คํานํา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น พ.ศ.2548 กํ า หนดให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
แผนพัฒนาสามป และแผนการดําเนินงาน สําหรับการจัดทําแผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อ
แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา ที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้น ที่ที่จะดํ าเนิน การในปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการดําเนิ น งานในปง บประมาณนั้ น
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ
การทํางานระหวางหนวยงาน อีกทั้งยังจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป
มีความสะดวกมากขึ้นดวย
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลนครอุดรธานี
ฉบับนี้ เปนแผนการดําเนินงานที่รวบรวมขอมูล จากทุกหนวยงานที่เขามาดําเนินการในพื้นที่ของ
เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลนครอุ ด รธานี ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมก ารพั ฒ นาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ตัวแทน
ประชาคม และภาคี ก ารพั ฒ นาทุ ก ภาคส ว นที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ และมี ส ว นร ว มในการจั ด ทํ า
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

เทศบาลนครอุดรธานี
พฤศจิกายน 2558

สวนที่ 1 บทนํา
แผนการดําเนินงาน เปนเอกสารที่แสดงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุใน
แผนการดําเนินงานมีที่มาจาก
1. งบประมาณรายจายประจําป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี)
3. โครงการ / กิ จกรรมการพั ฒ นาของหนว ยราชการส ว นกลาง ส ว นภู มิ ภ าค หรื อ
หนว ยงานอื่น ๆ ที่ดํ าเนินการในพื้นที่ขององคก รปกครองสว นทอ งถิ่น (สําหรับ องคก ารบริหารสว น
จังหวัด ใหรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ
หนวยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะ การดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปน
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยัง
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4. โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวา
จะเกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่
1.1 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
การจัดทําแผนการดําเนินงาน มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณนั้น เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางาน
กับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน อีกทั้งยังจะ
เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.2 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
1. คณะกรรมการสนับ สนุนการจัด ทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ
ที่ ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น แล ว จั ด ทํ า ร า งแผนการดํ า เนิ น งานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร
ทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
1.3 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1. องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ร ายละเอี ย ดของแผนงาน/โครงการพั ฒ นาที่ จ ะ
ดําเนินการจริงในพื้นที่
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางในการดําเนินงานและมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ําซอ นของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางานรวมกับ
หนวยงานอื่น
3. เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการบริ ห ารงานของผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เพื่ อ ควบคุ ม การ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ภาพแสดงลําดับการจัดทําแผนพัฒนา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
และแผนการดําเนินงาน

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป

แผนการดําเนินงาน

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2559
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรการพัฒนา

จํานวนโครงการ

คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการ

ของโครงการทั้งหมด

20

8.81

งบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

1. ยุทธศาสตร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจราจรและการขนสง
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงขายถนน การขนสง ระบบความ

50,450,300

12.50

ปลอดภัยทางถนน และจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตอการขนสง
1.3 แนวทางการพัฒนา ขยายเสนทางระบบขนสงสาธารณะ พัฒนาสถานีขนสง

สํานักการชาง
สํานักปลัดเทศบาล

1

0.44

1,803,000

0.44

6

2.64

5,107,000

1.26

27

11.90

57,360,300

14.21

2.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

1

0.44

28,606,500

7.09

สํานักการชาง

2.2 แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกการใชทรัพยากร และสงเสริมความรวมมือ

1

0.44

2,243,050

0.56

สํานักการสาธารณสุขฯ

1

0.44

200,000

0.05

3

1.32

36,090,600

8.94

7

3.08

1,110,000

0.28

13

5.73

68,250,150

16.90

และจุดเปลี่ยนถายพาหนะ
1.5 แนวทางการพัฒนา ติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมพื้นที่
รวม
2. ยุทธศาสตร ผังเมือง การใชที่ดินและจัดการสิ่งแวดลอม

ของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม
2.3 แนวทางการพัฒนา กําหนดมาตรการทางผังเมืองในการใชประโยชนที่ดิน
วางแผนและจัดทําผังปรับปรุงเพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนาเมือง
2.6 แนวทางการพัฒนา ลดมลพิษทางอากาศ เสียง และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย
2.8 แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกการใชทรัพยากร และสงเสริมความรวมมือ
ของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม
รวม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2559
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรการพัฒนา

จํานวนโครงการ

คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการ

ของโครงการทั้งหมด

25

11.01

งบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

3. ยุทธศาตร เมืองอยูดีมีสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมประสิทธิภาพและพัฒนาการใหบริการสุขภาพ

10,300,700

2.55

ของศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยสุขภาพชุมชน ระบบเครือขายฯ

กองการแพทย
กองวิชาการและแผนงาน

3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค

9

3.96

1,626,400

0.40

กองสวัสดิการสังคม

3.3 แนวทางการพัฒนา สรางสุขภาวะของสถานประกอบการและรานอาหาร

9

3.96

1,616,350

0.40

สํานักการศึกษา

3.4 แนวทางการพัฒนา ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

7

3.08

8,946,900

2.22

สํานักปลัดเทศบาล

3.5 แนวทางการพัฒนา รณรงคลดอัตราการดื่มสุราและสูบบุหรี่ เพื่อปองกันและ

2

0.88

300,000

0.07

สํานักการสาธารณสุขฯ

3.6 แนวทางการพัฒนา สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

6

2.64

991,000

0.25

3.7 แนวทางการพัฒนา สงเสริมระบบสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ

4

1.76

650,000

0.16

3.8 แนวทางการพัฒนา สงเสริมกิจกรรมการสรางสุขภาพกายและสุขภาพจิต

15

6.61

5,590,650

1.38

77

33.92

30,022,000

7.44

ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

เพื่อเสริมสราง ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง

รวม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2559
เทศบาลนครอุดรธานี
จํานวนโครงการ

คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการ

ของโครงการทั้งหมด

4.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการคา การลงทุนที่กาวหนาในระดับภูมิภาค

1

0.44

200,000

0.05

สํานักปลัดเทศบาล

4.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการตลาด จัดหาแหลงทุน การจัดตั้งกลุม

1

0.44

50,000

0.01

กองสวัสดิการสังคม

2

0.88

2,100,000

0.52

3

1.32

450,000

0.11

7

3.08

2,800,000

0.70

ยุทธศาสตรการพัฒนา

งบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

4. ยุทธศาสตร สงเสริมเศรษฐกิจ การคาการลงทุน และการทองเที่ยว

เพื่อพัฒนาอาชีพ สงเสริมการผลิต เพิ่มชองทางการจําหนายสินคา
และเพิ่มการจางงานในทองถิ่น
4.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชนตามหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง
4.4 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการใหความรู และถายทอดเทคโนโลยี
ในการประกอบอาชีพ การจัดการดานการตลาด ใหแก เด็ก เยาวชน
ประชาชนในทองถิ่นฯ

รวม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2559
เทศบาลนครอุดรธานี
จํานวนโครงการ

คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการ

ของโครงการทั้งหมด

5.1 แนวทางการพัฒนา จัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและในโรงเรียน

1

0.44

200,000

0.05

สํานักการศึกษา

5.2 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมปลาย

13

5.73

15,427,600

3.82

กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนา

งบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

5. ยุทธศาสตร การศึกษา กีฬาและนันทนาการ

การฝกอบรมอาชีพใหไดตามมาตรฐานชาติฯ
5.4 แนวทางการพัฒนา จัดทําเกณฑมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

กองวิชาการและแผนงาน
2

0.88

400,000

0.10

2

0.88

600,000

0.15

1

0.44

900,000

0.22

3

1.32

140,818,800

34.88

6

2.64

1,100,000

0.27

2

0.88

7,532,700

1.87

7

3.08

14,283,500

3.54

อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน โดยรวมถึงสาระของหลักสูตรแกนกลางฯ
5.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและผลงานที่สรางสรรค
5.6 แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรม ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
ดวยการฝกปฏิบัติใหคิดเปนทําเปน
5.7 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษาในทองถิ่น
5.8 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการวิจัย การผลิต และพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา รวมถึงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาฯ
5.9 แนวทางการพัฒนา จัดตั้งและสนับสนุนใหมีศูนยเยาวชน ลานกีฬา
สนามกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจฯ
5.10 แนวทางการพัฒนา สงเสริมหรือจัดใหมีการแขงขันกิจกรรมนันทนาการ
และกีฬาประเภทตางๆ การจัดกีฬาเพื่อมวลชน กีฬาพื้นเมืองฯ

สํานักการชาง

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2559
เทศบาลนครอุดรธานี
จํานวนโครงการ

คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการ

ของโครงการทั้งหมด

5.11 แนวทางการพัฒนา การฝกกีฬาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการเผยแพรความรู
และสรางจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนดานการออกกําลังกาย กีฬา นันทนาการฯ

1

0.44

2,000,000

0.50

5.12 แนวทางการพัฒนา ดําเนินการจัดตั้ง ตลอดทั้งใหการสนับสนุน
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต เชน หองสมุด สวนสาธารณะ สวนสัตวฯ

4

1.76

4,301,500

1.07

5.13 แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการสราง

3

1.32

716,500

0.18

45

19.82

188,280,600

46.63

ยุทธศาสตรการพัฒนา

งบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

ระเบียบวินัย ความเปนไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เชน คายเยาวชนฯ
รวม
6. ยุทธศาสตร การสรางสมานฉันทและสงเสริมสันติสุข
6.1 แนวทางการพัฒนา เสริมสรางความสามัคคีในชุมชนและ

สํานักการชาง
4

1.76

9,100,000

2.25

สงเสริมการอยูรวมกันอยางมีความสุขตามนโยบายการปรองดองแหงชาติฯ

สํานักปลัดเทศบาล
กองทะเบียนราษฎรฯ
กองวิชาการและแผนงาน

รวม

4

1.76

9,100,000

2.25

2

0.88

1,200,000

0.30

7. ยุทธศาสตร เมืองวัฒนธรรม
7.2 แนวทางการพัฒนา จัดตั้งหรือสงเสริมใหมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น
พิพิธภัณฑพื้นบาน เพื่อรวบรวมศิลปวัตถุ และแหลงขอมูลฯ
7.4 แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

สํานักปลัดเทศบาล
4

1.76

9,450,000

2.34

6

2.64

10,650,000

2.64

จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยใหคงอยูฯ
รวม

สํานักการศึกษา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2559
เทศบาลนครอุดรธานี
ยุทธศาสตรการพัฒนา

จํานวนโครงการ

คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการ

ของโครงการทั้งหมด

7

3.08

งบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

8. ยุทธศาสตร เมืองธรรมาภิบาล
8.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสรางโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมคิด

1,950,000

0.48

และวางแผนพัฒนาเมือง

กองการแพทย
กองวิชาการและแผนงาน

8.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจการสาธารณะ

5

2.20

11,091,000

2.75

กองสวัสดิการสังคม

8.3 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีระบบรองเรียนและรับเรื่องรองทุกข เปดเวที

2

0.88

900,000

0.22

กองทะเบียนราษฎรฯ

สาธารณะใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องตางๆ
8.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการเผยแพรขอมูล/ขาวสาร/เอกสาร

สํานักการคลัง
5

2.20

4,625,000

1.15

ไปสูสาธารณะ สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบฯ

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา

8.6 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบขอมูลเพื่อเมืองนาอยู

6

2.64

4,355,000

1.26

สํานักการชาง

8.7 แนวทางการพัฒนา พัฒนาทัศนคติ จิตสํานึกที่ดี และศักยภาพของบุคลากร

5

2.20

1,960,000

0.49

สํานักการสาธารณสุขฯ

5

2.20

8,230,000

2.04

8.9 แนวทางการพัฒนา สงเสริมความเปนเลิศดานการบริการสาธารณะ

6

2.64

2,263,000

0.56

8.10 แนวทางการพัฒนา พัฒนารายไดของเทศบาลโดยอยูบนพื้นฐานของความ

7

3.08

1,900,100

0.47

รวม

48

21.15

37,274,100

9.23

รวมทั้งสิ้น

227

100.00

403,737,150

100.00

รวมถึงการพัฒนาวิธีการทํางานรวมกันภายในองคกร
8.8 แนวทางการพัฒนา กอสรางปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดหายานพาหนะครุภัณฑ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ยุติธรรมและสอดคลองตามสภาพเศรษฐกิจ

