สวนที่ 3

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
วิสัยทัศนเทศบาลนครอุดรธานี ป พ.ศ.2560-2563

“นครอุดรธานีนาอยูอาศัย รวมใจพัฒนา ศูนยการคาการลงทุน
บริการดวยหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจหลักการพัฒนา
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี จึงกําหนดพันธกิจหลักการพัฒนาไว ดังนี้
(1) พัฒนาระบบบริการพื้นฐานที่สะดวก สบายพอเพียง ไดมาตรฐาน
(2) อนุรักษและฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมืองใหมีคุณภาพที่ดีอยางยั่งยืน
(3) สรางความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4) เสริมสรางอัตลักษณทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเดน และอํานวยความสะดวกเพื่อการคาการลงทุน
(5) เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนดวยหลักธรรมาภิบาล
(6) การบูรณาการงานพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาแบบประชารัฐ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ พัฒนาระบบบริการพื้นฐานที่สะดวก สบายพอเพียง ไดมาตรฐาน
เปาประสงค
ตัวชี้วัดเปาประสงค
เทศบาลมีบริการพื้นฐานที่สะดวก สบายเพียงพอ 1. ประชาชนไดรับบริการ น้ํา ไฟฟา ถนน
มีระเบียบเรียบรอยสวยงาม นาอยู
โทรศัพทอยางเพียงพอกับความตองการ
รอยละ 90
2. เมืองมีระเบียบ เรียบรอย สะดวก ปลอดภัย มากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
มี ถนน น้ําประปา ไฟฟา โทรศัพท เพียงพอกับ
แนวทางที่ 1 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
พื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ ความตองการของประชาชน
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการจราจรและ
ระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา
และการปองกันปญหาน้ําทวม

1.ประชาชนไดรับความสะดวก ปลอดภัย ในการ
เดินทาง
2. การจราจรภายในเขตเทศบาลในเวลา
เรงดวน
มีความคลองตัว
1. มีระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ
2. ปญหาน้ําทวมขังในพื้นที่ลดลง

ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการใชที่ดิน
พันธกิจ อนุรักษและฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมืองใหมีคุณภาพที่ดีอยางยั่งยืน
เปาประสงค
เทศบาลมีสิ่งแวดลอมที่ดี สวยงาม นาอยูอาศัย

ตัวชี้วัดเปาประสงค
1. รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไดรับ
การกําจัดและนํากลับมาใชประโยชน
2. อัตราพื้นที่สีเขียว/ตอประชากรเพิ่มขึ้น
3. คาดัชนีคุณภาพน้ําผิวดินเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําของกรมควบคุมมลพิษ
4. มีการควบคุมการใชที่ดินใหเปนไปตาม
ขอกําหนดผังเมือง

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการแกไข
ปญหามลภาวะและการจัดการ
สิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 2 ปรับสภาพภูมิทศั นและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
แนวทางที่ 3 พัฒนาการใชประโยชนที่ดิน
ใหเปนไปตามผังเมือง
แนวทางที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและลดความ
สูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. มีระบบการกําจัดของเสียรวมชุมชน (ขยะ
น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล) ที่มีประสิทธิภาพ
2. มีการดําเนินงานในการลดปริมาณคารบอน
เมืองมีความสวยงาม สะอาด เปนระเบียบ
และมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
มีการควบคุมการใชที่ดินใหเปนไปตาม
ขอกําหนดผังเมือง
1. ความสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติลดลง
2. ประชาชนมีความรูและความพรอมตอ
การรับมือกับภัยพิบัติ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา สังคม และคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค

ประชาชนมีสุขภาพและการศึกษาดี ครอบครัวและ 1. ประชาชนมีสุขภาพดี ตามตัวชี้วัดดานสาธารณสุข
ชุมชนเขมแข็ง ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
พอเพียง
การศึกษา
3. มีชุมชนตนแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาสุขภาพคนเมือง 1. ประชาชนมีสุขภาพดี ตามตัวชี้วัดดานสาธารณสุข
2. ประชาชนเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข
แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทองถิ่น 1. โรงเรียนผานการรับรองเกณฑมาตรฐาน
การศึกษาของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ใหไดมาตรฐาน
รอยละ 100
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
การศึกษา
แนวทางที่ 3 สงเสริมการดํารงชีวิตของคนเมือง มีชุมชนตนแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 4 สงเสริมระบบสังคมสงเคราะหและ 1. มีการจัดระบบสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
สําหรับทุกชวงวัยอยางเพียงพอ
สวัสดิการ
2. มีการเตรียมความพรอมในการเขาสูสงั คม
ผูสูงอายุ
มีความพรอมในการจัดกิจกรรมกีฬาและ
แนวทางที่ 5 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
นันทนาการ
ดานกีฬาและนันทนาการ
1. มีระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชน
แนวทางที่ 6 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต
2. มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและรักษา
และทรัพยสนิ ของประชาชน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
แนวทางที่ 7 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

จํานวนผูเสพ/ผูตดิ ยาเสพติดในพื้นที่เทศบาลลดลง

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางอัตลักษณ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน
พันธกิจ เสริมสรางอัตลักษณทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเดน และอํานวยความสะดวกเพื่อการคาการลงทุน
เปาประสงค
1. การคาและการลงทุนมีความสะดวกและงาน
บริการที่ไดมาตรฐานระดับ ASEAN
2. ชุมชนมีอัตลักษณทางศิลปะ วัฒนธรรม และ
บริการทองเทีย่ วชุมชน

ตัวชี้วัดเปาประสงค
1. มีการสงเสริมการคาการลงทุนในชุมชนเมือง
2. มีอัตลักษณที่โดดเดนประจําพื้นถิ่น

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 เสริมสรางอัตลักษณ
ดานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของพื้นถิ่นใหโดดเดน
แนวทางที่ 2 สงเสริมและเชือ่ มโยงการทองเที่ยว
ชุมชนในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล
แนวทางที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูผลิต ผูประกอบการ
ทักษะฝมือแรงงาน และผลิตภัณฑ
ชุมชน
แนวทางที่ 4 สงเสริมการตอยอดภูมิปญญา
และสรางตราสัญลักษณสินคา
เทศบาล

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
มีอัตลักษณที่โดดเดนประจําพื้นถิ่น

1. มีการสรางเครือขายการทองเที่ยวชุมชน
ในและนอกเขตเทศบาล
2. มีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
ผูผลิต ผูประกอบการ ในเขตเทศบาลไดรับการ
พัฒนาอยางนอยรอยละ 80
ภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการพัฒนาตอยอดให
เปนผลิตภัณฑชุมชนเขตละ 1 เรื่องที่โดดเดน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริการประชาชนดวยหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมและ
บูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ
พันธกิจ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนดวยหลักธรรมาภิบาล
2. การบูรณาการงานพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาแบบประชารัฐ
เปาประสงค
1. มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนไดรับความพึงพอใจ
2. ภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนใหความรวมมือ
ในการพัฒนาเทศบาลอยางสมัครใจ
แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
ประชาชน

ตัวชี้วัดเปาประสงค
1. ประชาชนที่มาใชบริการไดรับความพึงพอใจ
รอยละ 95
2. กิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลไดรับความ
รวมมือจากประชารัฐ อยางนอย รอยละ 60

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. รอยละ 95 ของประชาชนที่มาติดตอรับ
บริการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
2. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการบริการประชาชน
3. มีโครงการ/กิจกรรม วิจัยพัฒนางาน
แนวทางที่ 2 พัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพ 1. มีแผนการพัฒนาบุคลากร
2. รอยละ 70 ของบุคลากรไดรับการพัฒนา
บุคลากร
และสงเสริมประสิทธิภาพ
1. ภาคประชาชน เอกชน และรัฐมีสวนรวมใน
แนวทางที่ 3 สงเสริมประชาธิปไตยและ
กิจกรรมการพัฒนาเทศบาล
กระบวนการมีสวนรวม
2. มีโครงการกิจกรรมเพื่อสงเสริมประชาธิปไตย
ในการพัฒนาแบบประชารัฐ
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดหลาย
แนวทางที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการเขาถึง
ชองทาง
ขอมูลขาวสาร
มีการจัดกิจกรรมเพือ่ สรางความสัมพันธ
แนวทางที่ 5 สงเสริมความสัมพันธระหวาง
ระหวางเมือง
ประเทศ
1. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมแนวทางสันติ
แนวทางที่ 6 สงเสริมการอยูรวมกันอยางมี
ความสุขตามนโยบายการปฎิรูป วิธีตามนโยบายการปฎิรูปประเทศ
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อการปกปองและเทิดทูน
ประเทศ และสรางจิตสํานึก
สถาบันสําคัญของชาติ
รวมกันเพื่อปกปองและเทิดทูน
สถาบันสําคัญของชาติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา พ.ศ.2560-2563
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
(1) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
(2) พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพ
(3) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา และการปองกันปญหาน้ําทวม
ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการใชที่ดิน
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหามลภาวะและการจัดการสิ่งแวดลอม
(2) ปรับสภาพภูมิทัศนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
(3) พัฒนาการใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามผังเมือง
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบตั ิ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(1) สงเสริมและพัฒนาสุขภาพคนเมือง
(2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาทองถิ่นใหไดมาตรฐาน
(3) สงเสริมการดํารงชีวิตของคนเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4) สงเสริมระบบสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
(5) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ
(6) เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
(7) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางอัตลักษณ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยวชุมชน
(1) เสริมสรางอัตลักษณ ดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของพื้นถิ่นใหโดดเดน
(2) สงเสริมและเชื่อมโยงการทองเที่ยวชุมชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
(3) พัฒนาศักยภาพผูผลิต ผูประกอบการ ทักษะฝมือแรงงาน และผลิตภัณฑชุมชน
(4) สงเสริมการตอยอดภูมิปญญาและสรางตราสัญลักษณสินคาเทศบาล
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริการประชาชนดวยหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมและบูรณา
การในการพัฒนาแบบประชารัฐ
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
(2) พัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพบุคลากร
(3) สงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาแบบประชารัฐ
(4) พัฒนาประสิทธิภาพการเขาถึงขอมูลขาวสาร
(5) สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
(6) สงเสริมการอยูรวมกันอยางมีความสุขตามนโยบายการปฏิรูปประเทศ และสราง
จิตสํานึกรวมกัน เพื่อปกปองและเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2
การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3
การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการ และ
การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
การจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ยุทธศาสตร อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6
การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน และสาธารณสมบัติ

ยุทธศาสตร อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5
การจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม การบริการประชาชนดวยหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวม
และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
และบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

ยุทธศาสตรที่ 2
การจัดการสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการใชที่ดิน

ยุทธศาสตร อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 3
การจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญา
และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 4
เสริมสรางอัตลักษณ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และการทองเที่ยวชุมชน

