้ จ น ให้ กั บ ประชาชนชาวจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ป ระสบผลสำเร็ จ
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งจากภายนอกและภายในขององค์กร
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ (สมาชิกสภาท้องถิ่น) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคประชาชนก็ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอด
ท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือด้วยดี หวังว่ารายงานผล
การปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสาธารณชน และจะเป็นสื่อที่ดีใน
การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและประชาชน รวมทั้ง
ทุกภาคส่วนที่มีความสนใจการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นายสุทัศน์ เรืองศรี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1

ทำเนียบคณะผู้บริหาร

นายสุทัศน์ เรืองศรี

นางอรนุช จินตะเวช

นายสมเดช แสวงสาย

รองนายก อบจ.อบ. คนที่ 1

รองนายก อบจ.อบ. คนที่ 2

รองนายก อบจ.อบ. คนที่ 3

นายโกวิทย์ ธรรมานุชิต

พล.ต.ท.อัศวิน ณรงค์พันธ์

นางนาตยา โภคกุลกานนท์

ที่ปรึกษานายก อบจ.อบ.

ที่ปรึกษานายก อบจ.อบ.

ที่ปรึกษานายก อบจ.อบ.

นายสุรพล สายพันธ์

นายประสพ สารสมัคร

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

http://www.ubon.go.th

นายพรชัย โควสุรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

2

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปี 2558

ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ

นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
คนที่ 1

นายธิติวัฒน์ โควสุรัตน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
คนที่ 2

นายสุวทิน ดอกรักษ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
Ubonratchathani Provincial Administration Organization Annual Report 2015

นายนิพนธ์ จันทเวทย์ศิริ
ส.อบจ.เขต 1 อ.เมือง

นางคนึงนิต จันทวรี
ส.อบจ.เขต 2 อ.เมือง

นายสุวทิน ดอกรักษ์
ส.อบจ.เขต 3 อ.เมือง

นายสุทัศน์ วะสุรีย์
ส.อบจ.เขต 4 อ.เมือง

นายประสิทธิ์ อาศัยบุญ
ส.อบจ.เขต 5 อ.เมือง

นายปรเมษฐ์ ศรีหล้า
ส.อบจ.เขต 1 อ.ม่วงสามสิบ

นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร
ส.อบจ.เขต 2 อ.ม่วงสามสิบ

นายวัชระ นวลอินทร์
ส.อบจ.เขต 1 อ.เดชอุดม

นายประพัฒน์ พาพันธ์
ส.อบจ.เขต 2 อ.เดชอุดม

นายอัครพล จินตะเวช
ส.อบจ.เขต 3 อ.เดชอุดม

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

นายอาธิป สายบุญ
นายมงคล ศุภสุข
ด.ต.วิเชียร นาดูลย์
นายเรืองวุฒิ โภคกุลกานนท์
นายประภูศักดิ์ จินตะเวช
ส.อบจ.เขต
1
อ.พิ
บ
ล
ู
มั
ง
สาหาร
ส.อบจ.เขต
2 อ.พิบูลมังสาหาร ส.อบจ.เขต 3 อ.พิบูลมังสาหาร ส.อบจ.เขต 1 อ.ตระการพืชผล
ส.อบจ.เขต 4 อ.เดชอุดม

นายธิติวัฒน์ โควสุรัตน์
ส.อบจ.เขต 1 อ.เขมราฐ

นายนฤชิต ผ่าโผน
ส.อบจ.เขต 2 อ.เขมราฐ

นายณัฐพงศ์ อึ้งชยากร
ส.อบจ.เขต 1 อ.เขื่องใน

นายสมศักดิ์ มุธุสิทธิ์
ส.อบจ.เขต 2 อ.เขือ่ งใน

นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์
ส.อบจ.เขต 2 อ.บุณฑริก

นายปรีชญา ฉ่ำมณี
ส.อบจ.เขต อ.ดอนมดแดง

นายธีระศักดิ์ รัตโน
ส.อบจ.เขต อ.เหล่าเสือโก้ก

นายโกมินทร์ พิมพ์จันทร์
ส.อบจ.เขต อ.ศรีเมืองใหม่

นายอำนวย ทุมมากรณ์
ส.อบจ.เขต 3 อ.วารินชำราบ

นายนิคม พระเมเด
ส.อบจ.เขต 1 อ.บุณฑริก

นายประจักษ์ แสงคำ
ส.อบจ.เขต อ.น้ำยืน

นายมนูญ คูณทวี
ส.อบจ.เขต อ.โขงเจียม

นายวิชัย ภาสวัสดิภาพ
ส.อบจ.เขต อ.นาจะหลวย

นายธวัชชัย ทองประเสริฐ
ส.อบจ.เขต อ.กุดข้าวปุ้น

นายนคร บุญชิต
ส.อบจ.เขต อ.ตาลสุม

นายธนกฤต สายใจ
ส.อบจ.เขต อ.โพธิ์ไทร

นายนาวิน ลาธุลี
ส.อบจ.เขต อ.สำโรง

นายเอกพล ญาวงค์
ส.อบจ.เขต อ.สิรินธร

นายหก มิละวาล
ส.อบจ.เขต อ.ทุ่งศรีอุดม

นายทนงศักดิ์ ตียาพันธ์
ส.อบจ.เขต อ.นาเยีย

นายสิงหนาท ขันสิงห์
ส.อบจ.เขต อ.นาตาล

นายจรัญ ฟองงาม
ส.อบจ.เขต อ.สว่างวีระวงศ์

ด.ต.อุดม จากชัยภูมิ
ส.อบจ.เขต อ.น้ำขุ่น

http://www.ubon.go.th

นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์
นายณัฐวัตร นิซัน
นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี นายณรงค์ บุญญะศรี
ส.อบจ.เขต 2 อ.ตระการพืชผล ส.อบจ.เขต 3 อ.ตระการพืชผล ส.อบจ.เขต 1 อ.วารินชำราบ ส.อบจ.เขต 2 อ.วารินชำราบ
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ

นายสุรกิจ มุขสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

นางณันตินา มุขสมบัติ
รองปลัดองค์การฯ คนที่ 1

นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์
รองปลัดองค์การฯ คนที่ 2

Ubonratchathani Provincial Administration Organization Annual Report 2015

นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.อบ.

ร.ต.สุรศักดิ์ หาญบำราช
ผอ.กองกิจการสภา อบจ.อบ.

นางวัชรินทร์ เผ่าภูรี
ผอ.กองแผนและงบประมาณ

นายเชน สายโน
ผอ.กองคลัง

นายณรงค์ ณ อุบล
ผอ.กองช่าง

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม
ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางศิริณา แก้วมาก
ผอ.กองกิจการพาณิชย์

นายเชิดชาย ตะบุตร
ผอ.กองพัฒนาชนบท

นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงค์รักษ์ นายโกวิทย์ พิมพ์จันทร์
ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

นางเพชรรัตน์ บุญสะอาด
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน

นางรุ่งอุบล แรงรายบุญ นางศุภรดา สาธุจรัญ
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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5

นายเกษมสุข เพชรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

นายคุณเดช ถิรญาธรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม

นายเสถียร บุราชรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวงามวิทยา

นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม

นายสงวน แสงชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

นายสุรพงษ์ ด้วงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา

นายวัฒนา เตชะโกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

นางอมรา ภาระศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม

นางสาวพรพนธ์ แพทย์เพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม

นางสาวกุสุมา ดาวประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม

นายพุฒิเมธ พวงจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม

นายประดิษฐ์ นันทะสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา

http://www.ubon.go.th

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่ เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม
2557 สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดระยะเวลาในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเป็นระยะเวลา 5 ปี (2558 - 2562) ไว้ดังนี้.-

วิสัยทัศน์

“เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

Ubonratchathani Provincial Administration Organization Annual Report 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชนในการประกอบอาชีพ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรม
พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
พัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน การแลกเปลี่ยนซื้อ-ขาย และการดำเนินงานกิจการพาณิชย์
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด

เป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มขึ้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น
ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
ประชาชนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี
จัดกิจกรรมด้านการสาธารณสุขบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการสงเคราะห์ทั่วถึงและเพียงพอ
ประชาชนมีองค์ความรู้และมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปี 2558
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10.
11.
12.
13.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่
ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยจากการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประชาชนได้รบั ความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยจากการใช้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึง่ ตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์
14. ประชาชนมีสถานที่แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าที่ได้มาตรฐาน
15. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมีรายได้จากทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
16. จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา

1. การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แนวทางที่ 1 สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง
แนวทางที่ 3 พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร
แนวทางที่ 4 พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามภารกิจถ่ายโอน
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวทางที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง
แนวทางที่ 4 บริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
แนวทางที่ 2 พัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
แนวทางที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 5 อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม
แนวทางที่ 2 บริหารจัดการการท่องเที่ยว

http://www.ubon.go.th

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แนวทางที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางที่ 3 พัฒนาอาคารสถานที่ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
แนวทางที่ 5 พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน
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แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์

แผนสามปี

เพิ่มเติม ฉ.1

โครงการ
งบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

โครงการ

เพิ่มเติม ฉ.3

งบประมาณ

โครงการ

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

1,250,790

18

1,476,300

1

9,000

1,600,000
2,850,790

18

1,476,300

1

9,000

1

200,000

3,807,265
7,200,000

10

12,859,000

1

6,345,000

11,007,265

11

13,059,000

1

6,345,000

โครงการ

งบประมาณ

97
4
5
8
114

119,030,820
280,000
22,964,000
23,772,000
166,046,820

40
15
76
4
9
144

102,128,000
7,145,000
419,941,265
8,400,000
144,030,000
681,644,265

ประจำปี 2558

แนวทางที่ 1
63
116,294,730
15
แนวทางที่ 2
4
280,000
แนวทางที่ 3
5
22,964,000
แนวทางที่ 4
7
22,172,000
1
รวม
79
161,710,730
16
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
แนวทางที่ 1
39
101,928,000
แนวทางที่ 2
15
7,145,000
แนวทางที่ 3
58
396,930,000
7
แนวทางที่ 4
3
1,200,000
1
แนวทางที่ 5
9
144,030,000
รวม
124
651,233,000
8

เพิ่มเติม ฉ.2

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) ตามกระบวนการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชนก่อนนำมาจัดทำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 และในระหว่างปีมีการจัดทำ
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 3, และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 3

โครงการ

เพิ่มเติม ฉ.1
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1
9
164,500,000

โครงการ
10

เพิ่มเติม ฉ.2
งบประมาณ

โครงการ

เพิ่มเติม ฉ.3
งบประมาณ

โครงการ

รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

5

232,000,000

9

45,252,400

33

509,752,400

แนวทางที่ 2
66
315,050,000
78
102,818,000
แนวทางที่ 3
10
52,294,800
12
148,350,000
แนวทางที่ 4
35
414,108,500
2
4,000,000
รวม
120
945,953,300 102
323,168,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1
7
12,800,000
1
1,200,000
แนวทางที่ 2
24
162,032,000
9
24,778,000
แนวทางที่ 3
14
28,200,000
1
3,000,000
แนวทางที่ 4
11
290,200,000
2
25,000,000
แนวทางที่ 5
10
17,900,000
รวม
66
511,132,000
13
53,978,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1
16
99,854,700
4
43,000,000
แนวทางที่ 2
8
91,900,000
3
52,500,000
รวม
24
191,754,700
7
95,500,000
รวม
413
2,461,783,730 146
486,504,055

3

12,400,000

11

76,747,600

34
42

69,511,000
313,911,000

20

122,000,000

158
22
71
284

507,015,600
200,644,800
487,619,500
1,705,032,300

1
2

1,350,000
58,000,000

1
1
5

96,000
600,000
60,046,000

9
35
15
14
11
84

15,350,000
244,810,000
31,200,000
315,296,000
18,500,000
625,156,000

1
2
3
79

39,000
23,150,000
23,189,000
411,681,300

21
14
35
661

142,893,700
167,565,000
310,458,700
3,488,338,085

1
1
23

15,000
15,000
128,369,000

ประจำปี 2558

68,000,000

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์

แผนสามปี

9
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 และในระหว่างปีงบประมาณได้มีการโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ
โดยสรุปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีการตัง้ งบประมาณเพือ่ ดำเนินการโครงการต่าง ๆ (เฉพาะโครงการพัฒนาท้องถิน่ )
รวม 306 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 653,945,895.-บาท ดังนี้.ที่
1

ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากร
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด

แนวทางการพัฒนา
1. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
2. พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง
3. พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร
4 พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

จำนวนโครงการ
60
4
3
6

2

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของท้องถิ่น

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

25

10,212,000

11

4,312,150

3. พัฒนาอาคารสถานที่ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
4. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
5. พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน

25

39,883,000

2

550,000

6

29,029,200

1. พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตาม
ภารกิจถ่ายโอน
2. พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตาม
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
3.เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง
4.บริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

14

148,483,100

70

154,277,600

8

9,291,800

7

64,130,000

1. พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
2. พัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
3. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6
26
10

19,900,000
101,973,500
12,923,000

3

8,175,000

7

5,804,300

การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย 1. ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม
กรรมและการท่องเที่ยว
2. บริหารจัดการการท่องเที่ยว

11
2

5.704,700
2,384,670

306

653,945,895

3
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5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ หมายเหตุ
15,725,675
280,000
5,052,000
15,854,200

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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ความสามารถในการก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตร์
1. การบริหารจัดการทรัพยากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของท้องถิ่น
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5. การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
รวม

ข้อบัญญัติฯ
ก่อหนี้ผูกพัน
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
73
36,911,875
67
24,733,429.04
69

83,986,350

43

45,295,526.00

99
52
13

376,182,500
148,775,800
8,089,370

80
41
12

153,483,701.62
88,386,982.24
7,498,795.17

306

653,945,895

243 319,398,434.07
ร้อยละ
48.84
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ 2558

1. การบริหารจัดการทรัพยากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของท้องถิ่น
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5. การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
รวม

69

83,986,350

43

45,295,526.00

99
52
13

376,182,500
148,775,800
8,089,370

80
39
12

138,869,643.19
88,329,622.24
5,223,795.17

306

653,945,895

240 302,319,265.25
ร้อยละ
46.23
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

http://www.ubon.go.th

ยุทธศาสตร์

ข้อบัญญัติฯ
เบิกจ่าย
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
73
36,911,875
66
24,600,678.65

12

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปี 2558

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณในขอบัญญัติงบประมาณ การกอหนี้ผูกพันและการเบิกจาย
ปงบประมาณ 2558

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ที่
1
2
3
4
5

จำนวนโครงการ
400,000,000
จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
ที่ปรากฏอยู่ในแผน ที่นำไปสู่การปฏิบัติ
300,000,000
การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
114
ขอบัญญั73
ติ
200,000,000
กอหนี้ผูกพัน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
144
69
เบิกจาย
100,000,000
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
284
99
0
การพัฒนาสังยุคมและคุ
วาิตสตร2 ยุทธศาสตร3 ยุทธศาสตร4 ยุทธศ84
52
ทธศาสตรณ
1 ภาพชี
ยุทธศ
าสตร5
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
35
13
รวม
661
306
ร้อยละ
46.29
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
โครงการ
300
250
200
แผนสามป

150

ขอบัญญัติฯ

100
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50
0

ยุทธศาสตร 1

ยุทธศาสตร 2

ยุทธศาสตร 3

ยุทธศาสตร 4

ยุทธศาสตร 5

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณในขอบัญญัติงบประมาณ การกอหนี้ผูกพันและการเบิกจาย
2558
แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณในข้ปงอบประมาณ
บัญญัติงบประมาณ
การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ 2558

400,000,000
300,000,000
ขอบัญญัติ

200,000,000

กอหนี้ผูกพัน
เบิกจาย

100,000,000
0

ยุทธศาสตร 1 ยุทธศาสตร 2 ยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร 5

13

ประจำปี 2558

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ิเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรับจริง ปงบประมาณ 2558
แผนภูมแผนภู
ิเปรียมบเที
ยบประมาณการรายรับและรับจริง ปีงบประมาณ 2558
แผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรับจริง ปงบประมาณ 2558

งบประมาณ
900000000
งบประมาณ
800000000
900000000
700000000
800000000
600000000
700000000
500000000
600000000
400000000
500000000
300000000
400000000
200000000
300000000
100000000
200000000
0
100000000
0

ประมาณการ
รับจริง
ประมาณการ
รับจริง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ประเภทรายรับ
1 คือ หมวดภาษีอากร
2 คือ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
3 คือ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
4 คือ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
5 คือ หมวดรายได้จากทุน
6 คือ หมวดภาษีที่ได้รับจัดสรร
7 คือ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
8 คือ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
9 คือ เงินสะสม
แผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายจายและจายจริง ปงบประมาณ 2585

แผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายจายและจายจริง ปงบประมาณ 2585

แผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2558
500000000

0

ประเภทรายจ่าย
1 คือ งบกลาง
4 คือ งบลงทุน
7 คือ เงินสะสม

ประมาณการ

จายจริง

ประมาณการ

จายจริง
1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

2 คือ งบบุคลากร
5 คือ เงินอุดหนุน
8 คือ อื่นๆ

3 คือ งบดำเนินงาน
6 คือ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

http://www.ubon.go.th

400000000
500000000
300000000
400000000
200000000
300000000
100000000
200000000
0
100000000

14

ประจำปี 2558

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวม
ประจำปี 2558 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 238 แห่ง และกำนันทุกตำบล
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฎผล ดังนี้
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

พอใจมาก
29.53%
24.41%
20.08%
23.62%
24.41%
19.29%
21.26%

พอใจ
66.14%
67.32%
66.93%
68.11%
63.78%
71.65%
68.11%

ไม่พอใจ
4.33%
8.27%
12.99%
8.27%
11.81%
9.06%
10.63%

22.44%
23.23%

67.72%
68.50%

9.84%
8.27%

ภาพรวม

23.14%

67.58%

9.27%

ความพึงพอใจผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
Ubonratchathani Provincial Administration Organization Annual Report 2015

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ประจำปี 2558 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 238 แห่ง และ
กำนันทุกตำบลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
ปี 2557
ปี 2558
6.92
7.00
6.89
6.93
7.06
7.08
7.25
7.26
7.22
7.24
7.07
7.10

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปี 2558
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โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
อบจ.อุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ที่ การบริหารจัดการทรัพยากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ที่

โครงการ
แนวทางที่ 1 สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบตามข้อบัญญัติ

1

โครงการจัดทำแผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
และการติดตามประเมินผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กองแผนและงบประมาณ

808,000.00

2

โครงการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักปลัด อบจ.

8,404,560.00

3

โครงการจัดซื้อชุดรับแขก

สำนักปลัด อบจ

40,000.00

4

โครงการจัดซื้อเครื่องอัดภาพ

สำนักปลัด อบจ.

96,000.00

5

โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกวีดีโอ

สำนักปลัด อบจ

600,000.00

6

โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ

สำนักปลัด อบจ.

95,200.00

7

โครงการจัดซื้อชั้นวางเอกสาร

สำนักปลัด อบจ.

5,000.00

8

โครงการจัดซื้อชั้นเหล็กวางอุปกรณ์

สำนักปลัด อบจ.

18,000.00

9

โครงการจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก

สำนักปลัด อบจ.

81,600.00

10

โครงการจัดซื้อป้ายแสดงผลคะแนน (Score Bord LED)

สำนักปลัด อบจ.

80,500.00

11

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

สำนักปลัด อบจ.

205,000.00

12

โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

สำนักปลัด อบจ.

100,000.00

13

โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระบบน้ำเย็น
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

สำนักปลัด อบจ.

49,000.00

14

โครงการจัดซื้อเครื่องขัดพื้นแบบสวิงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

สำนักปลัด อบจ.

30,000.00

15

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าพร้อมอุปกรณ์

สำนักปลัด อบจ.

1,160,000.00

16

โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกและเล่นเสียงระบบดิจิตอล

กองกิจการสภาฯ

50,000.00

17

โครงการจัดซื้อเก้าอี้บุนวมหุ้มหนัง

กองกิจการสภาฯ

107,500.00

18

โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี

กองกิจการสภาฯ

110,625.00

19

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

18,000.00

20

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

33,500.00

21

โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้าขาว

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

36,000.00

http://www.ubon.go.th
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ที่

โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบตามข้อบัญญัติ

22

โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

30,000.00

23

โครงการจัดซื้อปาติชั่น

กองการเจ้าหน้าที่

49,100.00

24

โครงการจัดซื้อตู้

กองการเจ้าหน้าที่

121,600.00

25

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

สำนักการศึกษาฯ

100,000.00

26

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล

สำนักการศึกษาฯ

25,000.00

27

โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี

สำนักการศึกษาฯ

50,000.00

28

โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์

สำนักการศึกษาฯ

99,000.00

29

โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม

สำนักการศึกษาฯ

60,000.00

30

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ประชุม

สำนักการศึกษาฯ

80,000.00

31

โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมชุดไมค์ประชุม

สำนักการศึกษาฯ

98,500.00

32

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

สำนักการศึกษาฯ

99,000.00

33

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

กองช่าง

28,500.00

34

โครงการจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

กองช่าง

24,000.00

35

โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้

กองช่าง

94,000.00

36

โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์

กองช่าง

47,500.00

37

โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก

กองช่าง

30,000.00

38

โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

8,000.00

39

โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3,900.00

40

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

12,000.00

41

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

66,000.00

42

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

8,600.00

43

โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารสำนักงาน
น่าอยู่และส่งเสริมกิจกรรม 9 ส.

สำนักปลัด อบจ.

100,000.00

44

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักปลัด อบจ.

448,460.00

45

โครงการขยายเขตบริการประปาบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักปลัด อบจ.

300,000.00

46

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักปลัด อบจ.

970,000.00

47

โครงการปรับปรุงห้องน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักปลัด อบจ.

99,000.00

48

โครงการปรับปรุงห้องสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สำนักการศึกษา

100,000.00

49

โครงการจัดหาปาติชั่นครึ่งทึบครึ่งใส

สำนักการศึกษาฯ

68,000.00

50

โครงการจัดหาเก้าอี้นั่งทำงาน

กองกิจการพาณิชย์

58,100.00

51

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน

กองการเจ้าหน้าที่

90,000.00

52

โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์เอกสาร

กองการเจ้าหน้าที่

31,700.00

53

โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า

กองการเจ้าหน้าที่

22,000.00

54

โครงการจัดหาเครื่องทำลายเอกสาร

กองการเจ้าหน้าที่

20,000.00

55

โครงการจัดหาปาติชั่นทึบลายไม้

สำนักการศึกษาฯ

36,000.00

56

โครงการจัดหาปาติชั่นครึ่งทึบครึ่งกระจกใส

สำนักการศึกษาฯ

55,350.00

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ
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57

โครงการจัดหาม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

สำนักการศึกษาฯ

10,000.00

58

โครงการจัดหาเก้าอี้นั่งทำงาน

กองการเจ้าหน้าที่

20,800.00

59

โครงการจัดหาโต๊ะอเนกประสงค์

กองการเจ้าหน้าที่

25,000.00

60

โครงการติดตั้งโทรศัพท์ประจำที่และระบบอินเทอร์เน็ต

กองช่าง

8,080.00

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง
61

โครงการสร้างความตระหนักต่อความสำคัญของการเสียภาษีท้องถิ่น

กองคลัง

50,000.00

62

โครงการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กองคลัง

100,000.00

63

โครงการสัมมนาผู้ประกอบการน้ำมัน ยาสูบและผู้ประกอบการโรงแรม

กองคลัง

100,000.00

64

โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีน้ำมันขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กองคลัง

30,000.00

แนวทางที่ 3 พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร
65

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กองการเจ้าหน้าที่

5,042,000.00

66

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

สำนักปลัด อบจ.

10,000.00

67

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักปลัด อบจ.

10,000,000.00

68

โครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักปลัด อบจ.

4,532,200.00

69

โครงการปรับปรุงลานจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักปลัด อบจ.

672,000.00

70

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักปลัด อบจ.

100,000.00

71

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานจัดบริการสาธารณะร่วมกัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MOU)

กองแผนและงบประมาณ

300,000.00

72

โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กองการเจ้าหน้าที่

250,000.00

http://www.ubon.go.th

แนวทางที่ 4 พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น

ที่

โครงการ
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แนวทางที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

Ubonratchathani Provincial Administration Organization Annual Report 2015

1

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักการศึกษาฯ

45,700.00

2

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

สำนักการศึกษาฯ

800,000.00

3

โครงการจัดหาชุดกีฬานักเรียน

สำนักการศึกษาฯ

1,358,000.00

4

โครงการจัดหากระเป๋านักเรียน

สำนักการศึกษาฯ

2,000.00

5

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์

สำนักการศึกษาฯ

200,000.00

6

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

สำนักการศึกษาฯ

616,000.00

7

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ

สำนักการศึกษาฯ

100,000.00

8

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา

สำนักการศึกษาฯ

200,000.00

9

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

สำนักการศึกษาฯ

300,000.00

10

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

สำนักการศึกษาฯ

200,000.00

11

โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

สำนักการศึกษาฯ

600,000.00

12

โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งภาษาอาเซียนบวกสาม

สำนักการศึกษาฯ

265,000.00

13

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

สำนักการศึกษาฯ

2,718,000.00

14

โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สำนักการศึกษาฯ

100,000.00

15

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

สำนักการศึกษาฯ

300,000.00

16

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

สำนักการศึกษาฯ

477,300.00

17

โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สำนักการศึกษาฯ

200,000.00

18

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์

สำนักการศึกษาฯ

340,000.00

19

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านกีฬา

สำนักการศึกษาฯ

700,000.00

20

โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

สำนักการศึกษาฯ

100,000.00

21

โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

สำนักการศึกษาฯ

100,000.00

22

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

สำนักการศึกษาฯ

240,000.00

23

โครงการจัดทำหนังสือวิชาการ “มูลสารศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต”

สำนักการศึกษาฯ

200,000.00

24

โครงการพัฒนาคุณภาพด้านกีฬาโรงเรียนในสังกัด

สำนักการศึกษาฯ

50,000.00

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่

โครงการ
แนวทางที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่

1,545,000.00

26

โครงการพัฒนาศักยภาพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สำนักการศึกษาฯ

398,650.00

27

โครงการกิจกรรม 9 ส.

สำนักการศึกษาฯ

4,500.00

28

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำในการบริหารจัดการศึกษา

สำนักการศึกษาฯ

300,000.00

29

โครงการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

สำนักการศึกษาฯ

31,000.00

30

โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

สำนักการศึกษาฯ

100,000.00

31

โครงการจัดงานวันครู

สำนักการศึกษาฯ

73,000.00

32

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักการศึกษาฯ

300,000.00

33

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการและการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

สำนักการศึกษาฯ

200,000.00

34

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

สำนักการศึกษาฯ

1,160,000.00

35

โครงการ To Be Number One

สำนักการศึกษาฯ

200,000.00

36

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน

สำนักการศึกษาฯ

3,252,000.00

37

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

สำนักการศึกษาฯ

210,000.00

38

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์

สำนักการศึกษาฯ

3,990,000.00

39

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ

สำนักการศึกษาฯ

270,000.00

40

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา

สำนักการศึกษาฯ

194,000.00

41

โครงการจัดหาชุดเครื่องกรองน้ำ

สำนักการศึกษาฯ

99,000.00

42

โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักการศึกษาฯ

1,700,000.00

43

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอน

สำนักการศึกษาฯ

14,252,400.00

44

โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

สำนักการศึกษาฯ

300,000.00

45

โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

สำนักการศึกษาฯ

201,600.00

46

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

สำนักการศึกษาฯ

100,000.00

47

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน

สำนักการศึกษาฯ

240,000.00

48

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

สำนักการศึกษาฯ

600,000.00

49

โครงการจัดหาเครื่องดนตรีไทย

สำนักการศึกษาฯ

100,000.00

50

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ

สำนักการศึกษาฯ

2,400,000.00

51

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว

สำนักการศึกษาฯ

640,000.00

52

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าเข้าโรงเรียนพร้อมโครงหลังคา

สำนักการศึกษาฯ

600,000.00

53

โครงการซ่อมปรับปรุงรั้วโรงเรียน

สำนักการศึกษาฯ

515,000.00

54

โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

สำนักการศึกษาฯ

50,000.00
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แนวทางที่ 3 พัฒนาอาคารสถานที่ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

20

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ที่

โครงการ
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งบตามข้อบัญญัติ

55

โครงการก่อสร้างโรงฝึกงาน

สำนักการศึกษาฯ

2,804,000.00

56

โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

สำนักการศึกษาฯ

6,345,000.00

57

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชน
และนักเรียน

สำนักการศึกษาฯ

420,000.00

58

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา

สำนักการศึกษาฯ

600,000.00

แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
59

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี

สำนักการศึกษาฯ

50,000.00

60

โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น

สำนักการศึกษาฯ

500,000.00

แนวทางที่ 5 พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน
61

โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรีในเขตพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

7,869,200.00

62

โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

10,160,000.00

63

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

10,000,000.00

64

โครงการสร้างงานแนะแนวอาชีพให้กับประชาชนและ
ฝึกอบรมระยะสั้น

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1,000,000.00
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่

3

ที่

ประจำปี 2558

21

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบตามข้อบัญญัติ

1

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย อบ. 1045 บ้านห้วยหมาก - บ้านหนองฮี อ.ศรีมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,000,000.00

2

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย อบ.2136 บ้านน้ำขุ่น - บ้านโคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

3,000,000.00

3

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย อบ.3207 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

3,000,000.00

4

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย อบ.3008 บ้านหนองสองห้อง - บ้านโคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

3,500,000.00

5

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย อบ.2026 บ้านกุดข้าวปุ้น - บ้านบก อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,000,000.00

6

โครงการจัดหาวัสดุเพื่อซ่อมบำรุงถนนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

กองพัฒนาชนบท

108,500,000.00

7

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert)
ถนนสาย อบ. 5169 บ.สร้างมิ่ง - บ้านโนนรังใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี

กองพัฒนาชนบท

900,000.00

8

โครงการซ่อมปรับปรุงเครื่องหมายสัญญาณไฟจราจรในเส้นทางถนนถ่ายโอน

กองพัฒนาชนบท

100,000.00

9

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Overlay) สาย อบ.3178 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านแอ่วขัน
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

4,934,300.00

10

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงหมายเลข 2254
(ตอนห้วยข่า) บ้านห้วยข่า - บ้านคำบาก อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

4,996,300.00

11

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Overlay) สาย อบ.3074 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

4,842,100.00

12

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Overlay) สาย อบ.3205 บ้านบุ่งหวาย - บ้านหนองกินเพล
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

4,842,100.00
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แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามภารกิจถ่ายโอน

22
ที่

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ

ประจำปี 2558

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบตามข้อบัญญัติ

13

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Overlay) สาย อบ.5158 บ้านหนองหลัก - บ้านหนองขุ่น
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

3,358,300.00

14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย อบ.2074 บ้านหาดสวนยา - บ้านท่าข้องเหล็ก อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

3,510,000.00

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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15

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านนาบัว หมู่ที่ 10 ต.ตากแดด - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10
ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

3,000,000.00

16

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านดอนตูม หมู่ที่ 6 ต.โนนกุง - บ้านคำแคน หมู่ที่ 4 ต.ถ้ำแข้
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,000,000.00

17

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 11 ต.หัวนา - บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 5 ต.เจียด
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

3,000,000.00

18

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านภูสวรรค์ หมู่ที่ 21 ต.เขมราฐ - บ้านเภาชมภู หมู่ที่ 12
ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,000,000.00

19

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายแยกทางหลวง 2134 บ้านนาไฮ หมู่ที่ 2 ต.นาสะไม - บ้านบ่อหิน
หมู่ที่ 5 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,500,000.00

20 โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านนาพะเนียงออ หมู่ที่ 5
ต.สองคอน - บ้านห้วยสุ หมู่ที่ 11 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,000,000.00

21 โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านดอนชาด หมู่ที่ 2 ต.สองคอน - บ้านม่วงใหญ่
หมู่ที่ 1 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,500,000.00

22 โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านนาทราย หมู่ที่ 2 ต.พะลาน
อ.นาตาล เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2112 จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,250,000.00

23

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านโนนขุมคำ หมู่ที่ 7 ต.พังเคน อ.นาตาล - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6
ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,250,000.00

24 โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านเภาชมภู หมู่ที่ 12 ต.หนองนกทา - บ้านภูสวรรค์ หมู่ที่ 21 ต.เขมราฐ
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,000,000.00

ที่

โครงการ

ประจำปี 2558

23

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบตามข้อบัญญัติ

25

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านโนนสวางน้อย หมู่ที่ 15 - บ้านแก้งลิง หมู่ที่ 7 - บ้านแข็งขยัน
หมู่ที่ 8 ต.โนนสวาง - บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 3 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น
จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,000,000.00

26

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ต.ไร่น้อย - บ้านนาดูนน้อย
หมู่ที่ 16 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,000,000.00

27

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง - บ้านนาขมิ้น
หมู่ที่ 6 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,000,000.00

28

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ขี้เหล็ก - บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 13 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,000,000.00

29

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองเค็ง
หมู่ที่ 2 ต.ขามใหญ่ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,000,000.00

30

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านทุ่งขามเหนือ
หมู่ที่ 15 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านแสง หมู่ที่ 1 ต.แพงใหญ่
อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,000,000.00

31

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 3 ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ - บ้านหาดน้อย
หมู่ที่ 16 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,500,000.00

32

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านทุ่งมณี หมู่ที่ 6
ต.นาเลิง - บ้านผักกระย่า หมู่ที่ 7 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,500,000.00

33

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 1
ต.เหล่าเสือโก้ก - บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ต.แพงใหญ่- บ้านหนองดินจี่
หมู่ที่ 5 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,000,000.00

34

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านตาลสุม หมู่ที่ 11 ต.ตาลสุม - บ้านคำหว้า หมู่ที่ 1 ต.คำหว้า
อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,000,000.00

35

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านนาดี
หมู่ที่ 11 ต.ยางสักกะโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ - บ้านหัวเรือ
หมู่ที่ 3 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,000,000.00

http://www.ubon.go.th

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

24
ที่

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการ
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36

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านแขมเหนือ หมู่ที่ 7 ต.บ้านแขม - บ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ 6 ต.หนองบัวฮี
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,000,000.00

37

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านโนนจิกน้อย หมู่ที่ 14 ต.กุดชมภู - บ้านสมบูรณ์สามัคคี
หมู่ที่ 17 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,000,000.00

38

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายเทศบาลตำบลนาเยีย - บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

3,000,000.00

39

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านห่องซัน หมู่ที่ 9 ต.บุ่งหวาย - บ้านโนนทรายน้อย
หมู่ที่ 5 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,500,000.00

40

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านนาโหนนน้อย
หมู่ที่ 5 ต.โนนโหนน - บ้านหนองกินปลา หมู่ที่ 9 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,050,000.00

41

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านคำน้ำแซบ หมู่ที่ 7 ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านคันเปือย
หมู่ที่ 5 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

3,000,000.00

42

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
(สวนสาธารณะภูหล่น) - บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 2 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,000,000.00

43

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านบุ่งคำ
หมู่ที่ 4 - บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร - บ้านคำก้อม
หมู่ที่ 1 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,000,000.00

44

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหัวเห่ว
หมู่ที่ 4 ต.โขงเจียม - เขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,000,000.00

45

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายแยกทางหลวงหมายเลข 2222 - บ้านกุดเรือคำ หมู่ที่ 8
ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,000,000.00

46

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสำโรงใหญ่
หมู่ที่ 1 ต.สำโรง อ.ตาลสุม - บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่
จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

3,000,000.00

47

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านดอนกลางใต้
หมู่ที่ 8 ต.ธาตุ - บ้านก่อนอก หมู่ที่ 8 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

3,000,000.00

ที่

โครงการ

ประจำปี 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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งบตามข้อบัญญัติ

48

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านคำสมิง หมู่ที่ 3 ต.สว่าง - บ้านสะพานโดม
หมู่ที่ 8 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,500,000.00

49

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ต.แก่งโดม - บ้านป่าข่า หมู่ที่ 6 ต.บุ่งมะแลง
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,500,000.00

50

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Dubble Surface
สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 2 ต.ธาตุ - บ้านดอนหนองบัว
หมู่ที่ 14 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,000,000.00

51

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ต.หนองสะโน - บ้านค่าย หมู่ที่ 2 - บ้านนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

3,000,000.00

52

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านปลาขาว หมู่ที่ 3 ต.ยาง - บ้านคำกลาง หมู่ที่ 4 ต.เก่าขาม
อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,500,000.00

53

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.ยางใหญ่ - บ้านประเสริฐแสนสุข
หมู่ที่ 5 ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,500,000.00

54

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านโนนกาเร็น หมู่ที่ 6 ต.ตบหู อ.เดชอุดม - บ้านตบหู
หมู่ที่ 8 ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

3,000,000.00

55

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านหนองเงินฮ้อย หมู่ที่ 7 ต.นากระแซง - บ้านโชคชัย
หมู่ที่ 7 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,000,000.00

56

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านทันเวลาสามัคคี
หมู่ที่ 4 ต.โนนสมบูรณ์ - ทางหลวงหมายเลข 2171 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

3,000,000.00

57

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม - ถนนสายเดชอุดม - นาห่อม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,500,000.00

58

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านโนนกาเร็น หมู่ที่ 6 ต.ตบหู อ.เดชอุดม - บ้านโนนสวรรค์
หมู่ที่ 10 ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,500,000.00

59

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านแขมเจริญ หมู่ที่ 16 ต.เมืองเดช - ถนนทางหลวงหมายเลข
24 สายโชคชัย - เดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,000,000.00

http://www.ubon.go.th

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

26
ที่

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการ
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60

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านเบ็ญจ์ หมู่ที่ 4 ต.หนองอ้ม - บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 ต.โคกชำแระ
อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,000,000.00

61

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 8 -บ้านโคกเจริญ
หมู่ที่ 31 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,000,000.00

62

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 23 - บ้านทุ่งไทรงาม
หมู่ที่ 35 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,000,000.00

63

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านโนนแถลง หมู่ที่ 14 ต.โพนงาม - บ้านเก่ากลาง
หมู่ที่ 12 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

3,000,000.00

64

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก - บ้านทุ่งเพียง
หมู่ที่ 5 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,000,000.00

65

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายทางหลวงหมายเลข 24 บ้านแขมเจริญ หมู่ที่ 16 ต.เมืองเดช -บ้านนาเจริญ
หมู่ที่ 1 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,500,000.00

66

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ต.สมสะอาด - บ้านหม้อทอง
หมู่ที่ 6 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,500,000.00

67

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 20 ต.เมืองเดช - บ้านวารีอุดม
หมู่ที่ 6 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,500,000.00

68

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ต.ตบหู - บ้านบก หมู่ที่ 2 ต.กลาง อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,500,000.00

69

โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบำรุงถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กองช่าง

31,100,000.00

70

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบารัง
สายบ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 3 ต.จิกเทิง - บ้านโคกค่าย หมู่ที่ 7
ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

4,000,000.00

71

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยเฮือ
สายบ้านผักแว่น หมู่ที่ 3 ต.ยางขี้นก - บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 ต.บ้านไทย
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,000,000.00

ที่

โครงการ

ประจำปี 2558

27

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบตามข้อบัญญัติ

72

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่นนท์
สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.นาโพธิ์ - บ้านแก้งกอก หมู่ที่ 10 ต.ไร่ใต้
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,400,000.00

73

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยสุ่งช้าง
สายบ้านสุ่งช้าง หมู่ที่ 8 ต.คันไร่ อ.สิรินธร - บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11
ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,600,000.00

74

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายทางหลวง หมายเลข 4025 - บ้านส้มป่อย
หมู่ที่ 5 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,000,000.00

75

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายบ้านไหล่สูง หมู่ที่ 2
ต.ไหล่ทุ่ง - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,000,000.00

76

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายบ้านคำปลักแฮด หมู่ที่ 12
ต.นาสะไม - บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 5 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

500,000.00

77

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามห้วยตาหวัง
สายบ้านหินห่อม หมู่ที่ 5 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร - บ้านเทวัญ
หมู่ที่ 5 ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

500,000.00

78

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สาย อบ.3174 บ้านด่านฮัง - บ้านนาตาล
อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

500,000.00

79

โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องหมายจราจร

กองช่าง

200,000.00

80

โครงการสำรวจออกแบบและประมาณราคาสิ่งก่อสร้างและงานซ่อมแซมปรับปรุง
ทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กองช่าง

1,000,000.00

81

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแจระแม
สายบ้านทุ่งบูรพา หมู่ที่ 11 ต.หนองขอน - บ้านหนองมะเขือ
หมู่ที่ 17 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,900,000.00

82

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอนใหญ่ใต้ หมู่ที่ 1
ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ - บ้านหนองแสงใหญ่ หมู่ที่ 1
ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

2,727,600.00

83

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยอารีย์
สายบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม - บ้านสวนฝ้าย
หมู่ที่ 7 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

1,900,000.00

84

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยแดง สายบ้านดอนม่วง
หมู่ที่ 6 ต.คันไร่ - บ้านคำวังยาง หมู่ที่ 8 ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

กองช่าง

3,900,000.00

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

100,000.00

กองช่าง

5,000,000.00

กองพัฒนาชนบท

300,000.00

กองช่าง

1,997,000.00

แนวทางที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
85

โครงการดำเนินงานด้านการผังเมือง

86

โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ

87

โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและเครื่องจักรกล
การเกษตร

88

โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะกระแทกสกัดคอนกรีตระบบไฮดรอริกติดกับรถขุด
(Backhole)

http://www.ubon.go.th

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ที่

โครงการ

ประจำปี 2558

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบตามข้อบัญญัติ

89

โครงการจัดซื้อตู้คอนโทรลเข้ากับปั๊มลม

กองช่าง

94,800.00

90

โครงการจัดหารถบรรทุกติดตั้งเครน 6 ล้อ

กองช่าง

1,800,000.00

แนวทางที่ 4 บริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
91

โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องจักรกล เครื่องกลการเกษตร

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

5,000,000.00

92

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

1,000,000.00

93

โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

55,030,000.00

94

โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มเกษตรกรท่างอย

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

1,000,000.00

95

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

1,500,000.00

96

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

กองแผนและงบประมาณ

600,000.00

Ubonratchathani Provincial Administration Organization Annual Report 2015

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่

4

ประจำปี 2558

29

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่

โครงการ
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบตามข้อบัญญัติ

1

โครงการพัฒนากีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสู่ความเป็นเลิศ

สำนักปลัด อบจ.

10,000,000.00

2

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักปลัด อบจ.

5,900,000.00

3

โครงการซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

สำนักปลัด อบจ

950,000.00

4

โครงการปรับปรุงระบบประปาสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ทุ่งบูรพา)

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

350,000.00

5

โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

สำนักปลัด อบจ.

1,350,000.00

6

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี
(ทุ่งบูรพา)

กองช่าง

1,350,000.00

7

โครงการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก
โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคติดต่อชายแดนและโรคติดต่ออื่นๆ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

694,000.00

8

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจประชาชน

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

6,640,000.00

9

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

500,000.00

10

โครงการสร้างพลังอาสาเฝ้าระวังปัญหาสังคมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4,438,000.00

11

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

30,868,260.00

12

โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์กู้ชีพกู้ภัย

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1,000,000.00

13

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

312,000.00

14

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1,000,000.00

15

โครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคนพิการ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1,598,800.00

16

โครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่นจังหวัดอุบลราชธานี

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

500,000.00

17

โครงการเช่ารถปฏิบัติการฉุกเฉิน

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

35,097,280.00

18

โครงการเช่ารถกระบะดัดแปลง

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1,700,160.00

19

โครงการรณรงค์ลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการ ใช้น้ำมันทอด
ซ้ำและสารปนเปื้อนในอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1,067,000.00

20

โครงการสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

2,000,000.00
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แนวทางที่ 2 พัฒนาสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

30

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ที่

โครงการ

ประจำปี 2558

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบตามข้อบัญญัติ

21

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

510,000.00

22

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

600,000.00

23

โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ

สำนักการศึกษาฯ

200,000.00

24

โครงการพัฒนาระบบรับส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบส่งข้อมูลระยะไกล
(Real time ) พร้อมระบบระบุพิกัดบนแผนที่ (GPS)และส่งภาพวีดีทัศน์ (DVR)
พร้อมระบบสารสนเทศส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1,980,000.00

25

โครงการจัดหาเครื่องมัลติมีเดียพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอุบลราชธานี

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

215,600.00

26

โครงการจัดหาระบบบันทึกเสียงของผู้ใช้โทรศัพท์ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
จังหวัดอุบลราชธานี

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

165,000.00

27

โครงการพัฒนาวิทยุสื่อสารศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอุบลราชธานี

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

78,000.00

28

โครงการจัดหาตู้เย็นเก็บรักษาเวชภัณฑ์

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

9,400.00

29

โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถดับเพลิง

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

4,500,000.00

30

โครงการจัดหาเรือท้องแบน

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

1,200,000.00

31

โครงการจัดหาชุดประดาน้ำพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

100,000.00

32

โครงการก่อสร้างแพเหล็กสาธารณะ

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

5,000,000.00

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

Ubonratchathani Provincial Administration Organization Annual Report 2015

33

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชน

สำนักปลัด อบจ.

200,000.00

34

โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักปลัด อบจ.

1,120,000.00

35

โครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กองกิจการสภาฯ

100,000.00

36

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้าง
การเรียนรู้ การเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

กองกิจการสภาฯ

2,000,000.00

37

โครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ของกระทรวงมหาดไทย

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

7,500,000.00

38

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

603,000.00

39

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

สำนักการศึกษาฯ

200,000.00

40

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรุนแรงในครอบครัว

สำนักการศึกษาฯ

200,000.00

41

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

กองกิจการสภาฯ

1,000,000.00

แนวทางที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
42

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริ

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

3,025,000.00

43

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

4,750,000.00

44

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

400,000.00

ที่

ประจำปี 2558

โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แนวทางที่ 5 อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

31

งบตามข้อบัญญัติ

45

โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปะจารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

สำนักการศึกษาฯ

2,832,000.00

46

โครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข

สำนักการศึกษาฯ

1,500,000.00

47

โครงการบรรพชาและอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน

สำนักการศึกษาฯ

300,000.00

48

โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”

สำนักการศึกษาฯ

300,000.00

49

โครงการจัดทำร้านกาชาด

กองช่าง

472,300.00

50

โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดและงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักปลัด อบจ.

100,000.00

51

โครงการครบรอบ 223 ปี สถาปนาเมืองอุบลราชธานี

สำนักการศึกษาฯ

300,000.00

http://www.ubon.go.th

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

32

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่

5

ประจำปี 2558

การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
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ที่

โครงการ
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบตามข้อบัญญัติ

1

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารให้มีความพร้อม
ในการบริการประชาชน

กองกิจการพาณิชย์

1,450,000.00

2

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค 5 ส.
(สถานีขนส่ง 3 แห่ง)

กองกิจการพาณิชย์

70,000.00

3

โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุเนื่องในเทศกาลสำคัญ

กองกิจการพาณิชย์

60,000.00

4

โครงการจัดซื้อเครื่องขัดพื้น

กองกิจการพาณิชย์

58,000.00

5

โครงการจัดซื้อเก้าอี้นั่งผู้โดยสาร

กองกิจการพาณิชย์

284,700.00

6

โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี

กองกิจการพาณิชย์

14,000.00

7

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

กองกิจการพาณิชย์

28,000.00

8

โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

กองกิจการพาณิชย์

40,000.00

9

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน

กองกิจการพาณิชย์

100,000.00

10

โครงการพัฒนาที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองกิจการพาณิชย์

3,600,000.00
2,370,000.00

แนวทางที่ 2 บริหารจัดการการท่องเที่ยว
11

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักปลัด อบจ.

12

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ซุ้มประตูเมืองอุบลราชธานี (แห่งที่ 3)

กองช่าง

14,670.00

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

นโยบาย

ประจำปี 2558

“น้ำดี”

33

34

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปี 2558

นโยบาย “น้ำดี”
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แนวทางการดำเนิ น งานตามนโยบาย “น้ ำ ดี ”
มุ่งเน้นการรวมน้ำและกระจายน้ำเข้าไปในพื้นที่ทำการ
เกษตรของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีทมี่ พี นื้ ทีท่ างการ
เกษตรอยู่นอกเขตชลประทาน เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ
สามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี ทำให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพียงพอต่อการดำเนินชีวติ มีความเป็นอยูท่ ดี่ ี
ลดความเสี่ยงจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูง
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น
หลั ง จากที่ มี ก ารดำเนิ น งานมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในการสนับสนุนเกษตรกรในการพัฒนาแหล่งน้ำและ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร
ผลจากดำเนิ น งานที่ ผ่ า นมาก่ อ ให้ เ กิ ด ผลอย่ า งเป็ น
รูปธรรม สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เป็นจำนวนมาก
ประสบการณ์ ที่ ผ่ า นมาทำให้ เ กษตรกรและองค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ สามารถพัฒนา
รูปแบบการดำเนินงานให้มคี วามเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่
การบริหารจัดการกลุ่มมีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มี ก ารวางระเบี ย บ กำหนดกฎเกณฑ์ ที่ ชั ด เจนในทาง
ปฏิบัติทั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและใน
ส่วนของกลุม่ เกษตรกรเอง เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหา
และพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

“โครงการเอาชนะความแห้งแล้ง
ด้วยชลประทานระบบท่อ”
จังหวัดอุบลราชธานีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 9 ล้านไร่
แต่ พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ป ระสบปั ญ หาน้ ำ ท่ ว มและภั ย แล้ ง
ซ้ำซาก ทั้งที่จังหวัดมีแม่น้ำหลายสายไหลมาบรรจบกัน
เช่น แม่น้ำมูล แม่น้ำโขง แม่น้ำชี แม่น้ำลำโดมใหญ่
แม่น้ำลำโดมน้อย และยังมีลำน้ำสาขาอาทิ ลำเซบก
ลำเซบาย กระจายอยูค่ รอบคลุมทัง้ จังหวัด แต่ประชาชน
ทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรมยังขาดโอกาสทำการเกษตร
อย่างต่อเนื่อง ในฤดูฝนน้ำจะท่วมบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ
ทำให้ ป ระชาชนไม่ ส ามารถทำการเพาะปลู ก ตาม
ฤดูกาลได้ ในฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกทัง้ ที่
แหล่งน้ำยังมีปริมาณที่เพียงพอ เพราะไม่มีระบบที่จะ
นำน้ำจากแหล่งน้ำขึ้นมาใช้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานีมีนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบ
กักเก็บน้ำ ระบบการจ่ายน้ำ และระบบการบริหาร

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มองเห็น
ประโยชน์ ข องโครงการนี้ ที่ เชื่ อว่ าน่ าจะแก้ ไขปั ญหา
การขาดแคลนน้ ำ ของเกษตรกรได้ หากไม่ รี บ แก้ ไข
ปั ญ หาดั ง กล่ า วความทุ ก ข์ ย ากจะตกอยู่ กั บ เกษตรกร
เมื่ อ ปั ญ หาไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไข การละทิ้ ง ถิ่ น ไปขาย
แรงงานก็ จ ะยั ง มี อ ยู่ อ ย่ า งนั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดอุบลราชธานี จึงเดินหน้า “โครงการเอาชนะ
ความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อ” ด้วยตัวเอง
ไม่ ต้ อ งรองบประมาณจากส่ ว นกลาง โดยคำนึ ง ถึ ง
การแก้ปญ
ั หาให้เกษตรกรอย่างยัง่ ยืน โดยการเน้นแนวคิด
ไปที่การบริหารจัดการน้ำเป็นหลักถ้าพัฒนาแหล่งน้ำ
และควบคุมการบริหารจัดการน้ำได้ น้ำจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชนอย่ า งมหาศาล
จึงเกิดความคิดว่าควรรวมน้ำก่อนแล้วค่อยกระจายน้ำ
ออกไป
ทำอย่ า งไรจะรวมน้ ำ ที่ มี ห รื อ ชะลอน้ ำ ที่ มี ไ ว้ ใช้
ประโยชน์ได้มากทีส่ ดุ จากนัน้ ทำอย่างไรจะกระจายน้ำทีม่ อี ยู่
นีไ้ ปสูแ่ ปลงพืชผลทางการเกษตรทัง้ หลาย ไม่ตอ้ งรอให้ฝนตก
เพี ย งอย่ า งเดี ย วค่ อ ยทำการเกษตรได้ วิ ธี ท ำมี โจทย์ อ ยู่
2 อย่างคือ รวมน้ำกับกระจายน้ำ ด้วยการหาแหล่ง
น้ำเพิ่มจากที่มีอยู่ เป็นการสร้างแหล่งน้ำให้เยอะขึ้น
ตามปรัชญาเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คื อ โครงการแก้ ม ลิ ง พื้ น ที่ ไ หนเหมาะสมจะรวมน้ ำ
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และกระจายน้ ำ ไปตามสภาพพื้ น ที่ ส่ ว นที่ สู ง ก็ ช ะลอ
น้ ำ ด้ ว ยการทำฝายต้ น น้ ำ ที่ ลุ่ ม ก็ ขุ ด คลองไส้ ไ ก่
สิง่ เหล่านีต้ อ้ งบูรณาการร่วมกัน เกษตรกรผูใ้ ช้นำ้ และท้อง
ถิ่นจะต้องร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากข้อมูลข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี จึงได้จัดทำโครงการ โดยใช้ชื่อโครงการว่า
“โครงการเอาชนะความแห้ ง แล้ ง ด้ ว ยชลประทาน
ระบบท่อ” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
จะให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ และ 8 นิว้ พร้อมอุปกรณ์ตดิ ตัง้
และท่อส่งน้ำแบบ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ให้เกษตรกรยืมใช้นำไปติดตั้ง
โดยให้เกษตรกรบริหารจัดการเอง ซึ่งทำให้เกษตรกร
สามารถเพาะปลูกพืชได้ตลอดปี มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เพราะแหล่ ง น้ ำ ต้ น ทุ น มี เ พี ย งพอในการนำน้ ำ มาใช้
ประโยชน์ด้านการเกษตร ประกอบกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมนี โยบายในการพัฒนาแหล่งน้ำ
ระบบกั ก เก็ บ น้ ำ และระบบการบริ ห ารจั ด การน้ ำ ใน
เขตจังหวัด เพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจนให้กบั เกษตรกร
โดยได้ทำการกำหนดยุทธศาสตร์การแก้แล้ง ให้สอดคล้อง
กั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด ด้ ว ยโครงการเอาชนะ
ความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อ โดยการเชื่อมต่อ
ท่อพีวีซี พร้อมอุปกรณ์ควบเข้ากับเครื่องสูบน้ำในการส่ง
น้ำเข้าสูพ่ นื้ ทีก่ ารเกษตร เพือ่ ปรับพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบปัญหาน้ำ
ท่วมในฤดูฝนให้สามารถเพาะปลูกพืชได้ในฤดูแล้ง เป็น
การช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังเดือดร้อนหลังน้ำลดและ
พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายได้อย่างยั่งยืน
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จัดการน้ำในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนของประชาชนโดยได้ ท ำการกำหนด
ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาภัยแล้ง ปรับพื้นที่ประสบปัญหา
น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ให้เป็นพื้นที่สามารถเพาะปลูกพืช
การเกษตรได้ในฤดูแล้ง และส่งเสริมให้พื้นที่ใกล้แหล่ง
น้ ำ ธรรมชาติ และอยู่ น อกเขตชลประทานหรื อ เขตที่
ชลประทานไปไม่ถงึ ให้สามารถมีนำ้ สำหรับเพาะปลูก ทัง้
ในห้วงฝนทิ้งช่วงและการปลูกพืชนอกฤดูได้ โดยจัดส่ง
น้ำเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตรได้ตามต้องการและส่งเสริมพืน้ ทีท่ ี่
เหมาะสมใกล้แหล่งน้ำให้สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ใน
การเกษตรได้นอกเหนือจากฤดูกาลเพาะปลูกปกติ ด้วย
โครงการเอาชนะความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อ
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การดำเนินการในระยะแรก
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ในระยะแรก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี ได้ ดำเนิ นการช่ วยเหลื อกลุ่ ม เกษตรกร
ผู้ ท ำนาในฤดู แ ล้ ง ตามอำนาจหน้ า ที่ โดยเน้ น พื้ น ที่
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนไม่สามารถ
ทำการเพาะปลูกได้ โดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว
ที่ ไ ด้ รั บ โอนจากกรมชลประทานจำนวน 20 เครื่ อ ง
และเครื่ อ งสู บ น้ ำ ขนาด 3 นิ้ ว , 6 นิ้ ว ที่ จั ด หาเอง
รวมทั้งสิ้น 50 เครื่อง สูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้า
พืน้ ทีก่ ารเกษตรโดยวิธสี ง่ ผ่านคลองดินทีส่ มาชิกเกษตรกร
ร่ ว มแรง ร่ ว มใจกั น จั ด ทำขึ้ น เพื่ อ ให้ น้ ำ ไหลส่ ง ไปตาม
พื้นที่การเกษตร โดยอาศัยความลาดเอียงของพื้นที่
ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือการกระจายน้ำไม่สามารถ
ทำได้ อย่ างทั่ วถึ งและได้ พื้ นที่ ที่ จำกั ดประชาชนได้ รั บ
ผลประโยชน์น้อยราย และไม่ทั่วถึงทั้งจังหวัด
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สภาพการดำเนินงานและ
สถานการณ์ในปัจจุบัน

แผนงานการดำเนินงาน
โครงการเพื่อความยั่งยืน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ได้ มี
นโยบายน้ำดีโดยได้กำหนดแผนแก้ภยั แล้งแบบบูรณาการ
5 ปี (2555-2560) โดยแบ่งกลยุทธ์การแก้ปัญหาไว้
คือ การสำรวจรวบรวมน้ำตามแหล่งน้ำที่มีอยู่ทั้งหมด
แล้ ว เสริ ม แหล่ ง น้ ำ ไปในพื้ น ที่ ที่ ยั ง ขาดแคลน ทั้ ง
การขุ ด ลอกแหล่ ง น้ ำ เดิ ม ที่ ตื้ น เขิ น หรื อ การขุ ด ใหม่
เพื่ อ ใช้ เ ก็ บ กั ก น้ ำ โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
จะส่ ง เครื่ อ งจั ก รกลสนั บ สนุ น แต่ ช าวบ้ า นต้ อ งเป็ น
แรงงานและงบประมาณในการบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม

ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ เพื่อให้มีส่วนร่วมจะได้หวงแหน
แหล่งน้ำที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นมา
ขั้ น ตอนต่ อ ไปคื อ การกระจายน้ ำ เข้ า สู่ ร ะบบ
ชลประทานของเกษตรกร โดยมีชาวบ้านเป็นผู้บริหาร
จัดการน้ำกันเองตามลักษณะภูมิประเทศ และปัญหา
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ส่ ว นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ล
ราชธานี คอยเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง การกระจายน้ ำ มี ทั้ ง แบบ
ส่งต่อเป็นระบบท่อชลประทานและการทำเป็นคลอง
ส่งน้ำแบบไส้ไก่ คาดว่าในระยะ 5 ปี จะสามารถวาง
โครงข่ายเชือ่ มต่อน้ำแต่ละพืน้ ทีเ่ ข้าหากันได้ ก็จะสามารถ
บริ ห ารจั ด การน้ ำ ได้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ทั่ ว ทั้ ง จั ง หวั ด
จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดซ้ำซากได้และเกษตรกร
จะมีน้ำใช้ทำการเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี
โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ได้ออกระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การบริ ห ารจั ด การน้ ำ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพด้วยชลประทานระบบท่อ 2554 เพื่อให้
การดำเนิ น การขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ล
ราชธานี ในการบริหารจัดการน้ำอันเป็นทรัพยากร
ที่ มี คุ ณ ค่ า สำหรั บ เกษตรกรในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนิน
การของการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การบริการประชาชน
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ในปีงบประมาณ 2552-2555 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานตามโครงการโดยใช้
งบประมาณ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรร แต่ยงั ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการประชาชนได้ อ ย่ า งเพี ย งพอและทั่ ว ถึ ง
โดยมีการดำเนินงานไปเพียง 600 กลุม่ จากทีร่ อ้ งขอและ
ผ่านเกณฑ์การสำรวจแล้วกว่า 2,000 กลุ่ม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากธนาคารเพื่อการเกษตร สามารถให้
การช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรได้ จำนวน 1,054 กลุ่ม
ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 368,982 ไร่ ในฤดูกาลผลิต
และกว่า 80,000 ไร่ ในการผลิตนอกฤดูกาล โดยเกษตรกร
ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว จำนวน 26,350
ครัวเรือน
ซึ่งจากโครงการนี้ทำให้สามารถช่วยให้เกษตรกร
ปลู ก ข้ า วได้ ถึ ง ปี ล ะ 2 ครั้ ง และผลจากการควบคุ ม
ปริ ม าณน้ ำ ที่ เ ติ ม ลงผื น นาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ส่งผลให้ผลผลิต(ข้าว)ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นกว่า 30 %
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารปลู ก พื ช ผั ก หมุ น เวี ย นตลอดทั้ ง ปี
ลดปัญหาการว่างงาน และยังสามารถใช้ในภารกิจเร่งด่วน
ในการบรรเทาสาธารณภัย(น้ำท่วม) ได้อีกด้วย
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- เกษตรกรสามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง และขยายพื้นที่ได้มากขึ้น เพราะสามารถกระจายน้ำไปได้อย่างทั่วถึง
สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น จากเดิม กว่า 30 %

ตารางเปรียบเทียบผลผลิต
ผลผลิตก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ
ก่อนเข้าร่วมโครงการ

หลังเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ

300-350 กก./ไร่

500-550 กก./ไร่

ค่าเฉลี่ยทั้งจังหวัด

- นอกจากการทำนาปรังแล้ว ยังสามารถปลูกพืช ผักต่างๆ (ถั่วฝักยาว แตงกวา แตงโม พริก ฯลฯ) ได้ตลอดทั้งปี
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หลังจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานีในระยะแรก องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานีจะจัดให้มกี ารอบรม โดยมุง่ เน้นการใช้
งานและการบำรุงรักษา วัสดุอปุ กรณ์เป็นหลัก โดยร่วมมือ
กับบริษัทผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำ โดยบริษัทจะส่งทีมวิศวกร
เข้ามาดูแลกระบวนการ ตลอดจนอบรมและฝึกสอนกลุม่
เกษตรกรให้สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ได้เอง
หลั ง จากนั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ล
ราชธานี ได้ร่วมกับเกษตรอำเภอ ในแต่ละแห่ง เพื่อ
ให้ ค วามรู้ และเทคนิ ค วิ ธี ก าร ในการเพาะปลู ก พื ช
การดูแล การส่งเสริม ลดใช้สารเคมี ให้หนั มาใช้ปยุ๋ อินทรีย์
ตลอดจนการปราบศัตรูพชื รวมถึงการส่งเสริมการปลูกพืช
ทดแทน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอื่นๆ นอกจากการปลูกข้าว
รวมทั้งติดต่อประสานงานกับภาคเอกชน เพื่อเข้ามาเป็น
ตลาดรับซื้อผลผลิต ให้กับกลุ่มเกษตรกรอีกด้วย

การบรรยายโดยเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์
นายเสน่ห์ ในจิตร

นอกจากนี้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ได้หาแนวนโยบายในการที่จะสร้างความ
เข้ ม แข็ ง ให้ กั บ กลุ่ ม เกษตรกรในโครงการชลประทาน
ระบบท่อให้สามารถที่จะคิดวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนากลุม่ ให้มคี วามเข้มแข็งและยัง่ ยืน จึงได้
เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบล
ราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการการดำเนินงานภายใต้ MOU 4 ฝ่าย
มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ
1) สนับสนุนให้ชมุ ชนในจังหวัดอุบลราชธานีเกิด
การพัฒนาระบบการจัดการน้ำด้วยกระบวนการวิจยั เพือ่
ท้องถิ่น
2) ผลักดันให้เกิดการบูรณาการการจัดการน้ำ
จากงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ ไปสูก่ ารเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ขององค์ ก รชุ ม ชนในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี
3) สนั บ สนุ น บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดอุบลราชธานีเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้กระบวนการ
ทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและการบริหารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
โดยมีทมี วิจยั ทีป่ ระสบผลสำเร็จแล้วจำนวน 8 กลุม่
ในปีงบประมาณ 2559 กำลังทำการวิจยั เพิม่ อีก 6 กลุม่ ซึง่
กระบวนการได้สร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาโดย
กระบวนการทางวิจัย ทำให้ชุมชนเรียนรู้ในการค้นหา
ปัญหาและหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

http://www.ubon.go.th

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
ในการสนับสนุนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน
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การวิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง
จากแนวนโยบายของรัฐบาล และการเฝ้าติดตาม
สถานการณ์ น้ ำ ในพื้ น ที่ พ บว่ า สถานการณ์ ภั ย แล้ ง
ปี พ.ศ. 2559 มีแนวโน้มรุนแรงและเร็วกว่าการคาดการณ์
องค์การบริหารจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมประชุมกับ
หน่วยงานหลักทุกเดือน เพือ่ เตรียมความพร้อมรับมือกับ
ปั ญ หาภั ย แล้ ง และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กั บ ประชาชน
ที่เดือดร้อน

การส่งเสริมการปลูกพืชโดยใช้น้ำน้อย
ลดต้นทุน เพิ่มรายได้กลุ่มเกษตรกร
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนิน
การสร้ า งความเข้ า ใจ และพยายามปรั บ เปลี่ ย นให้
เกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย หรือลดพื้นที่เพาะ
ปลู ก ลงโดยเน้ น การให้ ก ารบริ ห ารจั ด การน้ ำ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ สู ง สุ ด ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรหั น มาปลู ก พื ช
ใช้น้ำน้อย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ได้ มี ก ารจั ด อบรมกลุ่ ม เกษตรกรตามอำเภอต่ า งๆ
และเชิญเกษตรอำเภอ เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกพืชทีใ่ ช้นำ้ น้อย รวมทัง้ ติดต่อภาคเอกชน เช่น ก้าวหน้า
การเกษตรเข้ามาช่วยส่งเสริมและเป็นตลาดรองรับผลผลิต
จากการเกษตร
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังฤดูทำนาช่วยลดความ
เสี่ยง เสริมรายได้ให้เกษตรกร ยิ่งภาวะภัยแล้งที่กำลัง
เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง จึงเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้
เกษตรกรเพาะปลูกพืชต่อไปได้ ลดผลกระทบจากความ
แห้งแล้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พืชที่ใช้น้ำน้อยที่เพาะปลูก
หลังฤดูทำนามีหลายชนิดที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านการตลาด
บางชนิดช่วยปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ก่อนถึง
การปลูกข้าวในฤดูที่จะมาถึง

การแบ่งโซนให้การช่วยเหลือ ดังนี้
- โซนเหนื อ ประกอบด้ ว ย อำเภอเขมราฐ
อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอนาตาล อำเภอตระการพืชผล
อำเภอกุดข้าวปุ้น
- โซนใต้ ประกอบด้ ว ย อำเภอเดชอุ ด ม
อำเภอสำโรง อำเภอน้ ำ ยื น อำเภอนาจะหลวย
อำเภอบุณฑริก อำเภอทุ่งศรีอุดม และอำเภอน้ำขุ่น
- โซนตะวันออก ประกอบด้วย
อำเภอวารินชำราบ อำเภอสว่างวีระวงศ์
อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสิรินธร
อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอนาเยีย อำเภอโขงเจียม
- โซนกลาง ประกอบด้วย
อำเภอเขื่องใน อำเภอเมือง อำเภอตาลสุม
อำเภอดอนมดแดง อำเภอเหล่าเสือโก้ก
อำเภอม่วงสามสิบ
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ทั้งในด้านการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
กิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ
2. มี แ หล่ ง น้ ำ เพื่ อ ใช้ ส ำหรั บ อุ ป โภค-บริ โ ภค
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
3. สามารถนำน้ ำ ไปใช้ ใ นพื้ น ที่ ที่ อ ยู่ สู ง กว่ า ได้
อย่างมีประสิทธิผล
4. การทำชลประทานระบบท่อทำให้มนี ำ้ เพียงพอ
ในการทำนา ประชาชนในพืน้ ทีส่ ามารถทำนาได้ ปีละ 2 ครัง้
ผลผลิตที่ได้ก็เพิ่มขึ้น
5. ประชาชนสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ และปลูกพืช
ผักสวนครัวได้ในฤดูแล้ง ยกระดับรายได้พร้อมคุณภาพชีวติ
ขั้นพื้นฐานตามนโยบายรัฐบาล
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ความต้องการเครื่องสูบน้ำเพื่อทำชลประทานระบบท่อในการแก้ปัญหาภัยแล้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ให้กับประชาชน
ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานีทมี่ คี วามต้องการ เพือ่ แก้ปญ
ั หาภัยแล้ง จำนวน 1,054 กลุม่ แต่ยงั มีพนื้ ทีป่ ระสบปัญหาภัยแล้ง
อีกจำนวนมากที่ต้องการเครื่องสูบน้ำ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

แผนการดำเนินงานในอนาคต
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูลในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการน้ำ
สนับสนุนอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการแก้ปัญหาความแห้งแล้ง ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ควบคุม ดูแล ประสานงานติดตามประเมินผลโครงการ

http://www.ubon.go.th

1.
2.
3.
4.
5.
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“ถนนดี”

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในเวทีประชาคมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปียังพบว่า ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ในลำดับแรกๆ คือ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับเส้นทางที่
ใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด
เกิดชำรุดเสียหายทำให้ได้รับความเดือดร้อนและยาก
ลำบากในการเดินทาง สอดคล้องกับที่หน่วยงานต่างๆ
ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานีเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับ
การซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างถนนสายต่างๆ เนือ่ ง
จากไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้พยายาม
ที่จะจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดื อ ดร้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใต้ ขี ด จำกั ด ในเรื่ อ ง
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเช่นกัน เพราะนอกจาก
จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาจากการเสนอขอความ
อนุเคราะห์ให้ดำเนินการแก้ไขเป็นการเร่งด่วนแล้ว ยัง

ต้องจัดสรรงบประมาณไปดำเนินการในการบำรุงรักษา
ถนนทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ จำนวน 159 สายทางทีเ่ ป็น
ภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเช่นเดียวกัน

http://www.ubon.go.th
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ผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายถนนดี
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2558
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ที่
1

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ.นาทุ่ง ม.3 - บ.ดอนม่วย
ม.2 ต.กุดประทาย -บ.หนองคูณ ม.4 ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

2

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.ปลาขาว ม.3
ต.ยาง - บ.คำกลาง ม.4 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.ยางใหญ่ ม.1
ต.ยางใหญ่ - บ.ประเสริฐแสนสุข ม.5 ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

3

งบประมาณ
1,000,000

หมายเหตุ
งานแล้วเสร็จ
วันที่ 29 ม.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี

1,500,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 8 ม.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี
งานแล้วเสร็จ
วันที่ 11 ม.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี

1,500,000

4

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.ทุ่งสว่าง ม.14
ต.ไร่น้อย - บ.หนองเค็ง ม.2 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

2,000,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 12 ม.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี

5

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.เค็ง ม.5
ต.กุดลาด - บ.ดินดำ ม.6 ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.เกษม ม.8 - บ.กึ่งพุทธกาล
ม.15 ต.เกษม -บ.คอนสาย ม.6 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

5,000,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 16 ม.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี
งานแล้วเสร็จ
วันที่ 10 ก.พ.58
ถนนใช้งานได้ดี

6

1,000,000
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7

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.ปะอาว ม.4
ต.ปะอาว - บ.ดอนชี ม.8 ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

1,000,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 18 ม.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี

8

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.สวนงัว ม.2
ต.หนองเมือง - บ.เตย ม.1 ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

500,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 19 ม.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี

9

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.หนองแสง ม.7 ต.คำไฮใหญ่
อ.ดอนมดแดง - บ.หนองบก ม.4 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

1,000,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 24 ม.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี

10

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.โพนทอง ม.7
ต.บ้านไทย - บ.ค้อทอง ม.4 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

1,000,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 22 ม.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี

12

ประจำปี 2558

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.ค้อทอง ม.4
ต.ค้อทอง - บ.โพนทอง ม.7 ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.สำราญ ม.7
ต.หัวเรือ - บ.ทุ่งใหญ่ ม.9 ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

งบประมาณ
1,000,000

1,000,000

45

หมายเหตุ
งานแล้วเสร็จ
วันที่ 23 ม.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี
งานแล้วเสร็จ
วันที่ 19 ม.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี

13

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.คำหว้าเหนือ
ม.2 - บ.ห้วยดู่ ม.3 ต.คำหว้า -บ.คำผักหนอก ม.9 ต.นาคาย อ.ตาลสุม
จ.อุบลราชธานี

1,000,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 25 ม.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี

14

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.อีเติ่ง ม.7 ต.หัวนา
อ.เขมราฐ - บ.ด่านหม่วน ม.9 ต.พังเคน อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

1,000,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 11 ก.พ.58
ถนนใช้งานได้ดี

15

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข
2034 - บ.นาหว้าเหนือ ม.2- บ.โป่งคอม ม.8 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ
จ.อุบลราชธานี

2,000,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 13 ก.พ.58
ถนนใช้งานได้ดี

16

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.นาโหนนเหนือ ม.2
ต.โนนโหนน - บ.โนนเจริญ ม.12 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

1,000,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 26 ม.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี

17

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.โนนสมบูรณ์ ม.10
ต.ธาตุ - บ.รวมพลัง ม.10 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

1,000,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 28 ม.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี

18

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.ดอนใหญ่ ม.1
ต.ดอนใหญ่ - บ.หนองแสง ม.11 ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

1,000,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 7 ก.พ.58
ถนนใช้งานได้ดี

19

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.ป่าเลา ม.6
ต.โนนก่อ - ถนนช่องเม็ก – บุณฑริก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

1,000,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 6 ก.พ.58
ถนนใช้งานได้ดี

20

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.นาแก ม.1
ต.ระเว - บ.ทรายมูล ม.2 ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

1,000,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 6 ก.พ.58
ถนนใช้งานได้ดี

21

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.หนองไฮ ม.3
ต.โนนกลาง - บ.หนองไผ่ ม.3 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

1,000,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 4 ก.พ.58
ถนนใช้งานได้ดี

http://www.ubon.go.th

ที่
11

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

46
ที่
22

23

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย บ.หนองไผ่
ม.3 ต.ดอนจิก - บ.หนองไฮ ม.3 ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Over lay) สาย อบ.2076 บ.โนนน้อย -บ.โนนขุมคำ อ.นาตาล
จ.อุบลราชธานี
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งบประมาณ
1,000,000

8,000,000

หมายเหตุ
งานแล้วเสร็จ
วันที่ 31 ม.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี
งานแล้วเสร็จ
วันที่ 28 พ.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี

24

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Over lay) สาย อบ.2067 แยก ทล.2050 - บ.นาสะตัง อ.นาตาล
จ.อุบลราชธานี

2,400,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 31 พ.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี

25

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Over lay) สาย อบ.1046 บ.สร้างสะแบง - บ.จงพะไล - บ.ลุมพุก
อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Over lay) สาย อบ.2053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร-บ.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
จ.อุบลราชธานี

4,200,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 4 มิ.ย.58
ถนนใช้งานได้ดี
งานแล้วเสร็จ
วันที่ 18 มิ.ย.58
ถนนใช้งานได้ดี

26

6,400,000
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27

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Over lay) สาย อบ.1049 บ.สำโรง -บ.สวัสดิ์ อ.ศรีเมืองใหม่
จ.อุบลราชธานี

4,800,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 24 มิ.ย.58
ถนนใช้งานได้ดี

28

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Over lay) สาย อบ.2093 บ.ปลาดุก -บ.กระโสบ
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

1,560,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 26 มิ.ย.58
ถนนใช้งานได้ดี

29

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Over lay) สาย อบ.3205 บ.โนนบาก -บ.ห้วยทราย
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

11,960,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 24 ก.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี

30

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Over lay) สาย อบ.3005 บ.บุณฑริก -บ.หนองแปน
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Over lay) สาย อบ.4095 บ.บุณฑริก -บ.หลักป้าย
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

9,120,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 3 ส.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี
งานแล้วเสร็จ
วันที่ 6 ส.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี

31

4,560,000

32

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (โดยใช้วิธี Double Surface)
สาย บ.หนองสองห้อง ม.2 ต.ธาตุ - บ.ดอนหนองบัว ม.14 ต.แสนสุข
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

1,000,000

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 25 ก.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี

33

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) บ้านทุ่งบูรพา
ม.1 ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

3,013,134

งานแล้วเสร็จ
วันที่ 20 ก.ค.58
ถนนใช้งานได้ดี

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปี 2558

47

ผลการดำเนินงานภารกิจการซ่อมบำรุงถนน
ภายใต้นโยบายถนนดี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558
กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ถนนสาย อบ. 5190 บ.สะพือ - บ.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 5190 บ.สะพือ - บ.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 5190 บ.สะพือ - บ.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ.2104 บ.ปากห้วยวังนอง-บ.กุดลาด อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ.3207 บ.โนนยาง – บ.นาดี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 3236 บ.นาไฮ- บ.คำข่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 3236 บ.นาไฮ-บ.คำข่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 3086 บ.โนนกุง-บ.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 5181 บ.หนองไฮ-บ.เปือย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 2192 เดชอุดม – นาห่อม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 2192 เดชอุดม – นาห่อม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 2192 เดชอุดม – นาห่อม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 2192 เดชอุดม – นาห่อม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 2192 เดชอุดม – นาห่อม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 2192 เดชอุดม – นาห่อม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 2192 เดชอุดม – นาห่อม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 1062 บ.บก – บ.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 1062 บ.บก – บ.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 2053(0053) สุขาภิบาลโพธิ์ไทร – บ.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 2053(0053) สุขาภิบาลโพธิ์ไทร – บ.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 2053(0053) สุขาภิบาลโพธิ์ไทร – บ.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ.3146 บ.โนนสวรรค์ – บ.โนนสง่า อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ.3146 บ.โนนสวรรค์ – บ.โนนสง่า อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย บ้านคุ้ม – บ้านกระแอก อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 2142 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 – เชื่อมถนน รพช. อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย อบ. 2142 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 – เชื่อมถนน รพช. อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย บ้านคุ้ม – บ้านกระแอก อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
ถนนสาย บ้านคุ้ม – บ้านกระแอก อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
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“รายได้ดี”

ปัญหาความยากจน เป็นปัญหาที่สำคัญอันดับ
หนึง่ ของประเทศไทย ทีร่ ฐั บาลกำหนดเป็นนโยบายสำคัญ
ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก ส่ ว นร่ ว มมื อ กั น แก้ ไขปั ญ หา
ให้แก่ประชาชน และบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนไปสู่
เป้ า หมายคื อ ให้ ป ระชาชนมี อ าชี พ มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
โดยการพัฒนาความรู้ทักษะในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร ซึ่งคนยากจนส่วนใหญ่มีเป็นทุนอยู่แล้ว
ให้เป็นอาชีพทีม่ รี ายได้พอเพียงในการดำรงชีวติ ในสังคม
อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่
ทำนามากกว่ า ทำการเกษตรอย่ า งอื่ น แต่ ผ ลผลิ ต ที่ ไ ด้
ตกต่ำ เพราะการทำนาส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนจากแหล่งน้ำ
ตามธรรมชาติเป็นหลัก จึงทำให้คนวัยแรงงานต่างอพยพ
เข้าเมืองเพื่อหางานทำ บางรายต้องขายที่ไร่นาเนื่องจาก
ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เป็นเหตุให้ผลผลิตและรายได้ของ

ภาคการเกษตรลดน้ อ ยลงทำให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน ไม่อาจดำรงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงปลอดภัยต่อไปได้
“การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็น
โครงการต้นแบบทีป่ ลูกจิตสำนึกให้เกษตรกรได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าและความสำคัญของการเกษตร เพือ่ ให้เกษตรกร
มีความอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ ใช้พื้นที่ทุก
ตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ส่งเสริม
เกษตรกรให้ ท ำการเกษตรในเวลาและพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น
เป็นแบบองค์รวม เกือ้ ประโยชน์ซงึ่ กันและกัน เป็นการสร้าง
สมดุ ลให้กับสิ่ งแวดล้ อม ระบบนิเวศ อนุรัก ษ์และฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“ปลู ก เพื่ อ กิ น เหลื อ กิ น ให้ ข ายเพิ่ ม พู น รายได้ ใ ห้ แ ก่
ครอบครัว” ซึง่ หากส่วนราชการหรือภาครัฐสามารถส่งเสริม
ให้ เ กษตรกรปฏิ บั ติ ไ ด้ ก็ จ ะสามารถช่ ว ยลดปั ญ หาต่ า งๆ
และช่วยเพิม่ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนได้
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นโยบายรายได้ดี ขององค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เป็ น นโยบายที่ ก ำหนดขึ้ น เพื่ อ
ให้ ป ระชาชนมี ค วามอยู่ ดี กิ น ดี แ ละมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่
สมบูรณ์ขนึ้ ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ
การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชนครอบคลุม
ทั่วถึงทุกพื้นที่ ตลอดจนการสร้างเสริมประสบการณ์
ทักษะ การประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
ศั ก ยภาพในการดำเนิ น ชี วิ ต เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล
และยั่ ง ยื น ภายใต้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ ให้ กั บ ประชาชน
ได้ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดรายจ่ายในครัวเรือน
โดยมีแนวทางในการดำเนินงานมุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกร ด้วยการส่งเสริมให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การส่งเสริมอาชีพการปลูก
พืชเศรษฐกิจ การเพาะปลูกพืชนอกฤดูกาล ส่งเสริมให้
มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเป็น
การลดรายจ่าย ตลอดจนการส่งเสริมการจัดตัง้ ตลาดกลาง
สินค้าพืชผลทางการเกษตรเพือ่ ให้เกษตรกรผูผ้ ลิตพบกับ
ผู้ซื้อโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งเสริมสนับสนุน
กลุม่ แม่บา้ นได้มอี าชีพเสริมเพือ่ เป็นการเพิม่ รายได้ให้กบั
ตนเอง และครอบครัว ได้อีกทางหนึ่ง
Ubonratchathani Provincial Administration Organization Annual Report 2015

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดำรัสชีแ้ นะแนวทาง
ในการดำเนินชีวิตให้กับพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
เป็นปรัชญา ที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติของ
ประชาชนในทุ ก ระดั บ ให้ ด ำเนิ น ไปในทางสายกลาง
มี ค วามพอเพี ย ง และมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะจั ด การต่ อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะต้องอาศัยความ
รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและ
ดำเนิ น การทุ ก ขั้ น ตอน ทั้ ง นี้ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น
การดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้สามารถอยู่
ได้แม้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง
จากนโยบายขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวปรั ช ญา
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เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั จึงได้ดำเนินการขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพร้อมๆ กับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กบั
ประชาชนโดยมุ่ งหวั งให้ ป ระชาชนมี ความอยู่ ดี กิ นดี
ตามอั ต ภาพ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของทางสายกลาง
และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ
ความมี เ หตุ ผ ล และการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว
ตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ การกระทำต่างๆ และ
การประกอบสัมมาอาชีพเพื่อการดำเนินชีวิต ซึ่งมีความ
พอ ป ระ ม าณ ห ม าย ถึ ง คว าม พอ ดี ที่ ไม่ ม าก
และไม่ น้ อ ยจนเกิ น ไป ไม่ เ บี ย ดเบี ย นตนเองและ
ผู้ อื่ น ความมี เ หตุ ผ ล หมายถึ ง การใช้ ห ลั ก เหตุ ผ ล
ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ
การมีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อ
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงรอบตั ว
ปั จ จั ย เหล่ า นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ นั้ น จะต้ อ งอาศั ย ความรู้
และคุณธรรม เป็นเงื่อนไขพื้นฐาน กล่าวคือ เงื่อนไข
ความรู้ หมายถึ ง ความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังในการดำเนินชีวติ และการประกอบการ
งาน ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมต่างๆ
อาทิ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความอดทน ความเพียร การมุง่ ต่อ
ประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปัน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิน่ ให้สมบูรณ์และยัง่ ยืน จึงได้ดำเนิน
โครงการตามนโยบายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชน
ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุลยั่งยืน และ
มี ภู มิ คุ้ ม กั น ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ
เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพที่มีคุณภาพและมี
รายได้ สู ง ให้ แ ก่ ป ระชาชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเป็ น ระบบ
ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม มี ค วามเอื้ อ อาทร
เคารพซึ่ ง กั น และกั น และมี ค วามสามารถในการ
พึ่ ง ตนเองอย่ า งยั่ ง ยื น เป็ น แนวทางให้ ป ระชาชนทุ ก
ภาคส่วน นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

การดำเนินชีวิต คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการมีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ใี นตนเอง ตลอดจนเพือ่ เพิม่ รายได้
และลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว
จากการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ
ในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมาเกษตรกร ประชาชน
ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้มีการนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ไปเป็ น แนวทางในการประกอบอาชี พ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร นำหลักการ ทฤษฎี
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ด้วยการยึดความ
ประหยัดตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้านที่ไม่จำเป็น ลด
ค่าใช้จา่ ยทีฟ่ มุ่ เฟือยในการดำเนินชีวติ อย่างจริงจัง ตลอด
จนการให้ความสำคัญในการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

ประจำปี 2558

51

ภายใต้นโยบายดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ดังนี้
1. ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ โดยการใช้น้ำ
จากชลประทานระบบท่อ
2. ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ และลดการ
ใช้ปุ๋ยเคมี
3. ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากวัชพืชและเศษ
ฟางข้าว
4. ส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ ระยะสั้ น เช่ น
การทำดอกไม้ประดิษฐ์ การทำพานบายศรี การจัดประดับ
และตกแต่งผ้าในงานพิธีต่างๆ ฯลฯ
5. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ต้นแค
แก้วมังกร มะตู ม ซาอุ (มะตู ม แขก) เพกา (ลิ้ น ฟ้ า )
ทับทิม ฯลฯ

สตรี กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
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อาชีพระยะสั้น
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สรุปการดำเนินโครงการตามนโยบาย รายได้ดี
ประจำปีงบประมาณ 2558
1. โครงการสร้างงานแนะแนวอาชีพประชาชนและฝึกอบรมระยะสั้น จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 รุ่น
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,600 คน
2. โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน และเพิ่มศักยภาพสตรี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 รุ่น
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,000 คน
3. โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 12 รุ่น
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4,800 คน
4. โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ จำนวน 11 รุ่น
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,800 คน
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นางอรนุช จินตะเวช
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี บรรยาย
“การหารายได้จากอาชีพเสริมหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว”

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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ปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่

สตรี กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
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นางนาตยา โภคกุลกานนท์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และพบปะผู้เข้าร่วมอบรม
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มอบปัจจัยการผลิต (ต้นพันธ์ุดี) ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการฝึกอบรม

เศรษฐกิจพอเพียง
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เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงฯ และฝึกอบรม

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงฯ และฝึกอบรม

พิธีเปิดการฝึกอบรมโดย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วิทยากรจากกรมทหารพรานที่ 23
สาธิต แนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ
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โครงการฝึกอบรมการพัฒนา
การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดอุบลราชธานี
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นโยบาย
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“สุขภาพดี”

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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นโยบาย “สุขภาพดี”

โครงการพัฒนาระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี
ในปี พ.ศ. 2549 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี ได้ รั บ การประสานงานจากสำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะสำนักงานระบบ
บริการการแพทย์ฉกุ เฉินประจำจังหวัด เพือ่ ร่วมกันพัฒนา
ระบบบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นวโรกาสพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และกำหนด
เป้าหมายในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี ในการให้
บริการประชาชนที่เจ็บป่วยอย่างทั่วถึง โดยปัจจุบันนี้ได้
สนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินให้แก่ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เทศบาลองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล วิ ท ยาลั ย การ
สาธารณสุ ข สิ ริ น ธรและมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
จำนวน 220 คัน เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนชาวอุบลราชธานี
ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและสามารถเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐาน
โดยขยายเครือข่ายลงสู่พื้นที่ทุกตำบล
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ระบบสุขภาพของคนไทยได้มีการเปลี่ยนแปลง
และพั ฒ นามาตามลำดั บ แต่ ปั ญ หาสุ ข ภาพยั ง คงมี อ ยู่
โรคภัยไข้เจ็บทีเ่ ป็นอยูท่ กุ วันนี้ ส่วนใหญ่เป็นความเจ็บป่วย
โดยไม่จำเป็น เนื่องจากขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร
เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การบริการสาธารณสุขอย่างทัว่ ถึง
มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
จึงเล็งเห็นถึง การดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและได้รับการ
บริการในทุกด้านของการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของ
ประชาชน ตามนโยบาย “พาคนไปหาหมอ พาหมอ
ไปหาคน พาคนรั ก กลั บ บ้ า น เอื้ อ อาทรผู้ พิ ก าร
บริบาลผู้สูงอายุ”
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ตารางแสดงจำนวนการจัดหารถปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวน (คัน)
รถกระบะดัดแปลง

ปีงบประมาณ

รถตู้ดัดแปลง

ปี 2549
ปี 2550
ปี 2553

42
18
60
(แทน 42 คัน และ 18 คันที่หมดสัญญาเช่า)

-

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2557

30
130
60
(แทน 60 คัน ที่หมดสัญญาเช่า)
26
(แทน 30 คัน ที่หมดสัญญาเช่า)

2
4

ตารางแสดงจำนวนที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่

สถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน

จำนวน (คัน)
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ในปี 2555 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
22
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ได้ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยปฏิ บั ติ
การฉุกเฉินกูช้ พี คุณธรรม เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
2
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, รพ. ชุมชน
45
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ เนื่ อ งใน
3
เทศบาล
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม
3.1 เทศบาลนครอุบลราชธานี
1
3.2 เทศบาลเมือง
1
พรรษาครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม
3.3 เทศบาลตำบล
21
พ.ศ. 2554 ป้องกันและลดอัตราการสูญเสียชีวติ
4
องค์การบริหารส่วนตำบล
128
และทรัพย์สินของประชาชนบริเวณจุดเสี่ยง
5
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ อุ บั ติ ภั ย ให้ ป ระชาชน
6
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
1
ได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ และเข้ า ถึ ง การบริ ก าร
ทางการแพทย์ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว สะดวกรวดเร็ ว และปลอดภั ย
โดยบุคลากร ที่มีประสบการณ์อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนำส่งผู้ป่วยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้ป่วย
และโรงพยาบาลต่างๆ ในการส่งต่อผู้ป่วยหนักซึ่งอยากกลับไปพักผ่อนที่บ้านเป็นครั้งสุดท้าย ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ผู้ป่วยพิการ หรือผู้ป่วยหนักจากต่างจังหวัดกลับบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดหารถยนต์ตู้ดัดแปลงเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน
พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตจำนวน 2 คัน เพื่อประจำหน่วยกู้ชีพคุณธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สถิติผลการดำเนินงานประจำปี 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
สถิติปฏิบัติงานกู้ชีพคุณธรรม และสถิติส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลับบ้าน “พาคนรักกลับบ้าน”
เดือน

ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558

กู้ชีพคุณธรรม (ราย)
427
385
393
368
303

พาคนรักกลับบ้าน (ราย)
74
49
62
60
69

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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(ต่อ) สถิติปฏิบัติงานกู้ชีพคุณธรรม และสถิติส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลับบ้าน “พาคนรักกลับบ้าน”
เดือน

กู้ชีพคุณธรรม (ราย)

พาคนรักกลับบ้าน (ราย)

มีนาคม 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558
กรกฎาคม 2558
สิงหาคม 2558
กันยายน 2558

379
322
417
418
408
405
406

89
64
67
89
87
82
66

ในปี 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการถ่ายโอนภารกิจงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
จังหวัดอุบลราชธานี จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานดังต่อไปนี้
1. จัดทำเครือข่ายระบบรับแจ้งเหตุและสั่งการ ติดต่อสื่อสารเพื่อประสานการปฏิบัติการ
2. จัดเตรียมและใช้หมายเลขโทรศัพท์ 1669 ในการรับแจ้งเหตุ และสำรวจความครอบคลุมของสัญญาณ
โทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารในพื้นที่ เพื่อใช้ในการแจ้งเหตุ รวมถึงการประสานงานกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ในพื้นที่ ในการ
ปรับปรุงสัญญาณในส่วนที่ไม่ครอบคลุม
3. จัดเตรียมบุคลากรประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
4. สั่งการไปยังหน่วยปฏิบัติการหรือชุดปฏิบัติการ เพื่อออกปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายรวมถึง
การประสานหน่วยกู้ภัยอื่นๆ กรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ
5. บันทึกข้อมูลของศูนย์รบั แจ้งเหตุทางโปรแกรมและตัดยอดปฏิบตั กิ ารทุกวันสิน้ เดือน รวมถึงรวบรวมรายงาน
จากหน่วยปฏิบัติการ / ชุดปฏิบัติการส่งสำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเพื่อเบิกจ่ายงบเพื่ออุดหนุนหรือชดเชย
ปฏิบัติการฉุกเฉินต่อไป
6. ติดตามประเมินสถานการณ์และเฝ้าระวังและรายงานผู้บังคับบัญชา และแพทย์อำนวยการ

โครงสร้างการปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอุบลราชธานี
(Emergency Operation Center Director)
ผู้อำนวยการศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการ
Supervisor

ผู้ประสานงาน
Co-ordinator

ผู้จ่ายงาน
Dispatcher

ผู้รับแจ้งเหตุ
Call taker

บุคลากร/อัตรากำลังในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ (จ้างบุคคลภายนอก)
พนักงานรับแจ้งเหตุและจ่ายงาน
พนักงานวิทยุสื่อสาร
ผู้ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน
รวม (คน)

เวรเช้า (คน)
1
1
7
1
2
12

เวรบ่าย (คน)
1
1
7
1
2
12

เวรดึก (คน)
1
4
1
1
7

พนักงาน
วิทยุสื่อสาร
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แพทย์อำนวยการ

ที่ปรึกษาพิเศษ
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปี 2558

สถิติการออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ย้อนหลัง 5 ปี
ปีงบประมาณ
2554
2555
2556
2557
2558
รวม

จำนวนปฏิบัติการกู้ชีพ (ปฏิบัติการ)
55,794
68,217
80,017
73,992
77,141
355,161

จำนวนผู้ป่วย (ราย)
55,789
68,216
80,017
73,992
77,141
355,155

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ ใจประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ยังให้ความสำคัญกับสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยได้จัดทำ
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจประชาชน “อบจ.พาหมอมาคำคีง” เพือ่ ให้การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างทัว่ ถึง
ในเขตพื้นที่ห่างไกล โดยร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในการออกตรวจสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

สถิติของผู้มาเข้ารับบริการ “อบจ.พาหมอมาคำคีง” ประจำปีงบประมาณ 2558
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โซน
โซนเหนือ
โซนตะวันออก
โซนใต้
โซนกลาง

จำนวน (ครั้ง)
23
25
27
37

จำนวนผู้รับบริการ(คน)
7,400
7,700
8,300
11,550

ศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นอกจากการดู แ ลสุ ข ภาพของประชาชนใน
เขตจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี แ ล้ ว องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จั ง หวั ดอุ บ ลราชธานี ยั งได้ ให้ ความสำคั ญสุ ข ภาพของ
ประชาชน และนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมายั ง จั ง หวั ด
อุบลราชธานี และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยการจัด
ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อประชาชนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิม

พระเกียรติฯ เพื่อให้บริการในด้านการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาล
และการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ พร้อมทัง้ เข้าร่วมคลินกิ รักปลอดภัย
ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
ให้ ค ำปรึ ก ษาและส่ ง ต่ อ การรั ก ษาโรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุนถุงยางอนามัย

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปี 2558

61

สถิติผู้เข้ารับการบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2558
สถิติเดือน

ผู้เข้ารับบริการ (ราย)

ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558
มีนาคม 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558
กรกฎาคม 2558
สิงหาคม 2558

190
192
189
203
198
205
201
210
212
215
218
214

กันยายน 2558

การดูแลผูส้ งู อายุในชุมชน เป็นงานทีส่ ำคัญอย่างยิง่
ในสังคมไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจาก
ประชากรผู้ สู ง อายุ มี จ ำนวนเพิ่ ม ขึ้ น และมี แ นวโน้ ม
อายุยืนยาวขึ้นเช่นกัน ดังนั้น การจัดการดูแลผู้สูงอายุ
จึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญและใส่ใจผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษ เพือ่ เยียวยาสภาพจิตใจ สภาพบาดแผล
ความไม่สขุ กาย สุขใจต่างๆ ทำให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้ สู ง อายุ ม ากขึ้ น โดยการให้ ผู้ บ ริ บ าลออกเยี่ ย ม
ผู้ สู ง อายุ ต ามบ้ า นเพื่ อ ถามไถ่ สุ ข ภาพ พร้ อ มบริ ก าร
นวดแผนไทยให้กับผู้สูงอายุ
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ผู้บริบาลผู้สูงอายุ
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปี 2558

สถิติการให้บริการสำหรับผู้บริบาลแพทย์แผนไทย จังหวัดอุบลราชธานี
เดือน
ตุลาคม 2557

จำนวนการให้บริการ (ราย)
2,596

พฤศจิกายน 2557

3,003

ธันวาคม 2557

2,996

มกราคม 2558

2,985

กุมภาพันธ์ 2558

2,918

มีนาคม 2558

2,666

เมษายน 2558

2,862

พฤษภาคม 2558

2,993

มิถุนายน 2558

3,245

กรกฎาคม 2558

3,108

สิงหาคม 2558

2,934

กันยายน 2558

2,786

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจคนพิการ
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คนพิการ หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดใน
การปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจำวันหรือเข้าไปมีสว่ นร่วม
ทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น
การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์
พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้หรือความบกพร่อง
อื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความ
จำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่ง
ด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้
ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพั ฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ ป ระกาศ
กำหนด
ข้ อ มู ล จากสำนั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้พิการที่ได้รับ
การจดทะเบียนคนพิการในจังหวัดอุบลราชธานี ในปี
พ.ศ. 2558 จำนวนทัง้ สิน้ 55,453 คน โดยแยกประเภท

ตามความพิการ ดังนี้
1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
จำนวน 8,811 คน
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
จำนวน 12,110 คน
3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
จำนวน 4,793 คน
4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
จำนวน 24,934 คน
5. บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
จำนวน 247 คน
6. บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
จำนวน 4,433 คน
7. บุคคลออทิสติก
จำนวน 125 คน

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการเช่ารถกระบะดัดแปลง
จำนวน 4 คัน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการตรวจเยี่ยม
ซ่อมกายอุปกรณ์ นำนักกายภาพบำบัดออกหน่วยบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึงตามความเหมาะสมและเท่าเทียม
โซนเหนือ จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย
อำเภอตระการพืชผล อำเภอกุดข้าวปุ้น
อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร
โซนตะวันออก จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย
อำเภอวารินชำราบ อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอพิบูล
มังสาหาร อำเภอสิรนิ ธร อำเภอโขงเจียม อำเภอนาเยีย
และอำเภอศรีเมืองใหม่
โซนกลาง จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย
อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอม่วงสามสิบ
อำเภอตาลสุม อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอดอนมดแดง
และอำเภอเขื่องใน

63

โซนใต้ จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้ ว ย
อำเภอเดชอุ ด ม อำเภอทุ่ ง ศรี อุ ด ม อำเภอสำโรง
อำเภอน้ ำ ขุ่ น อำเภอน้ ำ ยื น อำเภอนาจะหลวย
และอำเภอบุณฑริก
จากสถิ ติ ผ ลการดำเนิ น งานของศู น ย์ เ อื้ อ อาทร
คนพิ ก ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ในปี พ.ศ. 2558 ให้บริการแก่คนพิการในเขตพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2,159 ราย แยกตาม
ประเภทการให้บริการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตรวจเยี่ยมคนพิการ
บริการซ่อมกายอุปกรณ์
มอบกายอุปกรณ์
มอบบัตร/ต่อบัตรคนพิการ
แลกเปลี่ยนกายอุปกรณ์
บริการอื่นๆ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

724 ราย
352 ราย
563 ราย
123 ราย
267 ราย
130 ราย
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนิน
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจคนพิการ
โดยได้จัดตั้งศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ ณ ถนนแจ้งสนิท
ตำบลแจระแม อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
เมื่ อ วั น ที่ 17 มี น าคม 2553 เพื่ อ ดำเนิ น การซ่ อ ม
บำรุ ง รั ก ษา แลกเปลี่ ย น รั บ บริ จ าคกายอุ ป กรณ์ ที่
จำเป็นพิเศษสำหรับคนพิการ ตลอดจนนำนักกายภาพ
บำบั ด ออกหน่ ว ยบริ ก ารฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก าร
และดำเนิ น การประสานงานด้ า นการจั ด สวั ส ดิ ก าร
และสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้แก่คนพิการในเขต
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้คนพิการสามารถเข้า
ถึ ง การบริ ก าร การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก าร และ
ได้รบั สิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนือ่ ง
ทัว่ ถึงและเท่าเทียม และดำเนินชีวติ ประจำวันร่วมกับทุก
คนในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนผู้พิการรายใหม่
ได้รบั การจดทะเบียนผูพ้ กิ าร ได้รบั การดูแลเอาใจใส่ และ
ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับตามความเหมาะสม
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“การศึกษาดี”
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นโยบาย “การศึกษาดี”
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาด้านการศึกษา
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มีแหล่งเรียนรู้ได้มาตรฐาน
ครูมีคุณภาพ
นักเรียนมีคุณภาพ
สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โรงเรียนจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. โรงเรียนสามารถสื่อสารได้สองภาษา
นับตัง้ แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
รับถ่ายโอนโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่
ปี 2549 เป็ น ต้ น มา องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
อุบลราชธานีได้จดั สรรงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน
ทัง้ 12 โรงเรียนอย่างเต็มที่ โดยมุง่ เน้นการแก้ไขปัญหา ที่
เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนอย่ า ง

ต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่
สำคัญ ๆ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียน
การสอน ปัญหาเกี่ยวกับระบบบริหาร ปัญหาเกี่ยวกับครู
ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษา ปั ญ หา
เกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปัญหาเกี่ยวกับ
ทรั พ ยากรและการลงทุ นทางการศึ กษา ที่ ผ่ านมาจะ
เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของการพัฒนาด้านการ
ศึกษาอย่างเด่นชัด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความพร้อม
ของอาคารเรียนและอาคารประกอบ ความพร้อมด้านครู
ความพร้ อ มด้ า นผู้ เ รี ย น ความพร้ อ มด้ า นสื่ อ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
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สื่อ อุปกรณ์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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สื่อ สื่ออุปกรณ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
าร
พัฒนาและส่งเสริมกีฬาและนันทนาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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พัฒนาและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็นกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์ทจี่ ะพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน พัฒนางานด้านวิชาการ
และส่ ง เสริ ม ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นใน
สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก และยอมรับ
โดยทั่วกัน โดยคัดเลือกตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
งานมหกรรมการจั ด การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น ระดั บ ภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือและแข่งขันในระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศ
- การประกวดจัดสวนถาดแห้ง โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
- การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบัวงามวิทยา
- การประกวดโครงการสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองบัวฮี
- การประกวดการแสดงละครภาษีจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
- การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม

ระดับประเทศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดส่งนักเรียนเข้า
แข่งขัน จำนวน 7 รายการ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
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ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
เพือ่ เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพและมีมาตรฐาน
จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ครูและ
นักเรียนได้มีความตื่นตัวในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นตัวแทน
เข้าสอบแข่งขันในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และในระดับประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
ระดับเหรียญเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
(เด็กชายธนะชัย เคหะรมย์)

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
Ubonratchathani Provincial Administration Organization Annual Report 2015

กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์พัฒนาเยาวชน
ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สงั คมให้มคี วาม
เจริญก้าวหน้า โดยผู้มีบทบาทสำคัญคือ ผู้กำกับลูกเสือและรอง
ผูก้ ำกับลูกเสือในสถานศึกษา ซึง่ จะทำหน้าทีฝ่ กึ อบรมให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและนโยบายที่กำหนด จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง การฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ขัน้ ความรูช้ นั้ สูง (A.T.C.) เพือ่ พัฒนาครูผสู้ อนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
(ลู ก เสื อ ) ได้ น ำความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน

ประจำปี 2558
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ในสภาพปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้
ทวีความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการใช้ยาเสพติด
ของนักเรียน ซึ่งมีการใช้ยาเสพติดที่ร้ายแรงเกือบทุกประเภท
ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ การสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ
อันเป็นกำลังของชาติในอนาคต ความล้มเหลวทางการศึกษา
ความเสียหายของครอบครัวที่คาดหวังการมีงานทำของลูกหลาน
เมื่อสำเร็จการศึกษา รวมทั้งผลกระทบที่ร้ายแรงในด้านอื่นๆ
การรณรงค์เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้รถู้ งึ ภัยอันตรายทีเ่ กิด
จากสารเสพติด เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาของสังคมปัจจุบัน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา จำเป็นต้อง
เริม่ ทีก่ ารปลูกฝังจิตใจให้เข้าถึงธรรมะ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
คำสอนทางพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน เยาวชนและประชาชนเป็นสิ่งที่
ต้องดำเนินการ
ชีวติ มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ร่างกายและจิตใจ ร่างกายเป็นรูปธรรม
ที่มีความเปลี่ยนแปลง มีความเสื่อมและสูญสลายไป ส่วนจิตใจเป็นพลังงาน
ซึง่ มองไม่เห็น แต่เป็นสภาพทีม่ อี ยูแ่ ละไม่อาจถูกทำลายได้ ชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพจะ
ต้องมีความสมบูรณ์และแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งสามารถสร้างขึ้น
ได้โดยการบริหารกายและบริหารจิตโดยสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบัน มนุษย์ส่วน
ใหญ่ให้ความสำคัญกับกายมากกว่าจิต และมีอีกไม่น้อยที่ไม่ใส่ใจกับเรื่อง
ของจิตเลย วิถีชีวิตจึงเกิดความไม่สมดุล มุ่งเน้นการบำรุงบำเรอความสุข
ทางกาย ทุ่มเทเงินทองเพื่อความสวยงามทางร่างกายและความมั่งมีทาง
ด้านวัตถุ จนก่อให้เกิดปัญหาหลายด้าน การแก้ปัญหาดังกล่าว หากยัง
ละเลยไม่เห็นความสำคัญในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ก็ยัง
เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด เพราะ “จิต” หรือ “ใจ” เป็นบ่อเกิดของ
ความดีและความชัว่ ทัง้ ปวง การพัฒนาจิตจึงเป็นรากแก้วของการพัฒนาทุก
เรื่อง ดังที่มีผู้กล่าวว่า “จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร
จะพัฒนางานต้องพัฒนาคน การพัฒนาคนต้องเริม่ ทีก่ ารพัฒนาจิต จะพัฒนา
อะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนา”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาจิตเพือ่ สันติสขุ , โครงการหนึง่ ใจ...ให้ธรรมะ,
โครงการบรรพชาและอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน
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การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
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การดำเนินงานภารกิจอื่นๆ
การพัฒนาบุคลากร
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การพั ฒ นาบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนทั ศ น์ ก ารทำงานให้ ส นองตอบต่ อ ภารกิ จ ที่ ต้ อ ง
รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด บริ ก ารสาธารณะให้ กั บ ประชาชน
ได้ มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพบุ ค ลากรให้ เ ป็ น คนดี คนเก่ ง
ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ธรรม รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งประสบการณ์
ปลูกฝังความตระหนักต่อหน้าที่ และสร้างจิตสำนึกที่ดีมีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและส่ ว นรวม ปลู ก จิ ต สำนึ ก ความรั ก
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร เกิ ด ความรั ก ความสามั ค คี เพื่ อให้
งานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าประสงค์ไว้
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การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดอุบลราชธานี

http://www.ubon.go.th

องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เ ล็ ง เห็ น ความสำคั ญ ในการส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม ประเพณี แ ละ
วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามและหลากหลายของจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สานให้ ค งไว้ ชั่ ว ลู ก หลาน
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น
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โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปฏิรูปการเมือง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ร่ ว มกั บ
คณะเครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คมจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
สภาพั ฒ นาการเมื อ ง สถาบั น ประปกเกล้ า ได้ จั ด ทำ
โครงการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนและ
ภ า ค ป ร ะ ช า สั ง ค ม ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร เ มื อ ง ภ า ค
พลเมืองสู่การปฏิรูป เพื่อนำเอาบทเรียนและประสบการณ์
การทำงานร่ ว มกั น ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาและกลไกที่ มี อ ยู่
มาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาและยกระดั บ
การขั บ เคลื่ อ นสั ง คมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งของภาคพลเมืองและสร้างกระบวนการ
การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชน ภาคประชาสั ง คม
และภาคี ส่ ว นต่ า งๆ ในพื้ น ที่ โดยการเปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ ก ลไก
ทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ
ประเทศโดยองค์รวมมากขึ้น
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โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชน
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่จะมีส่วนร่วมและเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกระบวนการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
กฎหมายประจำบ้านให้แก่ประชาชน เพราะกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ตัวกำหนดหน้าที่ให้ประชาชนต้องปฏิบัติตามและกำหนด
สิทธิของประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ดังนั้น การที่ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจำวันแล้วจะช่วยให้ประชาชนหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น หรือช่วยบรรเทาความขัดแย้งให้ลดลงได้และช่วยเสริมสร้าง
สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบ
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อ

ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเดชอุดม และสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อำเภอสิ ริ น ธร (ด่ า นช่ อ งเม็ ก ) จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เ ป็ น จั ง หวั ด
ที่ มี ป ระชาชนเดิ น ทางสั ญ จรโดยรถโดยสารประจำทางเป็ น จำนวนมาก
ที่ ผ่ า นมาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ได้ พั ฒ นา
สถานี ข นส่ งให้ มี ค วามพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ กั บ ประชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี
จำนวนเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะในเรื่องของอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกและ
การรักษาความปลอดภั ยโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ จะมีประชาชน
ใช้ บ ริ ก ารเป็ น จำนวนมาก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ไ ด้
จัดตั้งกองอำนวยการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุขึ้นทั้ง 3 สถานี
โดยการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน
เพื่ออำนวยความสะดวกและรณรงค์ดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรไปมา
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โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุวันปีใหม่
ซึ่งในโครงการนี้ได้บูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, ตำรวจตระเวนชายแดน,
สำนักงานท่องเที่ยว, กรมการปกครอง
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก
ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิม
พระเกียรติฯ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่
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