รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการดํารงชีวิตของคนเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
1 โครงการวิถีเกษตรพอเพียง -เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูพัฒนา -การจัดกิจกรรมการสาธิต
100,000 100,000 100,000
ชีวิตดานการเกษตร โดยยึดหลัก
และการแขงขันเก็บเกี่ยว
(59 =
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนําไป ผลผลิตขาว
100,000)
ประยุกต ใชในการดําเนินชีวิตของ
-จัดเวทีเรียนรู การอบรม/
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
ศึกษาดูงานของเกษตรกรผู
-เพื่อสรางชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจ ประกอบอาชีพทํานา ผูปลูกผัก
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของ
ปลอดสารพิษ สมาชิกครัวเรือน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
-เพื่อสนับสนุนใหประชาชนไดผลิต
ประชาชนทั่วไปทั้งระดับชุมชน
พืชผักที่ปลอดภัยไรสารพิษไวบริโภค ระดับองคกร
และจําหนาย
-การสนับสนุนปจจัยการผลิต
-เพื่อใหเกิดการสรางงานสรางอาชีพ วัสดุการเกษตร ใหแก
ลดรายจาย สรางรายไดใหแกครัวเรือน เกษตรกรและประชาชน ที่
และชุมชน
ดําเนินกิจกรรมดานการเกษตร
-เพื่อใหเกษตรกรและประชาชนได
ในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี
ศึกษาเรียนรูกระบวนการขั้นตอนการ
ผลิตพืช ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทางการเกษตรไดอยางถูกวิธีตามหลัก
วิชาการ

ตัวชี้วัด
(KPI)
-จํานวนครัวเรือนปลูก
ผักปลอดสารพิษไว
บริโภคและจําหนาย
สามารถลดรายจาย
เพิ่มรายไดเฉลี่ยใน
ครัวเรือนมากขึ้น
-สรางชุมชนตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงอยาง
นอยเขตละ 1 ชุมชน
-เกษตรกรผูประกอบ
อาชีพทํานามีความรู
เทคนิควิธีการเก็บ
เกี่ยวกับผลผลิตขาว
และขาวมีคุณภาพดีมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปไดเรียนรูพัฒนาชีวิต
ดานการเกษตร ตามแนว
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนําไปประยุกตใชเปน
พื้นฐานในการพึ่งพาตนเองได
อยางยั่งยืน
-ประชาชนมีความรู
ความสามารถ ในการผลิต
พืชผักปลอดภัยไรสารพิษไว
บริโภคและจําหนาย เกิดการ
สรางงานสรางอาชีพ และ
สรางรายไดใหแกครัวเรือน
และชุมชน
-กลุมเกษตรกรและผูปลูก
ผักปลอดสารพิษมีความรู
เทคนิค วิธีการ ภูมิปญญาใน
การปลูกผัก การบํารุงรักษา
และการบํารุงดินเพิ่มมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม
(ฝายสงเสริมและ
สวัสดิการสังคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการดํารงชีวิตของคนเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
2 โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรู -เพื่อเปนตนแบบศูนยเรียนรูเกษตร
2,000,000 2,000,000 2,000,000
- จัดตั้งศูนยเรียนรูเกษตร
เกษตรอินทรีย ตามแนว อินทรียแบบครบวงจร ตามแนวทาง อินทรียตามแนวปรัชญา
(59 =
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดําริ แกนักเรียน นักศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ
2,000,000)
(โครงการปดทองหลังพระ และประชาชนทั่วไป
ปดทองหลังพระเทศบาลนคร
เทศบาลนครอุดรธานี)
-เพื่อพัฒนาพื้นที่ปาชาบานหนองใหญ อุดรธานี) จํานวน 1 แหง
สาธารณประโยชนใหเปนศูนยเรียนรู โดยใชพื้นที่ปาชาบานหนอง
เกษตรอินทรียตามแนวปรัชญา
ใหญสาธารณประโยชน
เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการปดทอง เนื้อที่ประมาณ 26 ไร 1 งาน
หลังพระเทศบาลนครอุดรธานี)
25 ตารางวา
เปนแหลงเรียนรูในการนอมนํา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

ตัวชี้วัด
(KPI)
-รอยละของนักเรียนใน
สังกัดโรงเรียนเทศบาล
นครอุดรธานี จํานวน
12 แหง ไดเรียนรู
กิจกรรมโครงงาน
ดานเศรษฐกิจพอเพียง
-นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป
สามารถใชศูนยเรียนรู
เกษตรอินทรียตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ เปนแหลง
เรียนรูดานการเกษตร
และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตได

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-เทศบาลนครอุดรธานีเปน
ตนแบบศูนยเรียนรูเกษตร
อินทรียแบบครบวงจรในเขต
ชุมชนเมือง สําหรับเปน
ศูนยกลางถายทอดองค
ความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง
ใหสําหรับนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปได
-พื้นที่ปาชาบานหนองใหญ
สาธารณประโยชนไดรับการ
พัฒนาปรับปรุงใหเปนศูนย
เรียนรู เกษตรอินทรียตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(โครงการปดทองหลังพระ
เทศบาลนครอุดรธานี) เพื่อ
พัฒนาการเกษตรรูปแบบ
ผสมผสาน โดยการนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม
(ฝายสงเสริมและ
สวัสดิการสังคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการดํารงชีวิตของคนเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
3 โครงการสงเสริมและพัฒนา -เพื่อสงเสริมการเรียนรูในการพัฒนา -จัดประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน 100,000 100,000 100,000
ดานการเกษตรตําบล
ดานการเกษตรใหเกษตรกรและผูสนใจ คณะกรรมการศูนยบริการและ (59, 58 =
หมากแขง
มีโอกาสและมีสวนรวมในการพัฒนา ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
100,000)
ดานการเกษตรแบบยั่งยืนและ
เกษตรกรและผูที่เกี่ยวของ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน -จัดซื้อวัสดุอุปกรณการเกษตร
-เพื่อใหมีการบริการดานการเกษตร ใหแกเกษตรกรหรือผูประกอบ
และพัฒนาดานการเกษตรที่มีการ
อาชีพดาน การเกษตรและวัสดุ
ผสมผสานโดยผานศูนยบริการและ
อุปกรณ สํานักงานสําหรับใช
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา ถายทอดความรูดานการเกษตร
ตําบลหมากแขง
-จัดกระบวนการเรียนรูดาน
-เพื่อสนับสนุนและสงเสริมปจจัยการ การพัฒนาดานการเกษตรใหแก
ผลิตใหกับกลุมเกษตรกรและผู
เกษตรกรและผูประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพดานการเกษตรที่ขาด ดานการเกษตร
แคลนวัตถุดิบและเปนการตอยอดการ
พัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
(KPI)
-เกษตรกรในพื้นที่มี
ความพึงพอใจในการ
ใหบริการดาน
การเกษตรของ
ศูนยบริการฯตําบล
หมากแขง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
-เกษตรกรไดรับความรูดาน กองสวัสดิการสังคม
เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย (ฝายสงเสริมและ
-เกษตรกรสามารถนําวิทยากร สวัสดิการสังคม)
สมัยใหมไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
-คณะกรรมการศูนยและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ไดรับการพัฒนาศักยภาพการ
ทํางานนําไปสูกระบวนการ
ขับเคลื่อนภารกิจหลักให
สามารถบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการได

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมระบบสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
1 โครงการสงเคราะหชวยเหลือ -เพื่อสงเคราะหชวยเหลือเบื้องตน -ใหการสงเคราะหชวยเหลือ
500,000 500,000 500,000
ผูประสบสาธารณภัยของ
แกครอบครัวประชาชนและ
เบื้องตนแกประชาชน และ
(59, 58 =
เทศบาลนครอุดรธานี
เกษตรกรที่ประสบสาธารณภัย
เกษตรกรที่ไดรับความ
500,000)
ตางๆ เชน อัคคีภัย อุทกภัย
เดือดรอนจากสาธารณภัย
วาตภัย ภัยแลง และอื่น ๆ
ตาง ๆ ในเขตเทศบาลนคร
-เพื่อบํารุงขวัญและกําลังใจแก
อุดรธานี
ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย
2 โครงการสงเคราะห
ชวยเหลือผูดอยโอกาส
กลุมตาง ๆ ในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี

-เพื่อจัดบริการสวัสดิการสังคม
- สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวย
สนับสนุนเครื่องอุปโภค
เอดส ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี บริโภค แกกลุมตางๆ ในเขต
ใหทั่วถึงและเปนธรรม
เทศบาลนครอุดรธานี เชน
-เพื่อสนับสนุนนโยบายการ
-ผูสูงอายุยากจน
กระจายบริการสวัสดิการแก
-ผูพิการ
ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส
-ผูปวยเอดส
เด็กยากจน ผูยากไร ผูไรที่พึ่งและ -ผูยากไร คนไรที่พึ่ง
เด็กเรรอน
-เด็กเรรอน
-เด็กยากจน
อยางทั่วถึงและเปนธรรม

800,000
(59 =
100,000)
(58 =
2,000,000)

800,000

800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ประชาชนที่ประสบ
สาธารณภัยไดรับการ
สงเคราะหชวยเหลือ
เบื้องตน
ทันเหตุการณทุกคน

-ผูดอยโอกาส
ในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานีที่ไดรับการ
ขึ้นทะเบียนแลว
ไดรับการสงเคราะห
ชวยเหลือทุกคน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-ประชาชนที่ประสบความ
เดือดรอนจากสาธารณภัยตางๆ
ไดรับการสงเคราะหชวยเหลือ
เบื้องตนทันเหตุการณ
-ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยมี
กําลังใจ เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางประชาชนกับเทศบาล

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม
(ฝายสังคม
สงเคราะห)

กองสวัสดิการสังคม
-กลุมผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูปวยเอดส เด็กยากจน
(งานพัฒนาชุมชน)
เด็กเรรอน ผูยากไร คนไรที่พึ่ง
ไดรับการบริการสวัสดิการสังคม
อยางทั่วถึงและเปนธรรม มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดขวัญ
กําลังใจในการดํารงชีวิตตามอัตภาพ
-ผูดอยโอกาสในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี เห็นคุณคาของตนเอง
และเกิดความรูสึกวาไมเปนภาระ
ของครอบครัวและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมระบบสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
3 โครงการสงเคราะหชวยเหลือ -เพื่อกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม -กอสราง ปรับปรุง
100,000 100,000 100,000
ผูยากจน ผูดอยโอกาส
บานพักอาศัยของประชาชน
ซอมแซมบานพักอาศัยของ
(59, 58=
ดานที่อยูอาศัยในเขต
ผูดอยโอกาสในเขตเทศบาลนคร ประชาชนผูดอยโอกาสที่
100,000)
เทศบาลนครอุดรธานี
อุดรธานี
ประสบปญหาดานที่พักอาศัย
-เพื่อใหผูดอยโอกาสที่ประสบ
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ปญหาดานที่พักอาศัยมีบานพัก
ที่ผานการตรวจสอบรับรอง
อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง มีความ
ปลอดภัยในชีวิตมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
4 โครงการสงเสริมอาชีพใหแก -เพื่อฝกอบรมอาชีพใหแกผูสูงอายุ -จัดฝกอบรมอาชีพใหแก
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนคร ในเขตเทศบาลนรอุดรธานี
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี
-เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุใชเวลาวาง อุดรธานี จํานวน 50 คน
ใหเกิดประโยชน และเสรามสราง
คุณคในตนเองของผูสูงอายุ
-เพื่อใหผูสูงอายุไดทํากิจกรรม
รวมกัน และสรางอาชีพ สราง
รายไดใหแกตนเอง

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ผูยากจน
ผูดอยโอกาสในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี
ที่ประสบปญหา
บานพักอาศัยอยูใน
สภาพที่ทรุดโทรม ไม
มั่นคงแข็งแรง ที่
ไดรับการตรวจสอบ
รับรองแลว ไดรับ
การสงเคราะห
ชวยเหลือทุกคน

100,000 100,000 100,000 -ผูสูงอายุในเขต
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลนครอุดรธานี
ไดรับการฝกอบรม
อาชีพไมนอยกวา
50 คน
-ผูสูงอายุที่เขารับ
การฝกอบรมอาชีพมี
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-ผูยากจน ผูดอยโอกาสที่ประสบ
ปญหาดานที่อยูอาศัยไดรับความ
ชวยเหลือกอสรางปรับปรุง
ซอมแซมบานพักอาศัยใหมีความ
มั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัย
ในชีวิต
-ผูยากจน ผูดอยโอกาสในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี ที่ประสบ
ปญหาบานพักอาศัยไดรับการ
สงเคราะหชวยเหลือ เกิดขวัญและ
กําลังใจในการดํารงชีวิต

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม
(ฝายสังคม
สงเคราะห)

-ผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเกิด
กองสวัสดิการสังคม
ประโยชน มัสุขภาพจิตดีขึ้นรูสึกวา
(ฝายสังคม
ตนเองมีคุณคา
สงเคราะห)
-สรางความรู สรางอาชีพ สราง
รายไดใหแกผูสูงอายุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมระบบสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
(KPI)
5 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ -เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -มอบเบี้ยยังชีพ ใหแก
102,100,00 102,100,00 102,100,00 -รอยละ 100 ของผู
ผูสูงอายุที่อยูในเกณฑ ในเขต
0
0
0
สูงอายุที่อยูในเกณฑ
เทศบาลนครอุดรธานี
ไดรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ
6 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ -เพื่อใหผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -มอบเบี้ยยังชีพ ใหแก ผูพิการ 14,510,000 14,510,000 14,510,000 -รอยละ 100 ของผู
ที่อยูในเกณฑ ในเขตเทศบาล
พิการที่อยูในเกณฑ
นครอุดรธานี
ไดรับเบี้ยยังชีพผูพิการ
7 สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส

-เพื่อใหผูปวยเอดสมีคุณภาพชีวิต -มอบเบี้ยยังชีพ ใหแก ผูปวย
ที่ดีขึ้น
เอดส ในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-ผูสูงอายุมีความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-ผูพิการมีความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1,140,000 1,140,000 1,140,000 -รอยละ 100 ของผู -ผูปวยเอดสมีความเปนอยูและ
ปวยเอดสไดรับเบี้ย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ยังชีพผูปวยเอดส

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
1 โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ
-เพื่อเสริมสรางความรักสมัคร -จัดแขงขันระหวางชุมชนในเขต 300,000 300,000 300,000
สมานสามัคคีระหวางชุมชน
เทศบาลนครอุดรธานี
(59, 58 =
ทุกชุมชน
-สนับสนุนสงเสริมใหมีศูนยกีฬา 300,000)
-เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย
พรอมอุปกรณการกีฬา
ใหมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
และสมบูรณ
-เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับประชาชนในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพ
กายแข็งแรง
สุขภาพจิตแจมใส
รูแพ รูชนะ รูอภัย
มีความสามัคคี
จากการเลนกีฬา
มากขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-เกิดความรักความสามัคคี
ระหวางชุมชนในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี
-ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานีมีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณและหางไกลยาเสพติด
-สรางขวัญกําลังใจใหองคกร
ชุมชนในการพัฒนาชุมชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม
(งานพัฒนาชุมชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.6 แนวทางการพัฒนา เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
1 โครงการอบรมอาสาสมัคร -เพื่อสรางความตระหนักแกแกนนํา -จัดอบรมอาสาสมัครแกนนํา
100,000 100,000 100,000
แกนนําเครือขายคุมครอง เครือขายคุมครองเด็กและเยาวชน
ชุมชน แกนนําสภาเด็กและ
(59, 58 =
เด็กและเยาวชน
ทราบถึงสภาพปญหาในสังคมปจจุบัน เยาวชนตําบลหมากแขง
100,000)
-เพื่อใหอาสาสมัครแกนนําคุมครอง แกนนําเยาวชนในชุมชน ในเขต
เด็กและเยาวชน ไดมีความรูความ
เทศบาลนครอุดรธานี เพื่อสราง
เขาใจเกี่ยวกับกฏหมาย พ.ร.บ.
เครือขายการคุมครองเด็กและ
ดานการคุมครองเด็กและแนวทาง
เยาวชน
การชวยเหลือ และ พ.ร.บ.คุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว
-เพื่อใหเกิดการประสานเปน
เครือขายความรวมมือระหวาง
หนวยงานภาคเอกชน และประชาชน
ในชุมชนการประสานการทํางานดาน
เด็กและเยาวชน

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ผูเขารับการอบรมมี
ความรูเรื่อง ความ
เขาใจ พ.ร.บ. คุมครอง
เด็กและ พ.ร.บ.
คุมครองผูถูกกระทํา
รุนแรงในครอบครัว

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
-แกนนําที่ผานการอบรมไดรับ กองสวัสดิการสังคม
ความรูมีความเขาใจดานกฎหมาย
(ฝายสังคม
ความชวยเหลือคุมครอง ดูแลเด็ก
สงเคราะห)
และเยาวชน
-แกนนําเครือขายเด็กและ
เยาวชน มีความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวคิดทางกฎหมาย พ.ร.บ.
คุมครองเด็ก พ.ร.บ.คุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวและสามารถขยาย
เครือขายความรวมมือในการ
ชวยเหลือและสงเสริมความ
ประพฤติเด็กและเยาวชนทั้ง
สถานศึกษาและชุมชน
-เกิดการประสานเครือขายความ
รวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ
เอกชนใหเกิดการประสานอยาง
เปนระบบมีประสิทธิภาพรวมถึง
การปองกันและแกไขปญหา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
4. ยุทธศาสตร การเสริมสรางอัตลักษณ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน
4.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพผูผลิต ผูประกอบการ ทักษะฝมือแรงงาน และผลิตภัณฑชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
1 โครงการพัฒนาและ
300,000 300,000 300,000
-เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีรายได
-ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
สงเสริมสนับสนุนกลุม
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน อุดรธานี จํานวน 103 ชุมชนที่
(59, 58 =
ตางๆในชุมชน
-เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีการ
สนใจประกอบอาชีพเสริม/อาชีพ 300,000)
รวมกลุมประกอบอาชีพที่หลากหลาย -กลุมอาชีพไดพัฒนากลุมและ
-เพื่อสงเสริมใหกลุมอาชีพจัดทําแผน ผลิตภัณฑ มีมาตรฐาน
ธุรกิจ และวางแผนการดําเนินงานได -สงเสริมใหชุมชนมีการแสดง
อยางมีประสิทธิภาพ
และจําหนายผลิตภัณฑชุมชน
-เพื่อพัฒนาบทบาทกลุมสตรีในดาน -จัดงาน/จัดประชุม/อบรม/
เศรษฐกิจสังคมและดานอื่นๆเพิ่มขึ้น สัมมนา/ศึกษาดูงานกลุมอาชีพ
กลุมสตรีและผูที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
(KPI)
ที่รับผิดชอบ
-จํานวนรายไดเฉลี่ย -ประชาชนมีความรูและทักษะใน กองสวัสดิการสังคม
ของประชาชนเพิ่มขึ้น การประกอบอาชีพ สามารถสราง (ฝายสงเสริมและ
-จํานวนผูวางงานลดลง รายไดและพึ่งพาตนเองได
สวัสดิการสังคม)
-กลุมอาชีพและ
-กลุมอาชีพสามารถบริหารงาน
ประชาชนทั่วไปมี
กลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความรู ทักษะในการ -กลุมสตรีไดรับการพัฒนาศัก
ประกอบอาชีพเพิ่มมาก นภาพการสรางความมั่นคง
-กลุมสตรีสามารถ
ทางดานเศรษฐกิจสังคมและดาน
ขับเคลื่อนภารกิจดาน อื่นๆเพิ่มขึ้น
การพัฒนาสตรีไดครบ
ทุกมิติ
-กลุมอาชีพมี
แผนการดําเนินงาน
เปนประจําทุกป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. ยุทธศาสตร การบริการประชาชนดวยหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ
5.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
-เพื่อนําบริการภารกิจการงาน
-นําหนวยเทศบาลเคลื่อนที่ออก 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ในหนาที่ของเทศบาลลงสูชุมชน ใหบริการประชาชนตามชุมชน
(59, 58 =
โดยตรง
กลุมชุมชน และกลุมเปาหมาย
1,000,000)
-เพื่อทําใหเกิดการพัฒนา
อื่นๆ ในเขตเทศบาลนคร
ทองถิ่นรวมกันระหวางเทศบาล อุดรธานีทุกชุมชน
กับชุมชนเกิดความรักสมัคร
สมานสามัคคีในการพัฒนา
ทองถิ่นพรอมกันทุกดาน
-เพื่อรับทราบและแกปญหาของ
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

ตัวชี้วัด
(KPI)
-ประชาชนในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี
ไดรับบริการตางๆ
จากเทศบาลนคร
อุดรธานีอยาง
สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-ประชาชนไดรับบริการจาก
หนวยเทศบาลเคลื่อนที่
-เทศบาลรับทราบปญหาและ
สามารถนําการบริการตางๆเพื่อ
สนองตอบความตองการพื้นฐาน
ของชุมชนได
-ประชาชนเกิดความเขาใจใน
บทบาทหนาที่และมีทัศนคติอัน
ดีตอเทศบาล

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม
(งานพัฒนาชุมชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. ยุทธศาสตร การบริการประชาชนดวยหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ
5.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาแบบประชารัฐ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
1 โครงการเสริมสรางความ
-เพื่อสงเสริมและเสริมสราง
-จัดประชุมอบรมสัมมนาและ
2,000,000 2,000,000 2,000,000
เขมแข็งและพัฒนาศักยภาพ ศักยภาพชุมชนและการทํางาน ทัศนศึกษาดูงาน ตามความ
(59, 58 =
ของชุมชน
ในรูปแบบคณะกรรมการ
เหมาะสมของกลุมแกนนํา
2,000,000)
การสรางเครือขายความ
องคกรชุมชน กลุมตางๆ ในเขต
ชวยเหลือแบบเอื้ออาทรของ เทศบาลนครอุดรธานี จํานวน
แกนนําองคกรชุมชน
103 ชุมชน และพนักงาน ลูกจาง
-เพื่อเปนการระดมความ
ของเทศบาลนครอุดรธานี
คิดเห็นการกระตุนใหเกิดการ
ทบทวนจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหาใหเกิดการพัฒนาไป
ในทิศทางเดียวกัน
-เพื่อเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ
ประชาชนในชุมชน แกนนํา
องคกรชุมชน รวมทั้ง องคกร
ภาครัฐและเอกชนทุกระดับได
เขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด
(KPI)
-กลุมแกนนําองคกร
ชุมชน กลุมตางๆ มี
ความรูความสามารถ
เกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนมากยิ่งขึ้น
-เกิดภาคีเครือขาย
ความรวมมือในการ
พัฒนาเทศบาล
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-ชุมชนมีศักยภาพและการทํางาน
ในรูปแบบคณะกรรมการการสราง
เครือขายความชวยเหลือแบบเอื้อ
อาทรของแกนนําองคกรชุมชน
ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
-เกิดการระดมความคิดเห็นการ
กระตุนใหเกิดการทบทวนจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาใหเกิดการ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
-ผูเกี่ยวของประชาชนในชุมชน
รวมทั้งองคกรภาครัฐและเอกชน
ทุกระดับมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม
(งานพัฒนาชุมชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. ยุทธศาสตร การบริการประชาชนดวยหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ
5.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาแบบประชารัฐ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
2 เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน -เพื่อใหชุมชนมีงบประมาณใน -จัดสรรงบประมาณเปนเงิน
2,060,000
งบประมาณการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรม/โครงการที่เกิด อุดหนุนกิจกรรม/โครงการตาม
(59 =
โครงการชุมชน
ประโยชนตอชุมชน
หนังสือขอรับเงินอุดหนุนของ
2,781,000)
-เพื่อใหชุมชนสามารถ
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
(58 =
ดําเนินงานตามแผน/โครงการ อุดรธานี จํานวน 103 ชุมชน
5,050,000)
ที่มาจากความตองการของ
ชุมชนดวยชุมชน
-เพื่อสนับสนุนเปนเงินอุดหนุน
การจัดสวัสดิการชุมชนตําบล
หมากแขง

ตัวชี้วัด
(KPI)
-จํานวนกิจกรรม
โครงการของชุมชน
ไดรับงบประมาณ
อุดหนุน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-ชุมชนจัดตั้งตามระเบียบของ
เทศบาลนครอุดรธานีไดรับ
งบประมาณสนับสนุนในการ
ดําเนินงานเกิดประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน ในดานการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจการสงเสริม
สุขภาพและสิ่งแวดลอม
-เกิดขวัญและกําลังใจตอแกนนํา
องคกรชุมชนประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนของตน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
(งานพัฒนาชุมชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. ยุทธศาสตร การบริการประชาชนดวยหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ
5.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาแบบประชารัฐ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
3 โครงการจัดทําแผนชุมชน -เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
-จัดอบรมสัมมนา การเปดเวที
100,000
100,000
100,000
ชุมชนทุกชุมชนมีกระบวนการ การจัดทําแผนชุมชน และ
(59 =
จัดทําแผนชุมชนที่มีประสิทธิ สนับสนุนวัสดุอุปกรณสําหรับ
100,000)
ภพสอดคลองสําหรับการ
การจัดทําแผนชุมชนในเขต
(58 =
พัฒนาชุมชน
เทศบาลนครอุดรธานี ทั้ง 103
700,000)
-เพื่อเปนการสรางความ
ชุมชน
เขมแข็งของชุมชนดาน
กระบวนการแผนชุมชน
-เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
และการแกไขปญหา โดยเนน
ใหชุมชนมีบทบาทสําคัญในการ
แกไขปญหาในทองถิ่นตนเอง

ตัวชี้วัด
(KPI)
-แผนชุมชน
103 ชุมชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-ประชาชนในชุมชนไดรวมระดม
ความคิด แลกเปลี่ยนความรู
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
รวมตัดสินใจ รวมกันกําหนด
แนวทางการแกไขปญหาและ
พัฒนาชุมชน
-มีแผนชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน
ของตนเอง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม
(งานพัฒนาชุมชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. ยุทธศาสตร การบริการประชาชนดวยหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ
5.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาแบบประชารัฐ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
4 โครงการจัดตั้งชุมชนและ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ -แบงแยกชุมชนใหมและจัดการ
200,000
200,000
200,000
เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน บริหารจัดการชุมชนที่มีขนาด จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
(59 =
ใหญและรองรับการขยายตัว สําหรับชุมชนที่จัดตั้งใหม ตองมี
100,000)
ของเมืองใหสามารถจัดตั้งชุมชน
การจัดการจัดตั้งใหม ตาม
(58 =
ใหมใหมีความเหมาะสม
หนังสือสั่งการ
500,000)
-เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
สรางองคกรแกนนําชุมชนเพื่อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0413/ว 398 ลว.18 มี.ค.2531
การแกไขปญหาและพัฒนา
ชุมชน
เรื่องการจัดตั้งชุมชนยอยเพื่อ
-เพื่อจัดใหมีการจัดตั้ง
พัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล
คณะกรรมการชุมชนสําหรับ
ชุมชนที่จัดตั้งใหมหรือชุมชนที่
ตองจัดใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการชุมชน ตาม
หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0413/ว398 ลงวันที่ 18
มีนาคม 2531 เรื่องการจัดตั้ง
ชุมชน

ตัวชี้วัด
(KPI)
-คณะกรรมการ
ชุมชนของชุมชนที่
จัดตั้งใหมและที่หมด
วาระ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานีไดรับการบริการอยาง
ทั่วถึงและมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม
แกการพัฒนา
-เกิดเครือขายการพัฒนาชุมชนไป
พรอมๆ กันทุกชุมชน
-ชุมชนมีการบริหารงานในรูปแบบ
คณะกรรมการชุมชนซึ่งเปนองคกร
แกนนําในการพัฒนาชุมชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม
(งานพัฒนาชุมชน)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลนครอุดรธานี
(พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
กองสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วย
พอเพียง
3.3 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการดํารงชีวิตของคนเมือง
เศรษฐกิจพอเพียง
3.4 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบสังคมสังเคราะห์และ
3.5 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้าน
3.6 แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต

2560
2561
2562
รวม 3 ปี
จํานว งบประมาณ จํานว งบประมาณ จํานว งบประมาณ จํานว งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
น
น
น
น
โครง
โครง
โครง
โครง
การ
การ
การ
การ
3

2,200,000

3

2,200,000

3

2,200,000

9

6 ,6 00,000

7
1
1

119,250,000
300,000
100,000

7
1
1

119,250,000
300,000
100,000

7
1
1

119,250,000
300,000
100,000

21
3
3

357,750,000
900,000
300,000

รวม
4. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม
4.3 แนวทางการพัฒนา : � พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
และผลิตภัณฑ์ชุมชน

12

121,850,000

12

121,850,000

12

121,850,000

36

365,550,000

1

300,000

1

300,000

1

300,000

3

900,000

รวม
5. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิ
และบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ
5.1 แนวทางการพัฒนา : เพิ�มประสิทธิภาพการให้บริการ
5.3 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
ในการพัฒนาแบบประชารัฐ

1

300,000

1

300,000

1

300,000

3

900,000

1
4

1,000,000
4,36 0,000

1
3

1,000,000
2,300,000

1
3

1,000,000
2,300,000

3
10

3,000,000
8,96 0,000

รวม

5

5,360,000

4

3,300,000

4

3,300,000

13

11,960,000

รวมกองสวัสดิการสังคม

18

127,510,000

17

125,450,000

17

125,450,000

52

378,410,000

