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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
1) แนวทางการพัฒนาการแกไขปญหาความยากจนและเพิ่มรายไดของประชาชน
โครงการ

ที่

1 โครงการสงเสริมอาชีพ
ประชาชน
(เสนอโดยชุมชนวัดพระธาตุ

วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนไดมีอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได และลดปญหา
การวางงาน

หนองบัว 1,2)

- เพื่อแกไขปญหาความยากจน
โดยการใหคําแนะนําชุมชน
(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชนภายใน ในการวิเคราะห แกไข ปญหา
โดยใชการจัดทําบัญชีครัวเรือน
เขตเทศบาล)
เปนเครื่องมือในการเขาถึงปญหา
และความตองการที่แทจริง
ของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

- จัดฝกอบรมและสงเสริมอาชีพตางๆ ใหแก
200,000 200,000 200,000 - ประชาชนไดมีอาชีพเสริม
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพิ่มรายได และลดปญหา
การวางงาน
จํานวน 106 ชุมชน เชน หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผา,
หลักสูตรทําของที่ระลึก ฯลฯ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
- งานสงเสริมอาชีพ

กองสวัสดิการสังคม

2 โครงการ " บําบัดทุกข
บํารุงสุขแบบ ABC "

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเขตเทศบาล 360,000 360,000 360,000 - ชุมชนสามารถวิเคราะห
จํานวน106ชุมชนกลุมเปาหมายประกอบดวย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แกไขปญหาความยากจน
ผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ภายในชุมชนและเสริมสราง
ประชาชนในเขตเทศบาล และเจาหนาที่ที่
ชุมชนใหเขมแข็งได โดย
เกี่ยวของ
ใชการจัดทําบัญชีครัวเรือน
- สํารวจขอมูลตามแบบบันทึกบัญชีครัวเรือน
เปนเครื่องมือในการเขาถึง
(แบบ ABC) จํานวน 106 ชุมชน
ปญหาและความตองการ

3 โครงการประกวดผักสวน - เพื่อใหประชาชนมีความรู
ครัวรั้วกินได (ตามโครงการ เกีย่ วกับการปลูกพืชผักสวนครัว
พระราชดําริ)
และเปนการสรางจิตสํานึกให
ประชาชนอยูอยางพอเพียง
(เสนอโดยชุมชนดอนเจาปู

- จัดใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการปลูกพืช 50,000
50,000
50,000 - ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ - งานพัฒนาชุมชน
ผักสวนครัวภายในเขตเทศบาล โดยมีกิจกรรม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การปลูกพืชผักสวนครัวและ กองสวัสดิการสังคม
ดังนี้
เปนการสรางจิตสํานึกให
1. จัดอบรมใหความรู
ประชาชนอยูอยางพอเพียง
2. เงินรางวัลในการประกวด

ทองแดง)

- งานสงเสริมอาชีพ

กองสวัสดิการสังคม
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2) แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและการใหบริการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการเยาวชนฮักบาน
- เพื่อใหเยาวชนไดทราบถึง
- จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานใหกับ
แพงเมือง สืบสานหมองเที่ยว ประวัติความเปนมาของจังหวัด นักเรียนในเขตเทศบาลฯ จํานวน 100 คน
(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน
อุบลฯ และมีสวนรวมในการ
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน
ภายในเขตเทศบาล)
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น และนําความรูไปเผยแพร
แกผูอื่นได
- เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการ
ทองเที่ยว และเผยแพร
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและ

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

50,000
50,000
50,000 - เยาวชนไดทราบถึงประวัติ - ฝายสงเสริมการทองเที่ยว
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความเปนมาของจังหวัดอุบลฯ สํานักปลัดเทศบาล
และมีสวนรวมในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
- บุคลากรดานการทองเที่ยวได
รับความรูเพิ่มมากขึ้น สามารถ
เผยแพรประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวไดเพิ่มขึ้น

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดอุบลฯ

5 โครงการจัดตั้งกองอํานวย - เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติ
การรวมเทศบาลนครอุบล งานตามแผนยุทธศาสตร
ราชธานี และตํารวจ
การทองเที่ยวของจังหวัด
ทองเที่ยวอุบลราชธานี
- เพื่อประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวและอํานวย
ความสะดวก ความปลอดภัย
นักทองเที่ยวในการเที่ยวชมงาน
ประเพณีแหเทียนพรรษา
จังหวัดอุบลราชธานี

- สนับสนุนคาใชจายในการจัดตั้ง
30,000
30,000
30,000 - สนับสนุนการปฎิบัติงานตาม - ฝายสงเสริมการทองเที่ยว
กองอํานวยการรวมเทศบาลนครอุบลฯ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ยุทธศาสตรการทองเที่ยวของ สํานักปลัดเทศบาล
และตํารวจทองเที่ยวบริเวณถนนศรีณรงค
จังหวัด
- นักทองเที่ยวไดรับความสะดวก
หนาสํานักงานเทศบาลฯในชวงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
และความปลอดภัยในการเที่ยว
ชมงานประเพณีแหเทียนพรรษา
จังหวัดอุบลราชธานี
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โครงการ

6 โครงการจัดทําสื่อ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เพื่อเปนสื่อประชาสัมพันธ
- จัดทําหนังสือประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 100,000 100,000 100,000 - แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาล - ฝายสงเสริมการทองเที่ยว
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว เผยแพรขอมูลการทองเที่ยว
เทศกาลงานประเพณี และขอมูลดานการ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) นครอุบลฯ และภายในจังหวัด สํานักปลัดเทศบาล
อุบลราชธานี เปนที่รูจักแพรหลาย
(เสนอโดยชุมชนศาลาประชาคม) ในเขตเทศบาลและจังหวัดอุบลฯ ทองเที่ยว
- ชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยว
- เพื่อสงเสริมใหจังหวัดอุบลฯมี
รายไดจากดานการทองเที่ยว
มากขึน้
- เพื่อเปนการอํานวยความ
- มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา
สะดวกใหกับนักทองเที่ยว
ทองเที่ยวมากขึ้น
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3) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

7 โครงการศึกษาความเหมาะสม - เพื่อศึกษาการวางแผน และการ
ระบบขนสงสาธารณะ (รถราง) บริการระบบขนสงสาธารณะ
(รถราง)ของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี
- เพื่อลดการใชทรัพยากรและ
เชื้อเพลิงที่กอใหเกิดภาวะโลกรอน
และกระตุนเศรษฐกิจภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จางที่ปรึกษาบริษัทเอกชน หรือสถาบัน
การศึกษาดําเนินการศึกษาความเหมาะสม
แผนงานและโครงการที่เกี่ยวของกับระบบ
การขนสงที่ยั่งยืนและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
ของระบบขนสงสาธารณะ (รถราง) เทศบาล
นครอุบลราชธานี

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000,000
(งบเทศบาล)

-

-

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- การจราจรเกิดความคลองตัว - สํานักการชาง
และเพิ่มชองทางการขนสง
ชวยใหผูใชบริการเดินทางได
สะดวก ปลอดภัย
- ลดการใชยานพาหนะสวน
บุคคลและชวยใหการจราจร
ในพื้นที่มีความคลองตัว
- ลดการใชทรัพยากรและ
เชื้อเพลิงที่กอใหเกิดภาวะโลกรอน
และกระตุนเศรษฐกิจภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี

