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1.2.2 แผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ห้วงปี 2561   ตามแบบ ผ.02  (ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แบบ ผ.๐๒ 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 

อบต.กลางใหญ่ เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

 
ยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชีวติ 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 

1.  สมทบกองทุน
หลักประกันสขุภาพ
ท้องถิ่น 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านสาธาณสขุที่
อาจเกิดขึน้ใน
ภาวะฉกุเฉินเช่น 
โรคไข้เลอืดออก 
โรคไข้ฉี่หนูโรค
ไข้หวัดนก 
โรคติดตอ่ในใน
ชุมชน และอื่น ๆ 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ท้องถิ่น 

110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
ด้านการ
แก้ไขปัญหา
สาธารณสขุ
ที่อาจเกดิใน
ภาวะฉกุเฉิน 

1.ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี 2.
การแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุข
รวดเร็ว 3.ลด
ปัญหาด้าน
สุขภาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

2.  อุดหนนุศูนย์บริการ
การการแพทย์
ฉุกเฉิน (1669) ให้
เทศบาลบ้านกอก 

เพื่อขับเคลือ่น
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของ อปท. 

อุดหนนุ
ศูนย์บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน
(1669)ให้แก่
เทศบาล
ต าบลบ้าน
กอก จ านวน 
1 ครั้ง/ปี 

160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพอใจ
ในการ
ด าเนนิ
กิจกรรม
ของ
ศูนย์บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน 

1.อ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนที่
ประสบอุบัติเหตุ
อัตรายต่าง ๆ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 

3.  อุดหนนุงานแห่เทียน
เข้าพรรษา จ.
อุบลราชธาน ี

เพื่อสนับสนุนการ
จัดงานแห่เทียน
เข้าพรรษา จ.
อุบลราชธาน ี

อุดหนนุแห่
เทียนจังหวัด
อุบลราชธาน ี

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ร้อยละ 100 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจในการ
อุดหนนุงาน
ประเพณ ี

ประชาชนต าบล
บ้านกลางใหญ่ มี
การอนรุักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม
อันดีงามของ
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

4.  อุดหนนุส านกังาน
ท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี 
โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอบ
ต.จ.อุบลราชธาน ี

อุดหนนุส านกังาน
ท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธาน ี

โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพ
การปฏิบัติ
หน้าที่ของ
อบต.จ.
อุบลราชธาน ี

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของ
อปท.เพิม่มาก
ขึ้น 

1.เพิ่ม
ประสิทธภิาพใน
การท างานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ บัติ
ตามระเบียบที่
ถูกตอ้ง 2.การ
ท างานขององค์กร
ปฎิบัติตาม
ระเบียบที่ถกูตอ้ง 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

5.  อุดหนนุศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซ้ือ
หรือการจ้างของ
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

เพื่อเพิม่
ประสิทธภิาพการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

เพื่ออดุหนุน
ให้กับท้องถิ่น
อ าเภอเขือ่ง
ในในการ
บริหาร
จัดการเพือ่
ประชาชน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 100 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจในการ
อุดหนนุศูนย์
บริหารร่วม
ท้องถิ่นเพือ่
บริการ 

1.มีศูนย์บริการ
ร่วมท้องถิ่น ท้องที่
บริการประชาชน 
2.การท างานมี
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ถูกตอ้ง 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

6.  อุดหนนุเหล่ากาชาด เพื่อสนับสนุน
หน่วยงานราชการ 

เพื่ออดุหนุน
เหล่ากาชาด
จังหวัดใน
การด าเนนิ
กิจกรรมตาม
โครงการ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ร้อยละ 100 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจในการรับ
บริการจาก
เหล่ากาชาด 

1.เพิ่ม
ประสิทธภิาพการ 
ปฏิบัติงานของ
เหล่ากาชาด จ.
อุบลราชธาน ี

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 

7.  อุดหนนุศูนย์
ปฏิบัติการตอ่สุ้เพือ่
เอาชนะยาเสพติด จ.
อุบลราชธาน ี

เพื่อด าเนนิการ
อุดหนนุศูนย์
ปฏิบัติการตอ่สู้
เพื่อเอาชนะยา
เสพติดจ.อุบลฯ 

อ าเภอจัด
กิจกรรมตาม
โครงการที่
ขอรับเงิน
อุดหนนุ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการป้องกนั
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 

1.การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดมี
ประสิทธภิาพ
เพิ่มขึน้ 2.ลด
ปัญหาการตดิยา
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

8.  โครงการตามนโยบาย
รัฐบาล ตามแนว
พระราชด าร ิ

อุดหนนุส านกังาน
ท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธาน ี

โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพ
การปฏิบัติ
หน้าที่ของ
อบต.จ.
อุบลราชธาน ี

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของ
อปท.เพิม่มาก
ขึ้น 

1.ส่งเสริมการ
ด าเนนิการตาม
นโยบายรัฐบาล 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

 

ข้อมูล ณ 11/04/2561 

 


