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คำนำ 

 
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มีพันธกิจในการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ( Industry ๔.๐) โดยกำกับ ดูแล ส่งเสริม 
พัฒนา ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด รวมทั้งการเพ่ิมผลิตภาพปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมให้สามารถ
แข่งขันได้ และอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

  เพ่ือให้ทิศทางการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนระดับ ๓ ของกระทรวงอุตสาหกรรมและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องตามกรอบ
แนวคิดและนโยบายในระดับต่าง  ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการดำเนินงานของ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพ่ือนำไปกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
อุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๖๓ จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
การกำหนดทิศทางในการยกระดับอุตสาหกรรมต่อไป 

 
 

                                              คณะผู้จัดทำ 
                                              กลุ่มนโยบายและแผนงาน 

                                             สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ปี 2564 หน้าท่ี ๓ 

 

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดอุดรธานี ปี 2564 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี  จัดทำขึ้นเ พ่ือเป็น 
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี โดยมีกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคง และนโยบายระดับ
กระทรวง แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงใน
ทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปมากขึ้น มุ่ งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่
แท้จริง ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม (SWOT Analysis & TOWs 
Matrix) ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรม จากการวิเคราะห์ดังกล่าวนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
แนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เพ่ือ
กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน ควบคู่กับการ
กำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ตามภารกิจของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ก่อให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพ 
มูลค่าและมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ในเวทีโลกโดยมี
ขอบเขตดังนี ้

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งสู่อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อย่างสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
พันธกิจ 

๑. กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่กฎหมายว่า 
ด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ และท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๒. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
 ๓. บูรณาการการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

แผนปฏิบัติราชการ 

เรื่องท่ี 1 การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
เพ่ือผลักดันนโยบายและแผนระดับต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับ  และมีระบบการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำกับการปฏิบัติงาน
และทบทวนแผนขององค์กรต่อไป โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1) ผลักดันนโยบายและแผนระดับต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
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เรื่องท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม 
เพ่ืออำนวยความสะดวกในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
1) อำนวยความสะดวกในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ 

การแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในภูมิภาค 
2) บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นท่ีในการพัฒนาธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 

เรื่องท่ี 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือกำกับดูแลสถานประกอบการให้ดำเนินการตามกฎหมายและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับ

สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  โดยมีแนวทางการพัฒนา
ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบกลไกในการกำกับ ดูแล ภาคอุตสาหกรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
2) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

    3) พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและ 
ชุมชน 

4) เชื่อมโยงและเสริมสร้างความเข้าใจการประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนและท้องถิ่น 

เรื่องท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการและสร้างความพร้อมของบุคลากรให้สามารถบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
1) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 
2) บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมสำหรับการบริหาร และการบริการได้อย่าง

ถูกต้องและรวดเร็ว 
4) ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ

ราชการ 
5) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
 

                                                                  . 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑)  เป้าหมาย 

 เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
  เสถียรภาพและยั่งยืน 

 เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒)  ประเด็นยุทธศาสตร์  
      ป.1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

            (เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป)   
 ป.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 (สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึง
 ข้อมูลปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ) 

  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มีพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่  การกำกับ ควบคุม ดูแล และ
ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วย พิกัด
อัตราค่าภาคหลวงแร่ และที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ และ
วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และบูรณาการการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม โดยกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “มุ่งสู่อุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร อย่างสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม”โดยมี
แผนปฏิบัติราชการที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านดังกล่าว ได้แก่ แผนงานเพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม  การยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค โดยมีแนวทางในการอำนวยความสะดวกในด้านการ
ลงทุนการประกอบกิจการ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในภูมิภาค บูรณาการกับหน่วยงานในพ้ืนที่ในการ
พัฒนาธุรกิจภาคอุตสาหกรรมบูรณาการการจัดการผังเมืองในพ้ืนที่ให้เหมาะสม  

 ๒)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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  (๑) เป้าหมาย  
 เป้าหมายที ่1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ

วัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
 เป้าหมายที ่2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

ลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

 เป้าหมายที ่3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

เป้าหมายที ่4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้าน   
                  ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการ    
                  มีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

 (๒)  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ป.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  (เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ

สร้างความสามารถในการแข่งขัน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและ
แหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

 ป.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 (ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพ

ภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 

 ป.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
  ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 (จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมิ
นิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  พัฒนาพ้ืนที่ เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง
ระบบให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  พัฒนา
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น) 

  (๓)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มีแผนปฏิบัติราชการที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการกำกับดูแลสถานประกอบการให้ดำเนินการตามกฎหมาย
และส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบกลไกใน
การกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบ
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สิ่งแวดล้อมให้มีส่วนร่วมของชุมชน เชื่อมโยงและเสริมสร้างความเข้าใจการ
ประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนและท้องถิ่น เพ่ิมประสิทธิภาพการ กำกับ
ดูแล และส่งเสริมการประกอบการเหมืองแร่ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความ
ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลให้เกิด
การยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมสู่
อุตสาหกรรมสีเขียวเสริมสร้างศักยภาพเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  การจัดทำ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) เชื่อมโยงอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) พัฒนาแนวทางการดาเนินการเรื่องร้องเรียนจากการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

 3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (๑)  เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
 ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก
 รวดเร็ว โปร่งใส 
เป้าหมายที ่2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 เป้าหมายที ่3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (๒)  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ป.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้ 

บริการ อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการ
ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้) 

 ป.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น  ทุกภารกิจ  และทุกพ้ืนที่ 

 (ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ  ระบบติดตาม     
                                           ประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ) 
 ป.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค 
 ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม) 
 ป.4 ภาครัฐมีความทันสมัย (องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทใน

การพัฒนาประเทศ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย) 
 ป.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก      
  มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
 ป.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บุคลากร
  ภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต) 

 (๓)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มีแผนปฏิบัติราชการที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐเพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการและสร้างความพร้อมของบุคลากร
ให้สามารถบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 
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บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความพร้อมสำหรับการบริหารและการบริการได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการ
ให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เน้นการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ให้มีคุณธรรมและมีความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒  
 ๒.๒.๑  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  2.2.1.1 ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
• เป้าหมาย : ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุค

ใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

- สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 45 

๒) แผนย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

• แนวทางการพัฒนา 
- สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณ

ของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับ
สินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตรา
สินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการวิเคราะห์ และ
มีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงคำนึงถึงการ
ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการ
วางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบประกันความเสี่ยงภัยของ
สินค้าและบริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงใน
การดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจ
อย่างมีธรรมาภิบาล                                                                  

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศ

ไทยเพ่ิมข้ึน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
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- อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น ขยายตัว  
ร้อยละ ๑๐ 

 3) แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
• แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ ครอบคลุมวงจร
ธุ รกิ จที่ มี ความหลากหลายและน่ า เชื่ อถือทั้ งในและ
ต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ๆ และบูรณาการ
การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
แพลตฟอร์มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศ 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม อาทิ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

- สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ช่วยเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและระบบการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการให้ความรู้ในการเข้าถึง
บริการทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินของทุกภาคส่วน
อย่างทั่วถึง 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
 - เป้าหมายที่ 1 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปี

เพ่ิมข้ึน  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

 - อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ ไม่ใช่รายใหญ่
ขยายตัว ร้อยละ 10  

 2.2.1.2 ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
• เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็น

ที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
• เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วย

การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

- ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
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 2) แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนา 

 - พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

- กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบ
ระบบการบริหารงานใหม่  ให้มีความยืดหยุ่น  คล่องตัว 
กระชับ ทันสมัย 

• เป้าหมายของแผนย่อย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 - สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย 

ไมน่้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 

 2.2.1.3 ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ดัชนีการรับรู้การทุจริต

ของประเทศไทย อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ และ/หรือได้คะแนน
ไม่ตำ่กว่า ๕๐ คะแนน 

 2) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• แนวทางการพัฒนา 

- ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรม
สุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 

 - ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

 - ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
 - ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 - คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 

 80 (๘๕ คะแนนขึ้นไป) 
 - จำนวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลงร้อยละ ๑๐ 
 - จำนวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน  เช่น จำนวนข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)  ลดลงร้อยละ ๑๐ 
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 - จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำการ
ทุจริตลดลงร้อยละ ๑๐ 

 

 

 

๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  
 2.2.2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

 ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 

 หัวข้อที ่๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) 
 ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 : อุตสาหกรรมอาหาร 
 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1๓ : การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี - 
 Big data (สนับสนุน) 

 ประเด็นการปฏิรูปที่ 16 : การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - 
 วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 
 (สนับสนุน) 
 หัวข้อย่อย 1.2 : การรวมกลุ่มในภูมิภาค 
 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : Regional Integration Committee 
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่ม 
 ในภูมิภาค  

 หัวข้อที ่ 2  การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

 หัวข้อย่อย ๒.๒ : การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน 
 ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : การพัฒนาธุรกิจชุมชน 

 หัวข้อที ่๓ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 

 หัวข้อย่อย ๓.๓ : การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ 
 การมาตรฐาน และนวัตกรรม 

 หัวข้อย่อย ๓.๔ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริม 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs 

 2.2.2.2 การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ทรัพยากรทางบก 
 ประเด็นย่อยที่ 3 :  ทรัพยากรแร่ 
 ๓.๑ เร่งรัดจัดทำพ้ืนที่ศักยภาพแร่ และเขต 
 แหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง 
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 ๓.๒ พัฒนาเครื่องมือกำกับดูแลการบริหาร
จัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 ๓.๓ สร้างกลไกเพ่ือเสริมศักยภาพของ 
                                                                                    ท้องถิ่นและชุมชน ในการติดตาม   
  ประเด็นย่อยที่ ๒ :  การบริหารเชิงพ้ืนที่ 
 ๒.๑ การบริหารจัดการร่วมกัน 
 ๒.๒ การถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ 
 ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 3.3 การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง 
 3.5 การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง 

 ประเด็นปฏิรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้ 

                                                              มีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นย่อยที ่๑.๔ ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคเอกชน   
                               ในการจัดการขยะอันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง 

 ประเด็นย่อยที ่๑.๕ บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การ 
 ขออนุมัติการก่อสร้าง 
 ประเด็นย่อยที ่๑.๗ กระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือจูง 
 ใจให้โรงงานจัดการมลพิษที่ต้นทาง : มลพิษจากโรงงาน 
 อุตสาหกรรม 
 ประเด็นย่อยที ่๑.๘ ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเพ่ิมข้อ 
 กำหนดด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นย่อยที ่๑.๙ ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อ 
 สุขภาพประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นย่อยที ่๑.๑๐ ขยายบทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของภาค 
 เอกชนในการจัดการการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตรตั้งแต ่
 ต้นทางถึงปลายทาง 

 ประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุมติดตาม 
 และตรวจสอบมลพิษ 
 ประเด็นย่อยที ่๒.๓ จัดทำทำเนียบการปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษและ 
 เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส 
 ประเด็นย่อยที ่๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่ เกิดจาก  
 สถานประกอบการ (โรงงาน ฟาร์ม) :  มลพิษจากการ 
 ใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
 ประเด็นย่อยที ่๒.๕ การกำกับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ในการ 
                                                               บังคับใช้บทลงโทษกับสถานประกอบการที่กระทำกระทำ 
                                                               ผิดกฎหมายและปรับปรุงบทลงโทษให้มีความรุนแรงมาก 
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                                                               ขึ้น : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและ 
                                                               เกษตรกรรม 
 ประเด็นย่อยที ่๒.๖ พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
          ในการควบคุม เฝ้าระวังติดตามและตรวจสอบการปล่อย 
                        มลพิษและการจัดการของเสียจากการผลิต 
 2.2.2.3   ด้านการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤต ิมิชอบ 

  หัวข้อที ่1 เรื่องการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ 

   ประเด็นปฏิรูปที่ 1 : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
   ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ด้านการป้องปราม 
   ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : ด้านการบริหารจัดการ 

 ๒.๒.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

  ๑) วัตถุประสงค์ 
   (1) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้
  (2) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนสร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนำ้ 
  (3) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  (4) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  (5) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
   (๗) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ 
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาทนำและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

  ๒) เป้าหมายรวม 
  (1) ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี
ความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ตำ่สุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 
  (2) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมี
ระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ 
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ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำโดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และ
มีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาค
การผลิตและบริการ 
   (3) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้
ดีกว่า ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูงฐานภาษีกว้างขึ้น  และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

 ๓) ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 (๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมายที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

• ตัวชี้วัด ๓.๓ มูลค่าสินค้าชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 (๓.๒) แนวทางการพัฒนา 
 1. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม โดย 
 - ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนเพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์
รวมทัง้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน 
 - พัฒ นาเศรษฐกิจชุ มชน  โดยส่ งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
อุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา
ในการร่วมกันพัฒนา ความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับ
ชุมชนในการประกอบธุรกิจการสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 

 4) ยุทธศาสตร์ที ่๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

   4.1)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

 ๒. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
 เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานใน
  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

• ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ   
                    บริการ (นอกเหนือจาก บริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ 
                    ต่ำกว่าร้อยละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ต่อปี  ตามลำดับ 
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เป้าหมายที ่๕ วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ
 เศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

 
 
• ตัวชี้วัด ๕.๑ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาด

 กลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้ง
 ประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕ เมื่อสิ้นสุด  
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ 

 แนวทางการพัฒนา 

 ๒. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร  อุตสาหกรรม บริการ และการค้า 
การลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืนโดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง จำเป็นต้องมีการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้งกำหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลง
บริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้นพิจารณาจาก ๒ มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ 
ในโลกและศักยภาพในการแข่งขันที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน  ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้
เป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่
ใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากขึ้น และ(๒) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ๆ ของโลก ซึ่ง
อุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาหลักที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 ๑) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ๑.๑) ยกระดับศักยภาพของ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้สำคัญของประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพ่ือผลิตสินค้า ที่
รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค  ๑ .๒) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่ เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์  ๑.๓) สนับสนุนการกระจายการ
ลงทุนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และ ๑.๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาด
สำหรับสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
 ๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ ๒.๑) วางแผนและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต ๒.๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต ๒.๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและ
นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ ๒.๔) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอ้ือให้เกิดอุตสาหกรรมสำหรับ
อนาคต 
 
 ๒.๔ การพัฒนาภาคการคา้และการลงทุน 
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 ๑) ส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุก 
 ๒) พัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล 
 ๓) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่
มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทำธุรกิจ (๒) สร้างสังคมผู้ประกอบการโดยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำธุรกิจ และ (๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ 
 ๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคน
ไทยในต่างประเทศ 
 ๖) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและ
อำนวยความสะดวกการค้าการ 
 ๗) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา 

 5) ยุทธศาสตร์ที ่๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 (5.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมายท่ี ๓  สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญ
เป็นลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ และ
แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

• ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
 และนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ สัดส่วนของ
 เสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ ๓๐ และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ 
               ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

• ตัวชี้วัด ๓.๒ คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมขึ้น 
• ตัวชี้วัด ๓.๓ คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไขและ 
                    มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 เป้ าหมายที่  ๔   เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่าง ๆ หรือในพ้ืนที่หรือ
สาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 

• ตัวชี้วัด ๔.๑ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
 คมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗ ของการปล่อยใน
 กรณีปกติภายในปี ๒๕๖๓ 

• ตัวชี้วัด ๔.๒ ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อ     
               ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ปี 2564 หน้าท่ี ๑๗ 

 
 

 
 (5.2) แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนี้ (๑) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า (๒) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง 
ชีวภาพอย่างยั่งยืน (๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ (๔) ปกป้องทรัพยากร
ทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง (๕) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 
 2. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หรือเมืองสีเขียว เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ (๑) เร่งรัด
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ำวิกฤตและลุ่มน้ำสำคัญอย่างครบวงจร (๓) แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้  
(๔) ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ (๑) 
ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (๒) สนับสนุนการผลิตภาค
การเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน  (๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  (๔) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน 
 4. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) จัดทำและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๒) พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาค
ส่วน โดยเฉพาะสาขาการผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร 
(๓) ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๔) เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (5) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 5. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียหาย
น้อยที่สุดและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

 6) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ     
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 (6.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

 เป้าหมายที่ ๑  ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ แลประสิทธิภาพ
การประกอบธุรกิจของประเทศ 

• ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณราย     
                จ่ายประจำปีลดลง 
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 เป้าหมายที ่๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
• ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

 

 (6.2) แนวทางการพัฒนา 
 ๑. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความ โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
 ๒. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลัง ภาครัฐ 
 ๓ . เพ่ิ มป ระสิ ท ธิภ าพและยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารสาธารณ ะให้ ได้
มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอานวยความสะดวก
ตรงตามความต้องการ ของประชาชนและภาคธุรกิจ 
 4. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 4.๒ ป้องกันการทุจริต 
       - เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดำเนินงานในการกำหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด  โดยติดตามผลการดำเนินงานตาม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
       - เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตให้ สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 
 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารพ.ศ. 2562 - 2579 
โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรมพ.ศ. 2563 - 2565 
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ปี 2564 หน้าท่ี ๑๙ 

▪ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุดรธานี  
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ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวดัอุดรธาน ีปี 2564 

๓.๑  การประเมินสถานการณ์ ปญัหา และความจำเปน็ของแผนปฏิบัตกิาร ด้านการพฒันา
อุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี ปี 2564 

3.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

สภาพภูมิศาสตร์ 

• ที่ตั้ง 
จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯตามทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข ๒ ระยะทาง ๕๖๔ กิโลเมตรมีพ้ืนที่ประมาณ ๑๑,๗๓๐.๓๐๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗.๓๓ ล้าน
ไร่ ร้อยละ ๒.๒๙ ของพ้ืนที่ประเทศ เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากเป็นอันดับ ๔ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่เส้น
รุ้งที่ ๑๗ องศาเหนือเส้นแวงที่ ๑๐๓ องศาตะวันออก 

 อาณาเขต 

 ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย  
 ทิศใต ้   ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเลย 

• ลักษณะภูมิประเทศ  
  ประกอบด้วยภูเขา ที่สูง ที่ราบ ที่ราบลุ่ม และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น แบ่งออกได้ ๒ บริเวณคือ 
  ๑. บริเวณที่สูงทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา บางส่วน
เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นถึงลอนลึก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๒๐๐ เมตร สภาพภูมิ
ประเทศลักษณะนี้ ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอำเภอน้ำโสม อำเภอหนองวัวซอ อำเภอโนนสะอาด อำเภอศรีธาตุ 
อำเภอวังสามหมอ และด้านตะวันตกของอำเภอกุดจับและอำเภอบ้านผือ มีเทือกเขาสูงสลับเนินเตี้ย บางส่วน
เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นสลับพ้ืนที่นา มีที่ราบลุ่มอยู่บริเวณริมแม่น้ำ เช่น ลำน้ำโมง ลำปาว เป็นต้น 

๒. บริเวณพ้ืนที่ลูกคลื่นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ 
เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีที่ดอนสลับที่นา บางส่วนเป็นที่เนินเขาเตี้ยๆ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
เฉลี่ยประมาณ ๑๘๗ เมตร สภาพภูมิประเทศลักษณะนี้ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณอำเภอบ้านผือ อำเภอกุดจับ 
อำเภอเมือง อำเภอกุมภวาปี อำเภอหนองแสง อำเภอไชยวาน อำเภอเพ็ญ อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอมและ
อำเภอบ้านดุง มีที่ราบลุ่มเป็นบริเวณกว้างในเขตอำเภอเมือง และอำเภอกุมภวาปี ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำ
ปาว พ้ืนที่ลูกคลื่นดังกล่าวจะมีพ้ืนที่สูง ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติเดิมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอำเภอ
บ้านดุง นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำต่าง ๆ เช่น ห้วยน้ำสวย ห้วยหลวง ลำน้ำเพ็ญ ห้วยดาน ห้วย
ไฟจานใหญ่และแม่น้ำสงคราม เป็นต้น  
  โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเล โดยเฉลี่ยประมาณ ๑๘๗ เมตร พ้ืนที่เอียงลาดลงสู่
แม่น้ำโขงทางจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วยทุ่งนา ป่าไม้ และภูเขา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและดิน
ลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดาน ไม่เก็บน้ำหรืออุ้มน้ำในฤดูแล้ง พ้ืนที่บางแห่งเป็นดินเค็มซึ่งประกอบการกสิกรรมไม่
ค่อยได้ผลดี พ้ืนที่บางส่วนเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีพ้ืนที่ราบแทรกอยู่กระจัดกระจายสภาพพ้ืนที่ทางตะวันตกมี
ภูเขาและป่าติดต่อกันเป็นแนวยาว มีเทือกเขาสำคัญคือ เทือกเขาภูพานทอดเป็นแนวยาวตั้งแต่เขตเหนือสุดของ
จังหวัด 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ปี 2564 หน้าท่ี ๒๑ 

• ลักษณะภูมิอากาศ  
 ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดอุดรธานีขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ้าฤดูกาล๒ชนิดคือ

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่
ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยท้าให้จังหวัด
อุบลราชธานีมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไปและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและ
มหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) 
ท้าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป 

• การปกครอง ประชากร 

❖ การปกครอง  
  จังหวัดอุดรธานี แบ่งเขตการปกครอง ๒๐ อำเภอ ๑๕๖ ตำบล ๑,๘๘๐ หมู่บ้าน ( ในเขตเทศบาล 

และนอกเขตเทศบาล ) การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล
นคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๓ แห่ง เทศบาลตำบล ๔๔ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๑๓๒ แห่ง เขตการ
ปกครอง ๒๐ อำเภอ มีดังนี้ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุดจับ อำเภอกุมภวาปี อำเภอไชยวานอำเภอทุ่งฝน 
อำเภอนายูง อำเภอน้ำโสม อำเภอโนนสะอาด อำเภอบ้านดุง อำเภอบ้านผือ อำเภอเพ็ญ อำเภอพิบูลย์รักษ์ 
อำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุ อำเภอสร้างคอม อำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองแสง อำเภอหนองหาน 
อำเภอกู่แก้ว และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมืองอุดรธานี  มีพ้ืนที่มากที่สุดเท่ากับ ๑ ,๐๙๔ ตาราง
กิโลเมตร และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม มีพ้ืนที่น้อยที่สุดเท่ากับ ๑๔๔.๘๐๘ ตารางกิโลเมตร สำหรับอำเภอที่อยู่
ห่างจากอำเภอเมืองมากที่สุดคืออำเภอนายูง ๑๓๐ กิโลเมตร และอำเภอที่อยู่ใกล้ที่สุดคืออำเภอกุดจับ ๒๒ 
กิโลเมตร 

❖ ประชากร 
  จังหวัดอุดรธานี มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๑ ,๕๕๗,๒๙๘คน เป็นชาย ๗๘๙,๖๙๔คน เป็นหญิง 

๗๘๔,๙๖๘ คน มีจำนวนประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล ๕๐๐,๗๗๔ คน แยกเป็นชาย ๒๔๖,๔๑๔ คนและหญิง 
๒๕๔,๓๖๐ คน สำหรับในรอบ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๘–๒๕๖๒) อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเพ่ิมขึ้นทุกปี 
อัตราการเพ่ิมเฉลี่ย ร้อยละ ๐.๔๐ สำหรับในปี ๒๕๖๒ อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
๐.๒๙จังหวัดอุดรธานี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๔๘๒ ,๙๘๓ ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรคิดเป็น 
๑๓๔ คนต่อตารางกิโลเมตร การกระจายตัวของประชากรอำเภอที่ประชากรมากที่สุดคืออำเภอเมืองอุดรธานี  
มีจำนวน ๑๗๙,๘๐๐ คน (๕๙,๗๑๑ครัวเรือน) อำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดคืออำเภอสร้างคอม มีจำนวน 
๒๑,๕๖๖คน (๕,๘๕๖ ครัวเรือน) และสำหรับในเขตเทศบาล ที่มีประชากรมากท่ีสุด คือเทศบาลนครอุดรธานี มี
จำนวน ๑๓๓,๐๔๘ คน (๕๗,๙๐๖ ครัวเรือน) เขตเทศบาลที่มีประชากรน้อยที่สุด คือเทศบาลตำบลตาลเลียน 
มีจำนวน ๓,๕๑๓ คน (๑,๑๕๕ ครัวเรือน) 

• เส้นทางการคมนาคม 
  จังหวัดอุดรธานี มีเส้นทางคมนาคม ๒ ทาง ได้แก่ ทางบก และทางอากาศ  
❖ ทางบก 
  การติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ส่วนมากเป็นทางรถยนต์ที่มีสภาพโครงข่าย (Net Work) ถนนเป็น

แบบใยแมงมุม (Spider’Web Pattern) คือสามารถเดินทางเข้า - ออกกับจังหวัดอุดรธานีได้ทุกทิศทาง จังหวัด
อุดรธานีอยู่ห่างจากเมืองหลวงของประเทศ คือ กรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๖๒ กิโลเมตร ตามทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข ๒ หรือถนนมิตรภาพ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการขยายช่องทางจราจรถนนวงแหวนรอบท่ี 
๑ ให้เป็นถนน ๔ เลน ช่วงสุดท้ายระหว่างแยกบ้านจั่น-แยกไปจังหวัดหนองบัวลำภู 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ปี 2564 หน้าท่ี ๒๒ 

  เมื่อผนวกกับความพร้อมของถนน ๔ เลน ระหว่างจังหวัดเช่น ถนน ๔ เลนจากอุดรธานี-ขอนแก่น 
/ อุดรธานี-หนองบัวลำภูและเลย / อุดรธานี-สกลนคร /อุดรธานี-หนองคาย ในอนาคตหนองคายจะเป็นประตู
ขนส่งสินค้าสู่อินโดจีน ระหว่างประเทศจีน-ไทย ด้วย 

❖ ทางอากาศ 
ท่าอากาศยานอุดรธานีในปัจจุบัน กำลังเติบโตตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน ประกอบ 

กับกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายในการพัฒนาสนามบินที่มีศักยภาพรองรับ  AEC ในจังหวัดที่อยู่ตามแนว
ชายแดน เพ่ือรับการเชื่อมต่อการเดินทางกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ในการนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
ดำเนินการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารเดิม เพ่ือใช้เป็นอาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
พร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน ๑ ชุด วงเงินทั้งสิ้น ๒๖๙.๕๐ ล้านบาท (ปี ๒๕๕๖ วงเงิน ๕๕ ล้านบาท    
ปี ๒๕๕๗ วงเงิน ๖๔.๔๙ ล้านบาท และปี ๒๕๕๘ วงเงิน ๑๕๐.๐๑ ล้านบาท) ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ และได้ทำพิธีเปิดอาคารที่ผู้โดยสารระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘  และท่าอากาศ
ยานอุดรธานียังได้รับงบประมาณในการก่อสร้างต่อเติมลานจอดเครื่องบินและลานจอดรถยนต์ วงเงินทั้งสิ้น 
๑๙๕ ล้านบาท (ปี ๒๕๕๙ วงเงิน ๓๙ ล้านบาท และ ปี ๒๕๖๐ วงเงิน ๑๕๖ ล้านบาท) เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของผู้มาใช้บริการ ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนทุกปี  

  การพัฒนาท่าอากาศยานอุดรธานีให้มีความเชื่อมโยงกับชุมชนและพ้ืนที่โดยรอบ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับการผลิตและการค้าขาย ภาครัฐควรเร่งขยายการก่อสร้างพ้ืนที่คาร์โก้ของท่าอากาศยานอุดรธานีให้มี
ขนาดใหญ่เพียงพอต่อปริมาณการใช้ รวมถึงการขยายช่องจราจร เพ่ือให้ระบบโครงข่ายขนส่งต่อเนื่องในทาง
เดียวกัน เช่น ถนน ๔ เลนจากอุดรธานี-ขอนแก่น / อุดรธานี-หนองบัวลำภู และเลย / อุดรธานี-สกลนคร /
อุดรธานี-หนองคาย ในอนาคตหนองคายจะเป็นประตูขนส่งสินค้าสู่อินโดจีน ระหว่างประเทศจีน-ไทย ด้วย 

❖ เส้นทางคมนาคม  
(๑) เส้นทางคมนาคมที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี มี 

โครงข่ายทางหลวงชนบทที่รับผิดชอบ จำนวน ๕๙ สายทาง ครอบคลุมทุกอำเภอในเขตจังหวัด ระยะทางทุก
สายรวม ๑,๐๕๒.๒๔๓ กิโลเมตร ประกอบด้วย  

ถนนลูกรัง  ๑๒๔.๐๕๒  กิโลเมตร  
ทางลาดยาง  ๙๐๒.๙๐๒  กิโลเมตร  
ทางคอนกรีต  ๑๒.๙๑๖ กิโลเมตร  

(๒) เส้นทางคมนาคมที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางอุดรธานี มีสายทางที่รับผิดชอบ 
จำนวน ๑๕ สายทาง ระยะทางทุกสายรวม ๖๐๑.๓๗๒ กิโลเมตร ประกอบด้วย  

ทางคอนกรีต  ๑๓๓.๓๒ กิโลเมตร  
ทางแอสฟัลต์  ๔๖๘.๐๕๒  กิโลเมตร  

(๓) เส้นทางคมนาคมที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบำรุงทางอุดรธานีที่ ๒ มีสายทางที่ 
รับผิดชอบจำนวน ๒๔ สายทาง ระยะทางทุกสายรวม ๕๘๔.๕๖๙ กิโลเมตร ประกอบด้วย  

ทางคอนกรีต  ๙.๙๖  กิโลเมตร  
ทางแอสฟัลต์  ๕๗๔.๖๐๙ กิโลเมตร  

❖ การคมนาคมทางบก  มีอยู่ ๓ ทาง คือ 
  1. รถยนต์  จากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงหมายเลข ๒  ถนนมิตรภาพผ่านจังหวัดสระบุรี 
– จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดขอนแก่น ถึงจังหวัดอุดรธานีรวมระยะทางประมาณ ๕๖๔  กิโลเมตร 
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  2. รถโดยสารประจำทางมีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศวิ่งระหว่าง
กรุงเทพฯ-อุดรธานีทุกวัน 

3. รถไฟ  การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ – อุดรธานี ทุกวัน 
 

❖ เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้ 
(๑) อุดรธานี – เลย 
(๒) อุดรธานี – หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ 
(๓) อุดรธานี – สกลนคร – นครพนม – เวียดนาม 
(๔) อุดรธานี – ขอนแก่น 

❖ ระยะทางจากจังหวัดอุดรธานีไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
จังหวัดหนองบัวลำภู  ๔๖ กิโลเมตร 
จังหวัดหนองคาย  ๕๓ กิโลเมตร 
จังหวัดขอนแก่น   ๑๑๕ กิโลเมตร 
จังหวัดเลย   ๑๕๒ กิโลเมตร 
จังหวัดสกลนคร   ๑๕๙ กิโลเมตร 
จังหวัดกาฬสินธุ์   ๑๙๒ กิโลเมตร 
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3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี  ปี พ .ศ .2561 (Gross Provincial 
Products: GPP)  
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี ณ ราคาประจำปี มีมูลค่า 131,521 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 125,399 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เท่ากับ 6,122 ล้านบาท โครงสร้างการผลิตของจังหวัด
อุดรธานี ณ ราคาประจำปี ประกอบด้วย ภาคเกษตร สัดส่วนร้อยละ 15.7 และภาคนอกเกษตร สัดส่วนร้อย
ละ 84.3   โดยสาขาการผลิตที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม ฯ สาขาการ
ขายส่ง การขายปลีกฯ สาขาตัวกลางทางการเงินฯ สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการบริหารราชการ สัดส่วน
ร้อยละ 15.3, 14.2, 11.1, 10.9 และ 9.2 ตามลำดับ 

 อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 3.5 จากที่ขยายตัว  
ร้อยละ 1.0 ในปีที่ผ่านมา โดยภาคเกษตร ขยายตัวร้อยละ 18.4 จากที่ขยายตัวร้อยละ 0.1 ในปีที่ผ่านมา 
เป็นผลจากสาขาเกษตร ขยายตัว ร้อยละ 18.8 จากหมวดการเพาะปลูกซึ่งเป็นหมวดหลักของสาขา จาก
กิจกรรมอ้อยโรงงาน เป็นผลมาจากราคาอ้อยโรงงานยังอยู่ในเกณฑ์ดี จึงจูงใจให้เกษตรกรเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก และ
กิจกรรมข้าวนาปี เนื่องจากราคาข้าวเจ้ายังอยู่ในเกณฑ์ดี และภาครัฐยังมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
อย่างต่อเนื่อง หมวดการเลี้ยงสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 8.3 จากกิจกรรมโคเนื้อ กระบือ และสุกร หมวดบริการทาง
การเกษตร ขยายตัวร้อยละ 40.0 จากกิจกรรมบริการรถไถใหญ่ เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกพืช 
ส่งผลให้กิจกรรมบริการรถไถใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และหมวดการป่าไม้ หดตัวร้อยละ 4.8 จากกิจกรรมการ
ทำไม้ยูคาลิปตัส และสาขาประมง ชะลอตัวร้อยละ 1.7 เป็นผลมาจากหมวดการจับสัตว์น้ำจืดจากแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ หดตัวร้อยละ 7.8 เนื่องจากเกิดปัญหาภัยแล้งในบางพ้ืนที่ของจังหวัดอุดรธานี ส่งผลทำให้ปริมาณ
สัตว์น้ำที่จับได้ลดน้อยลง ส่วนหมวดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ขยายตัวร้อยละ 26.2 เนื่องจากในปี 2561 มี
จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพ้ืนที่การผลิตเพ่ิมมากขึ้น  ส่วนภาคนอกเกษตรชะลอตัวร้อยละ 0.7 
จากที่ขยายตัวร้อยละ 1.1 ในปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการชะลอตัวของสาขาไฟฟ้า ประปาฯ สาขาการขายส่ง 
การขายปลีก ฯ สาขาการขนส่งฯ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาบริการด้านสุขภาพฯ ที่ชะลอตัวร้อยละ 
0.5, 0.7 ,5.3, 7.4 และ 10.1 ตามลำดับ สำหรับสาขาการผลิตที่ขยายตัวได้แก่ สาขาการศึกษาสาขา
อุตสาหกรรม สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ สาขาบริหารราชการ สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน และสาขา
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ส่วนสาขาการผลิตที่หดตัวได้แก่ สาขาก่อสร้าง สาขาการให้บริการด้านชุมชนฯ 
และสาขาตัวกลางทางการเงิน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ต่อหัว มีมูลค่าเท่ากับ 104,798 บาทต่อคนต่อปี เพ่ิมขึ้นจาก 99,920 บาท ในปีที่ผ่านมา หรือขยายตัวร้อย
ละ 4.9 ตามการขยายตัวของการผลิตภาคเกษตร ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี (GPP Implicit 
Price Deflator) ขยายตัวร้อยละ 1.4จากที่หดตัวร้อยละ 3.1 ในปีที่ผ่านมา โดยดัชนีภาคนอกเกษตร ขยายตัว
ร้อยละ 3.0 จากที่หดตัวร้อยละ 2.8 ในปีที่ผ่านมา ส่วนภาคเกษตร หดตัวร้อยละ 5.8 ต่อเนื่องจากที่หดตัว
ร้อยละ 4.7 ในปีที่ผ่านมา 

  3.1.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี  โดยใช้
กรอบแนวคิดของ Diamond model ทั้งนี้แนวคิดนี้ยังได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของรัฐบาลในการกำหนด
ปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในการกำหนดขีดความสามารถในการแข่งขัน เพราะเชื่อว่าบทบาทของรัฐจะมี
ความสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อปัจจัยแวดล้อมทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งจะส่งผลทำให้ปัจจัยต่าง ๆ เอ้ือหรือเป็น
อุปสรรคต่อการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
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แผนภูมิปัจจัยท่ีมีผลต่อการแข่งขันของอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี 

 

จากกราฟ แสดงให้เห็นว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี   
ในช่วง มกราคม – มิถุนายน ปี ๒๕๖๒  มีระดับคะแนนโดยเฉลี่ย ที่ ๔.๒ คะแนน โดยมีปัจจัยที่สำคัญและมีผล
ต่อภาคการผลิต ดังนี้ 

๑. ปัจจัยการผลิต ระดับคะแนน ๔.๖ 
๒. เงื่อนไขด้านอุปสงค์ ระดับคะแนน ๔.๓ 
๓. ด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน ระดับคะแนน ๔.๓ 
๔. รัฐบาล ระดับคะแนน ๓.๙ 
๕. อตุสาหกรรมสนับสนุน ระดับคะแนน ๓.๙ 
เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า ความสามารถในการแข่งขันในด้านปัจจัยการผลิตมีศักยภาพสูงสุดที่ระดับ 

คะแนน ๔.๖ ส่วนปัจจัยด้านรัฐบาลและปัจจัยการเชื่อมโยง/อุตสาหกรรมสนับสนุนมีระดับคะแนนน้อยที่สุดที่ระดับ
คะแนน ๓.๙ พิจารณาปัจจัยที่สำคัญในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

แผนภูมิแสดงบริบทด้านปัจจัยการผลิต 
 

 

• บริบทด้านปัจจัยการผลิต มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ ๑๘.๗ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเดียวกัน (๒๒.๓) 
ระดับคะแนนในศักยภาพต่าง ๆ ทุกด้านลดต่ำลงกว่าปีที่ผ่านมา บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมี
แนวโน้มลดลง ในศักยภาพด้านแรงงานฝีมือมีระดับคะแนน ๑๕.๔ (เดิม ๒๐.๔) แสดงให้เห็นถึงบริบทด้านการผลิตเริ่ม
เปลี่ยนไป คือมีความต้องการแรงงานที่มีฝีมือมากขึ้นเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรม

1
2
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4
5
6
7

ปัจจยัการผลิต   4.6

เง่ือนไขดา้นอุปสงค์ 4.3

อุตสาหกรรมสนบัสนุน
3.9

กลยทุธ์และการแข่งขนั   
4.3

รัฐบาล  3.9
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จ านวนแรงงาน 19.5

แรงงานฝีมือ  15.4

เทคโนโลยกีารผลิต  
19.1

การบริหารจดัการ
ของผูป้ระกอบการ…

วตัถุดิบ   19.5

โครงสร้างพ้ืนฐาน  
20.1
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ของจังหวัด โครงสร้างพ้ืนฐานมีระดับคะแนนที่สูงสุดอยู่ที่  ๒๐.๑ บ่งบอกถึงความพร้อมและการสนับสนุนที่ดีจากทาง
ภาครัฐด้านวัตถุดิบ และจำนวนแรงงานยังคงมีคะแนนอยู่ในระดับที่สูง เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีเน้นการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเป็นหลัก ศักยภาพด้านวัตถุดิบและจำนวนแรงงานจึงยังคงต้องให้ความสำคัญ 

แผนภูมิแสดงบริบทด้านอุปสงค์ 
 

 

• บริบทด้านอุปสงค์ มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ ๑๗.๓ เท่าเดิมจากปีที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
พิจารณาจากเศรษฐกิจมีการฟ้ืนตัวผู้บริโภคมีอำนาจในการซื้อเพ่ิมขึ้น จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาล ทั้งในด้านการลงทุนและกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชน ประกอบกับสินค้าของจังหวัดส่วนใหญ่
เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภค กิจกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง ยังคงเติบโต กลุ่มลูกค้าจากประเทศข้างเคียงนิยมมา
จับจ่ายใช้สอยขณะเดียวกันการใช้จ่ายในภาคประชาชนมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากความไม่เชื่อมั่นในเสถียรภาพ
ทางการเมือง 

แผนภูมิแสดงบริบทด้านอุตสาหกรรมเชื่อมโยง/สนับสนุน 
 

 

• บริบทด้านอุตสาหกรรมการเชื่อมโยง/สนับสนุนระดับคะแนนเฉลี่ยที่ ๑๔.๔ เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน (๑๔.๑) เนื่องจากภาคเอกชนมีการตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ  SMEs คิดค้นวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่การ
รวมกลุ่มของผู้ประกอบการเพ่ือเกื้อหนุนหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารยังมีไม่มากนัก ทำให้การพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมเป็นไปได้ช้า 
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ขนาดตลาด  18.6

อ านาจในการซ้ือ  20.8

อตัราการขยายตวั GPP
16.5

นโยบายดา้นเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่คา้  15.8

ฤดูกาล  18.4

เสถียรภาพ                 
ทางการเมือง  13.7
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การรวมกลุ่ม
ผูป้ระกอบการ   13.1

การแลกเปล่ียนความรู้
13.1

มีอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองในพ้ืนท่ี 14.7

ความร่วมมือในการ
วจิยั   14.2

ระบบขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีทนัสมยั    17.0
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แผนภูมิแสดงบริบทด้านการแข่งขันและกลยุทธ์ 
 

 

• บริบทการแข่งขันและกลยุทธ์มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่อยู่ที่ ๑๗.๐ เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน (๑๖.๙) พบว่าการแข่งขันของธุรกิจในจังหวัดมีสูงขึ้น ผู้ประกอบการต้องปรับตัวโดยพยายามหาช่องทางการ
จำหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น พยายามพัฒนามาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพดีขึ้น เพ่ือให้พร้อมสำหรับการแข่งขันทั้งในด้านราคา
และการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้น ในขณะที่กำลังซื้อในภาคประชาชนลดลง  

แผนภูมิแสดงบริบทด้านสนับสนุนขององค์กรในพื้นที่/รัฐบาล 
 

 

• บริบทด้านสนับสนุนขององค์กรในพื้นท ี่/รัฐบาล ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ ๑๔.๒ ลดลงจากปีที่ผ่านมา
ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน (๑๖.๘) แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยพยายามกระตุ้นการใช้
จ่ายของภาคประชาชน แต่การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมยังคงมีอุปสรรค ทั้งในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่ง 
ณ ปัจจุบันต้องมุ่งเน้นแรงงานฝีมือที่สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น นโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่ส่งผล
โดยตรงกับการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เข้มงวดมากขึ้นตามสภาวะ
เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว และเศรษฐกิจของจังหวัดที่อาศัยภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  

• โดยสรุป จังหวัดอุดรธานียังคงมีความสามารถทางการแข่งขันในบริบทด้านปัจจัยการผลิตมากท่ีสุดจาก
ความพร้อมในด้านวัตถุดิบจำนวนแรงงาน และโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับภาคการผลิต แต่ต้องปรับปรุงศักยภาพ
แรงงานฝีมือ และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบการผลิตให้มากขึ้น ในบริบทด้านอุปสงค์และกลยุทธ์ด้านการ
แข่งขันมีขีดความสามารถในลำดับรองลงมา จะพบว่าผู้บริโภคมีกำลังซื้อมาขึ้นซึ่งเกิดจากการออม ไม่ใช้จ่ายเงิน 
เนื่องจากความไม่เชื่อมั่นในเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ผู้ประกอบการจึงต้องพยายาม พัฒนาขีด
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การแข่งขนัของธุรกิจ
ในจงัหวดั 17.9

การแข่งขนัดา้นราคา   
19.0

การพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่      13.0

มีภาวะคุกคามจาก
บริษทัขา้มชาติ     14.8

มาตรฐานระบบการ
ผลิต 20.1
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นโยบายการส่งเสริม
อุตสาหกรรม  16.4

นโยบายค่าจา้ง                  
แรงงานขั้นต ่า 15.6

ระดบัความส าคญัดา้น
อุตสาหกรรมใน
จงัหวดั 13.0

แหล่งเงินทุนจาก
รัฐบาล   12.2

สถาบนัอบรมฝีมือ                
แรงงาน 13.6
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ความสามารถในการผลิตเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้  รวมถึงเพ่ือขยายตลาดสินค้า ส่วนบริบทด้านอุตสาหกรรม
สนับสนุน ควรมีการร่วมมือศึกษาวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อบริหารและจัดสรรการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มคา่รวมถึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างโอกาสทางการตลาด 

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) และปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) (SWOT Analysis) 

 จุดแข็ง (Strengths: S) 
 1. จังหวัดอุดรธานีมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทราย   

อุตสาหกรรมแป้งมัน และยางพารา สามารถนำมาเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ได้ 
   2. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการผลิต การบริการ และการจัด
จำหน่าย 
   3. มีสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเป็นจำนวนมาก และมีความหลากหลายทั้งสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ  
   4. มีสถานประกอบการที่สามารถรองรับแรงงานในจังหวัดได้อย่างเพียงพอ 
   5. มีจำนวนประชากร และแรงงานในพ้ืนที่จำนวนมาก สามารถรองรับการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมในจังหวัดได้อย่างเพียงพอ 

6. ผู้ประกอบการโรงสีข้าว มีกำลังผลิตรวมกันเพียงพอกับความต้องการของผู้บริ โภคใน  
จังหวัดและสามารถส่งออกเพ่ือจำหน่ายได้ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
   7. เป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่สามารถนำมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ได ้
   8. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศที่มีผู้ใช้บริการมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในประเทศ  

  จุดอ่อน (Weakness: W) 
   1. ผู้ประกอบการในสาขาต่าง ๆ ขาดการรวมกลุ่มกันในการวางแผนและพัฒนาศักยภาพ
ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตไปพร้อมกัน 
   2. ขาดแคลนวัตถุดิบ/วัตถุดิบไม่เพียงพอในการผลิตในอุตสาหกรรมบางประเภท 
   3. ขาดการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
   4. ระบบการจัดการน้ำและชลประทานยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงภาคการเกษตร และมี
สัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีจำนวนมาก 
   5. ขาดอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการเชื่อมโยงการผลิต 
   6. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชนไม่มีประสิทธิภาพ 
   7. แรงงานไม่เพียงพอกับอุตสาหกรรมบางประเภทและแรงงานบางประเภทมีการเลือก
งานและขาดความรู้ทักษะและทัศนคติที่ด ี

8. ผู้ประกอบด้านอาหารยังขาดความรู้ในการพัฒนามาตรฐานการผลิตเช่นกลุ่มผู้ประกอบ 
การผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   9. มีปัญหาเรื่องการจัดการคุณภาพทางอากาศ เช่น ฝุ่น ควัน 
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โอกาส  (Opportunities : O) 
1. มีการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารอย่างครบวงจร 
2. นโยบายการพัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เช่นรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมโยง 

จากจีนตอนใต้ผ่าน สปป.ลาว มาสู่จังหวัดอุดรธานี 
3. รัฐบาลส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
4. การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมภาคอีสาน 

แห่งแรก 
5. นโยบายส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ (SMEs)  เช่น กองทุนประชารัฐ, มาตรการยกระดับ  

เศรษฐกิจฐานราก Local economy ศูนย์ Industry transformation center ฯลฯ 
6. มีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และตั้งอยู่เพียง ๔๕ กม ถึงกรุงเวียนจันทน์ ของ สปป.ลาว  

  7. นโยบายการให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงงาน  
  8. มีแร่โปแตชคุณภาพสูงและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจหากมีการอนุญาตให้นำขึ้นมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ 

 อุปสรรค (Threats: T) 
๑. โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคบางรายการยังไม่เพียงพอและมีคุณภาพ เช่น ไฟฟ้า  

ถนนสายรอง  
  2. ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดภาวะภัยแล้ง อุทกภัย รวมถึงโรคอุบัติ
ใหม่ เช่น โควิด 19 ทำให้มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจ 
  3. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกมีผลต่อการค้าและการลงทุน 
  4. การเคลื่อนย้ายแรงงานมีอัตราส่วนค่อนข้างสูง 
  5. ขาดการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี การผลิตอย่างต่อเนื่อง 
  6. กลไกลราคามีการเปลี่ยนแปลงสูง เช่น สินค้าการเกษตรตกต่ำในขณะที่ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 
  7. กฎหมายและระเบียบเช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมายโรงงาน ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา   
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การนำผลการวิเคราะห์ SWOT ไปจัดทำแผนกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix 

ตารางแสดงผลกลยุทธ์เชิงรุก 

SO 

 

จุดแข็ง (Strengths: S) 

1. จังหวัดอุดรธานีมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารถนำมา
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีได้ 
2. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการผลิต 
การบริการ และการจัดจำหน่าย 
3. มีสถานท่ีและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเป็นจำนวนมาก และมี
ความหลากหลาย  
4. มีสถานประกอบการที่สามารถรองรับแรงงานในจังหวัดได้อย่าง
เพียงพอ 
5. มีจำนวนประชากร และแรงงานในพื้นที่จำนวนมาก สามารถ
รองรับการผลิตสินค้าอตุสาหกรรมในจังหวัดได้อย่างเพียงพอ 
6. ผู้ประกอบการโรงสีข้าว มีกำลงัผลิตรวมกันเพียงพอกับความ
ต้องการของผู้บริโภคในจังหวัด และสามารถส่งออกเพื่อจำหน่าย
ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
7. เป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่สามารถ
นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ 
8. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศที่มีผู้ใช้บริการมากท่ีสุด
แห่งหนึ่งในประเทศ  

โอกาส(Opportunities: O) 

1. มีการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ
อาหารอย่างครบวงจร 
2. นโยบายการพัฒนาระบบเครือข่ายโลจสิติกส์ที่มี
ประสิทธิภาพ เช่นรถไฟความเร็วสงูที่เช่ือมโยงจากจีน
ตอนใต้ผ่าน สปป.ลาว มาสู่จังหวัด 
3. รัฐบาลส่งเสรมิให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
4. การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในพ้ืนท่ีจังหวัด
อุดรธาน ีที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมภาคอีสานแห่งแรก 
 5. นโยบายส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ(SMEs) เช่น 
กองทุนประชารัฐ, มาตรการยกระดับ 
เศรษฐกิจฐานราก Local economy ศูนย์ Industry 
transformation center ฯลฯ 
6. มีพื้นที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และตั้งอยูเ่พียง 
๔๕ กม ถึงกรุงเวียนจันทน์ ของ สปป.ลาว  
7. นโยบายการให้ความสำคญักับเรื่องธรรมาภิบาลการ
อยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงงาน  
8. มีแรโ่ปรแตชคุณภาพสูงและมมีูลค่าทางเศรษฐกิจ
หากมีการอนุญาตให้นำขึ้นมาใช้ให้เกิด ประโยชน ์
  

SO กลยุทธ์เชิงรุก 

๑. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตสู่สากล เพื่อเชื่อมโยง
ธุรกิจต่างประเทศ (S๑,O2) 
2. ส่งเสริมใหม้ีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่า 
(S2,O3) 
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ตารางแสดงผลกลยุทธ์เชิงรับ 

                               ST 

จุดแข็ง (Strengths: S) 

1. จังหวัดอุดรธานีมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารถ
นำมาเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมในพื้นที่ได ้
2. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจทั้งด้าน
การผลิต การบริการ และการจัดจำหน่าย 
3. มีสถานท่ีและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเป็นจำนวนมาก 
และมีความหลากหลาย  
4. มีสถานประกอบการที่สามารถรองรับแรงงานใน
จังหวัดได้อย่างเพียงพอ 
5. มีจำนวนประชากร และแรงงานในพื้นที่จำนวนมาก 
สามารถรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในจังหวัดได้
อย่างเพียงพอ 
6. ผู้ประกอบการโรงสีข้าว มีกำลงัผลิตรวมกันเพียงพอ
กับความต้องการของผู้บรโิภคในจงัหวัด และสามารถ
ส่งออกเพื่อจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
7. เป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่
สามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ 
8. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศที่มีผู้ใช้บริการ
มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ  

อุปสรรค (Threats: T) 

๑. โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภคบางรายการยังไม่เพียงพอ
และมีคณุภาพ เช่น ไฟฟ้า ถนนสายรอง  
2. ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้เกดิภาวะภัย
แล้ง อุทกภัย รวมถึงโรคอุบตัิใหม่ เช่น โควิด 19 ทำให้มีผลต่อภาวะ
เศรษฐกิจ 
3. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวท่ัวโลกมีผลต่อการค้าและการลงทุน 
4. การเคลื่อนย้ายแรงงานมีอัตราส่วนค่อนข้างสูง 
5. ขาดการพัฒนานวตักรรม และเทคโนโลยี การผลิตอย่างต่อเนื่อง 
6. กลไกลราคามีการเปลี่ยนแปลงสูง เช่น สินค้าการเกษตรตกต่ำใน
ขณะที่ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 
7. กฎหมายและระเบียบเช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมายโรงงาน ไม่
เอื้อต่อการพัฒนา   
 

ST กลยุทธ์เชิงรับ 

๑. เร่งให้มีการบูรณาการสร้างนวัตกรรมในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยางพารา และแป้งมนัสำปะหลัง(S1, T5) 
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ตารางแสดงผลกลยุทธ์เชิงพัฒนา 

WO 

จุดอ่อน (Weakness: W) 

1. ผู้ประกอบการในสาขาต่าง ๆ ขาดการรวมกลุ่มกันในการ
วางแผนและพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งและเติบโตไป
พร้อมกัน 
2. ขาดแคลนวัตถุดิบ/วัตถุดิบไมเ่พียงพอในการผลิตใน
อุตสาหกรรมบางประเภท   
3. ขาดการนำเทคโนโลยี และนวตักรรมมาใช้ในการผลิตทาง
การเกษตรและอตุสาหกรรม 
4. ระบบการจดัการน้ำและชลประทานยังไม่ครอบคลมุทั่วถึง
ภาคการเกษตร และมสีัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมที่มีจำนวนมาก 
5. ขาดอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการเช่ือมโยงการผลิต 
6. การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชนไม่มี
ประสิทธิภาพ 
7. แรงงานไมเ่พียงพอกับอุตสาหกรรมบางประเภทและ
แรงงานบางประเภทมีการเลือกงานและขาดความรู้ทักษะและ
ทัศนคติที่ด ี
8. ผู้ประกอบด้านอาหารยังขาดความรู้ในการพัฒนามาตรฐาน
การผลิตเช่นกลุม่ผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน 
9. มีปัญหาเรื่องการจัดการคุณภาพทางอากาศ เช่น ฝุ่น ควัน 
 

โอกาส(Opportunities: O) 

1. มีการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร
อย่างครบวงจร 
2. นโยบายการพัฒนาระบบเครือข่ายโลจสิติกส์ที่มีประสิทธิภาพ 
เช่นรถไฟความเร็วสูงท่ีเชื่อมโยงจากจีนตอนใต้ผ่าน สปป.ลาว มา
สู่จังหวัด 
3. รัฐบาลส่งเสรมิให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม 
4. การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ที่
เป็นนิคมอุตสาหกรรมภาคอีสานแห่งแรก 
 5. นโยบายส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ(SMEs) เช่น กองทุน
ประชารัฐ, มาตรการยกระดับ 
เศรษฐกิจฐานราก Local economy ศูนย์ Industry 
transformation center ฯลฯ 
6. มีพื้นท่ีติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และตั้งอยูเ่พียง ๔๕ กม 
ถึงกรุงเวียนจันทน์ ของ สปป.ลาว  
7. นโยบายการให้ความสำคญักับเรื่องธรรมาภิบาลการอยู่
ร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงงาน  
8. มีแรโ่ปแตชคณุภาพสูงและมมีลูค่าทางเศรษฐกิจหากมีการ
อนุญาตให้นำขึ้นมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ 

WO กลยุทธ์เชิงพัฒนา 

๑.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ด้าน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (W8,O1) 
2.พัฒนาการรวมกลุม่ของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง 
(W1,O5) 
3.ส่งเสรมิการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ 
(W7,O8) 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ปี 2564 หน้าท่ี ๓๓ 

๓.๒  สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอดุรธานี ปี พ.ศ. 2564 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
“มุ่งสู่อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อย่างสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม” 

๓.๒.๒ พันธกิจ 
๑. กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่

กฎหมายว่าด้วย พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ และที่เก่ียวข้อง 
 ๒. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
 ๓. บูรณาการการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

๓.๒.๓  แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
1) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ 
• เป้าประสงค์   

เพ่ือผลักดันนโยบายและแผนระดับต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับ และมีระบบการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำกับการ
ปฏิบัติงานและทบทวนแผนขององค์กรต่อไป 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ 

• กลยุทธ์ / โครงการ  

  หน่วย : บาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
การผลักดันและ
บูรณาการนโยบาย
และแผนให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 

 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกระทรวงอุตสาหกรรม 
กิจกรรม ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล

นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวง
อุตสาหกรรม 

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผน
ระดับท่ี 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
และบูรณาการเชิงพื้นที่ 

 
 
 
 

 
297,733 

 
70,000 

 
 
 
 

 
234,000 

 
70,360 

 
 
 
 
 

234,000 
 

70,000 
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2)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม 
• เป้าประสงค์   

เพ่ืออำนวยความสะดวกในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการตลอดจนเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคที่เพ่ิมข้ึน  

• กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : บาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
การเสริมสร้างศักยภาพ
ของธุรกิจอุตสาหกรรม 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน 
(OPOAI-C)  
• โครงการยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
กิจกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วน
ภูมิภาค 1 
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด เพื่อ
รองรับการบริหารจัดการข้อมูล(Big 
Data) สำหรับการบูรณาการข้อมูล
อุตสาหกรรม 
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3)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม  

• เป้าประสงค์   
เพ่ือกำกับดูแลสถานประกอบการให้ดาเนินการตามกฎหมายและส่งเสริมให้

อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

• กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : บาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  
 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ส่วนภูมิภาค 
กิจกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวาง
ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
- ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรม 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

60,000 
 

42,700 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 

56,700 
 

42,700 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 

56,000 
 

42,700 
 

3,000 

 

4)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมี
คุณภาพ 

• เป้าประสงค์   
เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการและสร้างความพร้อมของบุคลากรให้สามารถบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มากกว่า 85 
คะแนน 
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• กลยุทธ์ / โครงการ  
    หน่วย : บาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
การพัฒนาสมรรถนะ
องค์กรเพื่อให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• โครงการโครงการยกระดับการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม 
กิจกรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
กิจกรรม บูรณาการจัดการข้อมูล (Big 
Data) และยกระดับการให้บริการของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  

4.1 โครงการแบบย่อ  

4.1.1 โครงการการบริหารจดัการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 

๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายในการดำเนินการในเรื่องธรรมา   
ภิบาลสิ่งแวดล้อมร่วมกับสถานประกอบการอุตสาหกรรม  พร้อมทั้ง
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐- ๒๕๖๔) ที่มุ่งเน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ 
โดยการพัฒนาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ การรักษา และ
การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การผลิตและการบริโภคท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล มี
ศักยภาพและยั่งยืน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กำหนดแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมตามวิสัยทัศน์ ที่จะส่งเสริมให้
อุตสาหกรรมไทยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม และ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกภายในปี ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้ยุทธศาสตร์ที่ 
๓ เน้นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓กระทรวง
อุตสาหกรรม  โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและสถานประกอบการอุตสาหกรรม จึง
ได้จัดทำโครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและยกระดับระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารลุ่มน้ำใน
จังหวัด การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำ
ลำคลองในพ้ืนที่ ตลอดจนมลพิษด้านต่าง ๆ และความปลอดภัย 
สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ต่อไป 
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๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและยกระดับเป็นระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมาดำเนินการกับสถาน
ประกอบการ และการบริหารลุ่มน้ำในจังหวัด 
๒. เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียลงสู่
แม่น้ำลำคลองในพ้ืนที่ 
๓. เพ่ือให้สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดลุ่มน้ำสำคัญมีระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือ
การวางแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำสาย
สำคัญ ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๔. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของ
สถานประกอบการที่มีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกเครือข่ายฯ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในพ้ืนที่ 
๕. เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดรายเดิมและรายใหม่ และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 
และสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้สามารถ
บริหารเครือข่ายอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนรวมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกต่อ
ภาคอุตสาหกรรม 
๖. เพ่ือส่งเสริม พัฒนาด้านวิชาการหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบให้สถานประกอบการ
และรักษาสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ได้
ทำงานร่วมกัน ใกล้ชิดกันมากขึ้น 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

๑. สถานประกอบการ สามารถนำระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมา
ใช้ในสถานประกอบการและผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้กับภาคประชาชน 
๒ .มีสถานประกอบการ นำระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาใช้ใน
สถานประกอบการและผ่านเกณฑ์มาตรฐานรายใหม่เพ่ิมข้ึน 
๓ .สถานประกอบการอุตสาหกรรมรายเดิมรักษาระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมในองค์กร และสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดได้รับการพัฒนา 
๔. สถานประกอบการอุตสาหกรรม  มีจิตสำนึกในเรื่องการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาชิกเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๕. ชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับสถานประกอบการอุตสาหกรรม มี
ความรู้ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลัก          
ธรรมาภิบาล 
๖. ภาพรวมการบริหารจัดการระบบธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยในจังหวัดอุดรธานีมีภาพลักษณ์ที่ดีข้ึน 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและ
วางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจำนวน 2 ราย 
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๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

- แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561-2565  
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน 
- แผนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) กลุ่ม 
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย 
หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ)  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๗. ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖4 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมหารือร่วมกันภายใน สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี ในการจัดทำโครงการ  และขออนุมัติโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้ประกอบการในพ้ืนที่
จังหวัดอุดรธานีจำนวน ๒ ครั้ง 
กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้งคณะทำงานการตรวจประเมินและแผนปฏิบัติ
การเสนอจังหวัด 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะทำงาน เพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจหลักการสร้าง
ความยั่งยืนของสถานประกอบการกับชุมชนด้วยหลักธรรมาภิบาล  
กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการจัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ำ
บริเวณลุ่มน้ำสายหลักลำธาร คูคลองและบึงที่สำคัญในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่
อยู่ใกล้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 จุด จุดละ 
2 ครั้ง(ก่อนเข้าโครงการและหลังเข้าโครงการ) 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถานประกอบการ
ที่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจนประสบผลสำเร็จใน
พ้ืนทีอ่ื่นให้กับผู้ประกอบการอื่นเพ่ือขยายผลการดำเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน พร้อมศึกษาดูงานสถานประกอบการพี่เลี้ยง 
กิจกรรมที่ 7 ตรวจประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการตาม
หลักธรรมาภิบาล จำนวน 2 ราย 
กิจกรรมที่ 8 จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมา     
ภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชาชนและสถานประกอบการ 
กิจกรรมที่ 9 ร่วมพิธีมอบใบประกาศให้ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมา    
ภิบาล 

๙. งบประมาณ  งบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรม  จำนวน 56,7๐๐  บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
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 4.1.2 โครงการคา่ใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 

๑. ชื่อโครงการ  
 

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมในภูมิภาค 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

 

เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน รวมทั้งตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของผู้ประกอบการ จึงต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับ
ผู้ประกอบการเพ่ือให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาส
ของตนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมใน
ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ รัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรมและจังหวัด 
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม 
และผู้ประกอบการในระดับจังหวัดในการดำเนินธุรกิจ
เฉพาะทาง 
3. ส่งเสริม พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด 
4. ส่งเสริมการลงทุนในระดับจังหวัด 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต :  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชนได้รับความรู้
ด้านวิชาการและได้รับบริการคำปรึกษาแนะนำเฉพาะราย  
ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อมและผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนำ
ความรู้ประสบการณ์ คำปรึกษาแนะนำ และข้อมูล
สารสนเทศที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้รับข้อมูล
สารสนเทศที่ต้องการ  

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
 
 

1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชนได้รับความรู้ด้าน
วิชาการและได้รับบริการคำปรึกษาแนะนำเฉพาะราย  
จำนวน  800  ราย 
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
และผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ได้นำความรู้ คำปรึกษาแนะนำและข้อมูล
สารสนเทศที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้รับข้อมูล
สารสนเทศที่ต้องการ  

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

- แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561-2565  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง 
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- แผนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี 
เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ)  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
 

๗. ระยะเวลา  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 
 
 
 

8.1 ออกเยี่ยมเยียนพบปะผู้ประกอบการเพ่ือศึกษาสำรวจ
และวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด 
8.2 จัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการ 
8.3 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทางใน
การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจ 
8.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในจังหวัด 
 

๙. งบประมาณ  443,000 บาท 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
 

4.1.3 โครงการคา่ใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรม  
และบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่ 

๑. ชื่อโครงการ  
 

โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ 3 
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพ้ืนที่ 
 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดในพ้ืนที่ จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมและแผนปฏิบัติการด้าน
อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ
เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมใน
อนาคต 
 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมจังหวัด ปี 
2564 
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2. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 
ปี 2564  
3. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต :  มีแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรม ปี 2564  
ผลลัพธ์ :  นำแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรม ปี 2564 
ไปใช้ในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ 
 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
 

1. มีแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ปี 
2564  
2. มีแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปี 2564  
 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

- แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561-2565  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง 
- แผนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี 
เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ)  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
 

๗. ระยะเวลา  ตุลาคม 2563 – ตุลาคม 2564 
 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 

1. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมจังหวัด ปี 2564  
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ปี 
2564  
 

๙. งบประมาณ  70,000 บาท 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุดรธานี 
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4.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๑. ชื่อโครงการ  
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

 

จัดทำขึ้นเพ่ือรองรับมาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ OTOP  ผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืน ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์
ระดับพ้ืนบ้านที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม เสมือนเป็นการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
แก่ผู้บริโภค  เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและ
สร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ทั้ง
ในและต่างประเทศ  
 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการออก
ใบรับรอง 
2. ติดตามผลภายหลังที่ได้รับการรับรองแล้ว 
3. ส่งเสริม พัฒนา และประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถและข้อมูลให้กับผู้ผลิตในชุมชน  
 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต 1. ให้การรับรองมาตรฐาน จำนวน 40 ราย 
          2. ตรวจติดตาม จำนวน 12 ราย 
ผลลัพธ์ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 
 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
รวมทั้งได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ 

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 
ร้อยละ 80 ของผู้มายื่นขอรับการรับรอง  
 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

- แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561-2565  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง 
- แผนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี 
เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ)  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
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๗. ระยะเวลา  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 

1. รับคำขอ ตรวจสถานที่ผลิต เก็บตัวอย่างส่งหน่วย
ตรวจสอบ 
2. ประเมินผลการทดสอบ 
3. จัดประชุมให้การรับรอง 
4. ตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองแล้ว 
 

๙. งบประมาณ  235,028 บาท 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ  
 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
 

 

4.1.5 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม  

๑. ชื่อโครงการ  
 

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

 

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จะต้องมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเท
จำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ  
และมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมใน
การผลิตให้มีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน  
 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานประกอบการ
และส่วนราชการ 
3. เพ่ือพัฒนากลไกการบริหารจัดการและกลไกดำเนินงาน 
ของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ  
 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

1. ผู้ประกอบการมีจิตสำนึกในการป้องกันปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยใชหลักธรรมาภิบาล          
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 2. ชุมชนที่อาศัยอยู่ให้เคียงกับสถานประกอบการมีความ
เข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3. ภาพรวมทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยใน
จังหวัดดีขึ้น 
 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
 

มีสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 20 
ราย  
 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

- แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561-2565  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง 
- แผนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี 
เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ)  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
 

๗. ระยะเวลา  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 

1. สำรวจพื้นที่เป้าหมายและเชิญชวนสมาชิก 
2. จัดกิจกรรมเพ่ิมองค์ความรู้ทางวิชากรและศึกษาดูงาน
เครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ 
3. พัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุดรธานี 
 

๙. งบประมาณ  42,700 บาท 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ  
 

กลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
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4.1.6 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม  

๑. ชื่อโครงการ  
 

โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 
ชุมชน (One Province One Agro-Industrial 
Community : OPOAI-C)  
 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

 

รัฐบาลมีนโยบายที่ให้ความสำคัญต่อการการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ โดยการพัฒนาและ
ยกระดับสินค้าเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนการเกษตรในลักษณะของฝากและของที่ระลึก ที่
เชื่อมโยงกับภาคการผลิต ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด 
เพ่ือให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อไป  
 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยให้มีความ
มั่นคงด้านอาชีพ  
2. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
3. เพ่ือเชื่อมโยงและผลักดันงานวิจัยและพัฒนามาสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม 
4. เพ่ือพัฒนาและยกระดับเกษตรกรไปสู่นักธุรกิจเกษตร/
Start Up/ SMEs คนตัวเล็ก  
 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 30 
คน ได้รับองค์ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผล
ทางการเกษตร 
ผลลัพธ์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนามีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 6 ต่อปี  
 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
 

เกษตรกรทราบถึงกระบวนการ วิธีการสร้างผลผลิตให้มี
มูลค่าเพ่ิมและมีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปี  
 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

- แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561-2565  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง 
- แผนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี 
เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ)  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
 

๗. ระยะเวลา  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 

8.1 อบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลผลิตทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด 
รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน 
8.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
8.3 ฝึกอบรมเชิงลึกเพ่ือพัฒนาและยกระดับเกษตรการใหม่ 
การเป็นนักธุรกิจเกษตร Start Up/ SMEs คนตัวเล็ก  
 

๙. งบประมาณ  219,300 บาท 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ  
 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
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4.2  ความเชื ่อมโยงแผนปฏิบ ัต ิราชการกระทรวงอุตสาหกรรม แผนปฏิบัต ิราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี   
ปี 2564 

 

  
 แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3    
 ปี (พ.ศ. ๒๕63 - ๒565)  
 ของ อก. 

 
แผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ป ี
(พ.ศ. ๒๕63 – ๒565 ของ 
สปอ. 

 
แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
พ.ศ. 2561-2565 
 

 
แผนปฏิบัติการดา้น
การพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัด
อุดรธานี ปี  2564 
 

วิส
ัยท

ัศน์
 

 
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0    
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของไทย ให้
เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 
4.6 ภายในปี 2565 

 
ภาคอุตสาหกรรมมผีลติภาพ
ปัจจัยการผลติรวมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565 

 
เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า
การลงทุนอนุภูมภิาคลุม่น้ำ
โขง 

 
มุ่งสู่อุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร 
อย่างสร้างสรรค์ 
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า
ด้า

นท
ี่ 1

 

 
การเสริมสร้างศักยภาพ
ของภาคอุตสาหกรรมให้
เติบโตและเข้มแข็ง 

 
การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

 
การพัฒนาศักยภาพการค้า
การลงทุนเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ใน อนุภูมิภาคลุม่น้ำโขง 
 

 
การผลักดันและบูรณา
การนโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

าด
้าน

ที่ 
2 

   
   

   
   

  

 
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ให้เอื้อต่อการลงทุนและ
การพัฒนาอุตสาหกรรม 

 
การเสริมสร้างศักยภาพของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

 
การส่งเสริมการพัฒนาการ
เกษตรอุตสาหกรรม 
ยกระดับมาตรฐานการผลติ 
สินค้าเกษตรปลอดภัยและ 
เกษตรอินทรีย์ 
 

 
การเสริมสร้าง
ศักยภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า
ด้า

นท
ี่ 3

 

 
การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมใหเ้ป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมใหเ้ป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
การจัดกทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้
ประโยชน์ อย่างยั่งยืน 

 
การส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้
เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
   

ด้า
นท

ี่ 4
 

 
การพัฒนาสมรรถนะ
องค์กรเพื่อให้บริการอย่าง
มีคุณภาพ 

 
การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคณุภาพ 

 
- 

 
การพัฒนาสมรรถนะ
องค์กรเพื่อให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ 
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4.3 ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ.2563 

 4.3.๑. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖3 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย ผลการ ร้อยละ 

ทั้งปี ดำเนินงาน (%) 
๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 

   ๑.๑ ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษาสำรวจและ
วิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด (ราย) 

100 118 118 

   ๑.๒   ฝึกอบรม/สัมมนาเพ่ือเป็นประโยชน์สำหรับ
ผู้ประกอบการในจังหวัด (ราย) 

100 102 102 

   ๑.3 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น (ราย) 200 227 113.50 

   ๑.4 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นเฉพาะทาง (ราย) 100 117 117 

   ๑.5 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม แก่
ผู้ประกอบการ และประชาชนในจังหวัด ในรูปแบบเอกสาร/
Electronic File และ Website (ครั้ง) 

300 325 325 

๒. ดำเนินกิจกรรมโดยใช้งบประมาณประจำปี    

   ๒.๑ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย  (ราย) 405 405 100 

   ๒.๒ พิจารณาเรื่องราวการอนุญาต การแจ้ง สอบถามหรือ
หารือเก่ียวกับโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 
(โรงงาน) 

180 185 102.77 

   ๒.๓ การกำกับ ตรวจสอบดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน 
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (โรงงาน) 

480 501 104.37 

   ๒.๔ จดทะเบียนเครื่องจักร (โรงงาน) 4 3 75 

  ๒.๕ อนุญาตคำขอในการประกอบการเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (แห่ง/ครั้ง) 

1/12 1/12 100 

   ๒.๖ การตรวจสอบกำกับการประกอบการเหมืองแร่  และ
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (แห่ง/ครั้ง) 

4/12 4/12 100 

   ๒.๗ การออกใบอนุญาต ซื้อขายแร่ – ส่งออกแร่ – 
ใบอนุญาตขนแร่ฯลฯ 

1/12 - - 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ปี 2564 หน้าท่ี ๕๐ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย ผลการ ร้อยละ 

ทั้งปี ดำเนินงาน (%) 
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการการสรา้งและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   ๓.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนสมาชิกใหม่เข้าร่วม
โครงการ และสำรวจพื้นที่เป้าหมาย (ครั้ง) 

1 1 100 

   ๓.๒ จัดฝึกอบรม/บรรยายเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ทางวิชาการ
ด้านเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรม ๔.๐ ให้แก่สมาชิกเครือข่ายทั้งกลุ่มเดิมและ
กลุ่มท่ีจะสร้างขึ้นใหม่หรือศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายอ่ืน (ราย) 

40 40 100 

   ๓.๓ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการของสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด (ครั้ง) 

1 1 100 

๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

   ๔.๑ จัดทำข้อมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมในระดับจังหวัด (รายงาน) 

4 4 100 

   ๔.๒ จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ( GPP : Gross 
Pravincial Product ) 

   

       ๔.๒.๑  จัดทำข้อมูล GPP สาขาอุตสาหกรรม และ
สาขาการทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน (รายงาน) 

2 2 100 

      ๔.๒.๒  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ในการ
จัดเก็บข้อมูลการผลิต รายปีสำหรับใช้จัดทำ GPP (ราย) 

420 424 100.95 

   ๔.3 จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย ๖ เดือน และ
ความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน 

   

      ๔.3.๑  รายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย ๖ เดือน (รายงาน) 2 2 100 

      ๔.3.๒  รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นราย
เดือน (รายงาน) 

12 12 100 

   ๔.4 จัดทำฐานบัญชีรายชื่อผู้รับบริการฐานข้อมูลทำเนียบ
โรงงานอุตสาหกรรม ฐานข้อมูลเครือข่าย 

   

      ๔.4.๑  ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลจังหวัดทั้งรายชื่อ
ผู้รับบริการเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖3 (ฐาน/ครั้ง) 

1/12 1/12 100 

      ๔.4.๒  ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลทำเนียบโรงงานให้มี
ความครบถ้วนถูกต้อง ได้แก่ การตรวจสอบและปรับปรุง
ฐานข้อมูลทุก ๆ เดือน สำหรับใช้เผยแพร่ข้อมูลให้กับ
ผู้ประกอบการและผู้สนใจ  (ฐาน/ครั้ง) 

1/12 1/12 100 

      ๔.4.๓  จัดทำและปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายพันธมิตร
อุตสาหกรรมให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (ครั้ง) 

12 12 100 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ปี 2564 หน้าท่ี ๕๑ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย ผลการ ร้อยละ 

ทั้งปี ดำเนินงาน (%) 
๕. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

    ๕.๑ จัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำ
สายหลัก ลำธาร คู คลอง หนอง และบึง ที่สำคัญในพ้ืนที่ 
ต่าง ๆ (ครั้ง) 

1 1 100 

    ๕.๒ จัดชี้แจง ทำความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืน
ของสถานประกอบการกับชุมชนด้วยธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม 
(ครั้ง) 

1 1 100 

    ๕.๓ จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน และสถานประกอบการอุตสาหกรรม ดำเนินการ
รณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
สถานประกอบการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนอย่างยั่งยืน (ครั้ง) 

1 1 100 

    ๕.๔ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถาน
ประกอบการที่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
จนประสบผลสำเร็จเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการรายอ่ืน
เพ่ือขยายผลการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 
พร้อมศึกษาดูงานสถานประกอบการพ่ีเลี้ยง (ครั้ง) 

1 1 100 

๖. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖3 สู่การ
ปฏิบัติ 

๖.๑ จัดประชุมจัดทำ/เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดให้ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดทั้งภาครัฐ 
เอกชน และ ตัวแทนชุมชน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด (ครั้ง) 

1 1 100 

๖.๑ จัดประชุมจัดทำ/เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดให้ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดทั้งภาครัฐ 
เอกชน และ ตัวแทนชุมชน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด (ครั้ง) 

1 1 100 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ปี 2564 หน้าท่ี ๕๒ 

4.3.๒. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 
หน่วย : บาท 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย ผลการ ร้อยละ 

ทั้งปี ดำเนินงาน (%) 
1. งบดำเนินงาน 

   1.1  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 77,832 77,832 ๑๐๐ 

   1.2 แผนงานพ้ืนฐานดำเนินการสร้างความสา
มาถในการแข่งขันของประเทศ 

1,418,672 1,418,672 100 

2. งบรายจ่ายอื่น 

    2.1 โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ๒๔8,5๐๐ ๒๔8,5๐๐ ๑๐๐ 

    2.2 โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 

297,733.32 297,733.32 ๑๐๐ 

    2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค  

451,๐๐๐ 451,๐๐๐ ๑๐๐ 

    2.4 โครงการบริหารจัดการลุ่มลุ่มน้ำและวางระบบ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  

60,๐๐๐ 60,๐๐๐ ๑๐๐ 

    2.5 โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรม
เพ่ือการเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัด 

๗5,๐๐๐ ๗5,๐๐๐ ๑๐๐ 

    2.6 โครงการส่งเสริมและยกระดับสถาน
ประกอบการ 

3,000 3,000 100 

    2.7 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงอุตสาหกรรม  

89,360 89,360 ๑๐๐ 

รวมงบประมาณ 2,643,265.32 2,643,265.32 100 

 
 
 
 

 

 

 

 


