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9. ประชาชนมีองค์ความรู้ และมีส่วนร่วมต้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
10. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบำรุงรักษา  
11. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่  
12. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย จากการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
13. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย จากการใช้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า 

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
14. ประชาชนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  

  2.2.22    ยุทธศาสตร์ของเทศยุทธศาสตร์ของเทศบาบาลนครอุบลราชธานีลนครอุบลราชธานี  
  

นโยบายผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี 
1. นโยบายด้านการบริหาร 

1.1 มุ่งให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน
ทุกคน ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “หากทุกส่วน ให้ความร่วมมือ ภารกิจใดๆ ย่อมสำเร็จตามเป้าหมาย” หรือยึด
หลักการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และรว่มตรวจสอบ 

1.2 ให้ความสำคัญกับบุคลากร ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ทุกระดับ ถือว่าเขาเหล่านั้นเป็น
กลไกอันสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือการนำนโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อพ่ีน้องประชาชน มุ่งส่งเสริม ความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานเทศบาล ตามความเหมาะสม  

1.3 ใช้หลักการ “บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” เช่น ยึดหลักและแนวทางในการบริหารภายใต้
หลัก “ธรรมาภิบาล” 

1.4 ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมุ่งขจัดปัญหาทุจริต คอรัปชั่นในทุกระดับ เน้นระบบ
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

1.5 ให้ความสำคัญกับชุมชนในเขตเทศบาล เปิดโอกาสและส่งเสริม ให้ชุมชนมีบทบาทผลักดัน
แนวคิดด้านการพัฒนา ภายใต้หลักการ 1 ชุมชน 1 นโยบาย เพราะชุมชนเท่านั้นที่ทราบและเข้าใจปัญหาของ
ชุมชน 

1.6 ให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งพ้ืนฐานสำคัญของจังหวัด อุบลราชธานี เป็นแหล่ง
อารยธรรมเจรญิมาตั้งแต่อดีต ดังนั้นต้องรักษาและธำรงไว้ให้เจริญงอกงามต่อไป 

2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 ระบบสาธารณูปโภคทุกๆ ด้าน ต้องได้รับการพัฒนา ไฟฟ้าส่องสว่างทุกตรอก ทุกซอย ทุก

ถนน ระบบประปาต้องมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการอย่างทั่วถึง โดยจะสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ดังกล่าว ดำเนินการอย่างเปน็รปูธรรม 

2.2 พัฒนาและแก้ไขระบบระบายน้ำ ระบบคลองส่งน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำ ให้ใช้การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แก้ปัญหาน้ำท่วมขังให้หมดไป 
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2.3.พัฒนาถนน ทางสัญจรทุกตรอก ซอย ให้เดินทางโดยสะดวกปลอดภัย ถนนทุกถนน ซอยทุก
ซอย ต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลัน ขจัดหลุมบ่อและสิ่งกีดขวางถนน ลดอุบัติเหตุทางถนน 

2.4 เพ่ิมเส้นทางจราจรทางลัดให้ประชาชนได้รับความสะดวก ลดการแออัดของการจราจร 
โดยเฉพาะจะพัฒนาถนนเลียบห้วยวังนอง และถนนเลียบแม่น้ำมูล ถนนเลียบบุง่กาแซว ให้สำเร็จโดยเร็ว 

2.5 จัดการระบบการจราจรให้มีประสิทธิภาพ ลดเวลาการเดินทาง ของประชาชนสู่เป้าหมายให้
ลดลง 25% ทั้งนี้จะประสานการปฏิบัติ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างรวดเร็ว 

3. นโยบายด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม  
3.1 ส่งเสริมจัดการศึกษา มุ่งให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีและทั่วถึงให้ความสำคัญกับ

สื่อการสอนและเทคโนโลยีด้านการศึกษา มุ่งส่งเสริมให้มกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 มุ่งพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้เป็นสถานศึกษาที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชน ในเขตเทศบาล พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาทุกระดับ เพ่ือให้เขาเหล่านั้นมีองค์
ความรู้ทีจ่ะมาถ่ายทอดแก่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

3.3 ให้ความสำคัญกับบทบาทสตรี ให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้ได้รับ การบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม 

เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ติดเชื้อ โรคอันตราย เป็นต้น 
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาชีพ ให้กับคนในชุมชน ให้มีรายได้ เพียงพอ สำหรับการเลี้ยงชีพ

ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 
3.6 มุ่งส่งเสริมงานประเพณีของท้องถิ่น ให้มีความยิ่งใหญ่ ตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว ตลอดจน

ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3.7.ป้องกันและปราบปราม สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน ในการหลีกเลี่ยง ขจัดปัญหายาเสพติดทุก

รูปแบบและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพเป็นพลังที่เข้มแข็งแก่ชุมชนและ
ประเทศชาติต่อไป 

4. นโยบายด้านการสาธารณสุขและกีฬา 
4.1 ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระงับและป้องกันโรคระบาด

รุนแรง โดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)และโรคอ่ืนๆ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับภูมิคุ้มกันอย่างทั่วถึง
โดยเร็ว 

4.2 พัฒนาการบริการ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศบาลประจำศูนย์บริการ สาธารณสุข เพ่ือทำหน้าที่
อำนวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล เมื่อมารับบริการตลอดเวลา 

4.3.พัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถของศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลที่มีอยู่แล้ว 
ให้บริการในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้านการป้องกันและรักษาอนามัยส่วนบุคคล อนามัยชุมชน ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
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4.4 กำกับดูแลส่งเสริมให้เด็กแรกเกิด สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย และกลุ่มผู้สูงอายุ ภายใต้การดูแลของ
ศูนย์บริการได้รับการบริการทางสาธารณสุขอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง 

4.5 พัฒนาตลาดสดและแผงลอยให้สะอาด ปลอดภัย ปลอดมลพิษภายใต้นโยบาย “ตลาดสดน่า
ซื้อ” ของรัฐบาลมุ่งให้ผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย รวมทั้งผู้ขาย ผู้ประกอบการ ให้ได้รับการอบรม 
สำหรับการเป็นผู้ประกอบการที่ดีเพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพัก
หรือท่องเที่ยวในเขตเทศบาล มุ่งส่งเสริมปรับปรุง “ตลาดใหญ่” ให้เป็นแหล่งค้าขายอย่างหลากหลาย 

4.6 ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท ให้มีศักยภาพทัดเทียมกับจังหวัดอ่ืน มุ่งการเป็นตัวแทน
ระดับชาติและส่งเสริมให้มี “ลานกีฬา” ทุกชุมชนทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พ่ีน้องประชาชนเยาวชนได้เล่นกีฬา
เป็นการพักผ่อนหย่อนใจและเป็นผลให้เขาเหล่านั้นห่างไกล จากยาเสพติดและการมั่วสุมทุกประเภท เป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

5. นโยบายด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและการปรับปรุงเมือง 
5.1 ส่งเสริมและกำกับดูแลการรักษาความสะอาดบ้านเมืองให้มีความสะอาดทุกเวลา จัด

เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและการเก็บกวาดขยะมูลฝอยตามตรอกซอยอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นส่งเสริมการบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจร มีระบบการส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือการแปรสภาพขยะเป็นปุ๋ยสำหรับการ
นำมาใช้ประโยชน์ต่อไป 

5.2 ส่งเสริมการดำเนินการจัดการเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพ้ืนที่ 
โดยเน้นเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันรับผิดชอบในการบำบัด 

5.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สภาพภูมิทัศน์ของเขตเทศบาล ให้สวยงามให้เกิดความตื่นตาตื่นใจ
แก่ประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวส่งเสริมการจัดสวนหย่อมตามเกาะกลางถนนหรือหัวมุมถนนให้มีความสวยงาม
และสอดคล้องกับระบบการจราจร พัฒนาโต้รุ่ง ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น Street Food 

5.4 ฟ้ืนฟูสภาพเมืองเก่าให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง โดยมุ่งพัฒนา ให้เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม 
และสถาปัตยกรรมร่วมสมัย (Art City) 

5.5 พัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีให้เป็นเมืองแห่งคาเฟ่ (Café City) อันจะสอดคล้องรับการ
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์    “ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนานครอุบล      
   เป็นเมืองน่าอยูอ่ย่างยั่งยืน ” 
ยุทธศาสตยุทธศาสตร์การพัฒนาร์การพัฒนา    ประกอบด้วย   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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พันธกิจพันธกิจ    
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบจราจร และผังเมือง 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ/สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร 

เเป้าปรป้าประสะสงค์งค์    
1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที ่ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนเกิดความ

สมานฉันท์ อยู่ดีกินดี ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านการ

กีฬาเพ่ือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี 
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีศักยภาพการ

ผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ อนุรักษ์และบริหาร

จัดการทรพัยากรธรรมชาติ 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจาก

หน่วยงานภาครัฐ  

ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด/ค่ค่าเาเป้ป้าหมายาหมาย  
1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80  
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนเกิดความ

สมานฉันท์ อยู่ดีกินดี ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 
3.   จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมคีุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และกีฬาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 80 
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและ

บริการ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 80  
5. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ

จากหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90  

กลยทุธ์/แนวทางการพัฒนา  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร  
3) ปรับปรุงและพัฒนาการวางผังเมือง 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  
1) การแก้ไขปัญหาความยากจนและเพ่ิมรายได้ของประชาชน 
2) ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการให้บริการ 
4) ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส่ง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย 
3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย  
4) ปรับปรุงและพัฒนาแม่น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ 
5) ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของเมือง 
6) ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1) ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
2) ปรับปรงุและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3) จัดระเบียบชุมชนในการสร้างความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4) รณรงค ์ประชาสัมพันธ์ เผยแพรใ่ห้ความรู้ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด 
5) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และให้ความรู้แก่ประชาชน 
6) จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน 
8) ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
9) ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
10) จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
11) ส่งเสริมเอกลักษณ์และประเพณีท้องถิ่น 
12) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา 

13) ส่งเสริมภาครัฐ  เอกชน  ประชาชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
14) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
15) ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสากล และกีฬาพ้ืนบ้าน 
16) ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์

1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
2) ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
3) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
4) ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
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5) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของท้องถิ่น 
6) ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์กับหน่วยงานอื่น 

       ภายในประเทศและต่างประเทศ   
8) ส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหน่วยงาน 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ของเทศบาลนครอุบลราชของเทศบาลนครอุบลราชธาธานีนี 
 

   จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและศักยภาพของเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) เทศบาลฯ ไว้ 3 ประเด็น คือ 
 

1. การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมของเมืองให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สวยงาม และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือให้ประชาชน
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ปลอดภัย 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาให้เป็นเมืองแห่ง
โอกาส เมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เมืองที่มีการจัดการขยะอย่างครบวงจรและ
การใช้พลังงานทดแทน เพ่ือให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในทุกมิติ 

3. การพัฒนาระบบบริหารงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง (Smart City) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ด้านการท่องเที่ยว (Smart Tourism) มุ่งสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และสนองตอบต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ความเความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงสร้างความ

เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

1  
2  
3  

 
 
 
 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ยุทธศาสตร์
ด้านความ
ม่ันคง 

(2) ยุทธศาสตร์
ด้านการสรา้ง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
 

(6) ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 

(3) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

(4) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 
 

(5) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

5) ยุทธศาสตร์

การเสริมสร้าง

ความม่ันคง

แห่งชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสู่

ความม่ันคั่งและ

ยั่งยืน  

 

3) ยุทธศาสตร์
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน   
 

1) ยุทธศาสตร์ 

การเสริมสร้าง

และพัฒนา

ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

 

2) ยุทธศาสตร์
การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม 
 

4) ยทุธศาสตร์การ

เติบโตท่ีเปน็มิตร

กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

6) ยุทธศาสตร์ด้าน

การเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 

และธรรมาภิบาล 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ป ี

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 

1) การส่งเสริม

เกษตรสร้างมูลค่า 

2) เสริมสร้างขีดความสามารถ 

ด้านการค้าการลงทุน 

3) เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ 
ด้านการท่องเท่ียวและกีฬา          

 
   
 
   
การค้า
ชายแดนครบ
วงจรและได้
มาตรฐานสา
กล 

 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดอุบลราชธานี 

1. การพัฒนาเมือง  
น่าอยู่ทันสมัย 

2. ส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัยมูลค่าสูง 

3. พัฒนาศูนย์กลาง
การคา้การลงทุน 

4. ส่งเสริมเมืองท่องเท่ียว
แห่งความสุข 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชวีิต 
 

5. ยุทธศาสตร์
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

5. การส่งเสริม
เศรษฐกิจชีวภาพ 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาล 
นครอุบลราชธานี 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคม และ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารตีประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบบริหารงาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์

4) การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์

5) สร้างการเติบโต 

ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 


