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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 11 แล้วนะครับ สำหรับการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี   ความตั้งใจและความมุ่งมั่นยังเหมือนเดิม ความคาดหวัง
ของพี่ น้ อ งประชาชนชาวจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เ ป็ น แรงผลั ก ดั น สำคั ญ ที่ ท ำให้ ไ ม่
สามารถที่จะนิ่งเฉยได้ ปัญหาและความเดือดร้อนมากมายของประชาชนที่ได้
รับทราบและที่ได้ลงพื้นที่สัมผัสกับสภาพปัญหาที่แท้จริง    ยิ่งทำให้ตระหนัก
ถึ ง ความสำคั ญ และพยายามหาแนวทางในการที่ จ ะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และ
แก้ ไขปั ญ หาความเดือดร้อนต่างๆ เหล่านั้น    กระผมพยายามอย่างเต็มที่
ในการที่จะหาแนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหา  และบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ  ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มความสามารถ  แต่ก็ต้องยอมรับว่า
ภายใต้ ข้ อ จำกั ด ต่ า งๆ ของหน่ ว ยงาน ไม่ ว่ า จะเป็ น ในเรื่ อ งของรายได้ หรื อ
ข้อระเบียบกฎหมายที่หน่วยงานต้องถือปฏิบัตินั้น ไม่เอื้ออำนวยให้ทำในทุกสิ่ง
ทุกอย่างอย่างที่ประชาชนต้องการได้     โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของจังหวัด
อุบลราชธานีนั้น  กว้างใหญ่และมีจำนวนประชากรเกือบสองล้านคน  ปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ  
ก็มีมากมายด้วยเช่นกัน
ที่ผ่านมากระผมมุ่งมั่นในการผลักดันนโยบาย 5 ดี (น้ำดี ถนนดี รายได้ดี การศึกษาดี สุขภาพดี) เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ
คือ การแก้แล้ง แก้เจ็บและแก้จน  ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องดำเนินการ  และเพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน  จึงเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรชุมชนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ มากขึ้น  
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพึงพอใจระดับหนึ่ง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการพัฒนาไปในทุกๆ ด้านเพื่อลดความเหลื่อมล้ำกับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเมือง   ประชาชนในพื้นที่
ชนบทเวลาเจ็บป่วยก็ได้รบั ความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที  รวมถึงให้บริการดูแลสุขภาพ
ลดปัญหาการเจ็บป่วยร้ายแรง  ผู้พิการและผู้สูงวัยได้รับการดูแลและเอาใจใส่ ลดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย  สิ่งต่างๆ
เหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นสิ่งที่กระผมมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง   แต่ถึงกระนั้น  กระผม
ยังคิดว่าน่าจะมีการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีก  นั่นคือความคาดหวังในสิ่งที่กระผมยังคงต้องมุ่งมั่นต่อไป
ท้ายนี้   กระผมขอขอบพระคุณประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกคน  ที่ได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ในการดำเนิ น งานให้ กั บ กระผมและคณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ข้ า ราชการและพนั ก งานในสั ง กั ด อุ บ ลราชธานี    
กระผมให้สัญญาว่าจะทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจเพื่อพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มความสามารถและขอขอบคุณหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีมาโดยตลอด ความสำเร็จของ
การดำเนินงานในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขอขอบพระคุณ
มากครับ.
(นายพรชัย โควสุรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
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ทำเนียบคณะผู้บริหาร

นายพรชัย โควสุรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

นางอรนุช จินตะเวช
รองนายกองค์การฯ คนที่ 1

พล.ต.ท.อัศวิน ณรงค์พันธ์
ที่ปรึกษานายก อบจ.อบ.

นายสมเดช แสวงสาย
รองนายกองค์การฯ คนที่ 2

นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง
ที่ปรึกษานายก อบจ.อบ.

นายโกวิทย์ ธรรมานุชิต
ที่ปรึกษานายก อบจ.อบ.

นายสุทัศน์ เรืองศรี
เลขานุการนายก อบจ.อบ

พ.ต.อ.ประทีป กิจจะวัฒนะ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ชัย
รองนายกองค์การฯ คนที่ 3

นางนาตยา โภคกุลกานนท์
ที่ปรึกษานายก อบจ.อบ

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี

ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ

นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
คนที่ 1

นายธิติวัฒน์ โควสุรัตน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
คนที่ 2

นายสุวทิน ดอกรักษ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

นายนิพนธ์ จันทเวทย์ศิริ
ส.อบจ.เขต 1 อ.เมือง

นางคนึงนิต จันทวรี
ส.อบจ.เขต 2 อ.เมือง

นายปรเมษฐ์ ศรีหล้า
นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร
ส.อบจ.เขต 1 อ.ม่วงสามสิบ ส.อบจ.เขต 2 อ.ม่วงสามสิบ

นายสุวทิน ดอกรักษ์
ส.อบจ.เขต 3 อ.เมือง

นายสุทัศน์ วะสุรีย์
ส.อบจ.เขต 4 อ.เมือง

นายประสิทธิ์ อาศัยบุญ
ส.อบจ.เขต 5 อ.เมือง

นายวัชระ นวลอินทร์
ส.อบจ.เขต 1 อ.เดชอุดม

นายประพัฒน์ พาพันธ์
ส.อบจ.เขต 2 อ.เดชอุดม

นายอัครพล จินตะเวช
ส.อบจ.เขต 3 อ.เดชอุดม

3

รายงานแสดงผล

การปฏิบัติงาน ประจำปี 2557

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

นายประภูศักดิ์ จินตะเวช
ส.อบจ.เขต 4 อ.เดชอุดม

นายอาธิป สายบุญ
นายมงคล ศุภสุข
ด.ต.วิเชียร นาดูลย์
นายเรืองวุฒิ โภคกุลกานนท์
ส.อบจ.เขต 1 อ.พิบูลมังสาหาร ส.อบจ.เขต 2 อ.พิบูลมังสาหาร ส.อบจ.เขต 3 อ.พิบูลมังสาหาร ส.อบจ.เขต 1 อ.ตระการพืชผล

นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์
ส.อบจ.เขต 2 อ.ตระการพืชผล

นายธิติวัฒน์ โควสุรัตน์
ส.อบจ.เขต 1 อ.เขมราฐ

นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์
ส.อบจ.เขต 2 อ.บุณฑริก

นายณัฐวัตร นิซัน
นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี
ส.อบจ.เขต 3 อ.ตระการพืชผล ส.อบจ.เขต 1 อ.วารินชำราบ

นายนฤชิต ผ่าโผน
ส.อบจ.เขต 2 อ.เขมราฐ

นายปรีชญา ฉ่ำมณี
ส.อบจ.เขต อ.ดอนมดแดง

นายณัฐพงศ์ อึ้งชยากร
ส.อบจ.เขต 1 อ.เขื่องใน

นายธีระศักดิ์ รัตโน
ส.อบจ.เขต อ.เหล่าเสือโก้ก

นายณรงค์ บุญญะศรี
ส.อบจ.เขต 2 อ.วารินชำราบ

นายอำนวย ทุมมากรณ์
ส.อบจ.เขต 3 อ.วารินชำราบ

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

นายนิคม พระเมเด
ส.อบจ.เขต 1 อ.บุณฑริก

นายโกมินทร์ พิมพ์จันทร์
ส.อบจ.เขต อ.ศรีเมืองใหม่

นายประจักษ์ แสงคำ
ส.อบจ.เขต อ.น้ำยืน

นายมนูญ คูณทวี
ส.อบจ.เขต อ.โขงเจียม

นายวิชัย สวัสดิภาพ นายธวัชชัย ทองประเสริฐ นายนคร บุญชิต นายเพรียวสุริยา สายใจ
ส.อบจ.เขต อ.นาจะหลวย ส.อบจ.เขต อ.กุดข้าวปุ้น ส.อบจ.เขต อ.ตาลสุม ส.อบจ.เขต อ.โพธิ์ไทร

นายเอกพล ญาวงค์
ส.อบจ.เขต อ.สิรินธร

นายหก มิละวาล
นายทนงศักดิ์ ตียาพันธ์
ส.อบจ.เขต อ.ทุ่งศรีอุดม ส.อบจ.เขต อ.นาเยีย

นายนาวิน ลาธุลี
ส.อบจ.เขต อ.สำโรง

นายสิงหนาท ขันสิงห์ นายจรัญ ฟองงาม ด.ต.อุดม จากชัยภูมิ
ส.อบจ.เขต อ.นาตาล ส.อบจ.เขต อ.สว่างวีระวงศ์ ส.อบจ.เขต อ.น้ำขุ่น
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อุบลราชธานี

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ

นายสุรกิจ มุขสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

นางณันตินา มุขสมบัติ
รองปลัดองค์การฯ คนที่ 1

นายยุทธพล พันธุ์เพ็ง
รองปลัดองค์การฯ คนที่ 2

นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์
รองปลัดองค์การฯ คนที่ 3

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม
ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

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

นางเพชรรัตน์ บุญสะอาด
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน

นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
รกท.ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

นายโกวิทย์ พิมพ์จันทร์
นายเชิดชาย ตะบุตร
นางศิริณา แก้วมาก
ผอ.กองพัฒนาชนบท ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผอ.กองกิจการพาณิชย์

นางรุ่งอุบล แรงรายบุญ
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นางพิมลรัตน์ นัยนวล
รกน.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานแสดงผล
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ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

นายเกษมสุข เพชรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

นายเสถียร บุราชรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวงามวิทยา

นายคุณเดช ถิรญาธรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม

นายสงวน แสงชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

นายสุรพงษ์ ด้วงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา

นางสาวพรพนธ์ แพทย์เพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา

นายวัฒนา เตชะโกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม

นางสาวกุสุมา ดาวประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม

นางอมรา ภาระศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม

นายพุฒิเมธ พวงจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม

นายอรุณ พรมจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ได้ จั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิน่   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ได้จดั ทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่ ไว้เป็นระยะเวลา
5 ปี (2557 - 2561) โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีไว้  ดังนี้

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์

“เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น  ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนาระบบการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น       
ส่งเสริมและสนับสนุน การลงทุน การแลกเปลี่ยนซื้อ-ขาย และการดำเนินกิจการพาณิชย์
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีศักยภาพ
จัดการศึกษาโรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
สร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ อยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข
พัฒนาเส้นทางคมนาคมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาแหล่งน้ำแก่ประชาชนในการทำการเกษตรกรรม
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
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7. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านกีฬา ด้านสุขภาพ ด้านการสาธารณสุขและ
การสังคมสงเคราะห์
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักวิชาการแก่
ประชาชน
9. จัดเตรียมบุคลากร เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน ช่วยเหลือหรือ
สงเคราะห์ราษฎรเมื่อเกิดสาธารณภัย
10. จัดกิจกรรมการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
11. จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
12. พัฒนาสถานีขนส่งให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
13. พัฒนาศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึง่ ตำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ให้เป็นทีป่ ระทับใจแก่ผมู้ าใช้บริการ
และผู้จัดจำหน่ายสินค้า
14. จัดกิจกรรมหรือปรับปรุงพัฒนาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สนับสนุนการท่องเที่ยว

    

     

วัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น

		

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพในการแข่งขัน อยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข
3. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้
4. เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก
5. เพื่อให้ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ทุกฤดูกาล
6. เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้กฎ กติกา มารยาท การแข่งขัน
7. เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลที่รวดเร็วตามหลักวิชาการหรือการตรวจรักษา
การป้องกันโรคตามหลักวิชาการ
8. เพื่อให้ประชาชนที่พิการหรือด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์
9. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
10. เพื่อให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตนเองและได้รับการช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ทันท่วงทีเมื่อ
เกิดสาธารณภัย
11. เพือ่ ให้ประชาชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมมีองค์ความรู้ หลักการ แนวคิดประชาธิปไตย ความเสมอภาคและ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
12. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
13. เพือ่ อนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูศลิ ปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้คงอยูโ่ ดยการมีสว่ นร่วมของ
ทุกภาคส่วน
14. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสถานีขนส่งที่ได้มาตรฐาน
http://www.ubon.go.th
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15. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน
16. เพื่อให้มีกิจกรรมหรือถาวรวัตถุสนับสนุนการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา

		

		

		
		

		
     
    

1. การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แนวทางที่  1  สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี  
แนวทางที่  2  พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง
แนวทางที่  3  พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร
แนวทางที่  4  พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
แนวทางที่  1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แนวทางที่  2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางที่  3  พัฒนาอาคารสถานที่ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวทางที่  4  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
แนวทางที่  5  พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่  1  พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แนวทางที่  2  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
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557 – 2561) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)  ตามกระบวนการ
การจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีและได้กำหนดโครงการที่จะ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 6) รวม 503 โครงการ งบประมาณ  3,942,445,250.- บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นได้ดังนี้

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี

รายงานแสดงผล
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หการส
นจังหวหวันจั
ดงอุหวั
บวลราชธานี
แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในแผนพั
นาสามปี
  ขององค์
ารบริ
ารส่
หวัดอุบลราชธานี
งบประมาณ
งบประมาณ
(บาท)(บาท)
1,316,273,550
1,316,273,550
1,212,591,600
1,212,591,600

1,400,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

ารจัดการทรั
พยากรขององค
การบริการบริ
หารจัดหการทรั
พยากรขององค
การ การ
บริวหนจั
ารสงหวั
วนจัด งหวัด
บริหารส
พยากรมนุ
ษยอขงถิ
องท่น องถิ่น
การพัฒการพั
นาทรัฒพนาทรั
ยากรมนุ
ษยของท

891,246,000
891,246,000

ฒนาโครงสร
างพื้นฐาน
การพัฒการพั
นาโครงสร
างพื้นฐาน

800,000,000
800,000,000
600,000,000
600,000,000

291,619,950
291,619,950
400,000,000
400,000,000

230,714,150
230,714,150

200,000,000
200,000,000
0

0

นาสังคมและคุ
ณภาพชี
การพัฒการพั
นาสัฒงคมและคุ
ณภาพชี
วิต วิต
เสริมการลงทุ
ชยกรรม
การสงการส
เสริมงการลงทุ
น พาณินชพาณิ
ยกรรม
และการท
และการท
องเที่ยอวงเที่ยว

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มิ แสดงงบประมาณในแผนพั
ฒนาสามป
ขององค
ารสงวหวันจัดงอุหวั
ดอุบลราชธานี
แผนภูแผนภู
มิ แสดงงบประมาณในแผนพั
ฒนาสามป
ขององค
การบริการบริ
หารสหวนจั
บลราชธานี

การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
การจั
ดทํางบประมาณรายจ
าย
ดทํางบประมาณรายจ
ผู้ บ ริ หการจั
ารองค์
ก ารบริ ห ารส่ายว นจั
ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ไ ด้ ป ระกาศใช้ ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่   20  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2556  รวมทั้งในระหว่างปีงบประมาณได้มีการโอน/
แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ โดยสรุปแล้วในปีงบประมาณ   2557    มีการตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการต่าง ๆ
(เฉพาะโครงการพัฒนาฯ)  รวมทั้งโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง รวม 193 โครงการ รวมเป็นเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น  471,010,812.-บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
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บัติงานายประจํ
ประจำปี
ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีไดประกาศใชขอบัญญัตการปฏิ
ิงบประมาณรายจ
าป 2557
งบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 รวมทั้งในระหวางปงบประมาณไดมีการโอน/
แกไขเปลี่ยนแปลงโครงการ โดยสรุปแลวในปงบประมาณ 2557 มีการตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินงานโครงการ
ทธศาสตร์
โครงการ
นงาน
ตาง ๆ (เฉพาะโครงการพัฒยุนาฯ)
รวมทั้งโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง
รวม 193 งบประมาณดำเนิ
โครงการ
รวมเปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 471,010,812.-บาท จําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้

1. การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้ยุทอธศาสตร
งถิ่น
การบริหารจัดาการทรั
พยากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
3. การพัฒ1.นาโครงสร้
งพื้นฐาน
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของทองถิ่น
4. การพัฒ3.นาสั
การพังฒคมและคุ
นาโครงสรณ
างพืภาพชี
้นฐาน วิต
ฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5. การส่ง4.5.เสริการพั
ม
การลงทุ
น  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
รวม รวม

42
โครงการ
53
4247
53
4738
38
13
13
193

64,218,450.00

193

งบประมาณ
83,658,752.00
ดําเนินงาน
64,218,450.00
98,504,700.00
83,658,752.00
98,504,700.00
213,196,610.00
213,196,610.00
11,432,300.00
11,432,300.00
471,010,812.00

471,010,812.00

โครงการ
60
50

53
42

47
2

การบริการจัดการทรัพยากรขององคการ
บริหารสวนจังหวัด

38

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของทองถิ่น

40

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

30

13

20
10

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
การส่งงเสริ
เสริมมการลงทุ
การส
การลงทุนนพาณิ
พาณิชยกรรม
ชยก
และการท่องเที่ยว
รรมและการทองเที่ยว

0

แผนภูมิ  แสดงจำนวนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
แผนภูมิ แสดงโครงการในขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปีและจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติแยกตามยุทธศาสตร์
จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ

ที่

ยุทธศาสตร์

1

การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

61

42

2

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น

130

53

3

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

145

47

4

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

132

38

5

การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

35

13

503

193

รวม

http://www.ubon.go.th
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี

การใช้จ่ายงบประมาณ
ณ   วนั ที  ่ 30  กนั ยายน 2557      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมกี ารใช้จา่ ยงบประมาณในการดำเนินงานตาม
โครงการต่าง ๆ โดยได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาภายในปีงบประมาณ 2557 รวม 137  โครงการ จำนวนเงิน   
240,232,212.96  บาท   มีการเบิกจ่ายงบประมาณ   จำนวน 137  โครงการ  จำนวนเงิน  238,854,756.96 บาท
จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา

โครงการ

งบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการ

งบประมาณ

1.การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ
  บริหารส่วนจังหวัด
2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น

39

52,315,809.35

39

52,315,809.35

46

58,622,704.95

46

57,245,248.95

3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

11

34,546,307.00

11

34,546,307.00

4.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

31

86,501,240.52

31

86,501,240.52

5.การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว
รวม

10

8,246,151.14

10

8,246,151.14

137

240,232,212.96

137

238,854,756.96

ผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานโครงการต่างๆ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นปรากฏรายละเอียดดังนี้.-
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การปฏิบัติงาน ประจำปี 2557

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ 2557
ยุทธศาสตร์ที่

ที่

1

การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

8,404,560.00 - เพื่อจัดหารถยนต์
ใช้ในภารกิจของ อบจ.อบ

ผลผลิต

1

โครงการจัดหารถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

-หน่วยงานมีรถยนต์เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

2

โครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

3

โครงการจัดทำแผนพัฒนา  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายและการติดตามประเมิน
ผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

509,400.00 -เพื่อวางกรอบแนวทางใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณและ
การติดตามประเมินผล

4

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำ
แผนพัฒนา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
และการติดตามประเมินผลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

24,900.00 -เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการฯ
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทำแผนฯ

5

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของสำนักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

14,042,560.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับ
ใช้ในภารกิจของหน่วยงาน

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

6

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายได้จัดเก็บเอง

70,000.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับ
ใช้ในภารกิจของหน่วยงาน

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

7

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของกองช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

99,000.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับ
ใช้ในภารกิจของหน่วยงาน

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

8

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของกองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

รายได้จัดเก็บเอง

1,109,450.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับ
ใช้ในภารกิจของหน่วยงาน

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

10,350,000.00 - เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -ประชาชนรับทราบ
กิจกรรมการดำเนินงานของ ผลการดำเนินงานของ
อบจ.อบ
อบจ.อบ.
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย,การติดตาม
และประเมินผล

-จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ
การบรรยายพิเศษ ฯ

14
ที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

9

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของกองการเจ้าหน้าที่

รายได้จัดเก็บเอง

24,000.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับ
ใช้ในภารกิจของหน่วยงาน

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

10

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายได้จัดเก็บเอง

118,000.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับ
ใช้ในภารกิจของหน่วยงาน

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

11

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของกองพัสดุและทรัพย์สิน

รายได้จัดเก็บเอง

21,400.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับ
ใช้ในภารกิจของหน่วยงาน

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

12

โครงการสร้างความตระหนัก
ต่อความสำคัญของการเสียภาษีท้องถิ่น

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00 -เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้โดยการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้เสียภาษี

-อบจ.อบ มีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นและ
ผู้ประกอบการมีความพร้อม
ในการชำระภาษี

13

โครงการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00 -เพื่อออกดำเนินการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่

14

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในการพัฒนา
ท้องถิ่น

รายได้จัดเก็บเอง

11,254,000.00 -เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น

15

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

16

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

17

โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ในการบริหารสำนักงานน่าอยู่และส่งเสริม
กิจกรรม 5 ส.

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00 -เพื่อสร้างจิตสำนึก
ให้แก่บุคลากรของ
อบจ.อบ ในการพัฒนา
สถานที่ทำงาน

-จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก
และประกวดส่วนราชการใน
การพัฒนาการปฏิบัติงาน

18

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานจัดบริการ
สาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (MOU)

รายได้จัดเก็บเอง

140,700.00 -เพื่อสนับสนุนการดำเนิน
งานจัดบริการสาธารณะ
ร่วมกันของ อปท. (MOU)

-จัดกิจกรรม/จัดประชุม
ในการสร้างความร่วมมือ
กับ อปท.

19

โครงการสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนในการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

300,000.00 -เพื่อสำรวจความคิดเห็นของ -ความคิดเห็นของประชาชน
ประชาชนต่อการดำเนินงาน ต่อการดำเนินงานของ
ของ อบจ.อบ.
หน่วยงาน

20

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของสำนักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

520,890.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

21

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายได้จัดเก็บเอง

33,100.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

1,400,000.00 -เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของหน่วยงาน
110.00 -เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
สื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
อบจ.อบ.

-อบจ.อบ มีรายได้
จากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
-คณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาฯ ได้เข้าร่วม
อบรมพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ
-บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
-ประชาชนได้ทราบข้อมูล
กิจกรรม บทบาท อำนาจ
หน้าที่ตลอดทั้งภารกิจต่างๆ
ของ อบจ.  

รายงานแสดงผล
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การปฏิบัติงาน ประจำปี 2557
ที่

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

22

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของสำนักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

2,437,000.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

23

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของกองช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

320,000.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

24

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของสำนักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

186,700.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

25

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของกองการเจ้าหน้าที่

รายได้จัดเก็บเอง

43,250.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่
เหมาะสมและเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน

26

โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รายได้จัดเก็บเอง
ทางราชการภายในอาคารสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

56,000.00 -เพื่อปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล -ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร ข่าวสารของ อบจ.อบ
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
(ตามแบบแปลนฯ)

27

โครงการปรับปรุงสถานีวิทยุ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

90,000.00 -เพื่อปรับปรุงสถานีวิทยุ
อบจ.อบ. ให้สามารถดำเนิน
การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

28

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของกองกิจการพาณิชย์

รายได้จัดเก็บเอง

133,000.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน

29

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

รายได้จัดเก็บเอง

94,000.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

30

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายได้จัดเก็บเอง

280,500.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

31

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

574,600.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

32

โครงการก่อสร้างโรงเรือนสำหรับเก็บน้ำมัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เงินอุดหนุนทั่วไป

300,000.00 -เพื่อก่อสร้างโรงเรือน
สำหรับเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นที่ใช้ใน
ภารกิจของ อบจ.อบ.

-โรงเรือนสำหรับเก็บน้ำมัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขนาด
12.00X20.00 ม.
จำนวน 1 หลัง

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

-ปรับปรุงสถานีวิทยุ
ณ ศูนย์ otop center
(ตามแบบแปลนฯ)
-หน่วยงานมีครุภัณฑ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

16

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี

แหล่งที่มา
งบประมาณ

ที่

โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

33

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เงินอุดหนุนทั่วไป

2,740,000.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ในการดำเนินงานของ
อบจ.อบ

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

34

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของกองช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

25,000.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ในการดำเนินงานของ
อบจ.อบ

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

35

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของกองพัฒนาชนบท

เงินอุดหนุนทั่วไป

6,695,000.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ในการดำเนินงานของ
อบจ.อบ.

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

36

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายได้จัดเก็บเอง

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอ
605,430.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน
ในการดำเนินงานของอบจ.อบ.

37

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของกองการเจ้าหน้าที่

รายได้จัดเก็บเอง

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอ
98,000.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
และเพียงพอในการดำเนินงาน ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.อบ.

38

โครงการปรับปรุงต่อเติม
ห้องปฏิบัติงานสำนักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00 -เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน -ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฯ
สำนักปลัดฯ
(ตามแบบแปลนฯ)

39

โครงการปรับปรุงต่อเติมห้อง
ปฏิบัติงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00 -เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน -ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฯ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(ตามแบบแปลนฯ)

40

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เงินอุดหนุนทั่วไป

600,000.00 -เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ
สำหรับราษฎรที่มาติดต่อ
ราชการ

41

โครงการซ่อมปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน
กองการเจ้าหน้าที่

รายได้จัดเก็บเอง

53,000.00 -เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน -ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฯ
กองการเจ้าหน้าที่
(ตามแบบแปลนฯ)

42

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของกองการเจ้าหน้าที่

รายได้จัดเก็บเอง

34,900.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน

-โรงจอดรถ
จำนวน 1 แห่ง
(ตามแบบแปลนฯ)

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

รายงานแสดงผล
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การปฏิบัติงาน ประจำปี 2557

ยุทธศาสตร์ที่

2

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น

แหล่งที่มา
งบประมาณ

ที่

โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

รายได้จัดเก็บเอง

2

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง

315,300.00 -เพื่อรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด อบจ.อบ.

3

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ตามโครงการพระราชดำริฯ

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00 -เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาโรงเรียนพระราชดำริ

4

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพศวิถี
ศึกษาในสถานศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

5

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

รายได้จัดเก็บเอง

49,900.00 -เพื่อจัดกิจกรรมประกวด
แข่งขันนักเรียนคนเก่ง
โรงเรียนในสังกัด อบจ.อบ

-นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียน

6

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

109,300.00 -เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
หลักการ/แนวคิดการมี
ส่วนร่วมการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย

-จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้หลักการ แนวคิด
การมีส่วนร่วมในกระบวน
การประชาธิปไตย

7

โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

รายได้จัดเก็บเอง

332,200.00 -เพื่อนำคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน
เข้าร่วมมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

-ครู นักเรียน ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
วิชาการอย่างมีคุณภาพ

8

โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งภาษาอาเซียน
บวกสาม

รายได้จัดเก็บเอง

279,300.00 -เพื่อให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสื่อสารภาษา
อาเซียนบวกสามอย่าง
มีประสิทธิภาพ

-โรงเรียนเปิดสอนภาษา
อาเซียนบวกสาม
อย่างน้อย 1 ภาษา

1,463,000.00 -เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
-ลดภาระค่าใช้จ่ายของ
การเรียนของนักเรียนในสังกัด ผู้ปกครอง
อบจ.อบ.
-จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด
โรงเรียนในสังกัดอบจ.อบ
-การเรียน/การสอนมี
คุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐาน

132,700.00 -เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ -จัดกิจกรรมให้ความรู้
ในเรื่องเพศวิถีศึกษาให้กับ
เรื่องเพศวิถีศึกษา
นักเรียน
แก่นักเรียน

18
ที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

9

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD)

เงินอุดหนุนทั่วไป

4,900,000.00 -เพื่อพัฒนามาตรฐานการ
ศึกษาโรงเรียนในสังกัด
อบจ.อบ.

10

โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายได้จัดเก็บเอง

31,770.00 -เพื่อประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1,4

11

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

รายได้จัดเก็บเอง

86,800.00 -เพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน -จัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริม
โรงเรียนในสังกัด อบจ.อบ
สุขภาพของตนเอง

12

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์

รายได้จัดเก็บเอง

13

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านกีฬา รายได้จัดเก็บเอง

14

โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

รายได้จัดเก็บเอง

15

โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

รายได้จัดเก็บเอง

16

โครงการพัฒนาคุณภาพด้านกีฬาโรงเรียน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00 -เพื่อพัฒนาคุณภาพ
-จัดหาอุปกรณ์กีฬา
ด้านกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกาย ที่เหมาะสมและทันสมัยเพียงพอ
ที่แข็งแรง

17

โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับ
สถานศึกษา

เงินอุดหนุนทั่วไป

40,000.00 -เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแผน -จัดส่งแผนพัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ของโรงเรียนเข้าประกวดและ
ให้มีคุณภาพ
คัดเลือกระดับประเทศ

18

โครงการพัฒนาศักยภาพครู
รายได้จัดเก็บเอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ)

19

โครงการกิจกรรม 8 ส.

รายได้จัดเก็บเอง

-โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น

-นักเรียน/ผู้ปกครอง
ได้รับทราบแนวทางการศึกษาต่อ

333,200.00 -เพื่อส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ -จัดฝึกอบรมวิชา
เนตรนารี ยุวกาชาด
ผู้กำกับลูกเสือให้ครูโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.อบ.
524,000.00 -เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ด้านกีฬานักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
97,800.00 -เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ
สอดส่องพฤติกรรมที่ส่ง
ผลกระทบต่อวัฒนธรรม
อันดีงาม
2,800.00 -เพื่อนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.อบ

-จัดกิจกรรม/
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ
-จัดกิจกรรมเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.อบ
-แนวทางพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

153,100.00 -เพื่อพัฒนาครูให้มีความ
-จัดอบรม ประชุม ศึกษา
รู้ความสามารถในการจัดการ ดูงาน ให้กับครูโรงเรียน
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ในสังกัด อบจ.อบ.

7,600.00 -เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับ
-จัดกิจกรรมการพัฒนางาน
บุคลากรในการทำงานภายใต้ ภายใต้กิจกรรม 8 ส
กิจกรรม 8 ส.

รายงานแสดงผล

19

การปฏิบัติงาน ประจำปี 2557
ที่

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

20

โครงการคัดเลือกครูและบุคลากรทาง
การศึกษาดีเด่น

รายได้จัดเก็บเอง

29,700.00 -เพื่อจัดกิจกรรมเชิดชูครู
-ครูและบุคลากรทาง
และบุคลากรทางการศึกษา การศึกษามีขวัญและกำลังใจ

21

โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน

รายได้จัดเก็บเอง

17,000.00 -เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร -จัดประชุม/อบรม สัมมนา
ทางการศึกษาในด้าน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
การวิจัย

22

โครงการจัดงานวันครู

รายได้จัดเก็บเอง

77,600.00 -เพื่อจัดกิจกรรมวันครู

23

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

238,900.00 -เพื่อเป็นการประกัน
คุณภาพภายในสถาบัน
การศึกษาให้สอดคล้องกับ
การประเมินภายนอก

24

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

เงินอุดหนุนทั่วไป

240,000.00 -เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถาน -จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
ศึกษาให้เหมาะสม
ให้กับครูและบุคลากร
กับผู้เรียนและท้องถิ่น
ทางการศึกษา

25

โครงการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

รายได้จัดเก็บเอง

111,100.00 -เพื่อสร้างความรู้ความ
-ครูและบุคลากรทางการ
เข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัว ศึกษาได้เรียนรู้ประเพณี
สู่ประชาคมอาเซียน
วัฒนธรรมประเทศอาเซียน

26

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

1,489,176.00 -เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้
ด้านการจัดการเรียน
การสอน

-ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับความรู้
ด้านการจัดการเรียน
การสอน

27

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

รายได้จัดเก็บเอง

5,547,700.00 -เพื่อก่อสร้างอาคารอเนก
ประสงค์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียน

-อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนในสังกัด
อบจ.อบ

28

โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง

1,299,800.00 -เพื่อให้โรงเรียนมีห้องสมุด -พัฒนา/จัดหาหนังสือ/
ที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ อุปกรณ์และครุภัณฑ์
นักเรียนและชุมชน
ของห้องสมุด

29

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในสถานศึกษา

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง

2,212,500.00 -เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน
ภายในโรงเรียน

30

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา

รายได้จัดเก็บเอง

31

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับ
จัดการเรียนการสอน

รายได้จัดเก็บเอง

196,000.00 -เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา
ที่ได้มาตรฐาน เหมาะสม
และเพียงพอ

-ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญและกำลังใจ
-จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด อบจ.อบ

-การเดินทางสัญจรภาย
ในโรงเรียนมีความสะดวก
-สนามกีฬาได้มาตรฐาน
และพร้อมใช้งาน
(ตามแบบแปลนฯ)

21,864,500.00 -เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์
-โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์
สำหรับจัดการเรียนการสอน เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน

20
42ที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

32

โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์
ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

รายได้จัดเก็บเอง

99,900.00 -เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา
ครุภัณฑ์ห้องศูนย์
วิทยาศาสตร์

-ครุภัณฑ์มีสภาพ
พร้อมใช้งาน

33

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

210,000.00 -เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา

-ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา

34

โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

เงินอุดหนุนทั่วไป

201,600.00 -เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
อบจ.อบ.มีบริการ
อินเตอร์เน็ตสำหรับใช้
ในการเรียนการสอน
และบริการชุมชน

-ติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตASDL/WiFi
เพื่อการจัดการเรียน
การสอนและบริการ
ชุมชน

35

โครงการจัดหาเครื่องดนตรี วัสดุ
อุปกรณ์วงโยธวาทิต

เงินอุดหนุนทั่วไป

5,290,000.00 -เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านดนตรี
โรงเรียนในสังกัด อบจ.อบ.

36

โครงการก่อสร้างปรับปรุงป้ายและ
รั้วโรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายได้จัดเก็บเอง

4,297,000.00 -เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงป้าย -ก่อสร้าง/ปรับปรุง
และรั้วโรงเรียนให้มีความ
ซ่อมแซมป้ายและ
แข็งแรงถาวร
รั้วโรงเรียนให้คงทน
ถาวร

37

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน

เงินอุดหนุนทั่วไป

600,000.00 -เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน ในสังกัด
อบจ.อบ.

38

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน

รายได้จัดเก็บเอง

99,000.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน

39

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอล

รายได้จัดเก็บเอง

134,000.00 -เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา
โรงเรียนในสังกัด อบจ.อบ.
ให้ได้มาตรฐาน

-โรงเรียนมีสนามกีฬา
ที่ได้มาตรฐาน
(ตามแบบแปลนฯ)

40

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

รายได้จัดเก็บเอง

432,400.00 -เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีความรักสามัคคี
และดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

-จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ในเขตพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี

41

โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและ
เพิ่มศักยภาพสตรีในเขตพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

2,038,230.00 -เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน
และสตรี

-จัดหาเครื่องดนตรี
วัสดุ อุปกรณ์

-พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียนในสังกัด
อบจ.อบ
-หน่วยงานมีครุภัณฑ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

-กลุ่มแม่บ้านและสตรี
มีความรู้และทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพมากขึ้น

รายงานแสดงผล
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วัตถุประสงค์

ผลผลิต

42

โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

รายไดจัดเก็บเอง

8,848,000.00 -เพื่อให้เกษตรกรมีทักษะและ
ประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพ

43

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ

รายได้จัดเก็บเอง

3,657,800.00 -เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพ
-จัดอบรม จัดประชุม
และรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืช ให้ความรู้แก่เกษตรกร
เศรษฐกิจ

44

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
ด้านการปศุสัตว์

รายได้จัดเก็บเอง

45

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศ

รายได้จัดเก็บเอง

283,500.00 -เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
สู่ความเป็นเลิศ

-จัดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและแสดงผลงาน
ของครู นักเรียน ฯลฯ

46

โครงการพัฒนาการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียน

เงินอุดหนุนทั่วไป

960,000.00 -เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่
ประชาคมอาเซียน

-จัดกิจกรรมเข้าค่าย/
จัดนิทรรศการโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.อบ.

47

โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน

รายได้จัดเก็บเอง

2,396,000.00 -เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนในสังกัด อบจ.อบ
มีความพร้อมต่อการจัด
การเรียนการสอน

48

โครงการ TO Be Number One

รายได้จัดเก็บเอง

58,400.00 -เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

-จัดกิจกรรมเข้าร่วม
โครงการ TO Be
Number One

49

โครงการจัดหาเครื่องดนตรี วัสดุ อุปกรณ์
วงดนตรีไทย

รายได้จัดเก็บเอง

95,500.00 -เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านดนตรี  
ให้กับโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.อบ.

-จัดหาเครื่องดนตรีไทย
วัสดุ อุปกรณ์
ให้กับโรงเรียนในสังกัด
อบจ.อบ

50

โครงการประชาสัมพันธ์ผลงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายได้จัดเก็บเอง

150,000.00 -เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

51

โครงการจัดหารถรับส่งนักเรียน

เงินอุดหนุนทั่วไป

10,160,000.00 -เพื่อจัดหารถรับ - ส่งนักเรียน
ให้กับโรงเรียนในสังกัด อบจ.อบ.

76.00 -เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีอาชีพ
และรายได้จากการเลี้ยงสัตว์

-จัดอบรม ประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ เชิงปฏิบัติการ
การศึกษาดูงานแก่เกษตรกร

-เกษตรกรมีอาชีพเสริม
และรายได้จากการเลี้ยงสัตว์

-อาคารเรียนที่มีความ
พร้อมในการจัดการเรียน
การสอน (ตามแบบแปลนฯ)

-เผยแพร่ผลงานและ
ภารกิจของกองการศึกษาฯ
- รถรับ - ส่งนักเรียนที่
มีความปลอดภัยจำนวน 8 คัน
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ที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

52

โครงการซ่อมแซมอาคารหอประชุม

เงินอุดหนุนทั่วไป

53

โครงการขยายเขตเพิ่มขนาด
หม้อแปลงไฟฟ้า

รายได้จัดเก็บเอง

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

200,000.00 -เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
มีอาคารหอประชุมที่ได้
มาตรฐาน คงทน สวยงาม
1,164,600.00 -เพื่อขยายเขตและ
เพิ่มขนาดกำลังไฟฟ้าให้
กับโรงเรียนในสังกัด
อบจ.อบ.

ผลผลิต
-โรงเรียนในสังกัดมีอาคาร
หอประชุมที่ได้มาตรฐาน
คงทนและสวยงาม
(ตามแบบแปลนฯ)
-ขยายเขตและเพิ่มขนาด
หม้อแปลงไฟฟ้าโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.อบ.

รายงานแสดงผล
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ยุทธศาสตร์ที่

3

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แหล่งที่มา
งบประมาณ

ที่

โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

1

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
และบำรุงรักษาถนนและทรัพย์สิน
สิ่งก่อสร้างอื่นๆที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

26,352,000.00 -เพื่อจัดหาวัสดุสำหรับก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมและ
บำรุงรักษาถนนและทรัพย์สิน
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ

-วัสดุสำหรับก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุง
รักษาถนนและทรัพย์สิน
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ
(ตามแบบแปลนฯ)

2

โครงการสำรวจออกแบบและ
ประมาณราคาสิ่งก่อสร้างและ
งานซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สิน
สิ่งก่อสร้างของ อบจ.อบ.

รายได้จัดเก็บเอง

1,000,000.00 -เพื่อสำรวจ ออกแบบ
และประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง
ในภารกิจของ อบจ.อบ.

-การออกแบบ ประมาณ
ราคาได้มาตรฐานถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและ
ทันตามกำหนดเวลา

3

โครงการก่อสร้างร้านงานกาชาด
และงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

495,500.00 -เพื่อก่อสร้างสถานที่จัดงาน
กาชาดและงานปีใหม่ประจำปี
ของจังหวัดอุบลราชธานี

-การจัดงานกาชาด
และงานปีใหม่ประจำปี
ของจังหวัดบลราชธานี
เป็นไปตามวัตถุประสงค์

4

โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ

รายได้จัดเก็บเอง

3,800,000.00 -เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะของหน่วยงาน

-เครื่องจักรกลและยาน
พาหนะมีสภาพพร้อมใช้งาน

5

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ.ทุ่งไทรงาม
ม.35 ต.เมืองเดช - บ.ห่องเตย
ม.6 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

-ถนนกว้าง 5 ม.  
ระยะทาง 0.345 กม

6

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling) สาย บ.นาคำ ม.5
ต.สมสะอาด - บ.โนนสมบูรณ์ ม.5
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

-ถนนกว้าง 6 ม.
ระยะทาง 0.285 กม.
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โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

7

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายทางหลวงหมายเลข 2182
ต.เมืองเดช - บ.วารีอุดม ม.6
ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

-ถนนกว้าง 6 ม.
ระยะทาง 0.285 กม.

8

เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย บ.ดอนกลาง ม.9 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม บ.กระแอกเหนือ ม.10 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

-ถนนกว้าง 5 ม.  
ระยะทาง 0.345 กม

9

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย บ.นาทุ่ง ม.3 - บ.ดอนม่วย ม.2
ต.กุดประทาย- บ.หนองคูณ ม.4
ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

-ถนนกว้าง 5 ม.  
ระยะทาง 0.345 กม

10

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย บ.ราษฎร์พัฒนา ม.8 ต.โพนงาม บ.หนองคู ม.6 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

-ถนนกว้าง 5 ม.  
ระยะทาง 0.345 กม

11

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย บ.โนนแคน ม.19 ต.ตบหู - บ.ใหม่พัฒนา
ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

-ถนนกว้าง 6 ม.
ระยะทาง 0.285 กม.

12

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย บ.โนนกาเร็น ม.6 ต.ตบหู อ.เดชอุดม บ.ตบหู ม.8 ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

-ถนนกว้าง 6 ม.
ระยะทาง 0.285 กม.

13

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย บ.ปลาขาว ม.3 ต.ยาง - บ.คำกลาง ม.4
ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,500,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

-ถนนกว้าง 5 ม.  
ระยะทาง 0.520 กม

รายงานแสดงผล

25

การปฏิบัติงาน ประจำปี 2557
แหล่งที่มา
งบประมาณ

ที่

โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

14

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ.ยางใหญ่ ม.1 ต.ยางใหญ่ บ.ประเสริฐแสนสุข ม.5 ต.บุเปือย อ.น้ำยืน

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,500,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
-ถนนกว้าง 6 ม.  
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 0.430 กม

15

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

เงินอุดหนุนทั่วไป

2,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
-ถนนกว้าง 5 ม.  
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 0.690 กม

16

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย บ.เค็ง ม.5 ต.กุดลาด - บ.ดินดำ ม.6
ต.กระโสบ อ.เมือง

เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
-ถนนกว้าง 5 ม.  
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1.750 กม

17

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย บ.เกษม ม.8 - บ.กึ่งพุทธกาล ม.15
ต.เกษม - บ.คอนสาย ม.6 ต.คอนสาย
อ.ตระการพืชผล

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
-ถนนกว้าง 5 ม.  
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 0.430 กม

18

เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย บ.ปะอาว ม.4 ต.ปะอาว - บ.ดอนชี ม.8
ต.หนองขอน อ.เมือง

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
-ถนนกว้าง 5 ม.  
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 0.345 กม

19

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

เงินอุดหนุนทั่วไป

500,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
-ถนนกว้าง 5 ม.  
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 0.170 กม

20

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เงินอุดหนุนทั่วไป
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย บ.หนองแสง ม.7 ต.คำไฮใหญ่
อ.ดอนมดแดง - บ.หนองบก ม.4 ต.หนองบก
อ.เหล่าเสือโก้ก

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
-ถนนกว้าง 5 ม.  
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 0.345 กม

26
ที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี
โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

21

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เงินอุดหนุนทั่วไป
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย บ.โพนทอง ม.7 ต.บ้านไทย - บ.ค้อทอง
ม.4  ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
-ถนนกว้าง 5 ม.  
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 0.345 กม

22

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

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
-ถนนกว้าง 5 ม.  
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 0.345 กม

23

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย บ.สำราญ ม.7 ต.หัวเรือ - บ.ทุ่งใหญ่
ม.9 ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
-ถนนกว้าง 5 ม.  
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 0.345 กม

24

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

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
-ถนนกว้าง 5 ม.  
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 0.345 กม

25

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย บ.อีเติ่ง ม.7 ต.หัวนา อ.เขมราฐ บ.ด่านหม่วน ม.9 ต.พังเคน อ.นาตาล

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
-ถนนกว้าง 6 ม.  
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 0.285 กม

26

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-place Recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข 2034
- บ.นาหว้าเหนือ ม.2 - บ.โป่งคอม ม.8
ต.หนองสิม อ.เขมราฐ

เงินอุดหนุนทั่วไป

2,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
-ถนนกว้าง 6 ม.  
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 0.575 กม

27

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย บ.สมพรรัตน์ใต้  ม.23 ต.หนองสะโน บ.โนนสว่าง  ม.9 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก

เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
-ถนนกว้าง 5 ม.  
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1.034 กม

รายงานแสดงผล

27

การปฏิบัติงาน ประจำปี 2557
แหล่งที่มา
งบประมาณ

ที่

โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

28

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย บ.คำบาก ม.6 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก บ.คำโทน ม.4 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย

เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง -ถนนกว้าง 6 ม.  
สัญจรได้สะดวกและ
ระยะทาง 1.440 กม
ปลอดภัย

29

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย บ.โนนแถลง ม.14 ต.โพนงาม บ.เก่ากลาง ม.12 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก

เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง -ถนนกว้าง 5 ม.  
สัญจรได้สะดวกและ
ระยะทาง 1.034 กม
ปลอดภัย

30

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

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง -ถนนกว้าง 5 ม.  
สัญจรได้สะดวกและ
ระยะทาง 0.345 กม
ปลอดภัย

31

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

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง -ถนนกว้าง 5 ม.  
สัญจรได้สะดวกและ
ระยะทาง 0.345 กม
ปลอดภัย

32

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

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง -ถนนกว้าง 6 ม.  
สัญจรได้สะดวกและ
ระยะทาง 0.285 กม
ปลอดภัย

33

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย บ.ป่าเลา ม.6 ต.โนนก่อ ถนนช่องเม็ก - บุณฑริก อ.สิรินธร

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง -ถนนกว้าง 6 ม.  
สัญจรได้สะดวกและ
ระยะทาง 0.285 กม
ปลอดภัย

34

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย บ.นาเยีย ม.2 ต.นาเยีย - บ.นาดี ม.4
ต.นาดี อ.นาเยีย

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง -ถนนกว้าง 6 ม.  
สัญจรได้สะดวกและ
ระยะทาง 0.285 กม
ปลอดภัย

28

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี

แหล่งที่มา
งบประมาณ

ที่

โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

35

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

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
-ถนนกว้าง 5 ม.
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 0.345 กม.

36

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

เงินอุดหนุนทั่วไป

-ถนนกว้าง 5 ม.
1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 0.345 กม.

37

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

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
-ถนนกว้าง 5 ม.
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 0.345 กม.

38

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (Box Culvert)
ข้ามห้วยซักแล่น บ้านนาดี ม.3
ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
-ท่อหลอดเหลี่ยม
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย คสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 ม.

39

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามห้วยตลาด สายเทศบาลเมืองเดช บ.โคกเถื่อนช้าง ม.6 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง,
รายได้อื่น ๆ

1,087,500.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
-ขนาด 4-3.00X3.00 ม.
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย สะพาน คสล.
ขนาดกว้าง 7.50 ม.
ยาว 14.00 ม.

40

โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
เครื่องจักรกล/เครื่องจักรกลการเกษตร

รายได้จัดเก็บเอง

11,864,000.00 -เพื่อบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลการเกษตร

-เครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลการเกษตร
ได้รับการบำรุงรักษา
และซ่อมแซม

41

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ำ

รายได้จัดเก็บเอง

83,700.00 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ำ

-จัดอบรมให้ความรู้
แก่สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ

42

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สาย บ.ห้วยชันใต้ ม.12 ต.นาจะหลวย บ.หนองแวง ม.10 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย

เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
-ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 3.000 กม.

รายงานแสดงผล
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การปฏิบัติงาน ประจำปี 2557
ที่

โครงการ
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งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

43 โครงการซ่อมปรับปรุงเครื่องหมายและ
สัญญาณไฟระบบจราจรจังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

260,000.00 -ประชาชนเดินทาง สัญจร
ไป - มา ได้สะดวกรวดเร็ว
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

-ซ่อมแซมปรับปรุง
เครื่องหมายจราจร
เส้นทางคมนาคม

44 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
(ฺBox Culvert) ข้ามห้วย คำขวาง สาย อบ
3016 บ.ธาตุ ต.ธาตุ - บ.คำขวาง
ต.คำขวาง -บ.แค อ.วารินชำราบ

รายได้จัดเก็บเอง

500,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

- ท่อลอดเหลี่ยม.ขนาด
3 - 2.10 X 2.10 X 6.00 ม.

45

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามร่องบูดู สาย
บ.ไพบูลย์ ม.3 - บ. หนองแสง ม.6
ต.หนองช้างใหญ่ -บ.หาดน้อย
ม.16 ต.โพนเมือง อ.ม่วงสามสิบ

รายได้จัดเก็บเอง

1,000,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

- สะพานกว้าง 7.50 ม.
ความยาว 10.00 ม.

46

โครงการก่อสร้างขยายท่อลอดเหลี่ยม
(ฺBox Culvert) ถนนสาย อบ.3174
บ.ด่านฮัง -นาตาล จ.อุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

462,000.00 -เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

-ท่อลอดเหลี่ยม
ขนาด 3(1.50x1.50 ม.)
ขยายความกว้าง
ข้างละ 2.00 ม.

47 โครงการปรับตกแต่งภูมิทัศน์เส้นทางถนน
ถ่ายโอนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00 -เพื่อให้ถนนถ่ายโอนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบจ.อบ.
มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ที่สวยงามและเหมาะสม

-ปรับตกแต่งภูมิทัศน์ใน
เส้นทางถนนถ่ายโอนที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ
อบจ.อบ.(ตามแบบแปลนฯ)

30

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่

4

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แหล่งที่มา
งบประมาณ

ที่

โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

1

โครงการพัฒนากีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สู่ความเป็นเลิศ

รายได้จัดเก็บเอง

10,300,000 -เพื่อพัฒนาการกีฬา
ของจังหวัดอุบลราชธานี

-การกีฬาของจังหวัด
มีการพัฒนามากขึ้น

2

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

787,000.00 -เพื่อจัดกิจกรรม/
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อบจ.อบ

-อบจ.จัด/เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ
อบจ.อบ

3

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดอุบลราชธานี
(ทุ่งบูรพา)

เงินอุดหนุนทั่วไป

3,300,000.00 -เพื่อพัฒนาสนามกีฬา
ให้มีความพร้อมใน
การแข่งขัน
ระดับจังหวัด/ประเทศ

-จังหวัดมีสนามกีฬา
ที่พร้อมสำหรับ
การแข่งขันกีฬา

4

โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัด
อุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

รายได้จัดเก็บเอง

992,220.00 -เพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับการแข่งขันกีฬา
ระดับจังหวัด/ประเทศ

5

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้ำและโรคติดต่ออื่นๆ

รายได้จัดเก็บเอง

996,500.00 -เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา -อสม.มีความรู้ความเข้าใจ
ศักยภาพของอาสาสมัคร
ในการควบคุมโรคต่างๆ
สาธารณสุขหมู่บ้านใน
การควบคุมโรคฯ

6

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ห่วงใยใส่ใจประชาชน

รายได้จัดเก็บเอง

6,895,900.00 -เพื่อจัดบริการตรวจ
สุขภาพให้กับประชาชน
ในจังหวัดอุบลราชธานี

7

โครงการสร้างพลังอาสาเฝ้าระวังปัญหา
ทางสังคมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

รายไดจัดเก็บเอง

3,975,100.00 -เพื่อให้กลุ่มพลังอาสาของ -จัดกิจกรรมรวมกลุ่ม
ชุมชนต่างๆ มีความรู้และ พลังอาสาของชุมชน
ทักษะในการเฝ้าระวังและ ในเขตพื้นที่
เตือนภัยสังคม

8

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

23,666,200.00 -เพื่อให้บริการประชาชน
เข้าถึงบริการทางการแทย์
ได้อย่างรวดเร็วและ
ทันท่วงที

ผลผลิต

-สนามกีฬามีความพร้อม
สำหรับการแข่งขันกีฬาและ
การใช้งานอื่นๆ

-ประชาชนได้รับบริการ
ทางการแพทย์อย่างทั่วถึง

-จัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน
บริการประชาชนตลอด
24 ชม.

รายงานแสดงผล
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9

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

รายได้จัดเก็บเอง

1,000,000.00 -เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
และสร้างเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ

10

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

รายได้จัดเก็บเอง

3,478,900.00 -เพื่อดำเนินงานการป้องกัน -จัดกิจกรรมในการแก้ไข
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดในชุมชน
ในจังหวัดอุบลราชธานี

11

โครงการ อบจ. ห่วงใยใส่ใจคนพิการ

รายได้จัดเก็บเอง

2,461,700.00 -เพื่อออกหน่วยบริการ
-ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตและ
ในการฟื้นฟู ช่วยเหลือ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ผู้พิการในจังหวัดอุบลราธานี

12

โครงการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่นจังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

487,800.00 -เพื่อพัฒนาเครือข่าย
-จัดอบรม ประชุม สัมมนา
ดำเนินงานอนามัยเจริญพันธุ์ ให้ความรู้ด้านการอนามัยฯ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อ

13

โครงการสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบ
สาธารณภัย

รายได้จัดเก็บเอง

14

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

รายได้จัดเก็บเอง

15

โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

16

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

รายได้จัดเก็บเอง

17

โครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้นำ
ชุมชนตามนโยบายสร้างความ
เข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย

รายได้จัดเก็บเอง

18

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการเสริมสร้าง
การเรียนรู้การเมือง
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

รายได้จัดเก็บเอง

19

โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย

รายได้จัดเก็บเอง

20

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

รายได้จัดเก็บเอง

21

โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุง
ศาสนา ศิลปะจารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น

รายได้จัดเก็บเอง

5,716,800.00 -เพื่อช่วยเหลือหรือ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ประสบภัย
310,000.00 -เพื่อจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

-จัดกิจกรรม อบรม
ดูงานให้กับผู้สูงอายุ

-ราษฎรที่ประสบภัย
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที
-หน่วยงานมีวัสดุ/อุปกรณ์
ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

3,120,800.00 -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
-การเลือกตั้งเป็นไป
การเลือกตั้งผู้บริหารและ
ด้วยความเรียบร้อย
สมาชิกสภา อบจ.เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
500,000.00 -เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม -เด็กและเยาวชนได้รับ
พัฒนาเด็กและเยาวชนใน
การพัฒนาในเรื่องต่างๆ
จังหวัดอุบลราชธานี
ที่จำเป็น
11,763,500.00 -เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้นำชุมชนในจังหวัด
อุบลราชธานี
1,252,500.00 -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบล
ราชธานีได้เรียนรู้การ
เมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

-ผู้นำชุมชนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพฯ
-ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจการเมือง
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยมากขึ้น

932,400.00 -เพื่อก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ -ฝายชะลอความชุ่มชื้น
ให้แก่ราษฎรในจังหวัด
ในพื้นที่อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
99,840.00 -เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัดอุบลราชธานี

- จัดกิจกรรม/ประชุม/
สัมมนาในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1,726,800.00 -เพื่อทำนุบำรุง อนุรักษ์
-ประชาชน/เยาวชนได้มี
ศาสนา ศิลปะจารีตประเพณี ส่วนร่วมในการทำนุบำรุง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
อนุรักษ์ศาสนา ศิลปะฯ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น

32
ที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

22

โครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข

รายได้จัดเก็บเอง

992,250.00 -เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม/
จริยธรรมให้แก่เยาวชน

-เยาวชนได้รับการอบรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

23

โครงการบรรพชาและอบรมสามเณร
ภาคฤดูร้อน

รายได้จัดเก็บเอง

298,500.00 -เพื่อจัดกิจกรรมบรรพชา
บวชศิลจาริณี และอบรม
เยาวชน

-เยาวชนได้รับการอบรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

24

โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”

รายได้จัดเก็บเอง

108,750.00 -เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียน -นักเรียน ประชาชนเรียนรู้
ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา
วิธีการปฏิบัติธรรมและ
ปฏิบัติธรรม
พัฒนาจิตใจ

25

โครงการ 222 ปี อุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

26

โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง

27

โครงการจัดหารถจักรยานยนต์
4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย

รายไดจัดเก็บเอง

1,998,000.00 -เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์

-รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ
สำหรับกู้ภัย จำนวน 4 คัน

28

โครงการจัดหาเครื่องตัดกิ่งไม้และตัดแต่ง
พุ่มไม้แบบเครื่องยนต์

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00 -เพื่อให้หน่วยงานมีอุปกรณ์
สำหรับปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ

-เครื่องตัดกิ่งไม้และตัดแต่ง
พุ่มไม้

29

โครงการจัดหารถดับเพลิงชนิด
หอน้ำบันไดสูงไม่น้อยกว่า  20 เมตร

รายได้จัดเก็บเอง

30

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วย เงินอุดหนุนทั่วไป
วิกฤตและเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วย
ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

31

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เงินอุดหนุนทั่วไป

2,400,000.00 -เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบสาน -จัดกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมอันดีงามของ
และอนุรักษ์ สืบสาน
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของจังหวัดอุบลฯ
72,000,000.00 -เพื่อติดตั้งระบบกล้องวงจร -ติดกล้องวงจรปิด
ปิด (CCTV)เพิ่มประสิทธิภาพ (CCTV) จำนวน 300 ตัว
ในพืน้ ที่จังหวัดอุบลราชธานี
ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

40,000,000.00 -เพื่อให้หน่วยงานมี
ครุภัณฑ์ที่พร้อมสำหรับ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

-รถดับเพลิงชนิดหอน้ำบันได
สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร ชนิด
10 ล้อ 2 เพลา แรงม้า
ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า
เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 6 สูบ
4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์
กู้ชีพกู้ภัย จำนวน 1 คัน

899,600.00 -เพื่อให้ประชาชนได้รับการ -ระบบการดูแลผู้ป่วย
ดูแลช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว แบบไร้สาย (Streaming
และได้มาตรฐานทางการแพทย์ Technology)
537,550.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ของ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
จำนวน 3 รายการ

-องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีครุภัณฑ์
ที่เหมาะสมเพียงพอ

รายงานแสดงผล

33

การปฏิบัติงาน ประจำปี 2557

ที่

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

98,000.00 -เพื่อจัดหาแผงเหล็ก
สำหรับกั้นเหตุหวงห้าม
กรณีเกิดเหตุต่างๆ
ในการบรรเทาสาธารณภัย

ผลผลิต
-แผงเหล็ก ขนาดสูง 100 ซม.
ยาว 200 ซม. ขาตั้งกว้าง
40 ซม.จำนวน40 อัน  
(ตามแบบ อบจ.กำหนด)

32         โครงการจัดหาแผงเหล็กเพื่อใช้
ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รายได้จัดเก็บเอง

33

โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
บ้านจิก ม.6 ต.แพงใหญ่
อ.เหล่าเสือโก้ก  จ.อุบลราชธานี

เงินอุดหนุนทั่วไป

2,950,000.00 -เพื่อก่อสร้างสนาม
-ลานกีฬาเอนกประสงค์
ฟุตซอลให้เด็ก เยาวชนและ (สนามฟุตซอล)
ประชาชนในพื้นที่ได้
จำนวน 1 แห่ง
ออกกำลังกายและจัดกิจกรรม (ตามแบบแปลนฯ)

34

โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
บ้านน้ำคำ ม.3 ต.คำไฮใหญ่
อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

2,950,000.00 -เพื่อจัดหาแผงเหล็ก
สำหรับกั้นเหตุหวงห้าม
กรณีเกิดเหตุต่างๆ
ในการบรรเทาสาธารณภัย

35

โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
บ้านน้ำคำ ม.3 ต.คำไฮใหญ่
อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

เงินอุดหนุนทั่วไป

2,950,000.00 -เพื่อก่อสร้างสนาม
-ลานกีฬาเอนกประสงค์
ฟุตซอลให้เด็ก เยาวชนและ (สนามฟุตซอล)
ประชาชนในพื้นที่ได้
จำนวน 1 แห่ง
ออกกำลังกายและจัดกิจกรรม (ตามแบบแปลนฯ)

36

โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์
จัดหาเครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิค
(Automated External
Defibrillator:AED)

รายได้จัดเก็บเอง

680,000.00 -เพื่อให้การพยาบาล
แก่ผู้ป่วยได้ทันท่วงที

37

โครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือ
อเนกประสงค์

รายได้จัดเก็บเอง

400,000.00 -เพื่อก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือ -โป๊ะเทียบเรืออเนกประสงค์
อเนกประสงค์
ขนาด 2.45x7.40 ม.

38

รายได้จัดเก็บเอง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ด้านดนตรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี

-จัดหาแผงเหล็ก ขนาดสูง
100 ซม. ยาว 200 ซม.
ขาตั้งกว้าง 40 ซม.
จำนวน40 อัน  (ตามแบบ
อบจ.กำหนด)

-จัดหาเครื่องกระตุกหัวใจ
ชนิดไบเฟสิค(Automated
External Defibrillator:AED)

70,000.00 -เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ -จัดอบรม จัดประชุม/
และประสบการณ์
สัมมนาทางวิชาการหรือ
เชิงปฏิบัติการ

34

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่

ที่

5

โครงการ

การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

1

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง สถานี
ขนส่งผู้โดยสารให้มีความพร้อม
ในการบริการประชาชน

รายได้จัดเก็บเอง

1,506,000.00 -เพื่อพัฒนาสถานีขนส่งให้มี
ความพร้อมในการให้บริการ
ประชาชน

-ปรับปรุงสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ

2

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้วยเทคนิค 5 ส.
(สถานีขนส่ง 3 แห่ง)

รายได้จัดเก็บเอง

70,000.00 -เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่
บุคลากร

-จัดกิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้วย
เทคนิค 5 ส

3

โครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุ
เนื่องในเทศกาลสำคัญ

รายได้จัดเก็บเอง

60,000.00 -เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์
ลดอุบัติเหตุทางรถยนต์
ช่วงเทศกาลสำคัญ

-อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลลดลง

4

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
(กิจการขนส่ง)

รายได้จัดเก็บเอง

561,250.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับ
ใช้ในภารกิจของสถานีขนส่ง
ทั้ง 3 แห่ง

-สถานีขนส่ง มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

5

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ (กิจการพาณิชย์)

รายได้จัดเก็บเอง

6

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว
จังหวัดอุบลราชธานี

รายได้จัดเก็บเอง

2,357,000.00 -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวของจังหวัด
อุบลราชธานี

-จัดกิจกรรมนันทนาการ/
จัดนิทรรศการประกวดใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว

7

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของกองกิจการพาณิชย์

รายได้จัดเก็บเอง

107,900.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

25,000.00 -เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับ -กิจการพาณิชย์ มีครุภัณฑ์
ใช้ในภารกิจของกิจการพาณิชย์ เพียงพอในการปฏิบัติงาน

รายงานแสดงผล

35

การปฏิบัติงาน ประจำปี 2557
แหล่งที่มา
งบประมาณ

ที่

โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

8

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์แสดงและ
จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(Otop Center)

รายได้จัดเก็บเอง

9

โครงการสร้างรูปเหมือนพระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมือง (จำลอง) จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อประดิษฐาน ณ ซุ้มประตูเมือง แห่งที่ 3
(ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา)

รายได้จัดเก็บเอง

2,940,000.00 - เพื่อจัดสร้างรูปเหมือนพระ
พุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง (จำลอง)
ประดิษฐาน ณ ซุ้มประตูเมือง
แห่งที่ 3 (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
86 พรรษา)

- รูปเหมือนพระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมือง (จำลอง)
จำนวน 6 องค์

10

โครงการก่อสร้างศูนย์แลกเปลี่ยน
สินค้าระดับอำเภอ (ตลาดกลาง)
ประจำอำเภอดอนมดแดง
บ้านใหม่แสนสุข ม.12 ต.เหล่าแดง
อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 - เพื่อก่อสร้างศูนย์แลกเปลี่ยน
สินค้าระดับอำเภอ (ตลาดกลาง)
ประจำอำเภอดอนมดแดง

- ศูนย์แลกเปลี่ยน
สินค้าฯ จำนวน 1 แห่ง
(ตามแบบแปลนฯ)

11

โครงการก่อสร้างศูนย์แลกเปลี่ยน
สินค้าระดับอำเภอ (ตลาดกลาง)
ประจำอำเภอตาลสุม บ้านสร้างหว้า ม.6
ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 - เพื่อก่อสร้างศูนย์แลกเปลี่ยน
สินค้าระดับอำเภอ (ตลาดกลาง)
ประจำอำเภอตาลสุม

- ศูนย์แลกเปลี่ยน
สินค้าฯ จำนวน 1 แห่ง
(ตามแบบแปลนฯ)

12

โครงการก่อสร้างศูนย์แลกเปลี่ยนสินค้า
ระดับอำเภอ (ตลาดกลาง) ประจำ
อำเภอม่วงสามสิบ บ้านไผ่ใหญ่ ม.1
ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000.00 - เพื่อก่อสร้างศูนย์แลกเปลี่ยน
สินค้าระดับอำเภอ (ตลาดกลาง)
ประจำอำเภอม่วงสามสิบ

- ศูนย์แลกเปลี่ยน
สินค้าฯ จำนวน 1 แห่ง
(ตามแบบแปลนฯ)

13

โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา
5 ธันวาคม 2556 จังหวัดอุบลราชธานี
(แห่งที่ 3)

รายได้จัดเก็บเอง

505,150.00 - เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า ในการย้ายแนวเสาไฟฟ้า
และยกระดับสายไฟฟ้า

- ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

300,000.00 - เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ใน - เครื่องเสียงพร้อม
ภารกิจศูนย์แสดงและจำหน่าย
อุปกรณ์ติดตั้งห้องประชุม
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ศูนย์แสดงสินค้าฯ

36

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี

เปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
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นโยบายน้ ำ ดี
การช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาภัยแล้ง
ในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ โ ลกกำลั ง เผชิ ญ ปั ญ หาสภาพ
อากาศแปรปรวนอย่ า งหนั ก น้ ำ เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ใน
การเพาะปลู ก พื ช เป็ น ทรั พ ยากรที่ มี ค่ า ยิ่ ง และเป็ น
ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดปัจจุบันโลกนี้มีน้ำจืดเพียง 3%
ส่ ว นหนึ่ ง อยู่ ใ นรู ป ของน้ ำ แข็ ง ดั ง นั้ น การเพาะปลู ก
ในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการน้ำ
ต้นทุนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักประกันที่
สำคัญในการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตทีด่ ี การทำชลประทาน
ระบบท่อนัน้ มีขอ้ ดีทสี่ ำคัญมากมาย ทัง้ เรือ่ งลดการสูญเสีย
น้ำจากการระเหยและการรัว่ ซึม สามารถส่งน้ำได้ในพืน้ ที่
ทีม่ คี วามลาดชัน เป็นลูกคลืน่ สามารถส่งน้ำไปได้กระจาย
มากกว่าระบบคลองเปิด เกษตรกรไม่เสียพื้นที่ในการ
ติดตั้งท่อส่งน้ำ ลดข้อพิพาทระหว่างรัฐและเจ้าของพื้นที่

จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ประชาชนส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มพี นื้ ทีเ่ พาะปลูกกว่า 9 ล้านไร่
แต่ พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ป ระสบปั ญ หาน้ ำ ท่ ว มและภั ย แล้ ง
ซ้ำซาก ทั้งที่จังหวัด มีแม่น้ำหลายสายไหลมาบรรจบกัน
เช่น แม่น้ำมูล แม่น้ำโขง แม่น้ำชี แม่น้ำลำโดมใหญ่
แม่น้ำลำโดมน้อย และยังมีลำน้ำ สาขาอาทิ ลำเซบก
ลำเซบาย กระจายอยูค่ รอบคลุมทัง้ จังหวัด แต่ประชาชน

ทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรมยังขาดโอกาสทำการเกษตร
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในฤดู ฝ นน้ ำ จะท่ ว มบริ เวณที่ ร าบลุ่ ม
แม่น้ำ ทำให้ประชาชนไม่สามารถทำการเพาะปลูกตาม
ฤดูกาลได้    
ฤดูแล้งในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี
จะขาดแคลนน้ ำ ในการเพาะปลู ก ทั้ ง ที่ แ หล่ ง น้ ำ ยั ง มี
ปริมาณที่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีระบบที่จะนำน้ำจาก
แหล่งน้ำขึน้ มาใช้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มี น โยบายในการพั ฒ นาแหล่ ง น้ ำ ระบบกั ก เก็ บ น้ ำ
ระบบการจ่ายน้ำ และระบบการบริหารจัดการน้ำในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ประชาชน โดยได้ทำการกำหนดยุทธศาสตร์ แก้ปัญหา
ภัยแล้ง ปรับพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
ให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ส ามารถเพาะปลู ก พื ช การเกษตรได้ ใ น
ฤดูแล้ง และส่งเสริมให้พื้นที่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ และ
อยู่นอกเขตชลประทานหรือเขตที่ชลประทานไปไม่ถึง
ให้สามารถมีนำ้ สำหรับเพาะปลูก ทัง้ ในห้วงฝนทิง้ ช่วงและ
การปลูกพืชนอกฤดูได้ โดยจัดส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร
ได้ตามต้องการและส่งเสริมพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมใกล้แหล่งน้ำ
ให้ ส ามารถนำน้ ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการเกษตรได้
นอกเหนือจากฤดูกาลเพาะปลูกปกติ    ด้วยโครงการ
เอาชนะความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อ                  
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จากปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น คณะบริ ห าร
และคณะทำงาน ได้พยายามศึกษาข้อมูล สภาพปัญหา
ต่างๆพร้อมทั้งศึกษาดูงาน สืบค้นหาวิธีการ ที่จะช่วยให้
การกระจายน้ ำ เข้ า สู่ แ ปลงเกษตรให้ ไ ด้ พื้ น ที่ ม ากขึ้ น
เพื่ อ ให้ ส ามารถขยายพื้ น ที่ ก ารเกษตรและช่ ว ยเหลื อ
เกษตรกรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง
ซ้ำซากให้มากขึน้   พบว่าการทำชลประทานระบบท่อนัน้
มีข้อดีที่สำคัญมากมาย ทำให้การชลประทานระบบท่อ
ระบบท่ อ ได้ รั บ การพู ด ถึ ง และหยิ บ ยกขึ้ น มาเป็ น
กรณีศึกษา

การดำเนินการ

ในระยะแรก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
อุบ ลราชธานี ได้ดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร
ผู้ ท ำนาในฤดู แ ล้ ง ตามอำนาจหน้ า ที่ โดยเน้ น พื้ น ที่
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาน้ ำ ท่ ว มในฤดู ฝ นไม่
สามารถทำการเพาะปลูกได้ โดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาด
8 นิ้ ว ที่ ไ ด้ รั บ โอนจากกรมชลประทานจำนวน 20
เครื่อง และเครื่องสูบน้ำขนาด 3 นิ้ว, 6 นิ้ว ที่จัดหาเอง
รวมทั้งสิ้น 50 เครื่อง สูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้า
พื้ น ที่ ก ารเกษตรโดยวิ ธี ส่ ง ผ่ า นคลองดิ น ที่ ส มาชิ ก
เกษตรกรร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำขึน้ เพือ่ ให้นำ้ ไหลส่งไป
ตามพื้นที่การเกษตร โดยอาศัยความลาดเอียงของพื้นที่
ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือการกระจายน้ำไม่สามารถทำได้
อย่ า งทั่ ว ถึ ง และได้ พื้ น ที่ ที่ จ ำกั ด ประชาชนได้ รั บ ผล
ประโยชน์น้อยรายและไม่ทั่วถึงทั้งจังหวัด

องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี   
จึงได้จัดทำโครงการ โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการ
เอาชนะความแห้ ง แล้ ง ด้ ว ยชลประทานระบบท่ อ ”
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะให้การ
สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
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
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เขตจังหวัด เพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจนให้กบั เกษตรกร
โดยได้ ท ำการกำหนดยุ ท ธศาสตร์ การแก้ แ ล้ ง ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดด้วยโครง
การเอาชนะความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อ
โดยการเชื่ อ มต่ อ ท่ อ พี วี ซี พร้ อ มอุ ป กรณ์ ค วบเข้ า กั บ
เครื่องสูบน้ำในการส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อปรับ
พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนให้สามารถเพาะ
ปลู ก พื ช ได้ ใ นฤดู แ ล้ ง เป็ น การช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรที่
กำลังเดือดร้อนหลังน้ำลดและพืน้ ทีท่ างการเกษตรทีไ่ ด้รบั
ความเสียหายได้อย่างยั่งยืน

ขั้ น ตอนต่ อ ไปคื อ การกระจายน้ ำ เข้ า สู่ ร ะบบ
ชลประทานของเกษตรกร โดยมี ช าวบ้ า นเป็ น
ผู้ บ ริ ห ารจั ด การน้ ำ กั น เองตามลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ
และปั ญ หาในแต่ ล ะพื้ น ที่ ส่ ว นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ค อยเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง การกระจาย
น้ ำ มี ทั้ ง แบบส่ ง ต่ อ เป็ น ระบบท่ อ ชลประทาน และ
การทำเป็นคลองส่งน้ำแบบไส้ไก่ คาดว่าในระยะ 5 ปี
จะสามารถวางโครงข่ายเชื่อมต่อน้ำแต่ละพื้นที่เข้าหากัน
ได้ ก็จะสามารถบริหารจัดการน้ำได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ทัว่ ทัง้ จังหวัดจะช่วยการแก้ปญ
ั หาภัยแล้งทีเ่ กิดซ้ำซากได้
และเกษตรกรจะมีน้ำใช้ทำการเกษตรกรรมได้ตลอด
ทั้งปี

การดำเนินการตามโครงการเอาชนะ
ความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี จึ ง
ประกาศใช้แผนแก้ภัยแล้งแบบบูรณาการ 5 ปี โดยแบ่ง
กลยุทธ์การแก้ปัญหาไว้ คือ การสำรวจรวบรวมน้ำตาม
แหล่งน้ำที่มีอยู่ทั้งหมด แล้วเสริมแหล่งน้ำไปในพื้นที่
ที่ยั ง ขาดแคลน ทั้งการขุดลอกแหล่งน้ำเดิมที่ตื้ น เขิ น
หรือการขุดใหม่เพื่อใช้เก็บกักน้ำ โดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจะส่งเครื่องมือจักรกลสนับสนุน แต่ชาวบ้าน
ต้องเป็นแรงงานและงบประมาณในการบริหารจัดการ
กลุม่ ไม่วา่ จะเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครือ่ งสูบน้ำ
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ เพื่อให้มีส่วนร่วมจะได้หวงแหน
แหล่งน้ำและเครื่องจักรกลที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นมา

องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ได้
ดำเนิ น งานตามโครงการ
เอาชนะความแห้งแล้งด้วย
ชลประทานระบบท่อ โดยได้
ศึกษาถึงระเบียบ ข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจ ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๒ เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัด
ระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้กำหนดอำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไว้ดังนี้
ข้อ ๒๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อ ๒๕ สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ในการพัฒนาท้องถิน่
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ข้อ ๒๖ ให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ได้ออกระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ว่าด้วยข้อบังคับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิ
ภาพด้วยชลประทานระบบท่อ เพื่อให้การดำเนินการ
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ใน
การบริ ห ารจั ด การน้ ำ อั น เป็ น ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า
สำหรับเกษตรกร ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และเพื่ อ กำหนดแนวทางในการดำเนิ น การของ
การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการบริ ก าร
ประชาชน โดยมีขั้นตอนในการสนับสนุนดังนี้

การขอรับการสนับสนุนโครงการเอาชนะ
ความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อ
1. ให้เกษตรกรผู้มีความเดือดร้อนและต้องการ
รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรโดยต้องเป็นผู้ที่มีผืนนา
ติดต่อกัน และต้องมีคณะกรรมการและสมาชิกดำเนินการ
ในการบริ ห ารจั ด การน้ ำ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยชล
ประทานระบบท่ออย่างชัดเจน และต้องกำหนดระเบียบ
ข้อบังคับประจำกลุ่มที่ชัดเจน สามารถใช้ข้อบังคับโดย
มติของสมาชิกกลุ่ม โดยยึดถือระเบียบว่าด้วยการจัด
การน้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยชลประทานระบบท่อ
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เ ป็ น
ระเบียบหลัก

2. เมื่ อ เกษตรกรจั ด ตั้ ง กลุ่ ม แล้ ว จะติ ด ต่ อ
ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่ อ ส่ ง คำร้ อ งขอรั บ การสนั บ สนุ น เครื่ อ งจั ก รกลจาก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี โดยกลุ่ ม
เกษตรกรต้องมีการบันทึกรายงานการประชุม เพือ่ ยืน่ ต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในการบันทึก
รายงานการประชุมสมาชิกกลุ่มจะต้องมีรายงานการ
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มอย่างชัดเจนประกอบ
ด้วยประธานกลุ่ม รองประธานเลขานุการนายทะเบียน
เหรัญญิก ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำอย่างชัดเจน
3.  เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับคำร้องจากกลุ่มเกษตรกรแล้ว จะจัดส่งเจ้าหน้าที่
ออกประสานงานเพื่อสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่
และแหล่ ง น้ ำ ต้ น ทุ น ชี้ แ นะระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
หลักการปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกกลุ่ม
เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลต่อไป
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4.   เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว พบว่ า มี ค วามเหมาะสม
สามารถดำเนินการได้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุ บ ลราชธานี ไ ด้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ยื ม ใช้ เ ครื่ อ งจั ก รกลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว จะประสาน
ให้กลุ่มเกษตรกรเข้ามาดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง
เพื่ อ จั ด ทำบริ ก ารสาธารณะด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
เพื่อยืมใช้เครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานีกอ่ นให้กลุม่ เกษตรกรเข้ามารับเครือ่ งจักรกล
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ในบางพื้ น ที่ ที่ มี ค วามยากลำบากในการติ ด ตั้ ง
จำเป็ น ต้ อ งใช้ เ ครื่อ งมือหนั กเข้าดำเนิน การอาจจะใช้
ยานพาหนะและเจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานีในการขนย้ายเครื่องจักรกลช่วยได้อีกด้วย
5.  เมือ่ ได้รบั เครือ่ งจักรกลจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานีแล้วกลุ่มเกษตรกร ต้องดำเนินการ
ติดตั้งและวางระบบการเดินท่อ ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน
15 วัน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจะ
จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและคอยให้คำแนะนำใน
การติดตั้งเครื่องสูบน้ำและการวางระบบท่อส่งน้ำเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร  เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากที่สุด

6.  เมือ่ ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี จ ะเข้ า ตรวจสอบครั้ ง สุ ด ท้ า ย ก่ อ นให้
กลุ่มเกษตรกรดำเนินการฝังกลบเพื่อเป็นการรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ให้ใช้งานได้นานขึ้น

7.  หลังจากดำเนินการตามโครงการเอาชนะความ
แห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กลุม่ เกษตรกรสามารถใช้งานโครงการฯ แก้ไขปัญหาแล้ว
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี จ ะจั ด ส่ ง
เจ้าหน้าทีเ่ ข้าตรวจสอบการใช้งานโครงการฯ เป็นระยะๆ
เพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการกลุ่ม การบำรุงรักษา
เครื่ อ งสู บ น้ ำ พร้ อ มอุ ป กรณ์ ส่ ว นควบต่ า งๆ และให้
คำแนะนำหากกลุ่มประสบปัญหาในการใช้งานโครงการ
และประเมินผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา เพื่อ
มุ่งเน้นให้กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำมีการบริหารจัดการกลุ่ม
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง ได้รับประโยชน์
จากโครงการอย่างแท้จริง

8.  การกำหนดให้กลุม่ เกษตรกรยืมใช้ เครือ่ งจักรกล
วัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการเอาชนะความแห้งแล้งด้วย
ชลประทานระบบท่อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี กำหนดให้ยมื ใช้ 2 ช่วงฤดูกาล ของการผลิต
กล่าวคือ ห้วงการยืมที่ 1 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม – มีนาคม
ของปี ถั ด ไป เป็ น การยื ม ใช้ ส ำหรั บ การปลู ก พื ช นอก
ฤดู (นาปรัง พืชเศรษฐกิจอืน่ ๆ)  เป็นการแก้ปญ
ั หาภัยแล้ง
และห้วงการยืมที่ 2 ตั้งแต่เดือน เมษายน-กันยายน
เป็ น การเตรี ย มการสำหรั บ เพาะปลู ก ในฤดู ก าลปกติ
(เพาะปลูกได้เร็วกว่าปกติ) และในภาวะฝนทิ้งช่วง โดย
กลุ่มเกษตรกรจะต้องยื่นความจำนงต่อองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ต่อไป

รายงานแสดงผล

43

การปฏิบัติงาน ประจำปี 2557

การสนับสนุนอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือ
ประชาชน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ได้
ดำเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในเขตพื้ น ที่ ต่ า งๆ
ของจังหวัดอุบลราชธานี ทีม่ คี วามต้องการใช้ชลประทาน
ระบบท่อในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ดังนี้
1. เครื่องสูบน้ำขนาด 6 นิ้ว, 8 นื้ว, 10 นิ้ว และ
12 นิว้ พร้อมอุปกรณ์สว่ นควบ (ท่อดูดเหล็ก, ท่อส่งอ่อน,
ฟุตวาล์ว, น็อตขันหน้าจานและท่อสั้นหน้าจาน)           
2. ท่อส่งน้ำ แบบ PVC
3. ข้องอ 45 องศา แบบ PVC
4. ข้อโค้ง 45 องศา แบบ PVC
5. ข้อโค้ง 90 องศา แบบ PVC
6. สามทาง แบบ PVC
7. บอลวาล์ว แบบ PVC
8. ท่อสั้นหน้าจาน แบบ PVC
แบ่งโซนในการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
- โซนเหนื อ ประกอบด้ ว ย อำเภอเขมราฐ
อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอนาตาล อำเภอตระการพืชผล
และอำเภอกุดข้าวปุ้น
- โซนใต้ ประกอบด้ ว ย อำเภอเดชอุ ด ม
อำเภอสำโรง อำเภอน้ ำ ยื น อำเภอนาจะหลวย
อำเภอบุณฑริก อำเภอทุ่งศรีอุดม และอำเภอน้ำขุ่น

- โซนตะวันออก ประกอบด้วย อำเภอวารินชำราบ
อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอพิบลู มังสาหาร อำเภอสิรนิ ธร
อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอนาเยีย อำเภอโขงเจียม
- โซนกลาง ประกอบด้ ว ย อำเภอเขื่ อ งใน
อำเภอเมื อ ง อำเภอตาลสุ ม อำเภอดอนมดแดง
อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอม่วงสามสิบ

โซน
โซนเหนือ
โซนใต้
โซนตะวันออก
โซนกลาง

กลุ่มประชาชน
ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ
192 กลุ่ม
174 กลุ่ม
243 กลุ่ม
385 กลุ่ม

จำนวน
สมาชิก

จำนวน
ไร่

4,500 คน
4,000 คน
3,500 คน
6,500 คน

60,000 ไร่
55,000 ไร่
53,000 ไร่
80,000 ไร่

ตารางแสดงจำนวนกลุม่ ของประชาชนทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือ
ในการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
และท่อPVC
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ น้ ำ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
สูงสุด ทั้งในด้านการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
กิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ
2. มีแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค ในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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3. สามารถนำน้ำไปใช้ในพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าได้อย่างมี
ประสิทธิผล
4. การทำชลประทานระบบท่อทำให้มีน้ำเพียงพอใน
การทำนา ประชาชนในพืน้ ทีส่ ามารถทำนาได้  ปีละ 2 ครัง้
ผลผลิตที่ได้ก็เพิ่มขึ้น ต้นทุนในการทำนาก็ลดลง

5. ประชาชนสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ และปลูก
พืชผักสวนครัวได้ในฤดูแล้ง ยกระดับรายได้พร้อมคุณภาพ
ชีวิตขั้นพื้นฐานตามนโยบายรัฐบาล

โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ 14 โครงการ
ประชาชนในเขตพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี มี
ความต้องการทีจ่ ะขุดลอกแหล่งน้ำเนือ่ งจากแหล่งน้ำเดิม
ในพืน้ ทีม่ สี ภาพตืน้ เขิน และบางแห่งแหล่งน้ำมีขนาดเล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี   จึงได้ดำเนิน
โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ เพือ่ เพิม่ ปริมาณการกักเก็บน้ำ
สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้นำ้
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ มีโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
14 โครงการ ดังนี้
1.   โครงการขุดลอก ความร่วมมือ ระหว่าง
องค์การบริหารจังหวัด
หนองกว้าง  
2. โครงการขุดลอก อุบลราชธานี ,  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยโสธร,องค์การ
หนองกว้างน้อย
บริหารส่วนตำบลค้อทอง
3. โครงการขุดลอก และองค์การบริหาร
หนองอีสานเขียว ส่วนตำบลฟ้าห่วน
4. โครงการขุดลอก
หนองปลาปึ่ง ตำบลจิกเทิง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
5. โครงการขุ ด ลอกหนองทิ ด พุ ท ธา ตำบลจิ ก เทิ ง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
6. โครงการขุดลอกปากห้วยลำสวะ บ้านกุดกั่ว
ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
7. โครงการขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านยาง
ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
8. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะหนองอีบอด
บ้ า นดงบั ง ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง  
จังหวัดอุบลราชธานี
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โซน

จำนวน
(ไร่)

จำนวน
(ครัวเรือน)

โซนเหนือ

10,400 ไร่

1,000 ครัวเรือน

โซนใต้

10,500 ไร่

9,000 ครัวเรือน

โซนตะวันออก

9,000 ไร่

700 ครัวเรือน

โซนกลาง

16,700 ไร่

1,300 ครัวเรือน

ตารางแสดงความต้องการเครื่องสูบน้ำ
เพื่อทำชลประทานระบบท่อในการแก้ปัญหาภัยแล้ง
9. โครงการขุดลอกห้วยวังโฮ บ้านโนนแดง ตำบล
ดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
10. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (บ่อเกลือ)
บ้ า นดอนดู่ ตำบลบุ่ ง มะแลง อำเภอสว่ า งวี ร ะวงศ์   
จังหวัดอุบลราชธานี
11. โครงการขุดลอกบึงบรรจง บ้านบุ่งมะแลงน้อย
ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัด
อุบลราชธานี
12. โครงการขุ ด ลอกร่ อ งน้ ำ สาธารณะประโยชน์
เชื่อมบึงบรรจง บ้านบุ่งมะแลงน้อย ตำบลบุ่งมะแลง
อำเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี
13. โครงการขุดลอกบุง่ ใหญ่ บ้านดงผักขา ตำบลท่าช้าง
อำเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี
14. โครงการขุ ด ลอกกุ ด น้ ำ ใส บ้ า นท่ า ช้ า งน้ อ ย
ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี
ความต้องการเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์
		 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ไ ด้
สนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ให้กับ
ประชาชนในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ที่ มี ค วาม
ต้ อ งการ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาภั ย แล้ ง จำนวน 994 กลุ่ ม
แต่ ยั ง มี พื้ น ที่ ที่ ป ระสบปัญหาภัยแล้งอีกจำนวนมากที่
ต้องการเครื่องสูบน้ำ

แผนการดำเนินการในอนาคต
1. อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู ปรับปรุงและพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพ
แหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูลในการบริหารจัดการ
แหล่งน้ำ
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการน้ำ
4. สนับสนุนอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการแก้ปญ
ั หา
ความแห้งแล้ง ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
5. ควบคุม ดูแล ประสานงานติดตามประเมินผล
โครงการ
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นโยบายถนนดี
ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนใน
การสัญจรไปมาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจาก
ตัวเมือง  ทีผ่ า่ นมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ได้ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ดำเนิ น การก่ อ สร้ า ง/ซ่ อ ม
ปรับปรุงถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบและยกระดับถนน
ในชนบทให้ได้มาตรฐานและมีความคงทนถาวร  ที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พยายามหา
แนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาในเรื่ อ งนี้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  
พยายามทุ ก วิ ถี ท างที่ จ ะแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น
ให้กบั ประชาชนให้ได้มากทีส่ ดุ   ไม่วา่ จะเป็นการแก้ไขปัญหา
ในระยะยาว หรือการแก้ไขปัญหาที่เป็นความเดือดร้อน
เร่งด่วนต้องรีบดำเนินการ   แต่เนื่องจากปัญหาความ
เดือดร้อนในเรื่องนี้เกิดขึ้นทุกพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี  
ทำให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ได้
ปัญหาเกี่ยวกับการสัญจรไปมาไม่สะดวก ส่งผล
กระทบสร้างความเดือดร้อนในเรื่องอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความลำบากในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรไปยั ง
สถานทีจ่ ำหน่ายสินค้า  การเดินทางของเด็กและเยาวชน
ในการไปโรงเรียนมีความยากลำบาก  เวลาเจ็บป่วยการ
เดินทางไปรับการรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลก็เป็น
ไปด้วยความยากลำบาก  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี จึงได้พยายามหาช่องทางในการรับเรือ่ งราว
ความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ช่องทาง  เพื่อจะ

ได้หาทางช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อน
นโยบายถนนดี ให้ได้มากที่สุด  
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ได้สร้างเครือข่ายในการประสานงานกับองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเปิ ด ช่ อ งทางการสื่ อ สารหลาย
ประเภท ไม่ ว่ า จะเป็ น ทาง www.ubon.go.th   
ทางโทรศั พ ท์ ส ายด่ ว นหมายเลข 045-250333  
หรือทางโทรศัพท์สายตรงผู้บริหารและคณะผู้บริหาร
ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด รองปลั ด องค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี   และในปัจจุบนั
มีประชาชนร้องเรียนผ่าน  Facebook  และ ระบบ Line  
ของผู้ บ ริ ห ารและคณะผู้ บ ริ ห ารเป็ น จำนวนมาก   
ส่งผลให้หน่วยงานได้รับทราบปัญหาและสภาพปัญหา
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ที่เกิดขึ้น  สามารถโต้ตอบหรือสอบถามความคิดเห็น
ต่าง ๆ  รวมทัง้ ให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึน้
และส่งผลดีในการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชน
และหน่วยงาน  ประชาชนได้รบั ทราบขัน้ ตอนและแนวทาง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานมากขึ้น
		 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด  ภายใต้ศักยภาพทรัพยากรทางการบริหารที่มีอย่าง
จำกัด  ไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งข้อจำกัดของรายได้ วัสดุอปุ กรณ์
และเครื่องจักรกลต่างๆ   รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ทีม่ อี ยูอ่ ย่างจำกัด เพราะเมือ่ เปรียบเทียบกับปริมาณงาน
ที่ ต้ อ งดำเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หานั้ น ไม่ ส ามารถที่ จ ะ
ดำเนินการได้อย่างทัว่ ถึงได้   องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุ บ ลราชธานี จึ ง ได้ จั ด หาเครื่ อ งจั ก รกลหนั ก มาใช้ ใ น

การก่อสร้างและปรับปรุงถนนฯ  โดยดำเนินการเองเพื่อ
เป็นการประหยัดงบประมาณ และให้ได้ปริมาณงานมากขึน้     
อีกแนวทางคือ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานใน
พื้ น ที่    โดยการสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ กั น ใน
การแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินงานร่วมกัน  หรือการสนับสนุนเครือ่ งจักรกล
ในการก่อสร้างหรือซ่อมปรับปรุง และหน่วยงานในพื้น
ที่ ต้ อ งสนั บ สนุ น วั ส ดุ ที่ จ ำเป็ น ในการก่ อ สร้ า ง เน้ น
การบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงานในพื้นที่มากขึ้น
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ผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2557
ภารกิจการซ่อมบำรุงถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
(ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง)
ลำดับที่
1

สายทาง
ถนนสาย อบ.1052  บ.นาเยีย – บ.นาจาน อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

หมายเหตุ

2

ถนนสาย อบ.2192  เดชอุดม – นาห่อม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

(3 ช่วง)

3

ถนนสาย อบ.2129  บ.หนองไหล – บ.หนองตอแก้ว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

4

ถนนสาย อบ.2053  สุขาภิบาลโพธิ์ไทร – บ.นาตาล (ตอนสุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ.นาตาล) จ.อุบลราชธานี

5

ถนนสาย อบ.3230  บ.ขุมคำ – บ.บก อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

6

ถนนสาย อบ.3075  บ.คำนกเปล้า – บ.ดอนดู่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

7

ถนนสาย อบ 2096  บ.ข้าวปุ้น – บ.แก อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

8

ถนนสาย อบ.2026  บ.กุดข้าวปุ้น – บ.บก อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

9

ถนนสาย อบ.3016  บ.ธาตุ – บ.แค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

10

ถนนสาย อบ.3075  บ.ศรีไค – บ.โพธิ์ตก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

11

ถนนสาย อบ.2141  บ.สำโรง – บ.ปากห้วย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

12

ถนนสาย บ.วังสะแบงเหนือ – บ.นาจาน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

13

ถนนสาย อบ.3207  บ.โนนยาง – บ.นาดี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

14

ถนนสาย อบ.3213  บ.ม่วงฮี – บ.โพนงาม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

15

ถนนสาย อบ.2056  แจ้งสนิท – บ.ดอนชี – บ.ข่าโคม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

16

ถนนสาย อบ.2129  บ.หนองไหล – บ.หนองตอแก้ว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

17

ถนนสาย อบ.3213  บ.นิคม – บ.ค้อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

18

ถนนสาย อบ.1029  บ.หนองขุ่น – บ.หนองสองห้อง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

19

ถนนสาย อบ.5158  บ.หนองหลัก – บ.หนองขุ่น อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

20

ถนนสาย อบ.5169  บ.สร้างมิ่ง – บ.โนนรังใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

21

ถนนสาย อบ 3213 บ.ม่วงฮี – บ.โพนงาม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

22

ถนนสาย อบ 3053  บ.น้ำเที่ยง – บ.เปือย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

23

ถนนสาย อบ.3178  บ.โนนสมบูรณ์ – บ.แอ่วขัน อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

24

ถนนสาย อบ.3005  บุณฑริก – หนองแปน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

25

ถนนสาย บ.คุ้ม – บ.กระแอก อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

26

ถนนสาย อบ.3055  บ.หนองสองห้อง – บ.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

27

ถนนสาย อบ.3132  บ.หว้าน – บ.สว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

50
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อุบลราชธานี

ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง (โดยวิธี DOUBLE SURFACE TREATMENT)
โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเอง
ลำดับที่

สายทาง

กว้าง (ม.)

ยาว (กม.)

งบประมาณ หมายเหตุ

1

สาย อบ.1024  บ.ตาลสุม – บ.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

2

สาย อบ.2141  บ.สำโรง – บ.ปากห้วย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

3

สาย อบ.1061  บ.เอือดใหญ่ – บ.ตุงลุงเหนือ อ.ศรีเมืองใหม่
จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

4

สาย อบ.3329  บ.นาเอือด – บ.กุงน้อย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

5

สาย อบ.3319  บ.ดอนใหญ่ – บ.หนองแสงใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่
จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

6

สาย อบ.3075  บ.คำนกเปล้า – บ.ดอนดู่ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

7

สาย อบ.3183  บ.โพธิ์มูล – บ.กุดชุม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

8

สาย อบ.3205  บ.บุ่งหวาย – บ.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

9

สาย อบ.3114  บ.นาจาน – บ.วังสะแบงเหนือ อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

10

สาย อบ.3213  บ.ม่วงฮี – บ.โพนงาม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

11

สาย อบ.3086  บ.โนนกุง – บ.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

12

6.00

1.000

1,000,000

13

สาย อบ.3079  บ.ดอนโทน – บ.คำแคนน้อย อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
สาย อบ.3317  บ.กุ่ง – บ.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

14

สาย อบ.3151  บ.เลาะ – บ.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

15

สาย อบ.1046  บ.สร้างสะแบง – บ.จงพะไล – บ.ลุมพุก อ.โพธิ์ไทร
จ.อุบลราชธานี
สาย อบ.1062  บ.บก – บ.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

6.00

1.000

1,000,000

16

17

สาย อบ.1069  บ.สมสะอาด – บ.นาสะตัง อ.นาตาล
จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

18

สาย อบ.3330  บ.ยาง – บ.พันโต อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

19

สาย อบ.2064  บ.กลาง – บ.โพธิ์ไทร อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

20

สาย อบ.3244  บ.โนนสยาม – บ.หนองถาวร อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

รายงานแสดงผล
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ลำดับที่

สายทาง

กว้าง (ม.)

ยาว (กม.)

งบประมาณ

21
22

สาย อบ.2192  เดชอุดม- นาห่อม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
สาย อบ.3008  บ.หนองสองห้อง – บ.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

6.00
6.00

1.000
1.000

1,000,000
1,000,000

23

สาย อบ.3156  บ.หนองขุ่น – บ.หนองครก อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

24

สาย อบ.2136  บ.น้ำขุ่น – บ.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

25

สาย อบ.4095  บ.บุณฑริก – บ.หลักป้าย อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

26

สาย อบ.3205  บ.โนนบาก – บ.ห้วยทราย อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

27

สาย อบ.3005  บ.บุณฑริก – บ.หนองแปน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

28

สาย อบ.3124  บ.ตบหู – บ.ฝั่งเพ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

29

สาย อบ.3178  บ.โนนสมบูรณ์ – บ.แอ่วขัน อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

30

สาย อบ.  บ.บุเปือย – บ.โนนทอง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

6.00

1.000

1,000,000

31

สาย อบ.3074  บ.หนองไฮ – บ.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

6.00

1.200

1,358,000

32

สาย อบ.2056  แจ้งสนิท – บ.ดอนชี – บ.ข่าโคม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

6.00

1.200

1,358,000

33

สาย อบ.3247  บ.นิคม – บ.ค้อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

6.00

1.200

1,358,000

34

6.00

1.200

1,358,000

35

สาย อบ.2185  บ.หนองฮาง – บ.หนองคู – บ.ผักกะย่า อ.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
สาย อบ.5158  บ.หนองหลัก – บ.หนองขุ่น อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

5.00

1.400

1,358,000

36

สาย อบ.5169  บ.สร้างมิ่ง – บ.โนนรังใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

5.00

1.400

1,358,000

37

สาย อบ.5175  บ.ขมิ้น – บ.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

5.00

1.400

1,358,000

38

6.00

1.200

1,358,000

6.00

1.200

1,358,000

40

สาย อบ.3292  บ.คำแสนราช – บ.เกษตรพัฒนา อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี
สาย อบ.2074  บ.หาดสวนยาง – บ.ท่าข้องเหล็ก อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี
สาย อบ.2186  บ.หนองคู – บ.โนนจิก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

6.00

1.200

1,358,000

41

สาย อบ.3207  บ.โนนยาง – บ.นาดี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

6.00

1.200

1,358,000

42

6.00

1.200

1,358,000

6.00

1.200

1,358,000

44

สาย อบ.3054  บ.ทุ่งเกษม – บ.กระแอกน้อย อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี
สาย อบ.2114  แยกทางหลวง 2178 – บ.สำโรง อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี
สาย อบ.3174  บ.ด่านฮัง – บ.นาตาล อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

6.00

1.200

1,358,000

45

สาย อบ.3055  บ.หนองไฮ – บ.ทุ่งเทิง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

6.00

1.200

1,358,000

46
47

สาย อบ.3132  บ.หว้าน – บ.สว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
สายทางหลวงหมายเลข 2254 (ตอนห้วยข่า) อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

6.00
6.00

1.200
1.200

1,358,000
1,358,000

39

43

หมายเหตุ

52

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดำเนินการ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ลำดับ
ที่

สายทาง

กว้าง
(ม.)

ยาว
(กม.)

งบประมาณ หมายเหตุ

1

สาย บ.ดอนเสือ ม.5 – บ.คึม ม.6 ต.กุดยาลวน – คำสมิงกลาง
ม.12  ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

6.00

1.080

3,500,000

2

สาย บ.หนองขุ่น ม.1 ต.ตากแดด – บ.ศรีสวัสดิ์ ม.9 ต.โนนกุง
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
สาย บ.แดงน้อย ม.2 – บ.สุขสำราญ ม.8 ต.บ้านแดง – บ.ถ้ำเต่า  
ม.2  ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

4.00

1.650

3,600,000

5.00

1.300

3,500,000

สาย บ.โป่งน้อย ม.4 ต.คอนสาย – บ.ตาดโตน ม.7 ต.แก่งเค็ง
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
สาย อบ.3230 บ.ขุมคำ – บ.บก อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

8.00

1.115

4,725,000

8.00

1.115

3,900,000

6

สาย อบ.2026  อ.กุดข้าวปุ้น – บ.บก ต.หนองทันน้ำ
อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

6.00

0.525

1,800,000

7

สาย อบ.3244  บ.โนนสนาม – บ.หนองถาวร อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี

6.00

1.800

5,500,000

8

สาย อบ.2068  บ.บก ม.14 ต.กลาง – บ.คำสำราญ ม.11
ต.กลาง – บ.โพธิ์ไทร ม.13 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

6.00

0.460

1,500,000

9

สาย บ.แขมเจริญ ม.16 ต.เมืองเดช – ถนนทางหลวงหมายเลข 24
สายโชคชัย – เดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

6.00

1.650

5,000,000

10

สาย อบ.2192 บ.แขมเจริญ ม.16 ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี (ขยายไหล่ทางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

2.00

0.220

3,000,000

11

สาย อบ.3264  บ.อ่างศิลา – บ.หนองคูณ (2 ช่วง)
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400
ตร.ม.)

3,000,000

12

สาย บ.หินลาด ม.6 – ที่ท่องเที่ยวแก่งไฮ ต.กุดชมพู
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (2 ช่วง)

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400
ตร.ม.)

3,400,000

13

สาย อบ.3075  บ.คำนกเปล้า – บ.ดอนดู่
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

6.00

1.140

3,600,000

14

สาย อบ.2117  บ.เบ็ญจ์ – บ.ปากบุ่ง
อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

6.00

2.265

9,692,000

15

สาย อบ.2091  บ.ฟ้าห่วน – บ.โป่งพวน
อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

6.00

2.245

9,692,000

3
4
5

รายงานแสดงผล
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ลำดับ
ที่

สายทาง

กว้าง
(ม.)

ยาว
(กม.)

งบประมาณ

16

สาย อบ.2061  บ.เอือดใหญ่ – บ.ตุงลุงเหนือ
อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

6.00

2.976

9,700,000

17

สาย อบ.3329  บ.นาเอือด – บ.กุงน้อย
อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

6.00

2.245

9,692,000

18

สาย อบ.1002  บ.คันท่าเกวียน – บ.ปากลา
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

6.00

2.260

9,692,000

19

สาย อบ.1031  บ.หนองฆ้อง – บ.ดงแถบ
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

6.00

2.200

9,697,000

หมายเหตุ
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นโยบาย

รายได้ดี

รายงานแสดงผล
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นโยบายรายได้ ด ี
การสร้างรายได้ เป็นนโยบายที่กำหนดขึ้นเพื่อ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างงานและพัฒนาอาชีพให้กบั ประชาชนให้
ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อให้เกษตรกร
มีทักษะในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น และมุ่งเน้นให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความ
สมดุลยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมี “รายได้” เพิ่มขึ้น เป็น
แนวทางทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีดำเนิน
การอย่างต่อเนื่อง   หากประชาชนมี “รายได้”  ก็จะส่ง
ผลให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้   แนวทางการดำเนินงานมุง่ เน้น
ส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร   โดยการส่งเสริมให้ความ
รูเ้ กีย่ วกับการเพาะปลูกพืช การเพาะปลูกพืชนอกฤดูกาล
การปลูกพืชเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
และลดปริมาณการใช้ปยุ๋ เคมี  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม  รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้า
พืชผลทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตพบกับผู้ซื้อ
โดยตรงไม่ ต้ อ งผ่ า นพ่ อ ค้ า คนกลาง   และส่ ง เสริ ม
กลุ่มแม่บ้านได้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
อีกทางหนึง่    การส่งเสริมอาชีพให้กบั ประชาชนเป็นภารกิจ
ที่ต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากประชาชน
ส่ ว นใหญ่ ใ นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม  ทำนา ทำไร่ ทำสวน เป็นส่วนใหญ่   โดย
มุ่ ง เน้ น การดำเนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน    

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง
การดำเนิ น ชี วิ ต แก่ พ สกนิ ก รชาวไทยมาโดยตลอด
นานกว่า 30  ปี   เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาชี้
ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ครอบครั ว ระดั บ ชุ ม ชน   
จนถึงระดับประเทศ ทัง้ ในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง   โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
โลกาภิวัฒน์  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมี เ หตุ มี ผ ล รวมถึ ง ความจำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี
ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี พ อสมควรต่ อ การมี ผ ล
กระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและ
ภายใน  ทั้งนี้จะต้องอาศัย  ความรอบรู้ รอบคอบ และ
ความระมั ด ระวั ง    อย่ า งยิ่ ง ในการนำทรั พ ยากร
ทางการบริ ห ารต่ า ง ๆ   มาใช้ ใ นการวางแผนและ
การดำเนินงานทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริ ม สร้ า งพื้ น ฐานจิ ต ใจของคนในชาติ โ ดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิชาการ และนักธุรกิจในทุกระดับ
ให้สำนึกใน คุณธรรม ความซื่อสัตย์   ให้มีความรอบรู้
ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร   
มีสติปัญญาและความรอบคอบ  เพื่อให้เกิดสมดุลและ
พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้ า งขวางทั้ ง ด้ า นวั ต ถุ    สั ง คม   สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
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ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม แ น ว ท า ง
เศรษฐกิจพอเพียง
1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน
ลดละความฟุ่ ม เฟื อ ยในการดำรงชี พ อย่ า งจริ ง จั ง
ดั ง พระราชดำรั ส ว่ า    “ความเป็ น อยู่ ที่ ต้ อ งไม่ ฟุ้ ง เฟ้ อ
ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง”
2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง
สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดำรงชีพ
ก็ตาม ดังพระราชดำรัสทีว่ า่ “ความเจริญของคนทัง้ หลาย
ย่อมเกิดมาจาก การประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพ
ของตนเป็นหลักสำคัญ”
3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกัน
ในทางการค้ า ขายประกอบอาชี พ แบบต่ อ สู้ กั น อย่ า ง
รุนแรงดังอดีตซึ่งมีพระราชดำรัสเรื่องนี้ว่า “ความสุข
ความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่
บุคคลแสวงหามาได้ดว้ ยความเป็นธรรมทัง้ ในเจตนาและ
การกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการ
แก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น”

จากแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง   ตาม
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังกล่าว
ซึ่ ง เป็ น แนวทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  จึงได้ดำเนินการ
ขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปพร้ อ มๆ กั บ
การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม อาชี พ ให้ กั บ ประชาชน โดย
มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับความรู้    ความเข้าใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง  และนำไปประยุกต์ให้เกิด
ผลในทางปฏิบัติต่อไป   ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งรักษาสมดุลของทุนและ
ทรัพยากรในมิติต่าง  ๆ  ตลอดจนสามารถปรับตัวให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ได้อย่างรู้เท่าทันและ
นำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข

รายงานแสดงผล
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 	 4. ไม่ ห ยุ ด นิ่ ง ที่ จ ะหาทางให้ ชี วิ ต หลุ ด พ้ น จาก
ความทุกข์ยากครั้งนี้ โดยต้องขวนขวายใฝ่หาความรู้
ให้เกิดมีรายได้เพิม่ พูนขึน้ จนถึงขัน้ พอเพียงเป็นเป้าหมาย
สำคั ญ    พระราชดำรั ส ตอนหนึ่ ง ที่ ใ ห้ ค วามชั ด เจนว่ า
“การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้ และ
สร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพื่อตนเอง เพื่อที่จะให้ตัวเองมีความ
เป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่ง
และขั้นต่อไป ก็คือให้มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตัวเอง”

5. ปฏิ บั ติ ต นในแนวทางที่ ดี ล ดละสิ่ ง ยั่ ว กิ เ ลส
ให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้ด้วยสังคมไทยที่ล่มสลายลงในครั้งนี้
เพราะยังมีบุคคลจำนวนมิใช่น้อยที่ดำเนินการโดยปราศ
จากละอายต่อแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานพระราโชวาทว่า “พยายามไม่ก่อความ
ชั่วให้เป็นเครื่องทำลายตัว ทำลายผู้อื่น พยายามลด
พยายามละความชั่วที่ตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้
แก่ตวั อยูเ่ สมอ พยายามรักษา และเพิม่ พูนความดีทมี่ อี ยูน่ นั้
ให้งอกงามสมบูรณ์ขึ้น”

ผลการดำเนินงานในปี พ.ศ.2557
1.

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ

2.

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน  36 รุ่น
ผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 18,543  คน
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรี
จำนวน  5 รุ่น
ผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  2,300  คน
โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ยืนต้น ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างตามแนวทางพระราชดำริในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
จำนวน  1 รุ่น
ผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  605  คน

3.
4.

จำนวน  20  รุ่น
ผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 8,000  คน
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นโยบาย

การศึกษาดี
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นโยบายการศึ ก ษาดี
จากภารกิ จ การถ่ า ยโอนสถานศึ ก ษาจากสำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในปี พ.ศ. 2549-2550
จำนวน 12 แห่ ง โอนมาสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ดังนี้
1. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
2. โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม
3. โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
4. โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
5. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ข่องเม็ก
6. โรงเรียนบัวงามวิทยา
7. โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม
8. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
9. โรงเรียนนาคำวิทยา
10. โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
11. โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
12. โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม

อำเภอพิบูลมังสาหาร
อำเภอพิบูลมังสาหาร
อำเภอพิบูลมังสาหาร
อำเภอพิบูลมังสาหาร
อำเภอสิรินธร
อำเภอเดชอุดม
อำเภอบุณฑริก
อำเภอน้ำขุ่น
อำเภอเขื่องใน
อำเภอตระการพืชผล
อำเภอเขมราฐ
อำเภอโพธิ์ไทร
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เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการ
วิ เ คราะห์ ส ภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาที่ เ ป็ น อุ ป สรรค
ในการพัฒนาโรงเรียน  โดยสรุปแล้วประเด็นปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาที่สำคัญ ๆ ได้แก่
1. ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
2. ปัญหาเกี่ยวกับระบบบริหาร
3. ปัญหาเกี่ยวกับครู
4. ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
5. ปัญหาเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรและการลงทุนทาง
การศึกษา ฯลฯ
ผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ จึงได้
กำหนดกรอบทิศทางในการปฏิรปู และพัฒนาโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มี
ความพร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารและสร้ า งโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนี้

หลักการและกรอบแนวคิด

การพัฒนาจะมุ่งเน้นการปฏิรูประบบการศึกษา
และการเรียนรู้  และเสนอกลไกที่จะก่อให้เกิดผลต่อการ
พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

ระบบการศึกษา

ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ ส ำคั ญ คื อ ครู
หลักสูตร สถานศึกษา และกระบวนการการสร้างและ
ถ่ายทอดความรู้  ประเด็นสำคัญที่สุดในการปฏิรูประบบ
การศึกษา  คือ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา  
ส่ ง เสริ ม และยกระดั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างยัง่ ยืน เป็นวิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ปั จ จั ย สำคั ญ อื่ น ๆ คื อ ระบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี
ธรรมาภิบาลมีการกระจายอำนาจและทรัพยากรสูท่ อ้ งถิน่
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

ระบบการเรียนรู้

สร้ า งระบบที่ เ อื้ อ อำนวยให้ ผู้ เ รี ย นสามารถ
เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต    มี นิ สั ย
ใฝ่ เรี ย นรู้ มี ค วามสามารถคิ ด วิ เ คราะห์ แก้ ปั ญ หา
และมีคุณธรรมนำความรู้ โดยอาจอยู่ในระบบการศึกษา
และนอกระบบการศึกษา และมีปจั จัยและเครือ่ งมือต่าง ๆ
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งเหมาะสมและ
เต็มตามศักยภาพ ทั้งที่มาจากระบบการศึกษาปกติและ
จากนอกระบบ เช่ น สื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ผู้ เรี ย นสามารถ
เข้ า ถึ ง ได้ ทุ ก แห่ ง และทุ ก เวลา ประเด็ น สำคั ญ ในการ
ปฏิ รู ป ระบบการเรี ย นรู้ คื อ การเน้ น ความสำคั ญ ของ
ปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ อำนวยให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ นั บ ตั้ ง แต่ ค รู
ผู้ปกครอง ชุมชน บุคคลตัวอย่าง สื่อมวลชน รวมถึง
สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยี เป็นต้น
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จากหลักการและกรอบแนวคิดดังกล่าว
จึงกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียน
วิสัยทัศน์การพัฒนาโรงเรียน (พ.ศ. 2550-2554)
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ครูมืออาชีพ
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และมีศักยภาพในการแข่งขัน
วิสัยทัศน์การพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2555-2559
การจัดการศึกษามีคุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพได้มาตรฐาน
สถานศึกษาเป็นระเบียบ ภายใต้กิจกรรม 9 ส และ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียน
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บนพื้นฐานของความเป็นท้องถิ่น

ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557
ด้านความพร้อม
ของอาคารเรียนอาคารประกอบ

ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ ส ำคั ญ ในการจั ด การเรี ย น
ให้มคี ณ
ุ ภาพ จำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีความพร้อมในเรือ่ ง
ของอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ  เพราะ
เป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อในการจัดการเรียนการสอนให้
เกิด ผลสั ม ฤทธิ์ ณ ปั จจุ บั นถื อ ได้ ว่ า โรงเรีย นที่ อยู่ ใ น
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 12
โรงเรียน มีความพร้อมในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน
ที่ มี ข นาดเล็ ก หรื อ ขนาดใหญ่    องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ ทุ ก โรงเรี ย น
เพือ่ สร้างโอกาสให้กบั เด็กนักเรียนในทุกพืน้ ที เพือ่ พัฒนา
โรงเรี ย นให้ มี ม าตรฐานเท่ า เที ย มกั บ โรงเรี ย นที่ อ ยู่ ใ น
ตัวเมืองมากที่สุด
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ความพร้อมด้านครู
“ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา” เป็ น กลไก
สำคัญในการจัดการเรียนการสอน  เพราะการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ย นนั้ น จำเป็ น ต้ อ งอาศั ย บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้   
ความสามารถและความเชีย่ วชาญในทุกๆ ด้าน  ทีผ่ า่ นมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการ
สรรหาบุคลากรที่ขาดแคลนในการจัดการเรียนการสอน
ให้ มี ค วามพร้ อ มมากที่ สุ ด    ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หาการ
ความขาดแคลนด้านบุคลากร   ซึง่ จะส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน  พร้อมๆ กับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเหล่านั้นให้มีความรู  
้ ความเชี่ยวชาญ  
ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านวิชาการหรือเทคนิคความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จำเป็น   ผลจากการดำเนินงานที่
ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียน
การสอนได้เป็นอย่างดี และส่งผลดีต่อการพัฒนาด้าน
การพัฒนาศึกษาอย่างมาก

ความพร้อมด้านผู้เรียน
ในการจัดการศึกษา หลักสูตร ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการ
หนึ่ ง ที่ จ ะนำผู้ เรี ย นไปสู่ เ ป้ า หมายร่ ว มกั น หลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551   มงุ่ เน้นให้ผเู้ รียนมีความสมดุล
ทัง้ ด้านร่างกาย ความรูค้ ณ
ุ ธรรม มีจติ สำนึกในความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยกำหนดให้เรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้
ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ไปปฏิบัติ
เพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ตามที่หลักสูตรกำหนด
เพราะการศึ ก ษาไม่ อ าจจำกั ด เพี ย งแค่ ก ารให้ ค วามรู้
ที่จำเป็นแก่ผู้เรียนเท่านั้น  แต่จำเป็นต้องให้ผู้เรียนรู้เท่าทันโลก
รู้ จั ก ทางเลื อ ก รู้ จั ก แก้ ปั ญ หา ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะ
และเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างไม่จบสิ้นอันจะก่อให้เกิดทักษะชีวิต
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การดำรงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งชาญฉลาด มี ค วามสุ ข

รายงานแสดงผล

63

การปฏิบัติงาน ประจำปี 2557

และสามารถนำพาประเทศให้กา้ วไกล การพัฒนาศักยภาพด้านผูเ้ รียนต้อง
ครอบคลุมในทุกๆ เรือ่ ง  ไม่วา่ จะเป็นการพัฒนาเรือ่ ง กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
อาทิเช่น  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ รวมถึงการกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เช่น
โรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ผลักดันส่งเสริมให้ครูผู้สอนออกแบบและจัดการเรียนรู้ตาม
ความถนัด ความสนใจ เต็มศักยภาพ ใช้สอื่ เทคโนโลยีทหี่ ลากหลายเพือ่ ให้
ผูเ้ รียนสนุกกับการเรียน แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน จัดแหล่งเรียนรู้
นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการเรียนรู้

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นเป็ น สิ่ ง ที่ ชี้ ผ ลลั พ ธ์
ของการจัดการศึกษา   ซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางสติ ปั ญ ญาของผู้ เรี ย นแล้ ว ยั ง แสดงถึ ง คุ ณ ค่ า
ของหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความรู้ ความสามารถ
ของครูผู้สอนและผู้บริหาร
ผลจากการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อย่างต่อเนื่องมาตลอดนับ
ตั้งแต่ได้มีการถ่ายโอนโรงเรียนให้มาอยู่ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จากสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานีนกั เรียนมีโอกาสได้ศกึ ษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึน้
รวมทั้งสามารถสอบเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี ไ ด้ โ ดยจะเข้ า เรี ย นในปี ก ารศึ ก ษา 2558 ราย
นางสาวลลิตา  หวังดี โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

นางสาวลลิตา หวังดี

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสือ่ และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้กบั
โรงเรียนในสังกัดฯ  ที่ผ่านมาได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้านสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับโรงเรียนต่าง ๆ  
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั นสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ เข้ า มามี บ ทบาทสํ า คั ญ ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น อย่ า งมาก  
เนือ่ งจากเป็นสือ่ ทีช่ ว่ ยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพราะครอบคลุมวิธกี ารเรียนรูห้ ลายรูปแบบ  
อาทิเช่น   การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer Based Learning)  การเรียนรู้บนเว็บไซด์ (Web-Based
Learning) และห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) เป็นต้น  โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ทกุ ประเภท  การศึกษาผ่านสือ่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จึงเป็นสือ่ ทีม่ คี วามสําคัญมากสําหรับการเรียนรูใ้ น
ปัจจุบัน และเติบโตแพร่หลายไปในทั่วโลก เพราะจุดเด่นของการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเนื้อหาวิชาความรู้ต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  และเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลน
ครู ที่ มี ค วามสามารถ โดยทํ า ให้ ผู้ เรี ย นสามารถเรี ย นกั บ ครู เ หล่ า นั้ น ได้ ต ลอดเวลา อี ก ทั้ ง สามารถเพิ่ ม โอกาสใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนนอกห้องเรียนได้   และระบบการเรียนรู้กับคอมพิวเตอร์ที่ดีจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ
ไปได้รวดเร็วกว่าการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว
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นโยบาย

สุขภาพดี
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นโยบายสุ ข ภาพดี
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพให้ กั บ ประชาชนเป็ น
แนวนโยบายสำคั ญ เพราะการเกิ ด แก่ เจ็ บ ตาย
เป็ น สิ่ ง ที่ ทุ ก คนต้ อ งเผชิ ญ    ที่ ผ่ า นมาเกิ ด ช่ อ งว่ า ง
ระหว่างคนเมืองกับคนชนบทเป็นอย่างมาก  ประชาชน
ในชนบทไม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลเอาใจใส่ เ ท่ า ที่ ค วรจะเป็ น   
ความห่ า งไกลจากความเจริ ญ ทางการแพทย์ ทำให้
การเข้ารับบริการทางการแพทย์เป็นไปอย่างยากลำบาก  
เนื่องจากระยะทางที่ห่างไกล  และขาดยานพาหนะที่จะ
นำส่งคนป่วยเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที   ประกอบ
กับขาดแคลนเงินที่จะเดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาล  
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องให้
ความสำคัญ  “ชีวิตทุกชีวิตมีค่า”  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้า
ที่ในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในจังหวัด
และเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนได้รับทราบ
ความเป็นไป/ความเดือดร้อนของประชาชนในชนบท  
ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้พยายามที่จะหา
แนวทางดำเนินการในทุกๆ เรื่องที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ให้ความช่วยเหลือและลดช่องว่างที่
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เกิดขึ้นอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง และพัฒนารูปแบบ
การดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุม ทัง้ 4 มิติ ได้แก่
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษา
พยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ การช่วยเหลือเมื่อ
เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
ลดอัตราการสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน และ
เข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้ จิ ต สำนึ ก ว่ า ทุ ก ชี วิ ต มี ค่ า และทุ ก วิ น าที มี
ความสำคัญในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

ฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึง ผู้บริบาลผู้สูงอายุและ
การแพทย์ แ ผนไทยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ล
ราชธานี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี กั บ สำนั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดอุบลราชธานี ผลิตและพัฒนาบุคลากรผู้บริบาล
และการแพทย์ แ ผนไทยลงสู่ พื้ น ที่ 25 อำเภอใน
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้พิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวอุบลราชธานีให้ดีขึ้น
ณ ปัจจุบนั ได้รบั การถ่ายโอนภารกิจงานศูนย์รบั แจ้งเหตุ
และสั่ ง การจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ใ ห้ ม าอยู่ ใ นความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ป ระสานงานระบบบริ ก ารฉุ ก เฉิ น จั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี รั บ แจ้ ง เหตุ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนผ่ า นทาง
โทรศัพท์หมายเลข 1669

ความเป็นมาโครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด
อุบลราชธานี (กู้ชีพคุณธรรม)

		 ผลจากการดำเนิ น งานที่ ผ่ า นมาถื อ ได้ ว่ า
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เกิดการพัฒนาทัง้ ระบบ
ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่จำเป็นในการช่วยเหลือชีวิต บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้และเชี่ยวชาญ ภารกิจที่ให้บริการครอบคลุมทั้ง
การส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน (โครงการ อบจ.
พาหมอมาคำคีง) การจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อ
ประชาชนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
การจัดตัง้ ศูนย์เอือ้ อาทรคนพิการจังหวัดอุบลราชธานีเพือ่
แลกเปลี่ยน บำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยคนพิการและจัด
บริการนำเจ้าหน้าทีแ่ ละนักกายภาพบำบัดออกบริการคน
พิการถึงบ้านเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการด้าน

		 สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้นโยบายผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดขึ้น เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2549
จนถึงปัจจุบัน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดำเนินการ
เช่ า รถยนต์ ดั ด แปลงหลั ง คายกสู ง พร้ อ มอุ ป กรณ์ ช่ ว ย
ชีวิต เพื่อใช้เป็นรถพยาบาลประจำหน่วยบริการการ
แพทย์ ฉุ ก เฉิ น ช่ ว ยเหลื อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการ
ระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉินเพือ่ ประชาชนชาวจังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ.2553 จำนวน 60 คัน และโครงการระบบ
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บริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ประชาชนชาวจั ง หวั ด
อุบลราชธานี พ.ศ. 2554 จำนวน 30 คัน รวมทัง้ สิน้ 90 คัน และ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ไ ด้ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินแก่สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี โดยขยายเครือข่ายลงสู่ท้องถิ่น
ครอบคลุมพื้นที่ทุกตำบล กอปรกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบล
ราชธานี มีทมี กูช้ พี กูภ้ ยั ประจำตำบล เพือ่ พัฒนาระบบบริการ
กู้ ชี พ กู้ ภั ย และเป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มในการเผชิ ญ
เหตุ แ ละช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง การให้
บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลผู้ บ าดเจ็ บ และเจ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น
ณ จุ ด เกิ ด เหตุ ก่ อ นนำส่ ง โรงพยาบาล ซึ่ ง เป็ น บริ ก าร
ขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับ

		 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานระบบบริ ก ารฉุ ก เฉิ น จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ใช้บริการทางหมายเลข 1669 ในการแจ้งเหตุ
ด่วนเหตุร้าย ไฟไหม้ อุบัติเหตุฉุกเฉิน พาคนรักกลับบ้าน
โดยมีโอเปอเรเตอร์สั่งการ ณ ศูนย์ OTOP CENTER
ชัน้ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่
ประจำศู น ย์ ฯ จำนวน 18 คน และได้ ด ำเนิ น
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด

อุบลราชธานี ประจำปี 2556 (กู้ชีพคุณธรรม) โดยจัดตั้ง
หน่วยกูช้ พี คุณธรรมและรับผิดชอบรถกูช้ พี จำนวน 15 คัน
และรถยนต์ตู้ 2 คัน เจ้าหน้าทีป่ ระจำหน่วยกูช้ พี คุณธรรม
จำนวน 90 คน ปฏิบตั งิ านในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี
และอำเภอวารินชำราบ เนื่องจากมีประชากรหนาแน่น
เพื่อป้องกันและลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนบริเวณจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย
ให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและเข้าถึงการบริการ
ทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ และ
ส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว สะดวกรวดเร็ ว และ
ปลอดภัย โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และอุปกรณ์
ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน และได้ ด ำเนิ น การแบ่ ง หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตามจุดต่าง ๆ อย่างชัดเจน
เพือ่ นำส่งผูป้ ว่ ยโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ อำนวยความสะดวก
แก่ ญ าติ ผู้ ป่ ว ยและโรงพยาบาลต่ า ง ๆ ในการส่ ง ต่ อ
ผูป้ ว่ ยหนักซึง่ อยากกลับไปพักผ่อนทีบ่ า้ นเป็นครัง้ สุดท้าย
ผูป้ ว่ ยทีช่ ว่ ยเหลือตนเองไม่ได้ ผูป้ ว่ ยพิการ หรือผูป้ ว่ ยหนัก
จากต่างจังหวัดกลับบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานี
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ศูนย์รับแจ้งเหตุและ
สั่งการจังหวัดอุบลราชธานี
		 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับ
การถ่ า ยโอนภารกิ จ งานศู น ย์ รั บ แจ้ ง เหตุ แ ละสั่ ง การ
จังหวัดอุบลราชธานีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุ บ ลราชธานี โดยมี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการดำเนิ น งาน
ดังต่อไปนี้
1. จัดทำเครือข่ายระบบรับแจ้งเหตุและสั่งการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อประสานการปฏิบัติการ
2. จัดเตรียมและใช้หมายเลขโทรศัพท์ 1669 ใน
การรับแจ้งเหตุและสำรวจความครอบคลุมของสัญญาณ
โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารในพื้นที่เพื่อใช้ในการแจ้งเหตุ
รวมถึงการประสานงานกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ในพื้นที่
ในการปรับปรุงสัญญาณในส่วนไม่ครอบคลุม
3. จัดเตรียมบุคลากรประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและ
สั่งการให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
4. สัง่ การไปยังหน่วยปฏิบตั กิ ารหรือชุดปฏิบตั กิ าร
เพื่ อ ออกปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
รวมถึงการประสานหน่วยกูภ้ ยั อืน่ ๆ กรณีเกิดสาธารณภัย
หรือภัยพิบัติ
5. บันทึกข้อมูลของศูนย์รบั แจ้งเหตุทางโปรแกรม
และตัดยอดปฏิบัติการทุกวันสิ้นเดือน รวมถึงรวบรวม
รายงานจากหน่วยปฏิบัติการ / ชุดปฏิบัติการส่งสำนัก
ระบบการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น จั ง หวั ด เพื่ อ เบิ ก จ่ า ยงบเพื่ อ
อุดหนุนหรือชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินต่อไป
6. ติดตามประเมินสถานการณ์และเฝ้าระวังและ
รายงานผู้บังคับบัญชาและแพทย์อำนวยการ
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โครงสร้างการปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอุบลราชธานี
(Emergency Operation Center Director)
ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ปรึกษาพิเศษ

ผู้กำกับการ
Supervisor

แพทย์อำนวยการ

ผู้ประสานงาน
Co-ordinator

ผู้จ่ายงาน
Dispatcher

ผู้รับแจ้งเหตุ
Call taker

พนักงาน
วิทยุสื่อสาร

บุคลากร/อัตรากำลัง
เวรเช้า
(คน)

เวรบ่าย
(บ่าย)

เวรดึก
(คน)

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ (จ้างบุคคลภายนอก)

1
1

1
1

1

ผู้รับแจ้งเหตุและผู้จ่ายงาน
พนักงานวิทยุสื่อสาร

6
1

6
1

4
1

9

9

6

1
1
6
1
9

1
1
6
1
9

1
4
1
6

บุคลากรปฏิบัติงาน
วันจันทร์ – ศุกร์

รวม
วันหยุดราชการ

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ (จ้างบุคคลภายนอก)
ผู้รับแจ้งเหตุและผู้จ่ายงาน
พนักงานวิทยุสื่อสาร
รวม

รายงานแสดงผล
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หน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่

หน่วยงาน

จำนวน (คัน)

1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลชุมชน/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

41

2
3
4
5

เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี
รวม

29
125
1
1
197

สถิติผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 (ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557)
สถิติปฏิบัติการกู้ชีพคุณธรรม และสถิติส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลับบ้าน “พาคนรักกลับบ้าน”
เดือน
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557

กู้ชีพคุณธรรม (ราย) พาคนรักกลับบ้าน (ราย)
388
446
450
446
388
390
350
319
338
375

139
122
150
123
102
129
101
126
101
137

หมายเหตุ
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อุบลราชธานี

ศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี   จัดตั้ง
“ศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อประชาชนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี”   ณ  สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารเฉลิม
พระเกียรติฯ   เป็นสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุข
สำหรั บ ประชาชนทั่ ว ไปทั้ ง ในและนอกพื้ น ที่ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี   เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วและผู้ ที่ เ ดิ น ทางมายั ง จั ง หวั ด อุ บ ลราช
ธานี ครอบคลุ ม 4 มิ ติ ได้ แ ก่ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและ
การฟื้นฟูสุขภาพ และเข้าร่วมคลินิกรักปลอดภัยร่วมกับ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ในการให้
บริ ก ารคำปรึ ก ษาและส่ ง ต่ อ การรั ก ษาโรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ซิฟิลิสและโรคเอดส์ตลอดจนสนับสนุนถุง
ยางอนามัย ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ตลอดจน
ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก

เดือน

สถิติผู้ใช้บริการ
(ราย)

ตุลาคม  2556

173

พฤศจิกายน  2556

136

ธันวาคม  2556

165

มกราคม  2557

176

กุมภาพันธ์  2557

167

มีนาคม  2557

182

เมษายน  2557

172

พฤษภาคม  2557

199

มิถุนายน  2557

185

กรกฎาคม  2557

170

สิงหาคม  2557

188

กันยายน  2557

197

หมายเหตุ

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ ใจประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  “โครงการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจประชาชน”  ในการออกบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ
ตรวจสุ ข ภาพให้ กั บ ประชาชนที่ มี ปั จ จั ย เสี่ ย งในด้ า นสุ ข ภาพ   และรั ก ษา/ให้ ค ำปรึ ก ษาที่ เ หมาะสมในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่มีภาวะเจ็บป่วย โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจสุขภาพ
การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม จ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วยตามความจำเป็นและเหมาะสม
ในรายทีพ่ บความผิดปกติจำเป็นต้องส่งต่อไปยังสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล รวมทัง้ จัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน
สถิติผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557  ออกให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพครอบคลุมพื้นที่ 25 อำเภอ  
จำนวน 131 ครั้ง  มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 43,400 ราย  แยกรายละเอียดได้ดังนี้
1. โซนเหนือ
จำนวน  34  ครั้ง
ผู้รับบริการ  11,350  ราย
2. โซนตะวันออก
จำนวน  31  ครั้ง
ผู้รับบริการ  10,400  ราย
3. โซนใต้
จำนวน  31  ครั้ง
ผู้รับบริการ  10,350  ราย
4. โซนกลาง
จำนวน  34  ครั้ง
ผู้รับบริการ  11,300  ราย
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ศูนย์เอื้ออาทรคนพิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ความพิการเป็นสถานะทางสุขภาพอย่างหนึ่งซึ่ง
แสดงออกในลั ก ษณะของการสู ญ เสี ย ความสามารถ
ในการทำกิ จ กรรมต่ า งๆ ในการดำรงชี วิ ต ในสั ง คม  
ในการแก้ปัญหาหรือควบคุมปัญหานี้ไม่ให้ขยายตัวกว้าง
และรุนแรงขึ้น  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมี
การบริหารงบประมาณ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพ  คนพิการ  ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าได้มีการกระจายงบประมาณลงสู่พื้นที่โดยมี
เป้ า หมาย เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารทุ ก คนในพื้ น ที่ เข้ า ถึ ง การ
บริหารส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่าง
ทั่วถึง  ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จงั หวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 2 มิถนุ ายน  2557  
มีผู้พิการที่จดทะเบียนคนพิการ  ในจังหวัดอุบลราชธานี  
จำนวนทัง้ หมด  44,958  คน โดยพบประเภทความพิการ
ทางกายและเคลื่ อ นไหวมากที่ สุ ด จำนวน 20,310  
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 45.18% ของผู้ พิ ก ารทั้ ง หมด
ในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี การจั ด บริ ก ารให้ กั บ ผู้ พิ ก าร
ที่ ผ่ า นมายั ง ทำให้ ผู้ พิ ก ารบางส่ ว นเข้ า ไม่ ถึ ง บริ ก าร  
เนื่องจากข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น สถานที่ให้บริการ
อยู่ไกลต้องใช้ค่าใช้จ่าย ค่าเดินทางจำนวนมาก ต้องมีผู้ดู
แลและช่วยเหลือในขณะไปสถานที่บริการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  จึงได้เข้า
ร่ว มดำเนิ น การกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิก ารกั บ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  โดยองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ดำเนิ น การจั ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์   
ด้ า นการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก ารเพื่ อ ให้ ค นพิ ก าร
สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงมากโดยจัดตั้งศูนย์
เอื้ออาทรคนพิการ และได้เปิดศูนย์ฯ ดังกล่าวเมื่อวันที่  
17  มีนาคม  2553  โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อออกหน่วยบริการในการฟื้นฟู แนะนำ
ช่วยเหลือผู้พิการตลอดจนซ่อมแซมแลกเปลี่ยน กาย
อุปกรณ์  ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการจัดนันทนาการ
ให้ผู้พิการ
2. เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการด้านการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

3.   ผู้ พิ ก ารได้ รั บ อุ ป กรณ์ ค นพิ ก ารตามความ
เหมาะสมในรายที่มีความจำเป็นทุกราย
4.  ผูพ้ กิ ารได้รบั การดูแลอย่างต่อเนือ่ งจนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ
5. ผู้พิการรายใหม่ได้รับการจดทะเบียนผู้พิการ
ทุกคน
โดยได้ ด ำเนิ น การเช่ า รถยนต์ ก ระบะดั ด แปลง  
จำนวน  4  คัน  เพือ่ นำนักกายภาพบำบัดและ   ช่างซ่อม
กายอุ ป กรณ์ ที่ จ ำเป็ น พิ เ ศษออกหน่ ว ยบริ ก ารให้ กั บ
ผูพ้ กิ ารทัง้ รายเก่าและรายใหม่  ให้ได้รบั บริการด้านสุขภาพ
และฟื้นฟูสมรรถภาพโดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นดังนี้
คันที่  1  รับผิดชอบดูแลให้บริการผู้พิการในพื้นที่
โซนเหนือ  จำนวน  5  อำเภอ  ได้แก่  อำเภอตระการพืชผล  
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อุบลราชธานี

อำเภอกุดข้าวปุ้น  อำเภอเขมราฐ  อำเภอนาตาล  และอำเภอโพธิ์ไทร
คันที่   2  รับผิดชอบดูแลให้บริการผู้พิการในพื้นที่โซนเหนือ  จำนวน  7   อำเภอ  ได้แก่   อำเภอ วารินชำราบ  
อำเภอพิบูลมังสาหาร  อำเภอสิรินธร  อำเภอโขงเจียม  อำเภอศรีเมืองใหม่  อำเภอสว่างวีระวงศ์  และอำเภอนาเยีย
คันที่  3   รับผิดชอบดูแลให้บริการผู้พิการในพื้นที่โซนเหนือ  จำนวน  7   อำเภอ  ได้แก่  อำเภอเดชอุดม
อำเภอ บุณฑริก  อำเภอน้ำยืน  อำเภอนาจะหลวย  อำเภอสำโรง  อำเภอทุ่งศรีอุดม  และอำเภอน้ำขุ่น
คันที่  4  รับผิดชอบดูแลให้บริการผู้พิการในพื้นที่โซนเหนือ  จำนวน  6  อำเภอ  ได้แก่  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  
อำเภอเขื่องใน  อำเภอม่วงสามสิบ  อำเภอตาลสุม  อำเภอดอนมดแดง  และอำเภอเหล่าเสือโก้ก
จากสถิติผลการดำเนินงานของศูนย์อาทรคนพิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ.2557  
ให้บริการแก่ผู้คนพิการในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งสิ้น  2,108  ราย
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี
(บริบาลผู้สูงอายุ)
ข้ อ มู ล จากสำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ บ ล
ราชธานี พ บว่ า สาเหตุ ก ารตาย 10 อั น ดั บ แรกใน
จังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2554 คือ มะเร็งทุกชนิด
หัวใจและหลอดเลือดโรคไตและกลุม่ อาการของไต โลหิต
เป็นพิษ อุบตั เิ หตุจราจร ปอดอักเสบ โรคระบบหายใจอืน่
ยกเว้นระบบหายใจส่วนบน เบาหวาน อุบัติเหตุอื่นๆ
และเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ร ะบุ เจตนา ตามลำดั บ จากข้ อ มู ล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี
เสียชีวิตส่วนใหญ่จากโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งมีแนวโน้มตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
และตั ว เลขค่ า รั ก ษาพยาบาลสู ง ขึ้ น โดยใช้ ก ารแพทย์
แผนไทย (Thai Traditional Medicine) ในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการบำบัด
รักษา ป้องกันโรค และการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ การแพทย์แผนไทย
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์และเป็นการดูแลแบบองค์รวม
		
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนเป็นภารกิจ
หน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตระหนักถึงความ
สำคั ญ ในเรื่ อ งนี้ และเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ การเป็ น
ศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ในระดับภูมิภาค
(Medical hub) การเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ปั ญ หา
โรคเรื้ อ รั ง และการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ แ ละ
ผู้ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง ในชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น/ตำบล และเพื่ อ ให้
เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11

(พ.ศ.2555-2559) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ บ ล
ราชธานี จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรผู้บริบาล
และการแพทย์แผนไทย  จำนวน 55 คน  และบุคลากร
ผูบ้ ริบาลและการแพทย์แผนไทยทีไ่ ด้ผา่ นการฝึกอบรมทัง้
55 คน  จะปฏิบัติงาน  ณ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือหน่วยบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การดำเนินงานคือ
1. เพื่ อ ให้ ก ารบริ บ าลผู้ สู ง อายุ แ บบองค์ ร วมและ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ
ผูส้ งู อายุแบบองค์รวมและผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังโดยผสมผสาน
การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย
3. เพือ่ ให้สถานบริการสุขภาพมีบคุ ลากรเพียงพอต่อ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
นับตัง้ แต่การปฏิวตั เิ ปลีย่ นระบอบการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย
ในปี พ.ศ. 2475   ประเทศไทยก็ มี ก ารกระจายอำนาจการบริ ห ารและ
การปกครองสู่ท้องถิ่นเกิดขึ้น  การบริหารราชการถูกแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ
คื อ การบริ ห ารราชการส่ ว นกลาง การบริ ห ารราชการส่ ว นภู มิ ภ าค
และการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น    แต่ ปั จ จุ บั น โครงสร้ า งการบริ ห าร
และการปกครองในรู ป แบบเดิ ม เริ่ ม เกิ ด ปั ญ หาขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งหลายต่ อ หลายรั ฐ บาลพยายามแก้ ไขปั ญ หาโดย
การปรั บ ลั ก ษณะของโครงสร้ า งการบริ ห ารราชการไทย แต่ ยั ง ไม่ ส ามารถลดปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เกิ ด
จากการทีเ่ น้นไปทีก่ ารรวมศูนย์อำนาจมากกว่าการกระจายอำนาจ ดังจะเห็นได้ชดั เจนจากปัญหามากมายในระดับท้องถิน่
นัน้ ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จภายในท้องถิน่ ซึง่ เกิดจากลักษณะการบริหารราชการไทยดังกล่าวสร้างปัญหาให้กบั
การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกครั้งที่มีโครงการของรัฐเกิดขึ้นจะสร้างความขัดแย้งให้กับท้องถิ่นเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการขนาดใหญ่ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการสร้างนิคมอุตสาหกรรม ท้องถิน่ จะได้รบั ผลกระทบจากสารเคมี ปัญหาน้ำเสีย
นโยบายการจัดการทรัพยากรดินน้ำป่า การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ การประกาศเขตป่าทับที่ชาวบ้าน นโยบายการ
ท่องเที่ยวที่ไม่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นมาเป็นจุดขาย แต่เป็นการนำสิ่งที่คิดว่าดีจากที่อื่นมาสร้างใน
ท้องถิน่ นัน้ ๆ เช่น การสร้างเขือ่ นปากมูล ทีอ่ ำเภอสิรนิ ธร และการก่อสร้างสะพาน ทีห่ ว้ ยวังนอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี  
จะเห็นได้ว่านโยบายของรัฐสร้างความขัดแย้งในท้องถิ่นเพราะเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับท้องถิ่นและส่งผลกระทบต่อ
การดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ทำให้สังคมเกิดความขัดแย้ง การพัฒนาที่ประชาชนในท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วม
ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ และสร้างความขัดแย้ง   และทำลายความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวพอสรุปได้ดังนี้  ได้แก่
1.   ปั ญ หาทางด้ า นโครงสร้ า งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เช่ น ปั ญ หาทางด้ า นอำนาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ซ้ อ นทั บ กั บ การบริ ห ารราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ทั้ ง เรื่ อ งอำนาจ ภารกิ จ
งบประมาณและการประสานงาน ปัญหาด้านการกำกับดูแลมากเกินไป  โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ปัญหาทางด้านกำหนดนโยบายและแผน  ทีไ่ ม่สอดคล้องกับ
สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ หรื อ ปั ญ หา
การไม่สามารถนำนโยบาย ไปปฏิบัติได้จริง
2.   ปั ญ หาทางด้ า นการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และการดำเนิ น ภารกิ จ
ต่างๆ ซึ่งมักจะไม่เพียงพอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำไปใช้จ่ายในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้
ครบถ้วนตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด
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3.   ปั ญ หาทางด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีประสิทธิภาพและ
ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่
4.  ปัญหาทางด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน หัวใจ
หลักของการปกครองส่วนท้องถิน่ ก็คอื เป็นการปกครองตนเอง
ของประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ ประชาชนในท้องถิน่ นัน้
แต่ในทางปฏิบตั จิ ะพบว่า การมีสว่ นร่วมในการปกครองท้องถิน่
ของประชาชนมีค่อนข้างน้อย คงมีเพียงการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้น หลังจากนั้น
ประชาชนไม่คอ่ ยมีสว่ นร่วมอย่างอืน่ จึงทำให้ทอ้ งถิน่ ขาดพลัง
ขาดความร่วมมือ ขาดความสนใจ ขาดการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมดูแล ร่วมแก้ปัญหา จากประชาชนอันเป็น
ผลทำให้องค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 281 ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และมาตรา 287 ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี   จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ร่วมกับ คณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคม  สภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ในการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองในระดับพื้นที่จังหวัด ในการพัฒนาประชาธิปไตย สู่จังหวัดจัดการตนเอง  
โดยมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาสังคมและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
บริ ห ารกิ จ การขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และสามารถ
กำหนดทิ ศ ทางในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั น    โดยมี กิ จ กรรม
จั ด เวที เรี ย นรู้ อ งค์ ค วามรู้ จ ากสั ง คมต่ า งๆ การมี ส่ ว นร่ ว มและ
ความเข้ า ใจในการดำเนิ น งานร่ ว มกั บ ทุ ก องค์ ก ร   ส่ ว นราชการ  
หน่ ว ยงานและประชาชนทั่ ว ไป สร้ า งเครื อ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ ว ม
กั บ ภาคประชาสั ง คม สภาประชาชน สภาองค์ ก รชุ ม ชนร่ ว ม
กั บ ทุ ก ภาคี เ ครื อ ข่ า ย   เรื่ อ ง การเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารกับภาคประชาชน ทุกองค์กร
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ผลการดำเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกัน  สามารถนำปัญหาที่ได้จาก
การประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างองค์กร นำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถิน่ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประชาชน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิน่ และผูบ้ ริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทุกรูปแบบ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย  ทำให้รับทราบปัญหาในท้องถิ่นที่แท้จริง แล้วนำปัญหานั้นมา
เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
บทสรุปที่ได้จากที่ประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างการเรียนรู้
การเมื อ งการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตย ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ในการเสริมสร้างการเรียนรู้การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ประชาชนได้ทราบถึงอำนาจหน้าที่ของ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งกั บ ความเป็ น อยู่ ความต้ อ งการของประชาชนและให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

