
 
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี  

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. ๒๕๖6-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มีพันธกิจในการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบาย
และมาตรการต่าง ๆ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ (Industry ๔.๐) โดยกำกับ ดูแล 
ส่งเสริม พัฒนา ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด รวมทั้งการเพิ่มผลิตภาพปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรม
ให้สามารถแข่งขันได้ และอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

  เพ่ือให้ทิศทางการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี        
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนระดับ ๓ ของกระทรวง
อุตสาหกรรมและแผนอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องตามกรอบแนวคิดและนโยบายในระดับต่าง  ๆ รวมทั้ง
การวิเคราะห์ปัจจัยทั้งท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อนำไป
กำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็น
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการกำหนดทิศทางในการยกระดับ
อุตสาหกรรมต่อไป 

 

 
                                             คณะผู้จัดทำ 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
หัวข้อ           หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร ๑ 
ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) ๓ 
 ๒.๒ แผนระดับที่ ๒ 5  
  ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 5 
  ๒.๒.2 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 ๑๑ 
  2.2.3 รางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ  14 
              (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 ๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เก่ียวข้อง ๑5  
ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
           ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการ ๑6 
  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 ๓.๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 27 
       ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 27 
  ๓.๒.๒ พันธกิจ 27 
  ๓.๒.๓ แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 28 
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 
 ๔.๑ โครงการแบบย่อ ๓1 
 ๔.๒ ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ๔3 
  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และแผนปฏิบัติราชการ 
  และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี  
  (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ๔.3 ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ๔4 
  ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีตามแผนปฏิบัติการ 
  การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ.๒๕๖4  



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๑ 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
จัดทำขึ้น เ พื่อ เป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุดรธานี โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบาย
ระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ            
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 แผนความมั่นคง และนโยบายระดับกระทรวง 
แผนปฏิบัติการดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพ่ือกอใหเกิดการเชื่อมโยงในทิศทาง
เดียวกันอยางเปนรูปธรรม และมุงไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนอยางแทจริงและสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปมากขึ้น รวมถึงพิจารณาและวิเคราะหปจจัยที่ เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม         
(SWOT Analysis & TOWs Matrix) ประกอบดวยการวิเคราะหปจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็ง   
และจุดออนขององคกร การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติตาง ๆ     
ที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เพ่ือกำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรร
มาภิบาลในการดำเนินงาน ควบคู่กับการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ตามภารกิจของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุดรธานี ก่อให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพ มูลค่าและมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความ
เข้มแข็งและแข่งขันได้ในเวทีโลกโดยมีขอบเขตดังนี้ 

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 

 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๒ 

เรื่องท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
เพ่ืออำนวยความสะดวกในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
1) อำนวยความสะดวกในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ 

การแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในภูมิภาค 
2) บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นท่ีในการพัฒนาธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 
3) เชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาดและแหลงเงินทุนใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ผูประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน 

เรื่องท่ี 3  การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนดวย BCG Model 
 เพ่ือกำกับดูแลสถานประกอบการใหดำเนินการตามกฎหมายและสงเสริมใหอุตสาหกรรมเปนมิตร 
กับสังคมและสิ่งแวดลอมโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ และมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 
 1) สงเสริม พัฒนา และยกระดับภาคอุตสาหกรรมดวยแนวคิด BCG Model เพ่ือมงุสูความเปนกลาง
ทางคารบอน (Carbon Neutrality) 

2) พัฒนาระบบกลไกในการกำกับ ดูแล ภาคอุตสาหกรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
3) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

    4) พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและ 
ชุมชน 

5) เชื่อมโยงและเสริมสร้างความเข้าใจการประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนและท้องถิ่น 

เรื่องท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการและสร้างความพร้อมของบุคลากรให้สามารถบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
1) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 
2) บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมสำหรับการบริหาร และการบริการได้อย่าง

ถูกต้องและรวดเร็ว 
4) ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ

ราชการ 
5) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
 

                                                                  . 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๓ 

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
 ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (๑) เป้าหมาย 
   1.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น 
  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   2.1 การเกษตรสรางมูลคา 
   2.2 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
   2.3 สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 
   2.4 โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
   2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม่ 
  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มีพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่  การกำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วย พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ และที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ และ
วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และบูรณาการการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อย่างสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม”โดยมีแผนปฏิบัติราชการที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ดังกล่าว ได้แก่ แผนงานเพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรม  การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค โดยมีแนวทางในการอำนวยความสะดวกใน
ด้านการลงทุนการประกอบกิจการ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
ผู้ประกอบการในภูมิภาค บูรณาการกับหน่วยงานในพ้ืนที่ในการพัฒนาธุรกิจภาคอุตสาหกรรมบูรณาการการ
จัดการผังเมืองในพ้ืนที่ให้เหมาะสม  
 ๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) เป้าหมาย 
  1.1 อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใช
อยางยั่งยืน มีสมดุล 
  1.2 ฟนฟูและสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจาก
การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
  1.3 ใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
  1.4 ยกระดับกระบวนทัศน เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 
 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  2.1 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  2.2 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
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  2.3 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองที่
เติบโตอยางตอเนื่อง 
 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มีแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการกำกับดูแลสถานประกอบการให้
ดำเนินการตามกฎหมายและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบกลไกในการกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ดำเนินการ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีส่วนร่วมของชุมชน เชื่อมโยง
และเสริมสร้างความเข้าใจการประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนและท้องถิ่น เพ่ิมประสิทธิภาพการ กำกับดูแล 
และส่งเสริมการประกอบการเหมืองแร่ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่งผลให้เกิดการยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม  
สีเขียวเสริมสร้างศักยภาพเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) 
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) พัฒนาแนวทางการดาเนินการเรื่องร้องเรียนจากการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรม และมีนโยบายที่มุงเนนการสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการ
ขยะและมลพิษอยางยั่งยืนดวยการสงเสริมและพัฒนาวัตถุดิบทดแทนที่ไดจากการรีไซเคิลขยะหรือของเสีย          
ทั้งจากครัวเรือนและจากอุตสาหกรรม (Secondary Raw Materials) เพ่ือลดการเกิดขยะและลดปญหามลพิษ     
ตอสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมเปาหมาย 
ลดการปลดปลอยมลพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังมุงเนนการพัฒนาการ
ประกอบกิจการเหมืองแรใหมีมาตรฐานในระดับสูง มีความปลอดภัยและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ลดผลกระทบ    
ตอสิ่งแวดลอม และสนับสนุนผูประกอบการใหมีมาตรฐานดานความรับผิดชอบตอสังคม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
 3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (๑) เป้าหมาย 
   1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง 
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
   1.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
   1.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   2.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการ             
อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
   2.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง     
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
   2.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวน         
มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
   2.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
   2.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 
   2.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มีแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการและสร้าง
ความพร้อมของบุคลากรให้สามารถบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมสำหรับการบริหารและการบริการได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เน้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ให้มีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
ในการให้บริการ 
 ๒.๒ แผนระดับท่ี ๒  
 2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ประเด็นที่ 3 การเกษตร 
 (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
  • เปาหมาย 1: ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  • เปาหมาย 2: ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 
  • การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
   1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม ในประเทศสาขาเกษตรขยายตัวเฉลี่ย    
รอยละ 3.0 
   2) อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น เฉลี่ยรอยละ 1.0 
 (2) แผนยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น 
  • แนวทางการพัฒนา 
   1) สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น ดวยการประยุกตใชภูมิปญญา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ เพ่ือใหมีสินคาอัตลักษณพ้ืนถิ่นออกสูตลาด
สม่ำเสมอ รวมถึงสินคาเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองตอความตองการ
ของผูบริโภคท่ีหลากหลาย 
   2) สงเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการ
พัฒนาสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น เพ่ือสรางรายไดใหกับเกษตรกร และผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนทองถิ่น   
อยางยั่งยืน 
   3) สรางอัตลักษณหรือนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงกำเนิดใหกับสินคารวมทั้งการ
สรางความแตกตางและโดดเดนของสินคาในแตละทองถิ่น และสรางตราสินคาของเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ตลอด
จนใชประโยชนจากเอกลักษณแตละพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสูภาคการผลิตอ่ืน เชน การทองเที่ยวและบริการ  
และสงเสริมการบริโภคสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่นในระดับประเทศ และเพ่ือการสงออกไปยังตลาดโลก 
   • เปาหมายของแผนยอย 
    1) สินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น มีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
   • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
    1) อัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4 
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 (3) แผนยอยเกษตรปลอดภัย 
  • แนวทางการพัฒนา 
   1) สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ทองถิ่น รวมถึงผูประกอบการใหสามารถ
ผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เปนขั้นพ้ืนฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดีทาง
การเกษตร และพัฒนาตอยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เชน มาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนตน ตลอดจนสงเสริมการ
วิจัยพัฒนาสินคา พรอมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใตมาตรฐานความปลอดภัย และการคุมครองผูบริโภคและ
การคาระดับสากล 
  • เปาหมายของแผนยอย 
   1) สินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
  • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
   1) อัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3 
 (4) แผนยอยเกษตรชีวภาพ 
  • แนวทางการพัฒนา 
   1) สงเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินคาเกษตรและผลิต
ภัณฑจากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับใหเกษตรกรเปนผูประกอบการวิสาหกิจ
การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใชฐานจากการทำเกษตรกรรมยั่งยืน       
ซึ่งเปนระบบการผลิตที่คำนึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือใชประโยชน
และตอยอดไปสูสินคาเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช            
ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   2) สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรใหเปนพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพ
แวดลอมในแตละพ้ืนที่ มุงแปรรูปเพ่ือปอนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริมอาหาร สินคาประเภทโภชนาเภสัช 
ผลิตภัณฑประเภทเวชสำอาง และผลิตภัณฑกลุมเครื่องสำอาง รวมถึงการสรางมูลคาเพ่ิมจากผลิตภัณฑสมุนไพร
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
  • เปาหมายของแผนยอย 
   1) สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
  • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
   1) อัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรชีวภาพ ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 
 (5) แผนยอยเกษตรแปรรูป 
  • แนวทางการพัฒนา 
   1) สงเสริมการพัฒนาและใชวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกี่ยวของ เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหมที่มี 
มูลคาสูง โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในกระบวนการผลิตตลอดหวงโซอุปทานใหแก
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 
   2) สงเสริมการแปรรูปโดยประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองคความรู
และภูมิปญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สรางความแตกตาง และเพ่ิมมูลคาในผลิตภัณฑและสินค
าเกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินคาเกษตรขั้นสูงที่มีคุณคาเฉพาะ และผลิตภัณฑ
คุณภาพสูงที่สอดคลองกับความตองการของตลาดไปสูการผลิตเชิงพาณิชย 
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   3) สนับสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหมมาใชในกระบวนการผลิตหลังการ
เก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑอัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑระหวาง
ขนสง และยืดอายุของอาหารและสินคาเกษตรในบรรจุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหแกสินคา 
   4) สงเสริมการสรางตราสินคา และขยายชองทางการตลาดดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งใหความสำคัญกับการสรางเครื่องหมายทางการคาและการปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
  • เปาหมายของแผนยอย 
   1) สินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
  • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
   1) อัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4 
 2) ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  • เปาหมาย: ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมที่มีบทบาทตอระบบ
เศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
  • การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ: สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ รอยละ 50 
  (๒) แผนย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
  • แนวทางการพัฒนา 
  สร้ างและพัฒ นาผู้ ป ระกอบการในทุ กระดับ ให้ มี จิตวิญ ญาณ ของการเป็ น
ผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า
และบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการวิเคราะห์ 
และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึง
คำนึงถึงการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบประกัน
ความเสี่ยงภัยของสินค้าและบริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล                                                                  
 • เป้าหมายของแผนย่อย 
  เป้าหมายที ่1 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
 • การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑5 
 (3) แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
  • แนวทางการพัฒนา 
 - ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ ครอบคลุมวงจรธุรกิจที่มีความหลากหลายและน่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้ง
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ๆ  และบูรณาการการดำเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแพลตฟอร์มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศ 
 - พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม อาท ิกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 - สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 
โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ส่งเสริมการใช้บริการทาง
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การเงินและระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ตลอดจนการให้ความรู้ในการเข้าถึงบริการทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง 
 • เป้าหมายของแผนย่อย 
  เป้าหมายที ่1 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพ่ิมข้ึน  
 • การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัว ร้อยละ 10  
  3) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
   (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
    • เปาหมาย: สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอยางยั่งยืน 
    • การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ: อันดับของประเทศดานความยั่งยืนและ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับโลก อยูในระดับต่ำกวา 40 ประเทศแรกของโลก 
   (2) แผนยอยการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
    • แนวทางการพัฒนา 
    1) สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ ยั่ งยืน โดยพัฒนาและสงเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ชวยสรางการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว และประมง ตลอดหวง
โซคุณคา และกำหนดใหผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมพรอมติดฉลากสิ่งแวดลอม และสงเสริมการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีมาตรการเพ่ือจำกัดการใชเทคโนโลยีหรือ
เครื่องจักรที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามชวงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืนเพ่ือให  
แหลงทองเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการทองเที่ยวที่ยั่งยืน โดยสงเสริม      
ทั้งอุปสงคและอุปทาน และนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งดานการพัฒนาเครือขายที่ประกอบดวยสมาชิก   
จากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดานฐานขอมูล
ตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีการ ที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยการใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร 
มาตรการทางสังคม และการบังคับใชกฎหมาย เพ่ือกระตุนใหเกิดการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน 
    • เปาหมายของแผนยอย 
     1) การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 
    • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
     1) ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดลอม 55 คะแนน 
   (3) แผนยอยการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
    • แนวทางการพัฒนา 
     1) ลดการปลอยกาซเรือนกระจก กำหนดเปาหมายและแนวทางการลดกาซเรือน
กระจกของประเทศในระยะยาวที่สอดคลองกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนพัฒนา
ระบบฐานขอมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจกของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา 
โดยมีความเชื่อมโยงของเครือขายขอมูลในทุกภาคสวน ดำเนินงานตามแนวทางการลดกาซเรือนกระจกในสาขา
พลังงานและขนสง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และการจัดการของเสีย เชน เพ่ิมสัดสวนการใช
พลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการคมนาคม ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมแบบปลอยคารบอนต่ำ ลดการเกิดของเสีย เปนตน 
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     2) มุงเปาสูการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพ่ือเอ้ืออำนวยใหใชมาตรการใหม ๆ ดานเศรษฐศาสตร การเงิน และการคลัง ในการสงเสริมและสนับสนุนจูงใจให
ภาคสวนที่เกี่ยวของสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพ และการปรับตัวรองรับ
ผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยางมีประสิทธิผล 
กำหนดใหโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐตองจัดทำการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่อออกแบบโครงการใหสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศในปจจุบันและในอนาคต รวมทั้งความเสี่ยง
จากภัยพิบัติรูปแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    • เปาหมายของแผนยอย 
     1) การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 
    • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
     1) ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนสงสาขา
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และสาขาการจัดการของเสียลดลง อยางนอยรอยละ 15         
จากกรณีปกต ิ
   (4) แผนยอยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
    • แนวทางการพัฒนา 
     1) จัดการคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดิน และแหลงน้ำทะเลคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน โดยกำหนดแนวทางที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหความสำคัญ
กับการสรางความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งตองพิจารณาสถานการณของประเทศและ
ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุงเนนการปองกันผลกระทบลวงหนา โดยการสรางระบบภูมิคุมกันใหกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือนำมาใชเปนแน
วทางในการปองกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึน และคำนึงถึงกิจกรรมที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงและเปนอันตรายตอสุข
ภาพอนามัยหรือสิ่งแวดลอม การลดและควบคุมมลพิษจากแหลงกำเนิดเปนหลักการจัดการมลพิษตั้งแตตนทาง 
และพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงน้ำ รวมถึงการประยุกตใชระบบอนุญาตการระบาย
มลพิษ และหลักการผูกอมลพิษเปนผจูาย 
     2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทางและเปาหมายที่
สอดคลองกับแนวโนมสถานการณในอนาคตทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว ครอบคลุมถึงการบริหาร
จัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหลงกำเนิดในเชิงพ้ืนที่ โดยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศในรูปของปริมาณรวมและเชิงพ้ืนที่ และกำหนดใหมีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมทั้งเรงรัด
การแกไขปญหามลพิษทางอากาศที่ยังเปนปญหาเฉพาะพ้ืนที่ สรางความเขมแข็งของชุมชนในการติดตาม
ตรวจสอบเฝาระวังปองกันและแกไขปญหามลพิษในพ้ืนที่ของตนเอง กำหนดมาตรการควบคุมปริมาณการจราจร
หรือยานพาหนะในพ้ืนที่ที่มีการจราจรหนาแนนหรือพ้ืนที่เขตเมืองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต รวมถึงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลกลางดานคุณภาพอากาศและเสียง เพ่ือใหหนวยงานทองถิ่นติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และ
ความสั่นสะเทือน ในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งมีระบบการแจงเตือนปญหามลพิษทางอากาศและเสียงที่สามารถเขาถึง
และทันเหตุการณรวมถึงการปองกันและลดปญหามลพิษขามแดน 
     3) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให เป
นไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ กำหนดเปาหมายและแนว
ทางการดำเนินงานครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของเสียอุตสาหกรรม โดย
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ใหความสำคัญกับการปองกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหลงกำเนิด การบริหารจัดการ
ควบคุมมลพิษจากการบำบัด กำจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับปรุงฟนฟู สถานที่กำจัดขยะใหดำเนินการ
ถูกตองตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุมพ้ืนที่เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ออก
ประกาศสถานที่กำจัดขยะเปนแหลงกำหนดมลพิษ กำหนดใหมีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ และกำหนด
มาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยสงเสริมภาคเอกชนรวมลงทุนดานการจัดการ
ขยะและของเสียอันตราย รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
มาบังคับใช สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีศักยภาพดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวม       
การวางระบบการจัดการของเสียที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑใหมบางประเภท       
ที่คาดจะเปนปญหาในอนาคต การจัดการขยะจากการกอสรางและการรื้อถอนสิ่งกอสราง การสรางกระบวนการ
รับรูใหกับประชาชนเกี่ยวกับปญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไมถูกตอง พรอมทั้งทบทวน
และตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู เกี่ยวของในทุกภาคสวนตั้งแตผูผลิต    
ผูนำเขา ผูบริการ ผูบริโภค ผูกำจัด และหนวยงานกำกับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือรวมกันแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศบน
ฐานของความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที ่
    • เปาหมายของแผนยอย 
     1) คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดิน และแหลงน้ำทะเลมีคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน์ 
     2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยูระดับมาตรฐานของประเทศไทย 
     3) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาค
การเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
     1) คุณภาพของน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำทะเล และแหลงน้ำใตดินอยูในเกณฑ
เหมาะสมกับประเภทของการใชประโยชน รอยละ 90 ของพ้ืนที่เปาหมาย 
     2) คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยูในเกณฑมาตรฐานประเทศไทย     
รอยละ 90 ของพ้ืนที่เปาหมาย 
     3) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 0.81 
  4) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
 (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  • เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 
  • เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
  • การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 (2) แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 • แนวทางการพัฒนา 
 - พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 
  - กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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  - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ 
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
 • เป้าหมายของแผนย่อย: ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว 
 • การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไมน่้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 
 3) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  • เป้าหมาย: ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  • การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ: ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย อยู่ใน
อันดับ ๑ ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕7 คะแนน 
 (2) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  • แนวทางการพัฒนา 
  - ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและ
หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
  - ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
  - ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที ่
 • เป้าหมายของแผนย่อย 
  - ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
  - คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 • การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  - ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 100 (๘๕ คะแนนขึ้นไป) 
  - จำนวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลงร้อยละ 5๐ 
  - จำนวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน เช่น จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 5๐ 
  - จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริตลดลงร้อยละ 5๐ 
 ๒.๒.๒ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได      
เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เปาหมายที่ 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีสภาพแวดลอมที่เอ้ืออ านวยตอการเติบโตและแขงขันได ้
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 มูลคาการระดมทุนผานตลาดทุน ขยายตัวไมต่ำกวารอยละ 12 ตอป สัดสวนจำนวน 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขาถึงสินเชื่อตอจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมดเพ่ิมขึ้น      
เปนรอยละ … ในป 2570 (อยูระหวางรอขอมูล) และสัดสวนปริมาณสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   
ตอปริมาณสินเชื่อรวม เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ … ในป 2570 (อยูระหวางพัฒนาฐานขอมูลของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมที่เปนบุคคลธรรมดา) 
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 ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมที่เขาถึงสินเชื่อ ไมนอยกวา … 
ราย ตอป และปริมาณสินเชื่อที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมไดรับ ไมนอยกวา… ลานบาท ตอป   
(อยูระหวางพัฒนาฐานขอมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เปนบุคคลธรรมดา) 
เปาหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและปรับตัว   
เขาสูการแขงขันใหม ่
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผลิตภาพการผลิตรวมของของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพ่ิมขึ้นไมต่ำกวา  
รอยละ…ตอป (อยูระหวางการพัฒนาขอมูล) 
เปาหมายที่ 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงและไดรับการสงเสริมอยางมีประสิทธิผลจาก
ภาครัฐ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมที่เขาถึงมาตรการ/โครงการของ
ภาครัฐและบริการพัฒนาธุรกิจภาคเอกชนโดยการสนับสนุนของรัฐไมนอยกวา… รายตอป (รอขอมูล) 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได      
เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เปาหมายที่ 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีสภาพแวดลอมที่เอ้ืออ านวยตอการเติบโตและแขงขันได 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 
 (1) สัดสวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมตอจำนวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมด เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 20 ในป 2570  
 (2) สัดสวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตอจำนวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมด เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 5 ในป 2570  
 (3) สัดสวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่จดทะเบียนนิติบุคคลตอจำนวนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมทั้งหมด เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 35 ในป 2570 และ  
 (4) จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมที่จดทะเบียนพาณิชยขยายตัวไมต่ำกวา      
รอยละ … ตอป (อยูระหวางรอขอมูล) 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมที่เขาถึงสินเชื่อ ไมนอยกวา … 
ราย ตอป และปริมาณสินเชื่อที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมไดรับ ไมนอยกวา … ลานบาท ตอป   
(อยูระหวางพัฒนาฐานขอมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เปนบุคคลธรรมดา) 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4 สัดสวนจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีหนี้เสีย (หนี้ที่ไมกอใหเกิดราย
ไดและหนี้ที่ยังคางชำระ) ตอจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีหนี้รวม ลดลงไมนอยกวารอยละ… ตอป 
และสัดสวนปริมาณหนี้เสียตอปริมาณหนี้รวมของ SME ลดลงไมนอยกวารอยละ … ตอป (อยูระหวางการพัฒนา
ฐานขอมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เปนบุคคลธรรมดา) 
เปาหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและปรับตัว  
เขาสูการแขงขันใหม ่
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผลิตภาพการผลิตรวมของของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพ่ิมข้ึนไมต่ำกวา 
รอยละ … ตอป(อยูระหวางการพัฒนาขอมูล) 
 ตัวชี้วัดที่ 2.5 สวนแบงตลาดภายในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ิมขึ้นเปน     
รอยละ 25 ในป 2570 
เปาหมายที่ 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงและไดรับการสงเสริมอยางมีประสิทธิผลจากภาครัฐ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมที่เขาถึงมาตรการ/โครงการของ 
ภาครัฐและบริการพัฒนาธุรกิจภาคเอกชนโดยการสนับสนุนของรัฐไมนอยกวา … รายตอป(รอขอมูล) 
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 ตัวชี้วัดที่ 3.2 จำนวนสตารทอัพที่ไดรับการลงทุนจากกองทุนธุรกิจการรวมลงทุนระดับโลกและ
จำนวนสตารทอัพที่สามารถเขารวมในโปรแกรมบมเพาะในระดับโลก มีจ านวนเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา … รายตอป  
(รอขอมูล) 
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 
เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เปาหมายที่ 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
  ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายไดเฉลี่ยตอประชากรในทุกภาคเพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 มูลคาการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมขึ้นตามเปาหมายในแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติพ.ศ. 2561-2580 ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีมูลคา
การลงทุน 500,000 ลานบาท พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตมีมูลคาการลงทุน 100,000 ลานบาท และเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีมูลคา 10,000 ลานบาท 
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 
เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เปาหมายที่ 1 การเพ่ิมมูลคาจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสราง 
การใชทรัพยากรทุกขั้นตอนของการผลิตและการบริโภคมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสรางมูลคาและรายไดจาก 
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 
  ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดวยเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มข้ึน สามารถ 
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจไดไมนอยกวารอยละ 1 ในป 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 การบริโภควัสดุในประเทศมีปริมาณลดลงไมนอยกวารอยละ 25 ในป 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 1.3 ดัชนีการหมุนเวียนวัสดุสำหรับผลิตภัณฑเปาหมาย (พลาสติก วัสดุกอสราง เกษตร-
อาหาร) เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 10 ในป 2570 
เปาหมายที่ 2 การอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติ   
มีความอุดมสมบูรณเพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 คะแนนดัชนีสมรรถนะดานสิ่งแวดลอมดีขึ้น ติดอันดับ 1 ใน 4 ของประเทศ         
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีคะแนนไมนอยกวา 55 คะแนน ในป 2570 
เปาหมายที่  3 การสรางสังคมคารบอนต่ำและยั่ งยืน เพ่ือการปลอยกาซเรือนกระจกและมลพิษลดลง               
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 การนำขยะกลับมาใชประโยชนใหมเพ่ิมขึ้น โดยมีอัตราการนำขยะกลับมาใชใหม  
ของประเทศ ไมต่ำกวารอยละ 40 ของปริมาณขยะท่ีนำกลับมาใชใหมไดภายในป 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 3.3 ปริมาณขยะตอหัวในป 2570 ลดลงจากป 2560 รอยละ 10 
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได 
  ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ 90 
เปาหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คลองตัว 
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ในองคประกอบดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ดัชนี
การมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส ดัชนีทุนมนุษย และดัชนีการใหบริการภาครัฐออนไลน ไมต่ำกวาอันดับที่ 40 
ของโลก และมีคะแนนไมต่ำกวา 0.82 
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 2.2.3 (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   1) นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 9 การปองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 
    1.1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติรองรับนโยบายที่แผนปฏิบัติราชการ          
มีความสอดคลองดานการสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการขยะและมลพิษอยางยั่งยืน    
ลดการปลดปลอยมลพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือมุงเนนการลดความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดจาก
สาธารณภัยจากการกระทำของธรรมชาติและมนุษย 
    1.2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตรการลดความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยที่ 
สำคัญ ไดแก (1) อุทกภัย (2) ภัยแลง (3) ไฟปา (4) หมอกควัน (5) อุบัติภัย 
   2) ตัวชี้วัด ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสาธารณภัยโดยตรงตอผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศ 
   3) กลยุทธ์ 
    กลยุทธที่ 1 การมงุเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย/ 
    กลยุทธยอยที่ 1.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงเดิมจากสาธารณภัยและปองกันความเสี่ยงใหม 
    กลยุทธที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 
    กลยุทธยอยที่ 2.5 เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย 
   2) นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 14 การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพรอมแหงชาติ และ
บริหารวิกฤตการณระดับชาต 
    2.1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติรองรับนโยบายที่แผนปฏิบัติราชการมีความ
สอดคลองดานการสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติกระจายศูนยกลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนทองถิน่ในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ 
    2.2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการเตรียมพรอมสำหรับภัยคุกคามทุก
รูปแบบ 
    2.3) ตัวชี้วัด รอยละความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมพรอมของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพ่ือรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบภายใตประเด็นความมั่นคงในนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย    
ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    2.4) กลยุทธ์ 
     กลยุทธที่ 1 การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กลไก และแผน/คูมือ/แนวปฏิบัติ
ใหเอ้ือตอการเตรียมพรอมรองรับภัยคุกคาม และบริหารวิกฤตการณระดับชาติ 
     กลยุทธยอยที่ 1.3การจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผน คูมือแนวทาง หรือแนวปฏิบัติ 
ในการเตรียมความพรอมและการบริหารวิกฤตการณระดับชาติโดยใชเปนแนวทางหรือแนวปฏิบัติในการปฏิบัติภารกิจ
ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมถึงเปนกรอบแนวทางใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของนำไปจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผน 
แนวทาง หรือแนวปฏิบัติใหสอดคลองกันในทุกระดับ เพ่ือสามารถรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบตั้งแตกอนเกิดเหตุ
ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไดตอไป 
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 ๒.๓ แผนระดับท่ี ๓ ที่เกี่ยวข้อง 
   แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดย
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
   แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารพ .ศ. 2562 – 2579 โดยสำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
   แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
   แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 โดยสำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
   แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
   แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
   แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี ปี 2565 
๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏบิัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 

จังหวัดอุดรธานี ปี 2565 
3.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

สภาพภูมิศาสตร์ 

• ที่ตั้ง 
 จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่บนที่ราบสูงของประเทศ หรือที่เรียกว่าอีสานเหนือ เป็นดินแดนที่มีอารยะธรรม
เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 17 องศา 13 ลิปดาเหนือ ถึง 18 องศา 10 ลิปดา
เหนือและระหว่างเส้นแวงที่ 102 องศา 00 ลิปดา ตะวันออก ถึง 103 องศา 30 ลิปดา ตะวันออก อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 อาณาเขต 

 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ จังหวัดหนองคาย  
 ทิศใต ้   ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•   ลักษณะภูมิประเทศ  

 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุดรธานี มีลักษณะคล้ายผีเสื้อตัวใหญ่กระพือปีกบิน ลักษณะภูมิประเทศ
ทั่วไปประกอบด้วย ภูเขา ที่สูง ที่ราบ ที่ราบลุ่ม และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น แบ่งออกได้ ๒ บริเวณคือ 
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 ๑. บริเวณที่สูงทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขา บางส่วนเป็น
พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นถึงลอนลึก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๒๐๐ เมตร สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะนี้ ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอำเภอน้ำโสม อำเภอหนองวัวซอ อำเภอโนนสะอาด อำเภอศรีธาตุ อำเภอ    
วังสามหมอ และด้านตะวันตกของอำเภอกุดจับและอำเภอบ้านผือ มีเทือกเขาสูงสลับเนินเตี้ย บางส่วนเป็นพื้นที่
ลูกคลื่นลอนตื้นสลับพ้ืนที่นา 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 พ้ืนที่เอียงลาดลงสู่แม่น้ำ
โขงทางจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วยทุ่งนา ป่าไม้ และภูเขา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและดินลูกรัง    
ชั้นล่างเป็นดินดาน ไม่เก็บน้ำหรืออุ้มน้ำในฤดูแล้ง พ้ืนที่บางแห่งเป็นดินเค็มซึ่งประกอบการกสิกรรมไม่ค่อย
ได้ผลดี พ้ืนที่บางส่วนเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีพ้ืนที่ราบแทรกอยู่กระจัดกระจายสภาพพ้ืนที่ทางตะวันตกมีภูเขา
และป่าติดต่อกันเป็นแนวยาว มีเทือกเขาสำคัญคือ เทือกเขาภูพานทอดเป็นแนวยาวตั้งแต่เขตเหนือสุดของจังหวัด 

• ลักษณะภูมิอากาศ  
 ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดอุดรธานีเป็นแบบเขตร้อน แบ่งได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่

กลางเดือนพฤษภาคม ถึงปลายตุลาคม ระยะนี้จะได้รับอิทธิพลลมตะวันตกเฉียงใต้หย่อมกดอากาศสูงอยู่มีหา
สมุทรอินเดีย ลมนี้จะพัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งจังหวัดอุดรธานีทำให้มีฝนตกชุก เดือนที่มีปริมาณ
น้ำฝนมากที่สุด ได้แก่ เดือนสิงหาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้
ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหย่อมกดอากาศสูงอยู่ที่ประเทศรุสเซีย จีน และได้พัดเอา
อากาศหนาวเย็นมาปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้รับอิทธิพลจาก
ลมชนิดนี้มาก ทำให้อากาศหนาวเย็นทั่วไปทั้งจังหวัดอุดรธานี ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง
ปลายเดือนพฤษภาคมอากาศจะร้อน อบอ้าวทั่วทุกเขตพ้ืนที่ของจังหวัดเพราะระยะนี้เป็นช่วงปลอดลมมรสุม 

• การปกครอง ประชากร 

❖ การปกครอง  
  จังหวัดอุดรธานี แบ่งเขตการปกครอง ๒๐ อำเภอ ๑๕๖ ตำบล ๑ ,๘91 หมู่บ้าน 105 ชุมชน 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง  
เทศบาลเมือง ๓ แห่ง เทศบาลตำบล 67 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๑09 แห่ง เขตการปกครอง ๒๐ 
อำเภอ มีดังนี้ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุดจับ อำเภอกุมภวาปี อำเภอไชยวานอำเภอทุ่งฝน อำเภอนายูง 
อำเภอน้ำโสม อำเภอโนนสะอาด อำเภอบ้านดุง อำเภอบ้านผือ อำเภอเพ็ญ อำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอวังสามหมอ 
อำเภอศรีธาตุ อำเภอสร้างคอม อำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองแสง อำเภอหนองหาน อำเภอกู่แก้ว และ
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมืองอุดรธานี มีพ้ืนที่มากที่สุดเท่ากับ ๑ ,๐๙๔ ตารางกิโลเมตร และอำเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม มีพ้ืนที่น้อยที่สุดเท่ากับ ๑๔๔.๘๐๘ ตารางกิโลเมตร สำหรับอำเภอที่อยู่ห่างจากอำเภอเมือง
มากที่สุดคืออำเภอนายูง ๑๓๐ กิโลเมตร และอำเภอที่อยู่ใกล้ที่สุดคืออำเภอกุดจับ ๒๒ กิโลเมตร 
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❖ ประชากร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบว่าจังหวัดอุดรธานี มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๑ ,๕6๗,๙๘3 คน 
(เป็นผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย 1,560,621 คน และไม่มีสัญชาติไทย 7,362 คน) เป็นชาย ๗77,107 คน เป็น
หญิง ๗90,876 คน บ้านมีจำนวน 528,347 หลัง ความหนาแน่นต่อ ตร.กม. เท่ากับ 133.67 อาศัยอยู่
นอกเขตเทศบาลมากถึง 1,082,812 คน คิดเป็นร้อยละ 69.1 และอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเพียง 485,171 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 เมื่อพิจารณาประชากรกลุ่มอายุ พบว่า วัยแรงงาน (15 -59 ปี) มีจำนวนมากที่สุด 
1,056,517 คน คิดเป็นร้อยละ 67.4 รองลงมาวัยเด็ก (0 -14 ปี) จำนวน 255,577 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.3 วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จำนวน 245,343 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 และจำแนกอายุไม่ได้ จำนวน 
10,546 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

• เส้นทางการคมนาคม 
  จังหวัดอุดรธานี มีเส้นทางคมนาคม ๒ ทาง ได้แก่ ทางบก และทางอากาศ  
❖ ทางบก 

 สำหรับการคมนาคมขนส่งทางบก สามารถใช้พาหนะในการเดินทางได้หลายประเภท ได้แก่ การเดินทาง
ด้วยรถยนต์จากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดอุดรธานี จะใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ผ่านจังหวัดสระบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทางประมาณ 564 กิโลเมตร หากเดินทางโดยใช้รถโดยสารประจำ
ทางจะมีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ -อุดรธานีทุกวัน สำหรับการ
เดินทางโดยใช้รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดบริหารรถวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ – อุดรธานีทุกวัน มีสถานีรถไฟ
หลัก 1 แห่ง คือ สถานีรถไฟอุดรธานี และมีสถานีรถไฟประจำอำเภออีก 3 แห่ง ได้แก่ อำเภอกุมภวาปี อำเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอโนนสะอาด โดยมีตารางเดินรถไป-กลับ ระหว่างอุดรธานี-สถานีหัวลำโพง กรุงเทพฯ 
จำนวนเฉลี่ย 10 เที่ยวต่อวัน และมีตารางเดินรถไป-กลับ ระหว่างสถานีอุดรธานี-สถานีนครราชสีมา จำนวนเฉลี่ย 
5 เที่ยวต่อวัน 
 สำหรับถนนหลักเข้าสู่เมืองอุดรธานีมี 4 เส้นทาง ได้แก่ 
 เส้นทาง 1 ทางหลวงหมายเลข 4 AH12 (ถนนมิตรภาพ) เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับอำเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น ระยะทางในความควบคุม 51.921 กิโลเมตร 
 เส้นทาง 2 ทางหลวงหมายเลข 2 AH12 (ถนนมิตรภาพ) เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับ อำเภอสระใคร 
จังหวัดหนองคาย ไปสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับสะพานมิตรภาพไทย/ลาว แห่งที่ 1 
รองรับการเดินทางระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางในการควบคุม 
28.951 กิโลเมตร 
 เส้นทาง 3 ทางหลวงหมายเลข 22 AH15 (ถนนนิตโย) จุดเริ่มต้นที่สี่แยกประชาสันติ อำเภอเมือง
อุดรธานี ตัดกับทางหลวงหมายเลข 216 ที่สี่แยกวิทยาลัยสันตพล เป็นเส้นทางมุ่งหน้าไปจังหวัดสกลนครไปสิ้นสุด
ที่จังหวัดนครพนม ตัดกับทางหลวงหมายเลข 240 ที่เชื่อมทางหลวงหมายเลข 212 เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับ
สะพานมิตรภาพไทย/ลาว แห่งที่ 3 ระยะทางในความควบคุม 3.147 กิโลเมตร 
 เส้นทาง 4 ทางหลวงหมายเลข 210 จุดเริ่มต้นที่สามแยกดอนอีไข อำเภอเมืองอุดรธานี เชื่อมกับทาง
หลวงหมายเลข 216 ที่สามแยกดอนอีไขและเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 2313 ที่สามแยกบ้านเหล่า ถนนนี้
เส้นทางมุ่งหน้าไปจังหวัดหนองบัวลำภู ไปสิ้นสุดที่จังหวัดเลย เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปภาคเหนือ ระยะทางในความ
ควบคุม 9.848 กิโลเมตร 

❖ ทางอากาศ 
 ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานี มีท่าอากาศยาน 1 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี (สังกัดกรมท่า
อากาศยาน) โดยให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศทุกวัน ในปี 2563 พบว่า จำนวนผู้โดยสาร 1,410,234 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๑๙ 

คน มีจำนวนเที่ยวบิน 12,470 เที่ยว ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงจาก ปี 2562 ร้อยละ 44 เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ทั้งนี้ขีดความสามารถของท่าอากาศยาน
อุดรธานีสามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้ 1,200 คนต่อชั่วโมง (3.5 ลานคนต่อปี) และทางวิ่ง 
(Runway) ยังสามารถรองรับอากาศยานใหญ่ (B747) ได้ นอกจากนี้ท่าอากาศยานอุดรธานียังสามารถรองรับ
เที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้ มีลานจอดอากาศยานให้บริการจอดค้างคืน พร้อมทั้งมี
ศูนย์บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อากาศยาน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง 
ที่มา ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 

 • ไฟฟ้า 
  การจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 563 พบว่า ส่วนใหญ่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ให้กับสถานธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 807.57 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง รองลงมาเพ่ือจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ให้กับที่อยู่อาศัย 732.19 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง และสถานที่ราชการ/สาธารณะ 62.74 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง 
และอ่ืน ๆ 15.93 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง โดยอำเภอเมืองอุดรธานี มีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้ามากที่สุด 
855.40 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง รองลงมาเป็นอำเภอกุมวาปี 107.72 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง และอำเภอหนอง
หาน 90.74 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง ตามลำกับ 

อำเภอ 
การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวตัต์/ชั่วโมง ) 

รวม ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการและ
สาธารณะ 

อ่ืน ๆ 

รวมยอด 1,618.42 732.19 807.57 62.74 15.93 
อำเภอเมืองอุดรธาน ี 855.40 322.64 498.94 27.38 6.44 
อำเภอกุดจับ 38.62 25.48 11.12 1.70 0.31 
อำเภอหนองวัวซอ 44.17 22.03 20.02 1.85 0.28 
อำเภอกุมภวาป ี 107.72 48.75 52.72 3.85 2.41 
อำเภอโนนสะอาด 25.13 15.51 7.98 1.45 0.19 
อำเภอหนองหาน 90.74 45.55 38.42 5.95 0.82 
อำเภอทุ่งฝน 17.24 11.11 5.00 1.00 0.13 
อำเภอไชยวาน 17.91 11.99 4.72 0.95 0.25 
อำเภอศรีธาตุ 41.61 14.77 25.31 1.18 0.36 
อำเภอวังสามหมอ 28.94 166.33 10.87 1.44 0.29 
อำเภอบา้นดุง 87.73 46.01 36.15 4.91 0.67 
อำเภอบา้นผือ 73.21 41.96 27.53 2.91 0.81 
อำเภอนำ้โสม 33.26 18.45 13.52 0.95 0.34 
อำเภอเพ็ญ 70.77 40.81 27.00 2.21 0.74 
อำเภอสร้างคอม 15.68 9.48 5.35 0.69 0.16 
อำเภอหนองแสง 15.70 8.74 5.74 0.90 0.32 
อำเภอนายูง 12.90 7.97 3.17 0.78 0.17 
อำเภอพบิูลย์รักษ ์ 13.52 8.29 3.72 1.13 0.38 
อำเภอกู่แกว้ 11.48 7.35 3.13 0.83 0.18 
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม 17.49 8.97 7.15 0.69 0.69 

    ที่มา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 

 • อินเตอร์เน็ต 
 ในปี 2563 จังหวัดอุดรธานี มีจำนวนเลขหมายโทรศัพท์ที่ให้บริการ ทั้งสิ้น 12,724 หมายเลข 
แบ่งออกเป็นการบริการโทรศัพท์ประจำที่ จำนวน 12,702 หมายเลข คิดเป็นร้อยละ 99.8 และการบริการ
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 22 หมายเลข คิดเป็นร้อยละ 0.2      
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 ในปี 2562 มีจำนวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จำนวน 262,059 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 68.6 ของครัวเรือนทั้งสิ้น  ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จำนวน 119,897 หลัง คิดเป็นร้อยละ 31.4 และ
จำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากที่สุด คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 60,010  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  15.7 เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 15,024 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
3.9 เครื่องโทรสาร จำนวน 1,634 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ0.4 ตามลำดับ 
ที่มา สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี 

3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี  ปี พ .ศ .2562 (Gross Provincial 
Products: GPP) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี ณ ราคาประจำปี 
  

 
  

 (ล้านบาท)  

รายการ 2560 2561 2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 
2561 2562 

 ภาคเกษตร       19,580       19,956      18,961  1.9 -5.2 

 1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง       19,580       19,956       18,961  1.9 -5.2 

 ภาคนอกเกษตร       89,576       91,686      94,927  2.3 3.4 

 2. การทำเหมืองแรแ่ละเหมืองหิน         3,865         4,166        4,729  7.2 11.9 

 3. อุตสาหกรรม       14,890       14,666       14,613  -1.5 -0.4 

 4. ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ         1,497         1,358        1,520  -10.2 10.7 

 5. การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสยี           512           509           541  -0.6 5.9 

 6. การกอ่สร้าง         4,589         4,821        4,761  4.8 -1.3 

 7. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์       16,158       17,613       17,821  8.3 1.2 

 8. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า         3,569         3,654        3,785  2.3 3.5 

 9. ที่พกัแรมและบรกิารด้านอาหาร         1,636         1,844        2,113  11.3 12.7 

 10. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร         1,039         1,088        1,254  4.5 13.2 

 11. กิจกรรมทางการเงนิและการประกันภยั         9,025         9,669       10,391  6.7 6.9 

 12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์         5,494         4,759        5,156  -15.4 7.7 

 13 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค             62             61             67  -1.6 9.0 

 14. กิจกรรมการบริหารและการบรกิารสนับสนุน           920           884           912  -4.1 3.1 

 15. การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศ         7,078         7,583        7,747  6.7 2.1 

 16. การศกึษา       13,665       13,114       13,286  -4.2 1.3 

 17. กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์         3,875         4,164        4,537  6.9 8.2 

 18. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ           209           245           289  14.7 15.2 

 19. กิจกรรมบรกิารด้านอื่นๆ         1,493         1,487        1,404  -0.4 -5.9 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด     109,156     111,641    113,887  2.2 2.0 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท)       85,963       88,199       90,269  2.5 2.3 

 ประชากร (1,000 คน)         1,270         1,266        1,262  -0.3 -0.3 

ที่มา สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี ณ ราคาประจำปี ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดอุดรธานี ณ ราคาประจำปี เท่ากับ 113,887  ล้านบาท มีอัตราการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 2.0 แบ่งออกเป็น
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ภาคเกษตร 18,961 ล้านบาท และภาคนอกเกษตร 94,927 ล้านบาท  มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เท่ากับ 
90,269 บาทต่อคน เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2561 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  คาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีจะขยายตัวร้อยละ 1.3    
โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ (-0.5) ถึง 3.3 จากปี 2563 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง ด้านอุปทาน มีแนวโน้มชะลอตัวเมื่อเทียบกับ       
ปี 2563 ร้อยละ 1.0 โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ (-1.0) ถึง 3.0 ตามภาคเกษตรคาดว่าจะชะลอตัว       
ร้อยละ 35 เนื่องจากปริมาณปศุสัตว์ที่ลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในโคและ
กระบือ สำหรับภาคบริการคาดว่าจะหดตัวร้อยละ (-0.1) เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
และภาครัฐได้ออกมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมคาดว่ าจะขยายตัว
ร้อยละ 1.5 ตามภาวการณ์ผลิตและคำสั่งซื้อที่ทยอยฟ้ืนตัว ด้านอุปสงค์ มีแนวโน้มขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 
2563 ร้อยละ 2.0 โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.3 ถึง 4.0 เป็นผลจากการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 2.2 ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการเพ่ิมกำลังซื้อของภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง 
สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 5.3 เป็นผลจากมาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ สนับสนุนให้มี
เม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ลงสู่ระบบเศรษฐกิจให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
และสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะที่
การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ 0.9 ตามการระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน 
รวมทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง สำหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด จะเพ่ิมขึ้นจากปี 
2563 ตามการเพ่ิมข้ึนของพลังงานที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นและการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ สำหรับเงินเฟ้อทั่วไป
ในปี 2564 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ (การจ้างงานของจังหวัดอุดรธานี
คาดว่าจะมีการจ้างงานในจังหวัดอุดรธานีทั้งสิ้นประมาณ 603.013 คน โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ 591,412 
ถึง 614,779 คน ขยายตัวร้อยละ 0.8 จากปี 2563 การจ้างงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากภาครัฐ            
มีมาตรการสนับสนุนการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และมาตรการการสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจ              
ในการจ้างงานต่อเนื่อง 

  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 ๒๕๖4  มีระดับคะแนนโดยเฉลี่ย ที่ 4.03 คะแนน โดยมีปัจจัยที่สำคัญและมีผลต่อภาค    
การผลิต ดังนี้ 

๑. ปัจจัยการผลิต ระดับคะแนน 4.26 
๒. เงื่อนไขด้านอุปสงค์ ระดับคะแนน 4.18 
3. ด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน ระดับคะแนน 4.03 
๔. รัฐบาล ระดับคะแนน 3.81 
๕. อุตสาหกรรมสนับสนุน ระดับคะแนน 3.75 

เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า ความสามารถในการแข่งขันในด้านปัจจัยการผลิตมีศักยภาพสูงสุด ที่ระดับคะแนน 
4.38 ส่วนปัจจัยด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน มีระดับคะแนนที่น้อยที่สุดที่ระดับ 3.75 โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ
ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

แผนภูมิแสดงบริบทด้านปัจจัยการผลิต 
 

 

• บริบทด้านปัจจัยการผลิต มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 17.33 สูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
เล็กน้อย (17.2) เนื่องจากประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ภาคเกษตรชะลอตัว และจากปัญหาการระบาดของ        
เชื้อไวรัสโควิด 19 เศรษฐกิจชะลอตัว หลายธุรกิจหยุดชะงักและปิดตัวลงเพ่ือลดค่าใช้จ่าย ความต้องการ
แรงงานมีแนวโน้มลดลง เกิดการว่างงานและหันมาทำเกษตรกรรมมากขึ้น การลงทุนภาคอุตสาหกรรมลดลง 
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ความเชื่อมั่นต่อสภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง เกษตรกรและภาคเอกชนต้องการการสนับสนุนด้านเงินทุน
จากทางภาครัฐ ความอยู่รอดของผู้ประกอบการต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี 

แผนภูมิแสดงบริบทด้านอุปสงค์ 
 

 

• บริบทด้านอุปสงค์ มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ ๑4.03 เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
(11.5) เป็นผลจากการลงทุนภาคเอกชนเริ่มปรับตัวได้จากการเผชิญภาวะเศรษฐกิจในประเทศและภาวะ
เศรษฐกิจโลกซบเซาอันเป็นผลมาจากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่นักลงทุนยังมีความกังวลต่อความ
ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองและความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ รวมทั้งค่าเงินบาทที่แข็ง ค่ามากขึ้น 
ประชาชนตกงาน ส่งผลต่อตัวเลข GPP ของจังหวัด และประชาชนยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย 

แผนภูมิแสดงบริบทด้านอุตสาหกรรมเชื่อมโยง/สนับสนุน 
 

 

• บริบทด้านอุตสาหกรรมการเชื่อมโยง/สนับสนุน ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 14.60 เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน (๑๔.3) เนื่องจากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ภาคเอกชนมีการตื่นตัวในการ
นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ E-commerce นับเป็นบริบทใหม่ของภาคการค้า ธุรกิจการค้าที่ต้องการ
อยู่รอดจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับตัวเข้าสู่การขายออนไลน์มากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถ
เข้าสู่ตลาด E-commerce ได้ง่ายขึ้น โดยร่วมมือกับกลุ่มผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาธุรกิจ ภาครัฐและสมาคมภาค
ธุรกิจต่างๆ มีการส่งเสริมและผลักดันผ่านการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้บางกลุ่ ม
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ธุรกิจจะมีอุปสรรคในการปรับตัวอยู่บ้าง แต่ก็สามารถเข้าสู่ E-commerce ได้ และหันมาให้ความสนใจใช้
ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เหมาะสมกับขนาดและทั้งนี้เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการจัดจำหน่ายของธุรกิจของตนเช่นการขายออนไลน์ 

แผนภูมิแสดงบริบทด้านการแข่งขันและกลยุทธ์ 
 

 

• บริบทการแข่งขันและกลยุทธ์ มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่อยู่ที่ 14.84 ลดลงจากปีที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน   (๑5.2 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคประชาชนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟ้ืนตัว และปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้กำลังซื้อและความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ลดลง ด้านต้นทุนผู้ประกอบการยังอยู่ในระดับสูง การแข่งขันของภาคธุรกิจในจังหวัดยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งสินค้า
ราคาถูกจากจีนเข้ามาตีตลาดในไทยผ่านช่องทาง  E-commerce ผู้ประกอบการต้องปรับตัวโดยพยายามหาช่องทาง     
การจำหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น พยายามพัฒนามาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพดีขึ้น  

แผนภูมิแสดงบริบทด้านสนับสนุนขององค์กรในพื้นที่/รัฐบาล 
 

 

• บริบทด้านสนับสนุนขององค์กรในพื้นท ี่/รัฐบาล ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ ๑3.68 ลดลงจากปีที่ผ่านมา
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันค่อนข้างมาก (๑5.3) ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริม       
ด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  แต่สามารถเยียวยาได้เฉพาะในภาค
ประชาชน เกษตรกร และธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบ แต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เข้มงวดมากขึ้น        
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ตามสภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว ซึ่งรัฐบาลยังไม่สามารถให้การช่วยเหลือในภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่มี
ผลต่อกลไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยังส่งผลต่อความเชื่อม่ันในการลงทนของภาคเอกชน  

• โดยสรุป จังหวัดอุดรธานีต้องเผชิญกับปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เพ่ิมเติมจากปัญหาภาวะ  
ฝนทิ้งช่วง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้ปัจจัยด้านการผลิตมีปัญหา ประชาชนตกงาน ขาดรายได้ในการดำรงชีวิต 
ธุรกิจหลายประเภทหยุดชะงักโดยเฉพาะธุรกิจบริการ ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม การเบิกจ่ายที่ล่าช้าของ
ภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชนที่หดตัว อีกทั้งนักลงทุนยังมีความกังวลต่อความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองและ
ความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ รวมทั้งค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่าอยู่ ส่งผลให้การลงทุนของภาคเอกชนชะลอ
ตัวลง และประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ส่วนการสนับสนุนจากภาครัฐมีมากขึ้นเพ่ือช่วยพยุงธุรกิจ
ภาคเอกชน และรักษาการจ้างงาน รัฐบาลมีนโยบายอัดฉีดเงินช่วยเหลือเยียวยาและเร่งรัดการปล่อยสินเชื่อ
ให้กับธุรกิจรายย่อยและ SME เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง การส่งเสริมธุรกิจให้มีการค้าแบบออนไลน์เป็นอีกปัจจัยที่
จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการค้าขายมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงแก่ธุรกิจขนาดใหญ่ ในสภาวะที่มีปัญหาการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่เอ้ืออำนวยเช่นนี้ 

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

 จุดแข็ง (Strengths: S) 
 1. มีสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเป็นจำนวนมาก และมีความหลากหลายทั้งสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ 
 2. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศที่มีผู้ใช้บริการมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3. จังหวัดอุดรธานีมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทราย 
อุตสาหกรรมแป้งมัน และยางพารา สามารถนำมาเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ได้  

  จุดอ่อน (Weakness: W) 
 1. ระบบการจัดการน้ำและชลประทานยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงภาคการเกษตร และมีสัดส่วน
น้อยเม่ือเทียบกับพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีจำนวนมาก  
 2. ขาดการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
 3. ผู้ประกอบการในสาขาต่าง ๆ ขาดการรวมกลุ่มกันในการวางแผนและพัฒนาศักยภาพให้มี
ความเข้มแข็งและเติบโตไปพร้อมกัน 

โอกาส  (Opportunities : O) 
 1. มีนโยบายการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารอย่างครบวงจร          
มีนโยบายไปสู่เมืองอุทยานแห่งอาหาร Food Valley 
 2. การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมภาค
อีสานแห่งแรก  
 3. รัฐบาลส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

  อุปสรรค (Threats: T) 
 1. โควิด 19 ทำให้มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจ 
 2. กลไกลราคามีการเปลี่ยนแปลงสูง เช่น สินค้าการเกษตรตกต่ำในขณะที่ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 
 3. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกมีผลต่อการค้าและการลงทุน 
 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๒๖ 

การนำผลการวิเคราะห์ SWOT ไปจัดทำแผนกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix 

ตารางแสดงผลกลยุทธ์เชิงรุก 

SO 

จุดแข็ง (Strengths: S) 

1.  มีสถานท่ีและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเป็นจำนวนมาก และ
มีความหลากหลายทั้งสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ 

2.  เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศที่มีผู้ใช้บริการมาก
ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.  จังหวัดอุดรธานมีีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น 
อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทราย อุตสาหกรรมแป้งมัน 
และยางพารา สามารถนำมาเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้ 

โอกาส(Opportunities: O) 

1. มีนโยบายการส่งเสรมิพัฒนาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และอาหารอย่างครบวงจรมีนโยบายไปสู่เมืองอุทยานแห่ง
อาหาร Food Valley 

2. การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขยีวในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 
ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมภาคอีสานแห่งแรก  

3. รัฐบาลส่งเสรมิให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน    
และโรงงาน  

SO กลยุทธ์เชิงรุก 

๑.  ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตสู่สากล เพื่อ
เชื่อมโยงธุรกิจต่างประเทศ (S๑,O2) 

2.  ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยแีละนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่า 
(S2,O3) 

 

 

ตารางแสดงผลกลยุทธ์เชิงรับ 

                               ST 

จุดแข็ง (Strengths: S) 

1. มีสถานท่ีและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเป็นจำนวนมาก และมี
ความหลากหลายทั้งสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติ      
ทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ 

2. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศที่มีผู้ใช้บริการมาก
ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. จังหวัดอุดรธานีมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น 
อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทราย อุตสาหกรรมแป้งมัน 
และยางพารา สามารถนำมาเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมในพื้นทีไ่ด้ 

อุปสรรค (Threats: T) 

1. โควิด 19 ทำให้มผีลต่อภาวะเศรษฐกิจ 
2. กลไกลราคามีการเปลี่ยนแปลงสูง เช่น สินค้าการเกษตร

ตกต่ำในขณะที่ปัจจัยการผลิตมรีาคาสูง 
3. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวท่ัวโลกมีผลต่อการค้าและการ

ลงทุน  
 

ST กลยุทธ์เชิงรับ 

๑. เร่งให้มีการบูรณาการสร้างนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรม
ยางพารา และแป้งมันสำปะหลัง(S1, T5) 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๒๗ 

ตารางแสดงผลกลยุทธ์เชิงพัฒนา 

WO 

จุดอ่อน (Weakness: W) 

1. ระบบการจดัการน้ำและชลประทานยังไม่ครอบคลมุทั่วถึง
ภาคการเกษตร และมสีัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมที่มีจำนวนมาก  

2. ขาดการนำเทคโนโลยี และนวตักรรมมาใช้ในการผลติทาง
การเกษตรและอตุสาหกรรม 

3. ผู้ประกอบการในสาขาต่าง ๆ ขาดการรวมกลุ่มกันในการ
วางแผนและพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งและเติบโตไป
พร้อมกัน 

โอกาส(Opportunities: O) 

1. มีนโยบายการส่งเสรมิพัฒนาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และอาหารอย่างครบวงจรมีนโยบายไปสู่เมืองอุทยานแห่ง
อาหาร Food Valley 

2. การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขยีวในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ที่
เป็นนิคมอุตสาหกรรมภาคอีสานแห่งแรก  

3. รัฐบาลส่งเสรมิให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงงาน  

WO กลยุทธ์เชิงพัฒนา 

๑.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ด้านอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร (W8,O1) 

2.  พัฒนาการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง 
(W1,O5) 

3.  ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม ่
(W7,O8) 

๓.๒  สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2565 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
“มุ่งสู่อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อย่างสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

๓.๒.๒ พันธกิจ 
๑. กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่

กฎหมายว่าด้วย พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ และท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
 ๓. บูรณาการการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๒๘ 

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

ผลสัมฤทธิ์ 
• เป้าประสงค์   

เพ่ือผลักดันนโยบายและแผนระดับต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับ  และมีระบบการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำกับการปฏิบัติงาน
และทบทวนแผนขององค์กรต่อไป 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ 

• กลยุทธ์/โครงการ 
  หน่วย : บาท 

แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ/ผลผลิต/ค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
การผลักดัน
และบูรณาการ
นโยบายและ
แผนให้เกิดผล
สัมฤทธิ ์

 

สอจ. ได้รับการสนับสนนุงบประมาณจาก
กระทรวง  กรม 
• ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผน
ระดับที่ 3 ของ กระทรวงอุตสาหกรรมและ
บูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่-13 
• คาใชจายในการติดตามประเมินผลตาม
นโยบายและ แผนปฏิบัตริาชการกระทรวง
อุตสาหกรรม-13 

 
 

70,000 
 
 

234,000 

 
 

70,000 
 
 

234,000 

 
 

70,000 
 
 

234,000 

 
 

70,000 
 
 

234,000 

 
 

70,000 
 
 

234,000 

 
2)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
• เป้าประสงค์   

เพ่ืออำนวยความสะดวกในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการตลอดจนเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคที่เพ่ิมข้ึน 

• กลยุทธ์ / โครงการ 
หน่วย : บาท 

แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ/ผลผลิต/ค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
การเสริมสร้าง
ศักยภาพ 
ของธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
ในส่วนภมูิภาค 

สอจ. ได้รับการสนับสนนุงบประมาณจาก
กระทรวง  กรม 
• คาใชจายในการสงเสรมิและเพิม่ความสามารถ
ในการแขงขันของอุตสาหกรรมในสวน
ภูมิภาค (มผช.)-7 
• คาใชจายแปรรูปสินคาเกษตรอุตสาหกรรม 
1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One 
Agro-Industrial Community : OPOAI-C) 
-1 
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หน่วย : บาท 
แนวทางการ

พัฒนา 
โครงการ/ผลผลิต/ค่าใช้จ่าย 

ปีงบประมาณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

การเสริมสร้าง
ศักยภาพ 
ของธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
ในส่วนภมูิภาค 
(ต่อ) 

สอจ. ได้รับการสนับสนนุงบประมาณจาก
กระทรวง  กรม 
• โครงการสินเชื่อเพื่อเสรมิศักยภาพ SME 
และโอกาสเขาถึงแหลงทุน-7 
• โครงการสงเสรมิและพัฒนาเอสเอ็มอี ฯ-7 
• ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
• ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภยัเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
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3)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนดวย 

BCG Model 
• เป้าประสงค์ 

เพ่ือกำกับดูแลสถานประกอบการให้ดาเนินการตามกฎหมายและส่งเสริมให้
อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
• กลยุทธ์ / โครงการ  

หน่วย : บาท 
แนวทางการ

พัฒนา 
โครงการ/ผลผลิต/ค่าใช้จ่าย 

ปีงบประมาณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

การสงเสริม 
และพัฒนา
อุตสาหกรรม 
ให้เป็นมิตรกับ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

สอจ. ได้รับการสนับสนนุงบประมาณจาก
กระทรวง  กรม 
• โครงการสรางและพัฒนาศักยภาพเครือขาย
อุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอม-10 
• คาใชจายการบริหารจัดการลุมนำ้ และ
พัฒนาระบบธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอม-10 
• ค่าใช้จ่ายในการจดัการมลพิษและสิ่งแวดลอ้ม 
• ค่าใช้จ่ายในการเตรยีมความพรอ้มพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Pre-EIT) : โครงการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-center)-8 
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4)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
• เป้าประสงค์   

เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการและสร้างความพร้อมของบุคลากรให้สามารถบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
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• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มากกว่า 85 
คะแนน 

• กลยุทธ์ / โครงการ  
• หน่วย : บาท 

แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ/ผลผลิต/ค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
การพัฒนา
สมรรถนะองคก์ร
เพ่ือให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ 

สอจ. ได้รับการสนับสนนุงบประมาณ
กระทรวง  กรม 
• ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนงานบริการของ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสู่การรับรอง
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก-13 
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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 
โดยการพัฒนาให้ มีคุณ ภาพ ได้มาตรฐาน  และเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ การรักษา และ
การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล มี
ศักยภาพและยั่งยืน โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ร่วมกับองค์การบริหารส่ วนท้องถิ่นและสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม จึงได้จัดทำโครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวาง
ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และยกระดับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และการ
บริหารลุ่มน้ำในจังหวัด การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม การปล่อยของ
เสียลงสู่แม่น้ำลำคลองในพ้ืนที่ ตลอดจนมลพิษด้านต่าง ๆ และความ
ปลอดภัย สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันและเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมให้
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและยกระดับเป็นระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมาดำเนินการกับสถาน
ประกอบการ และการบริหารลุ่มน้ำในจังหวัด 
๒. เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียลงสู่
แม่น้ำลำคลองในพ้ืนที่ 
๓. เพ่ือให้สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดลุ่มน้ำสำคัญมีระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือ
การวางแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำสาย
สำคัญ ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๔. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของ
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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 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

- แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2566-2570 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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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  60,0๐๐  บาท/ปี 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 

 
 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 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๓๔ 

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. 2566-2570  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง 
 
 
- แผนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 
2570) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ)  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
 

๗. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 
 
 
 

8.1 ออกเยี่ยมเยียนพบปะผู้ประกอบการเพ่ือศึกษาสำรวจ
และวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด 
8.2 จัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการ 
8.3 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทางใน
การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจ 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๓๕ 

8.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในจังหวัด 
 

๙. งบประมาณ  451,000 บาท/ป ี
 

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 ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
2. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
3. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต :  มีแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี 
ผลลัพธ์ :  นำแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี
ไปใช้ในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ 
 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
 

1. มีแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
2. มีแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๓๖ 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

- แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2566-2570  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง 
- แผนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี 
เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ)  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
 

๗. ระยะเวลา  5 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 

1. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมจังหวัด ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ระยะ   
5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

๙. งบประมาณ  70,000 บาท/ป ี
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุดรธานี 
 

 
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  
 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๓๗ 

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. 2566-2570 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง 
- แผนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี 
เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ)  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

๗. ระยะเวลา  5 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 

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

๙. งบประมาณ  60,000 บาท/ป ี
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ  
 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
 

 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๓๘ 

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          
2. ชุมชนที่อาศัยอยู่ให้เคียงกับสถานประกอบการมีความ
เข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3. ภาพรวมทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยใน
จังหวัดดีขึ้น 
 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
 

มีสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 20 
ราย  
 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

- แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2566-2570  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง 
- แผนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๓๙ 

เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ)  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
 

๗. ระยะเวลา  5 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 

1. สำรวจพื้นที่เป้าหมายและเชิญชวนสมาชิก 
2. จัดกิจกรรมเพ่ิมองค์ความรู้ทางวิชากรและศึกษาดูงาน
เครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ 
3. พัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุดรธานี 
 

๙. งบประมาณ  42,700 บาท/ป ี
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ  
 

กลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
 

 

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 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๔๐ 

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. 2566-2570  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง 
- แผนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี 
เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ)  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
 

๗. ระยะเวลา  5 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

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/ป ี
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ  
 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๔๑ 

4.1.7 โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-center)  

๑. ชื่อโครงการ  
 

โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดอุดรธานี 
(Eco-center) 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
 

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. 2566-2570  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง 
- แผนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี 
เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ)  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
 

๗. ระยะเวลา  5 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 

8.1 อบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลผลิตทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด 
รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน 
8.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
8.3 ฝึกอบรมเชิงลึกเพ่ือพัฒนาและยกระดับเกษตรการใหม่ 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๔๒ 

การเป็นนักธุรกิจเกษตร Start Up/ SMEs คนตัวเล็ก  
 

๙. งบประมาณ  271,390 บาท/ป ี
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ  
 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๔๓ 

4.2  ความเชื ่อมโยงแผนปฏิบ ัต ิราชการกระทรวงอุตสาหกรรม แผนปฏิบัต ิราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี   
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 แผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. ๒๕66 - ๒570) 

ของ อก. 

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. ๒๕66 - ๒570)      

ของ สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
พ.ศ. 2566 - 2570 

 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดอดุรธาน ี

ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

วิส
ัยท

ัศน์
 ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย    

สู อุ ต ส าหกรรมยุ ค ใหม       
ใหเติบโตอยางยั่งยืน 

บูรณาการและขับเคลื่อน
การพัฒนาอุตสาหกรรมให
เติบโตอยางยั่งยืน 

เมืองอัจฉริยะ ศูนย์กลาง
การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยวและไมซ์ในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

มุ่งสู่อุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร อย่าง
สร้างสรรค์ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า 
ด้า

นท
ี่ 1

 

การยกระดับขีด
ความสามารถของผู
ประกอบการ และ
ภาคอุตสาหกรรม ดวย
เทคโนโลยี และนวตักรรม 

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

การพัฒนาศักยภาพการค้า
การลงทุนและระบบ        
โลจสิติกส์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ
โขง 

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า 
ด้า

นท
ี่ 2

   
   

   
   

   

การพัฒนาปจจัยสนับสนุน
ใหเอื้อตอการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมยุคใหม 

การพัฒนาศักยภาพของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมในสวน
ภูมิภาค 

การส่งเสรมิและยกระดบัการ
ผลิตและการตลาดสินค้า
เกษตรเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขันและความมั่นคง
ของเศรษฐกิจฐานราก 

 
การเสริมสร้างศักยภาพ
ของธุรกิจอุตสาหกรรมใน
ส่วนภูมภิาค 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า 
ด้า

นท
ี่ 3

 การเพิ่มมลูคาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืน  
ดวย BCG Model 

การสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืน  
ดวย BCG Model 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมใหเ้ป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
   

 
ด้า

นท
ี่ 4

 การพัฒนาองคกรสอูงคกร
ดิจิทัลเพื่อใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะองค
กรเพื่อใหบริการอยางมี
คุณภาพ 

- 
การพัฒนาสมรรถนะ
องค์กรเพื่อให้บริการอย่าง
มีคุณภาพ 

 
 

 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๔๔ 

4.3 ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ.2564 

 4.3.๑. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

(%) 

๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 

๑.๑  ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพ่ือศึกษา สำรวจและวิเคราะห์
ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด 

๑๐๐ ๑18 118 

1.2 จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการ/กฎหมายและศึกษาดูงาน    

      ๑.๒.1   ฝึกอบรม/สัมมนาเพ่ือเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการใน
จังหวัด 

๑๐๐ 105 ๑๐5 

          ๑.2.2 เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการศึกษา เรียนรูน้อกสถานที ่    

     1.3 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง    

     ๑.3.1  ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น 200 212 106 

     ๑.3.2  ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเฉพาะทาง 100 ๑10 110 

๑.4  ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม แก่ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนในจังหวัด ในรูปแบบเอกสาร/Electronic File และ Website  

๓๐๐ ๓07 102.33 

๒. ดำเนินกิจกรรมโดยใช้งบประมาณประจำปี 

๒.๑  ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย (ทั้ง อก.) 405 405 100 

๒.๒  พิจารณาเรื่องราวการอนุญาต การแจ้ง สอบถามหรือหารือเกี่ยวกับ
โรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 

๑๘0 ๑๘0 ๑๐0 

๒.๓  การกำกับ ตรวจสอบดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุ
อันตราย 

480 480 100 

๒.๔  จดทะเบียนเครื่องจักร ๔ 2 50 

๒.๕  อนุญาตคำขอในการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ๑/๑๒ ๑/๑๒ ๑๐๐ 

๒.๖  การตรวจสอบกำกับการประกอบการเหมืองแร่  และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 12/๑๒ 12/๑๒ ๑๐๐ 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๔๕ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

(%) 

๒.๗  การออกใบอนุญาต ซื้อขายแร่ – ส่งออกแร่ – ใบอนุญาตขนแร่ ฯลฯ ๑/๑๒ - - 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (กยผ) 

  3.1 จัดทำข้อมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด 

     3.๑.1 จัดทำข้อมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในระดับ
จังหวัด 

๔ ๔ 100 

  3.2 จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด    

 3.2.1 จัดทำข้อมูล GPP สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการทำเหมืองแร่ 
และเหมืองหิน 

1 1 ๑๐๐ 

 3.2.2 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ในการจัดเก็บข้อมูลการผลิต 
และค่าใช้จ่ายขั้นกลาง 

- - - 

 3.3 จัดทำรายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด 

  3.3.1 รายงานสภาวะเศรษฐกิจ 6 เดือน (งบประมาณที่จัดสรรสำหรับใช้
ในการ สำรวจวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน) 

2 2 100 

   3.3.2 รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน (งบประมาณที่
จัดสรร  สำหรับใช้ในการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน)  

12 12 100 

 3.4 การจัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้รับบริการ ข้อมูลทำเนียบโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลเครือข่าย 

   ๓.4.1 ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลจังหวัดทั้งรายชื่อผู้รับบริการ
เป้าหมาย ในปีงบประมาณ ๒๕๖3 

12 12 ๑๐๐ 

   ๓.4.2 ปรับปรุงข้อมูลทำเนียบโรงงานให้มีความครบถ้วนถูกต้อง 12 12 ๑๐๐ 

    ๓.4.3 ปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมให้ถูกต้องและ
เป็น ปัจจุบัน 

12 12 ๑๐๐ 

  4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (กยผ) 

 ๔.1 จัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำสายหลัก ลำ
ธาร คู คลอง หนอง และบึง ที่สำคัญในพ้ืนที่ 76 จังหวัด 

1 1 100 

4.2 จัดชี้แจง ทำความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืนของสถาน
ประกอบการกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในพื้นที่ ด้วยหลักธรร

1 1 100 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๔๖ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ทั้งปี 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

(%) 

มาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

4.3 จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม ดำเนินการรณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบธรร
มาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 

1 1 100 

4.4 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถานประกอบการที่
ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจนประสบผลสำเร็จเป็นพี่เลี้ยง
ให้กับผู้ประกอบการรายอ่ืนเพื่อขยายผลการดำเนินการตามหลักธรรมาภิ
บาลอย่างยั่งยืน พร้อมศึกษาดูงานสถานประกอบการพ่ีเลี้ยง 

1 1 100 

 5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่ 
(กยผ.) 

5.1 จัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 1 1 ๑๐๐ 

 6. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (กยผ.) 

6.1 สำรวจพื้นที่เป้าหมายและเชิญชวนสมาชิกใหม่เข้าร่วมกิจกรรม
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑ ๑ ๑๐๐ 

6.2 จัดกิจกรรมเพ่ิมองค์ความรู้ทางวิชาการ/ศึกษาดูงานเครือข่ายที่
ประสบความสำเร็จ/กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๑ ๑ ๑๐๐ 

6.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการของสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 

๑ ๑ ๑๐๐ 

 7. ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial 
Community : OPOAI-C) 

    7.1 อบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทาง
การเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด (ทาง Online และ Offline) รวมทั้ง 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน 

๑ ๑ ๑๐๐ 

    7.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ด้วย MINI ITC ให้กับกลุ่ม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (กิจกรรมนี้หมายรวมถึงการให้ความรู้ด้านการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตลาดด้วย) 

4 4 ๑๐๐ 

    7.3 ฝึกอบรมเชิงลึกเพ่ือพัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหม่ การเป็นนักธุรกิจ
เกษตร / Startup / SMEs คนตัว 

2 2 ๑๐๐ 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565        ๔๗ 

4.3.๒. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 3,840,584 บาท จำแนกเป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท 

งบรายจ่าย จำนวนเงิน ใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 

งบดำเนินงาน 2,151,431 2,151,431 100 

งบลงทุน - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - 

งบรายจ่ายอื่น 1,560,528 1,560,527.54 99.99 

งบกลาง 128,625 128,625 100 

รวม 3,840,584 3,840,583.1 99.99 


