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สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐาน 
 

1. ดา้นกายภาพ 
 

ส่วนที ่1 
 
 
 

****************************** 

  
  

 
ต าบลโนนทองแยกการปกครองจากต าบลนายูงเมื่อปี พ.ศ.2527 มีหมู่บ้านในการปกครอง 7 หมู่บ้าน               

มีราษฎรอพยพมาจากจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน เข้ามาท ามาหากินให้มีครัวเรือน/ประชากรเพ่ิมมากขึ้น                              
จึงแยกหมู่บ้านเป็น 11 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบคนอีสานทั่วไป 

เทศบาลต าบลโนนทอง เดิมได้ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโดยประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2540 สังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจากนั้นได้มีการปฏิรูป
ระบบราชการ เมื่อ พ.ศ.2545 ได้มีการจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยโดยมีหน้าที่ใน
การก ากับดูแลและช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลโนนทอง ได้น าเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้พิจารณาในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง เป็นเทศบาลต าบลโนนทอง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงได้
ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง เป็นเทศบาลต าบลโนนทอง โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 6 กันยายน                  
พ.ศ. 2556 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาทั้งในทางเศรษฐกิจ 
สังคมการเมืองวัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆตามที่กฎหมายก าหนดจากนั้น ได้มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล เป็นการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 
    1.1 ทีต่ัง้ของต าบล  

ต าบลโนนทอง มีพ้ืนที่ 117  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 33,470 ไร่ มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทาง
ทิศเหนือของอ าเภอนายูง เป็นระยะทาง 16  กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 30 นาที ห่างจากตัว
จังหวัดอุดรธานี เป็นระยะทาง 120  กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
    1.2 ลกัษณะภมูปิระเทศ  

ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา และเนินภู เขาดิน สูงๆต่ าๆ มีล า หวยโปงเป็นล าน้ าส าคัญไหลผ่าน                     
น้ าโสมไหลผ่านบางพื้นท่ี พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งน้ าล าชาน และอยู่ในเขตอนุรักษ์บางส่วน 

อาณาเขต ต าบลโนนทอง มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลและท้องที่ต่างๆดังนี้ 
- ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขต ต าบลแก้งไก่ อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
- ทิศใต ้  ติดต่อกับเขต ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
- ทิศตะวนัออก ติดต่อกับเขต ต าบลค าด้วง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 - ทิศตะวนัตก ติดต่อกับเขต ต าบลนาแค อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
    1.3 ลกัษณะภมูิอากาศ 
 ต าบลโนนทองมี  3  ฤดู ดังนี้  

ฤดหูนาว  มีอากาศที่หนาวจัดและมีหมอกหนาในช่วงตอนเช้า ในช่วงเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
             ของปีถัดไป     
ฤดรู้อน    มีอากาศร้อนมากในช่วงเดือน มีนาคม - เดือนเมษายน ของทุกปี 
ฤดฝูน      มีฝนตกกระจายและตกหนักในบางพ้ืนที่ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน ของทุกปี 
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แผนทีแ่สดงทีแ่ละอาณาเขตตดิตอ่ของต าบลโนนทอง อ าเภอนายงู จงัหวดั
อดุรธาน ี

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 1.4 ลักษณะของดิน 
ต าบลโนนทอง มีลักษณะดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง สภาพดินเป็นดินร่วนปนเหนียว ดินร่วนปนทราย                   

และดินร่วนปนหิน เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  พืชหลักที่ส าคัญ คือ ยางพารา ,ข้าว ,อ้อย                             
และมันส าปะหลัง 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
       แหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน     2 สาย  
      แหล่งน้ าสาธารณะ จ านวน 212 แห่ง  
 

ชื่อล าน้ า / แหลง่น้ า ไหลผา่นหมูบ่า้น 
1. ล าห้วยโปง 
2. ล าห้วยโสม 

หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 6 และหมู่ท่ี 7 
หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 2 

อ่างเกบ็น้ า พื้นที ่
1. อ่างเก็บน้ าบ้านนาเมืองทอง บ้านนาเมืองทอง ต าบลโนนทอง 

แหลง่น้ าทีส่รา้งขึน้ จ านวน 
1. ฝายน้ าล้น 
2. บ่อน้ าตื้น 
3. บ่อโยก  
4. ท านบ 
5. ระบบประปาหมู่บ้าน 

12 
137 
53 
2 
8 

 
 

1.6 ลกัษณะของไมแ้ละปา่ไม้ 
เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนมากเป็นภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน  ป่าไม้ในเขตต าบลโนนทองจึงมีลักษณะเป็นป่าดิบชื้น

มีสัตว์ป่าและอาหารป่ามากมายส าหรับการด ารงชีพและน ามาขายเป็นรายได้เสริมของประชากรในพ้ืนที่ 
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2.  ดา้นการเมือง / การปกครอง 
 

 
 
 

  2.1 เขตการปกครอง 
การปกครองแบ่งออกเป็น 11  หมู่บ้าน 
 

หมูท่ี ่ หมูบ่า้น ผูน้ าหมูบ่า้น ต าแหนง่ เบอรโ์ทรศัพท ์
1 วังเลา นายหอม  ใชอวน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 081-2527698 
2 โสมสวรรค ์ นายจักรกฤษณ์ ปะสีระเตสังข์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่  2 089-9417729 
3 เชียงดี นายไกรสิทธิ์  ใบงาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่  3 087-9477993 
4 กุดเชือม นายบุญไทย  พิมพ์ค า ผู้ใหญ่บ้านหมู่  4 089-5743591 
5 ท่าโปงทอง นายสงกรานต์  วรรณุรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่  5 082-1019952 
6 ปากเจียง นายยศ      โพธิเสน ผู้ใหญ่บ้านหมู่  6 089-2753326 
7 โนนทอง นายค าตา  นาคอก ก านันต าบลโนนทอง 098-6340755 
8 สมประสงค์ นายทวี  เอนเกษร ผู้ใหญ่บ้านหมู่  8 081-8732013 
9 โนนทอง นายสุรชาติ    ศรีเสนพิลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่  9 0807565573 

10 โนนทอง นายหนูแดง   ริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่  10 0611306319 
11 นาเมืองทอง นายถนอม    เชื้อวังค า ผู้ใหญ่บ้านหมู่  11 093-3362514 

 

 2.2 การเลอืกตั้ง 
เทศบาลต าบลโนนทอง มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี                   

เช่นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๕6 และรวมถึงการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 
เป็นต้น 

       ฝ่ายบริหาร          
1. นายชัยยา ภูมิเขต  นายก ทต. โนนทอง  
2. นายธงชัย แก้วเพชร รองนายก ทต. โนนทอง  
3. นายวัง พิลาเทพ  รองนายก ทต. โนนทอง 
4. นายเสมียน ค าสอนทา เลขานายก ทต. โนนทอง  
4. นายสาคร แก้วกูล  ที่ปรึกษานายก ทต. โนนทอง 

                                       ฝา่ยนติิบญัญัติ 
1. นายอภิรักษ์ ประทุมแสง ประธานสภา 
2. นายทองค า พุทธชัย    รองประธานสภา 
3. นายบุญหนา ผิวสว่าง     สมาชิกสภา เขต 2 
4. นายบุญเลิศ ท านุ     สมาชิกสภา เขต 2 
5. นายค าม ี สุวรรณไชย    สมาชิกสภา เขต 2 
5. นายปุรชัย นันสี  สมาชิกสภา เขต 2 
6. นายกตัญญพัฒน์   สุวิทย์ประกาศ   สมาชิกสภา เขต 2 
7. นายประยงค์ ใจบุญ  สมาชิกสภา เขต 1 
8. นายสุรชาต ิ อาจหาญ สมาชิกสภา เขต 1 
9. นายประดิษฐ์ อินทร์กร สมาชิกสภา เขต 1 
10. นายสนุก ธิลา  สมาชิกสภา เขต 1 
11. นายค าผล ใจบุญ  สมาชิกสภา เขต 1 
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3.  ประชากร 
 

 
 
 

    3.1 ข้อมลูเกีย่วกับจ านวนประชากร 
 

หมูท่ี ่ ชือ่หมูบ่า้น จ านวนครวัเรือน 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญงิ รวม 
1 วังเลา 158 292 252 544 
2 โสมสวรรค ์ 241 378 364 742 
3 เชียงดี 253 399 403 802 
4 กุดเชือม 331 576 526 1,102 
5 ท่าโปงทอง 263 411 381 792 
6 ปากเจียง 200 292 299 591 
7 โนนทอง 238 373 377 750 
8 สมประสงค์ 354 537 538 1,075 
9 โนนทอง 276 387 370 757 

10 โนนทอง 181 304 288 592 
11 นาเมืองทอง 155 255 224 479 

ต าบลโนนทอง (รวม) 2,650 4,204 4,022 8,226 
 
 
 

ที่มา : งานทะเบียนราษฎรอ าเภอนายูง  ข้อมูล  ณ  28  เดือน พฤษภาคม  2562 
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4.  สภาพทางสังคม 
 

 
 
 

 4.1 การศึกษา 
 4.1.1 ศูนย์พฒันาเด็กเลก็   5 แห่ง 

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเลา-โสมสวรรค์ หมู่ที่  1 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเชือม   หมู่ที่  4   
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจียง  หมู่ที่  6   
4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมประสงค์  หมู่ที่  8   
5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองทอง  หมู่ที่  11 

 4.1.2 โรงเรยีนประถมศกึษา  4   แหง่ 
   1.  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์  หมู่ที่  2   
   2.  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง หมู่ที่  5 
   3.  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ หมู่ที่  8 
                               4.  โรงเรียน ต.ช.ด. บ้านนาเมืองทอง หมู่ที่ 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 4.1.3 โรงเรยีนมธัยมศกึษา (ขยายโอกาสทางการศึกษา)   2 แห่ง 
   1. โรงเรียนบ้านเชียงดี – กุดเซือม  หมู่ที่  3 
   2. โรงเรียนบ้านปากเจียง – โนนทอง หมู่ที่  7 
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4.1.4 สถาบนัและองค์กรศาสนา  15  แหง่ 
   1. วัดไทรคงคาราม      หมู่ที่  1  ต าบลโนนทอง   

2. วัดป่าผาน้ าจั้น       หมู่ที่  1   ต าบลโนนทอง   
3. วัดศรีสะอาดศรัทธาราม     หมู่ที่  2  ต าบลโนนทอง   
4. วัดโพธิ์ศรี        หมู่ที่  3  ต าบลโนนทอง   
5. วัดอุทกมัจฉาราม         หมู่ที่  4  ต าบลโนนทอง   
6. วัดป่าสุขเจริญธรรม      หมู่ที่  4  ต าบลโนนทอง   
7. วัดป่าแก้ววันทา          หมู่ที่  5  ต าบลโนนทอง   
8. วัดสัมมัฐมุขขาราม       หมู่ที่  6  ต าบลโนนทอง   
9. วัดป่าภูหัวบ้าน       หมู่ที่  7  (วัดสามัคคีเจริญธรรม) ต าบลโนนทอง   
10. วัดป่าผาน้ าตกบ้านสมประสงค์  หมู่ที่  8  ต าบลโนนทอง   
11. วัดป่าบ้านสมประสงค์วราราม   หมู่ที่ 8 ต าบลโนนทอง 
12. วัดป่าสิทธิธรรม    หมู่ที่  9  ต าบลโนนทอง   
13. วัดป่าประชาสันติเจริญธรรม     หมู่ที่  10  ต าบลโนนทอง   
14. วัดเขาทองค า    หมู่ที่ 11 ต าบลโนนทอง  

                               15. วัดป่าโป่งแดง    หมู่ที่ 11 บ้านนาเมืองทอง 
 4.1.5 กลุม่มวลชนจดัตั้ง 
   1. กลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้าน  1 กลุม่ จ านวน    150 คน 
   2. กลุ่มอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 2 กลุ่ม  จ านวน    151  คน 

     4.2 สาธารณสุข 
 4.2.1 สถานีอนามยัประจ าต าบล/หมูบ่้าน    2     แหง่ 
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   เชียงดี หมู่ที่  3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   โนนทองหมู่ที่ 9 
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5. ระบบบริการพืน้ฐาน 
 
 

6. ระบบเศรษฐกจิ 
 
 
 

        
 
       5.1 การคมนาคมถนนสว่นใหญเ่ปน็ถนนลาดยาง  มถีนนสายหลักส าคัญ 5 เสน้ทาง ได้แก ่
  ถนนสายสังคม         สามเหลี่ยม 
                     ถนนสายเชยีงดี        สมประสงค์  -  ชุมพล 
  ถนนสายโนนทอง      นาเมืองทอง - นาค าน้อย 
   ถนนสายกุดเซือม      นายูง 
   ถนนสายปากเจียง     บ้านม่วง 
       5.2 การโทรคมนาคม 

  ที่ท าการไปรษณียโ์ทรเลข (ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)  1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่   9   ต าบลโนนทอง 
       5.3 การไฟฟ้า  :  มีไฟฟ้าใช้  11  หมู่บ้าน 
 
 
   6.1 อาชีพหลกั ประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ปลูกมัน
ส าปะหลัง ยางพารา ปลูกกล้วยน้ าว้า และปลูกผลไม้ ซึ่งเกษตรกรแต่ละครอบครัวจะปลูกพืชหลายชนิด                    
ในพ้ืนที่เดียวกัน 

ขอ้มลูสถติกิารเกษตรต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายงุ จงัหวดัอดุรธานี 

ชนดิพชื จ านวนเกษตรกร 
(ครวัเรือน) 

จ านวนพืน้ทีเ่พาะปลกู 
(ไร)่ 

จ านวนพืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว 
(ไร)่ 

1.  ข้าว 500 4,522.38 4,522.13 
2.  มันส าปะหลัง 266 3,458.30 3,458.30 
3.  ยางพารา 618 10,869.67 8,876.96 
4.  อ้อย 48 389 389 

 

ตารางแสดงแหลง่ตลาดทางการเกษตรในต าบล 

ผลผลติทาง 
การเกษตร 

แหลง่ตลาด ทีต่ัง้ 

1.  มันส าปะหลัง ลานรบัซื้อในต าบล 5 แห่ง ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธาน ี
 

2.  ยางพารา พ่อค้ามารับซื้อในต าบล 
รวมกลุ่มขายแบบประมูลราคา 

ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธาน ี
ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธาน ี

3.  ข้าว ร้านรับซื้อข้าว 3 แห่ง อ.น้ าโสม จ.อุดรธาน ี
 
 

หมายเหต:ุ ระยะทางจาก ส านักงานเทศบาลต าบลโนนทองถึงแหล่งตลาดทางการเกษตรในต าบล 
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      6.2 หนว่ยธรุกจิ ในเขตเทศบาลต าบลโนนทอง 
  -  ปั้มน้ ามัน         8 แห่ง 
  -  โรงส ี     8 แห่ง  
  -  ร้านซ่อมรถ    4 แห่ง 
  -  ร้านค้าเบ็ดเตล็ด            51  แห่ง 
  -  ลานมัน    2 แห่ง 
  -  ร้านเสริมสวย    2 แห่ง 
  -  โรงงานขนมจีน   1 แห่ง 
  -  ร้านผลิตถังขยะ   1 แห่ง 
  -  ร้านขายอาหาร   6 แห่ง 
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7. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
 
 
 

 
 
 

7.1 การนบัถือศาสนา 
  ประชาชนต าบลบ้านโนนทองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน ดังนี้ 

    -  วัด   15   แห่ง   
7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

    -  งานประเพณีแห่พระคู่บ้านสืบสานวัฒนธรรมไทย 
    -  งานประเพณีบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก) 
    -  งานประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ 

7.3 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภาษาถิ่น 
    -  ทอผ้าพื้นบ้าน 
    -  เย็บพานบายศรีสู่ขวัญ 
    -  แพทย์แผนไทย 
    -  จักสาน 
    -  ดนตรีพื้นบ้าน                               
    -  หมอสู่ขวัญ  
    -  ภาษาถ่ิน ได้แก่ ภาษาอีสาน 

7.4 สนิค้าพืน้เมืองและของทีร่ะลกึ 
    -  ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้าน หมู่ที่ 8 
    -  กลุ่มสานกระติบข้าว  หมู่ที่ 9 
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8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 

 
 
 
 

 
ต าบลโนนทอง  มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนอยู่ทั่วไปซึ่งมีที่ราบเป็นส่วนน้อย  สภาพ

ดินเป็นดินร่วนซุยเหมาะส าหรับท าการเกษตรปลูกไม้ผลทุกชนิดได้ดีประชาชนในวัยแรงงานอพยพเข้าไปท างาน
ต่างจังหวัดและในเมืองหลวงเป็นบางส่วน  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเช่น  ท าสวนยางพาราปลูกกล้วยน้ า
หว้ามันส าปะหลัง ปลูกข้าวโพดและเลี้ยงสัตว์เป็นต้น 
         1. ภูเขา, ป่าไม้, น้ าตก 
         2. ล าห้วยโปง, หินภู, วัตถุดิบทางการเกษตร 
      3. แหล่งแร่ธาตุต่างๆเช่นแร่ทองค า แร่ปูนขาว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภหูมอก บ้านปากเจยีง ม.6                      น้ าตกเขาเตา่ 
 

     8.1 ทรัพยากรธรรมชาตทิีส่ าคัญขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
 กลุ มแร เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ดินขาว แหล งดินขาวนายูง จังหวัดอุดรธานี                            
พ บ อ ยู ที่ บ า น น า เ มื อ ง ท อ ง  ต า บ ล โ น น ท อ ง  อ า เ ภ อ น า ยู ง  พิ กั ด  0 1 9 4 5 0 0  - 0 1 9 7 5 0 0 E                                            
และ 1987000 – 1991000 N ในแผนที่ภูมิประเทศ มาตรา สวน 1 : 50,000 ระวาง 5444 IV                             
(อ าเภอน้ าโสม) ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 7.38 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณส ารอง 3 ล านตัน ลักษณะธรณีวิทยา               
แหลงแรรองรับดวยกลุมหินอัคนีอายุไทรแอสซิก ประกอบดวยหินอัคนีแทรกซอน ไดแก หินแกรนิต และหินภูเขาไฟ 
ได แก  หินไรโอไลต หิน  แอนดิ ไซต์  หินไร โอลิติ ก  ทัฟฟ  และ หินทัฟฟ แทรกตั ว เข ามาในหินตะกอน                                       
อายุ ไซลูเรียน - ดีโวเนียน ถึง เพอร เมียน ซึ่งประกอบ ดวยหินทราย หินดินดาน หินชนวน และหินกรวด                               
นับวาเปนพื้นที่ท่ีมีหินหลายชนิดวางตัวอยูดวยกันอยางซับซอน  
 แหล งดินขาวนายูง จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะกระบวนการเกิดแบบอยู กับที่  (residualdeposits)                      
เปนแรดินที่ผุพังแปรสภาพของหินไรโอลิติกทัฟฟสีเทาขาว (รูปที่ 6-8) ซึ่งถือเปนหินแมที่ท าใหเกิดแรดินขาวขนาด
ใหญ่กระจายตัวเปนบริเวณกวาง โดยชั้นแรดินขาวที่ผุจะวางตัวสลับกับชั้นหินแข็งที่ยังไมผุชั้นแรถูกปกคลุมดวย                
หนาดินสีน้ าตาลเหลือง - น้ าตาลแดง ครอบคลุมพ้ืนที่เนินเขาเตี้ยๆ โดยรอบของภูโนนทอง และภูกกแกนคูณ                         
บานนาเมืองทอง ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง ผลการตรวจสอบดวยวิธี x-ray diffraction และใชกลองจุลทรรศน์      
พบวา แรดินขาวประกอบดวย แร ควอตซและอิลไลตโดยมีผลการวิเคราะหทางเคมีดังนี้ 
 

 SiO2   รอยละ 72.11 TiO2 รอยละ 0.11 
 Al2O3  รอยละ 16.86 Fe2O3 รอยละ 1.95 
 MnO   รอยละ 0.04 MgO รอยละ 0.25 
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 CaO   รอยละ <0.01 Na2O  รอยละ <0.01 
 K2O   รอยละ 4.49 P2O5  รอยละ <0.01 
 H2O   รอยละ 0.59 LOG  รอยละ 3.2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

บรเิวณแหลงดนิขาว บานนาเมืองทอง อ าเภอนายูง 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรดินขาวทีเ่กดิจากการผุพงั แปรสภาพของหนิไรโอลิตกิทฟัฟสีเทาขาว  
 
 

 การก าเนิด ของแรดินขาวแหลงนี้ไดมาจากการแปรสภาพของแรเฟลดสปารที่เปนสวนประกอบอยูในเนื้อหิน
ภูเขาไฟ ชนิดหินไรโอลิติก ทัฟฟและหินไรโอไลตที่ถูกกระบวนการสารละลายน้ ารอน ความรอนภายในโลก 
(hydrothermal alteration) ซ่ึงเปนผลมาจากมวลหินอัคนีชนิดหินแกรนิตแทรกซอนขึ้นมาภายหลังสวนบริเวณที่อยู
หางออกไปจากมวลหินแกรนิตจะพบวาการแปรสภาพเปนดินขาวนอยมาก สวนใหญเกิดจากการผุพังตามธรรมชาติ 
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      9.1 ข้อมลูเทศบาลต าบลโนนทอง 
 
  ประวตั ิ

      ต าบลโนนทอง แยกการปกครองจากต าบลนายูงเมื่อปี พ.ศ.2527 มีหมู่บ้านในการปกครอง 7 หมูบ้าน               
มีราษฎรอพยพมาจากจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน เข้ามาท ามาหากินให้มีครัวเรือน/ประชากรเพ่ิมมากขึ้น                              
จึงแยกหมู่บ้านเป็น 11 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบคนอีสานทั่วไป 

      เทศบาลต าบลโนนทอง เดิมได้ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล โดยประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2540 สังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจากนั้นได้มีการปฏิรูป
ระบบราชการ เมื่อ พ.ศ.2545 ได้มีการจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยโดยมีหน้าที่ใน
การก ากับดูแลและช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      เทศบาลต าบลโนนทอง ได้น าเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้พิจารณาในการจัดตั้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนทอง เป็นเทศบาลต าบลโนนทอง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงได้
ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง เป็นเทศบาลต าบลโนนทอง โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 6 กันยายน                  
พ.ศ. 2556 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาทั้งในทางเศรษฐกิจ 
สังคมการเมืองวัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆตามที่กฎหมายก าหนดจากนั้น ได้มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล เป็นการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 
  ค าขวญัประจ าต าบล 
           “ชุมชนสามัคคี พาราดียางแผ่น แน่นแฟ้นคุณธรรม งามล้ าน้ าตกเขาเต่า แหล่งขุนเขา ดินหินขาว แร่ทองค า” 
  วสิยัทัศน์การพฒันา 

“เราจะพัฒนาให้ประชาชนประทับใจ” 

 พันธกิจ 
 1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
 2. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 3. ส่งเสริมการศึกษา 
 4. ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
                ตราสัญลกัษณ ์
 
 

 
 
  ที่ตัง้ส านักงาน 

เทศบาลต าบลโนนทอง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 226 หมู่ที่  4 ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี  
รหัสไปรษณีย์ 41380 โทรศัพท์ 042-219836 
   

  เวบ็ไซด ์: http://nonthong-nayoong.go.th/  
   

  เฟสบุ๊ค  :  https://www.facebook.com/AdminNonthong.NY/ 
 

  Email  :  nonthong.ny@gmail.com 

9. ข้อมลูพืน้ฐานดา้นอืน่ๆ  
 
 

http://nonthong-nayoong.go.th/
https://www.facebook.com/AdminNonthong.NY/
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1. ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนพัฒนาระดบัมหาภาค 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

  

สว่นที ่สว่นที ่๒๒  
 

 
 
 

**************************** 

 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
ที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว  
 สถานการณ ์แนวโนม้ วสิยัทัศน ์และเปา้หมายในการพฒันาประเทศ   

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผล                     
ให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งใน ด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก
การเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ 
ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุ
หลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพ
การผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ นอกจากนั้น ศักยภาพ
และคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  แม้ว่าการเข้าถึงระบบ
บริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมี
ความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่  ซึ่งเป็น
หนึ่งในสาเหตุหลักท่ีท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็น
ประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน 
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ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
ประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่าง
สิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้ง
ทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ให้เกิดความรักและความสามัคคีในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศใน
มิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม                
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 
 ปจัจยัและแนวโนม้ทีค่าดวา่จะสง่ผลต่อการพฒันาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย  
แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็น
ความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี ้ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ 
ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความ
ไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซ่ึงรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะ
น าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ 
การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้ว
อ านาจ หรอืเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 
ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ 
ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้าม
ชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง                 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่าง
แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ
การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการ                
เพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ 
ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการคาดการณ์ว่า
ครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกัน
และจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อม
ของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็น                    
ความท้าทายส าคัญในระยะต่อไปในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความ
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สะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะใน
กลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้ การย้ายถิ่น
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศ
ผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไป
ยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผัน
ผวน ความถี ่และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า  ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ 
มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของ
มนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็น
สังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้าง
สมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น แนวโน้มเหล่านี้
จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและ
บริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ 
รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูล
ข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและ
คาดการณ์ได้ยากการเกิดข้ึนของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป  มี
ความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูก
ทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท า
ให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่
อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของ
ประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่า
บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มีพลวัตสูง และมี
ความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึง
จ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะ
ประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการ
พัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ 
และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะใน
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โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน 
ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย 
ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาค
บริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกภาคส่วน  

นอกจากนี ้ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร  การรักษาไว้
ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการ
ใช้พื้นที่ท่ีชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่
สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น  และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่อง
ต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความส าคัญของการ
รวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้อง
สร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  
ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและ
มีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความ
สามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น  

ดังนั้นภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และ
ปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม 
อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่ง
รากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึง
จ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ  และปรับปรุง
แก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ 
และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่
พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 
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๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว้ ด้วยการพัฒนาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่                 
การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทาง
การทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง
กับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา
ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่น
แฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การ
ลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและ
เยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
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พัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม  

โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  ๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

  ๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
  ๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

      ๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
      ๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

  ๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  ๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  ๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  ๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
  ๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
  ๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
  ๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

  ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  ๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
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  ๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
  ๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  ๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

    ๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
      ๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
      ๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ  
          ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
      ๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเทศ 
      ๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
      ๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตส านึกมีความสามารถสูงมุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 
      ๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      ๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
      ๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
 

    1.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ก าหนดสถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยไว้

ว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศในอนาคตและผลของการพัฒนาที่มามา
แสดงว่าประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวและได้รับประโยชน์จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง  จึงควร
พิจารณาน าจุดแข็งของประเทศไทยที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีต  ปรับปรุงจุดอ่อนมาใช้จัดการกับโอกาสและอุปสรรคเพ่ือ
วิเคราะห์สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย ดังนี้  

ด้านเศรษฐกิจ  
1. ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางตอนบน  การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอ

ตัวอย่างเห็นได้ชัด และมีแนวโน้มที่ความสามารถในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดจะลดลง เพราะก าลังสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน  

2. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในอันดับที่ 30 จาก 60 ประเทศ ชั้นน า  
ในขณะที่มาเลเซียอยู่ในอันดับที่ 14  และสิงคโปร์อันดับที่ 3  โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจและ ประสิทธิภาพ
ภาคเอกชนอยู่ในอันดับที่ดี  ในขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การศึกษาอยู่ในอันดับที่ไม่ด ี 

3. โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้น มีสัดส่วนภาค
บริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงสุด เปิดโอกาสให้ประเทศก้าวสู่ความเป็นชาติ การค้าและบริการ  

4. ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคและโลกมีมากขึ้น โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนและมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นในอนาคต จะน าไปสู่การสร้างอ านาจการต่อรองการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม ขยายตลาด และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  

ด้านสังคม  
1. ประเทศไทยก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ท าให้ภาระการคลัง

เพ่ิมขึ้น อัตราการพ่ึงพาของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น  มีแนวโน้มการพ่ึงพาแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน และสามารถขยายตลาดสินค้าผู้สูงอายุในประเทศ  

2. คุณภาพของคนไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น มีสุขภาวะดีขึ้นและได้รับ                 
หลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง  
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3. ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ า  ขณะที่ความต้องการก าลังคนที่มีทักษะและองค์ความรู้สูงทั้งปริมาณ
และคุณภ าพ เ พ่ิ มม ากขึ้ น  แล ะมี แ น ว โ น้ ม เ พ่ิ ม ขึ้ น อย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว จ า กกา รก้ า ว เ ข้ า สู่ ยุ ค อุ ต ส าหกร ร ม                                          
4.0 แต่ไทยสามารถดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศ แต่ยังต้องป้องกันการเคลื่อนย้ายของแรงงาน                              
ทักษะสูงไปสู่ประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่า  

4. ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ความเหลื่อมล้ ายังเป็นปัญหาส าคัญที่น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม                     
โดยที่บริบทการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและประชากร และโครงสร้างเศรษฐกิจอาจส่งผลให้ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ าทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่แนวโน้มของความเหลื่อมล้ าระหว่างแรงงานที่มีทักษะสูงและทักษะต่ าจะยิ่ง
ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากความแตกต่างกันทางด้านรายได้  

5. สังคมไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤตจากการที่มีค่านิยมเปลี่ยนแปลงไปตามประแสวัฒนธรรมต่างชาติที่
หลากหลาย เนื่องจากขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี เพ่ือปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและพฤติกรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้ 

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1. ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้เกิดวิกฤตน้ า

และการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้น  ท าให้ประเทศไทยต้องพัฒนาและยกระดับการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้น  

2. การใช้ทุนทรัพยากรเกินกว่าศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ ประชาชน 
ท าให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ในสังคม ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น รัฐจะต้องมี
กลไกจัดการความขัดแย้ง สร้างธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

3. การบริหารจัดการน้ าทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพยังขาดประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าระบบ
นิเวศลุ่มน้ าเสื่อมโทรม และภาวะการขาดแคลนน้ าในอนาคตจะเพ่ิมมากขึ้น จากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
จ าเป็นต้องพัฒนากลไกการบริหารจัดการ และให้มีการจัดการทั้งด้าอุปสงค์และอุปทานเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต  

4. ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบทั้งด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของประชากร และมีต้นทุนทาง
เศรษฐกิจในการจัดการแก้ไข ซึ่งจะเป็นปัญหาหลักของเมืองที่มีความเจริญอย่างรวดเร็วในอนาคต  จ าเป็นต้องมีการ
วางแผนลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

ด้านความมั่นคง  
1. ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแนบแน่นแต่

ยังถูกล่วงละเมิดด้วยการให้ข้อมูลที่บิดเบือนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยังมีความพยายามน าสถาบั นหลัก
มาเชื่อมโยงกับความขัดแย้งทางการเมืองและความเห็นต่างทางความคิด เพ่ือให้เกิดความขัดแย้ง น าไปสู่ความแตกแยก
ในสังคม  

2. ไทยมีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย   
3. ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงในด้านไซเบอร์โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 1 ใน 5 เครื่อง ใน ประเทศถูก

 โจมตีจากโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ และในอนาคตแนวโน้มความเสี่ยงอาจจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  
4. ประเทศไทยเผชิญปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่หลายรูปแบบและมีวิธีการที่ซับซ้อนมากข้ึน  
ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล  
1. การให้บริการประชาชนจะต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากลเมื่อเทียบกับต่างประเทศ  
2. การสรรหาและพัฒนาข้าราชการที่มีคุณภาพทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ  
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้สามารถปรับตัวให้ทันกับยุคดิจิทัล 
4. การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐและเอกชน  
5. กระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพ และกฎหมายล้าสมัยไม่สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 อีกทั้ง การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  ในระยะที่มามา ประเทศไทยต้องเผชิญกับการ



22 

เปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ในประเทศ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  กระแส  การเปิดเศรษฐกิจเสรี 
การก่อการร้ายข้ามชาติ  และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประกอบกับการพัฒนาที่มามายังคงประสบปัญหาหลายๆ ด้าน ทั้ง
ปัญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม ผลิตภาพการผลิตต่ า และความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือต่อ
บริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนพัฒนาที่ค านึงถึง การวางรากฐาน
ของประเทศในระยะยาว ทั้งในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจ / สังคม /ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ  การ
บริหารจัดการที่ดี โดยมีหลักการส าคัญของแผนฯ ประกอบด้วย  

1. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพ่ือให้ การพัฒนา
ในทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการ บนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้อง
กับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ ระบบนิเวศน์   มีความสอดรับ เกื้อกูล และ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อมิติอ่ืนๆ สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมี คุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่นคงอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ชุมชน   วิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งไปสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริง  

2. ค านึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทยให้เป็นพลังส าคัญใน
การสร้างความมั่นคงของชาติ เป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคมพัฒนาคนทุกช่วงวัย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมี
คุณภาพ มุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและการเรียนรู้ มีความคิด สร้างสรรค์   มีความสามารถรอบด้าน และมีโอกาสในการ
เข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียม ลด ความเหลื่อมล้ า ในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและ
ครอบครัวให้ดีขึ้น ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคน ทางด้านคุณภาพและปริมาณ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการ
ผลิตและภาคบริการเพ่ือก้าวสู่การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่กับสิ่งแวดล้อม  

3. มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆอย่างมี ประสิทธิภาพ  
ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ โดยต้องปรับปรุงให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการ  พัฒนาในทุกระดับ มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ลดความซ้ าซ้อน หรือ เป็นอุปสรรคต่อการหนุนเสริมการปฏิรูปประเทศในด้าน
ต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนากลไกการท างานในรูปแบบของคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์  หรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผนฯ ทั้งในระดับ ประเทศ  และระดับพ้ืนที่ให้ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลัก
ในการขับเคลือ่นการพัฒนาในทุกภาคส่วน  

 

กล่าวโดยสรุป  หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนาที่น้อมน า หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพ้ืนฐานในการก ากับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ 
ค านึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะต้องได้รับการพัฒนา ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความเพียร และมีจิตส านึก ค านึงถึงประโยชน์ของชาติเป็น ส าคัญ รวมถึงให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งการปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบ กลไกการท างานที่มีหน้าที่ผลักดันประเด็นการ
พัฒนาส าคัญต่างๆ และกลไกที่เก่ียวข้องกับการใช้องค์ความรู้ เพ่ือให้ประเทศก้าวไปสู่สังคมท่ี “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
ได้ในอนาคต 
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   1.3 โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  10 ยุทธศาสตร์  คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 6   การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ 8   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9   การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

             1.4 แผนพฒันากลุม่จังหวดั /แผนพฒันาจงัหวดัอดุรธานี 
      1  ยุทธศาสตร์กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน 
          วสิยัทศัน ์

“ เป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ  
   การท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน ” 
เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่พร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลาง  การลงทุน
ด้านต่างๆ ในลุ่มน้ าโขง 

   2. เพ่ือผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
   3.เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  
   4. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ของทุกภาคส่วนสู่ประชาคมอาเซียน 
   5. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตลาด และการค้า 

6. เพ่ือให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง 
พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเกษตร และการท่องเที่ยว เพ่ือกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกอาชีพของกลุ่ม
จังหวัดอย่างทั่วถึง 

2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบการผลิต และระบบการตลาดในด้านการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

3. ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าการเกษตร การบริการและการการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน 
4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคสู่ 
5. วนให้สามารถรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
6. รักษาสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมี                  

ธรรมาภิบาล 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ จากวิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1                    
ข้างต้นเพ่ือให้การพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์ กลุ่มจังหวัดจึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรมและการค้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  
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           1.5  ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดอุดรธาน ี  
วสิยัทัศน ์ “เมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
พันธกจิ 
1. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
2. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 
3. การพัฒนาระบบคมนาคมและศักยภาพด้านการค้า เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของอนุ   
    ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

 4. การพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิม
     รายได้ของประชาชนในจังหวัด 
 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ 
ค่านยิม UDONTEAM 
U  :  UNITY    :  มีเอกภาพ 
D  :  DEVELOPMENT   :  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
O  :  OPENMIND   :  เปิดใจให้บริการ 
N  :  NETWORK   :  สานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน 
T  :  TRANPERENCY   :  มีความโปร่งใส 
E  :  EXCELLENCE   :  เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
A  :  ACCOUNTABILITY :  มีความรับผิดชอบ 
M  :  MORALITY   :  มีศีลธรรม 
เป้าประสงค์ 
1. คนมีความเข้มแข็ง มีความรู้ มีการศึกษา มีสุขภาพที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
2. ผลผลิตทางการเกษตรได้มาตรฐานและปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่ดี (GAP) 
3. การคมนาคมติดต่อสื่อสารสะดวกท้ังทางบกและทางอากาศท าให้มูลค่าการค้าการลงทุนเพ่ิมขึ้น 
4. การท่องเที่ยวสร้างรายได้มวลรวมให้จังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 

          5. มลพิษที่ส าคัญๆ  ได้แก่ ขยะ น้ าเสีย ได้รับการบ าบัดแก้ไขและทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับ  
               การอนุรักษ์ฟ้ืนฟ ู

6. การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วม สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจใน   
    การให้บริการและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
ประเด็นยทุธศาสตร ์

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร  
                             ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

         ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
                              ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
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     กลยุทธต์ามประเดน็ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที ่1 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร  
     กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการงานวิจัย/องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา 
    ชาวบ้านมาพัฒนาภาคเกษตร  
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรสุขภาพเข้มแข็งและยั่งยืน  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
   ตลาดและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
     กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบผังเมืองและเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง  

              กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้ผลิต OTOP  
     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาฝีมือแรงงานและเพ่ิมการจ้างงานในพ้ืนที่  
     กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งใหส้ังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

    ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม  
     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
     กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและบูรณาการบทบาทสถาบันทางศาสนากับสถาบันทางสังคม  

       กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แกป่ระชาชน  
     กลยุทธ์ที่ 4 สร้างภูมิคุม้กันด้านสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ  

       ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและข้อมูลการท่องเที่ยว  
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวตามมาตรฐานสากล  
     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยว  
     กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในและต่างประเทศ  

         ยุทธศาสตร์ที ่5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
     กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  
     กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
     กลยุทธ์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปญัหาขยะและมลภาวะ  

       ยทุธศาสตร์ที ่6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสาธารณสมบัติ  
    กลยุทธ์ที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและการบุกรุกที่ดิน สาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐ  
    กลยุทธ์ที่ 2 ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม  
    กลยุทธ์ที่ 3 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
    กลยุทธที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคง   

1.6 แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวดัอดุรธาน ี อุดรธาน ี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี  (พ.ศ.2561 – 2565)  

ยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน  
    แนวทางการพฒันา  

1. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร  
2. ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และการท าการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ส่งเสริมใหม้ีตลาดชุมชนและการจัดตั้งตลาดกลาง  
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ประกอบการและเครือข่าย  
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5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่2  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  

แนวทางการพฒันา  
1. เพ่ิมความสมบูรณพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่าเชิงรุก  
2. ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชนให้เหมาะสม  
3. ปลูกจิตส านึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
4. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  
5. การพัฒนาพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือการเกษตรและสร้างความหลากหลายทางธรรมชาติ สนับสนุนการจัด 
    ฝายต้นน้ า 

ยุทธศาสตร์ที ่3  ดา้นการท่องเทีย่ว  
แนวทางการพฒันา  
1. พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งทอ่งเที่ยวเดิมและแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ 
2. สร้างมูลคา่เพ่ิมให้กับสินคา้และบริการการท่องเที่ยว  
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการรักษาทรัพยากรในการท่องเที่ยว  
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการท่องเที่ยวโดย 
    วิถีวัฒนธรรมชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที ่4  ดา้นการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแขง็ของสงัคม  
แนวทางการพฒันา  
1. ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2. เสริมสร้างความสงบสุขในสังคม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
3. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และสุขภาพอนามัย  
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ  
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของครอบครัว และสถาบันทางสังคมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
7. จัดท าฐานข้อมูลทุกดา้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที ่5  ดา้นการส่งเสรมิศลิปะ วฒันธรรม และขนบธรรมเนยีมประเพณ ี 
แนวทางการพฒันา  
1. ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของไทยและภูมิ  

ปัญญาท้องถิ่น  
2. ปลูกจิตส านึกของประชาชน เยาวชนในดา้นคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียม  

ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี 
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1.7 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัอุดรธานี 
  วสิยัทัศน์ : “เมืองน่าอยู่ ประตูสู่อินโดจีนถิ่นมรดกโลก” 

    ยุทธศาสตร์พฒันา 
(1) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสง่เสรมิการลงทนุและพานชิยกรรม 
     1. ท าให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนด้านอุตสาหกรรม/การเกษตรษตรอินทรีย์ในกลุ่ม อินโดจีน 
     2. ท าให้มีการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้ากา/เกษตรเกษตรอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานเป็น มิตรกับ 
         สิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
     3. ท าให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งและสามารถเป็นแกนกลางในการ 
         ส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรของท้องถิ่น 
(2) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสง่เสรมิการท่องเทีย่ว การบรหิารจดัการและอนรุักทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
     1. ท าให้เกิดการท่องเที่ยวที่หลากหลายและครอบคลุมสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณีโดย 
         เชื่อมโยงกันระหว่างชนบท/เมือง/ภูมิภาค/ประเทศ 
     2. ท าให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น 
         อย่างยั่งยืน 
(3) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษาและการกฬีา 
    1. ท าให้นักเรียนในสังกัดเกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการด ารงชีวิตและยกระดับการเรียนรู้สู่  
        ระดับสากล 
    2. ท าให้นักเรียนในสังกัด สพฐ.จังหวัดอุดรธานี ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
    3. ท าให้ภาคประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
    4. ท าให้ประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและมีใจรักในการออกก าลังกายรวมถงึการเสริมสร้างโอกาส   
        แก่ผู้ที่สนใจและมีทักษะการกีฬาสู่สากล 
    5. ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนผู้สนใจและมีความสามารถสู่การกีฬาระดับสากล 
(4) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1. ท าให้เกิดโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นที่เชื่อมกับเส้นทางหลวงเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบ้านเมืองให้น่าอยู่ 
    2. ท าให้เกิดแหล่งน้ าด้านการเกษตร/อุปโภคบริโภคท่ีมีระบบการบริหารจัดการน้ าอย่าง มีประสิทธิภาพ  
        ร่วมกับหน่วยงานภาคี ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชนในชุมชน 
(5) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีติ 
    1. ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมมีจิตสาธารณะ ชุมชนเข้มแข็ง 
    2. ท าให้มีการพัฒนาและเพ่ิมทักษะในการด่ารงชีวิตแก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
(6) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการแบบบรูณาการ 
    1. ท าให้บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพที่สอดคล้องต่อภารกิจและเกิดการท างาน 

          ประสิทธิภาพ 
    2. ท าให้เกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ/ท้องถิ่น/ภาคเอกชน/ประชาชน 
    3. เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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2. ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลโนนทอง 
 

“เราจะพฒันาให้ประชาชนประทบัใจ” 

“ชุมชนสามัคคี พาราดียางแผ่น แน่นแฟ้นคุณธรรม งามล้ าน้ าตกเขาเต่า  แหล่งขุนเขา ดินหินขาว แร่ทองค า” 
 

 
 
2.1 วสิยัทัศน ์
 
 
 พันธกิจ 
 1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
 2. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 3. ส่งเสริมการศึกษา 
 4. ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 ค าขวัญ 

 
 
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคบริโภครวมทั้งแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มยางพาราต าบลโนนทอง 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มอื่นๆ 
7. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชนผู้สูงอายุ คนพิการผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม 
9. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
10. ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
11. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนทองทั้ง 7 ด้าน  
ได้ก าหนดให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภูมิภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  

แนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนทองนั้น ได้มุ่งเน้นความส าคัญต่อการ               
มีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพ้ืนที่ การประชาคมท้องถิ่น และการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการและเอกชน 
เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย (Goals) 
 1.แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาเกี่ยวกับการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 2. พัฒนางานบริการให้ได้มาตรฐานการบริการการท่องเที่ยว 
 3. ส่งเสริม  สนับสนุน  ด าเนินงานให้ได้มาตรฐานธุรกิจการท่องเที่ยว 
 4. ส่งเสริมการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยว 
ตัวชี้วัด (KPI) 
 1. จ านวนกิจกรรมที่กระตุ้นผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยว 
 2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย (Goals) 
 1. สิ่งแวดล้อมเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนและชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลแหล่งน้ าและการบริหารจัดการระบบน้ าเสีย 
 2. บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
 3. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด (KPI) 
 1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 2. จ านวนกิจกรรมที่เฝ้าระวังดูแลและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. จ านวนกิจกรรมที่บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
เป้าหมาย (Goals) 
      1. มีการพัฒนาด้านการศึกษาอนุรักษศ์ิลปะ จารีตประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอดและด ารงไว้ 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
 2. บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 3. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงาม 
 4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด (KPI) 
 1. จ านวนกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการจัดคุณภาพการศึกษา 
 2. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 3. จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมกีฬานันทนาการหรือวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย (Goals) 
 1. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และพ่ึงพาตนเองได้ 
แนวทางการพัฒนา 
 1.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลดรายจ่าย 
 2.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้ 
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 3.ส่งเสริมกิจกรรมการออม / ประหยัด 
 4.ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัด (KPI) 
 1. จ านวนกิจกรรมที่ชักจูงและเร่งรัดให้มีการลงทุนเกิดข้ึน 
 2. จ านวนกิจกรรมที่กระตุ้นและท าให้เกิดการพัฒนาอาชีพ 
 3. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบการขนาดย่อมและขนาดจิ๋วของชุมชนเพ่ือการจัดการ“ทุน”       
 ของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ในการพึ่งตนเอง 
 4. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าหมาย (Goals) 
 1. ชุมชนมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
แนวทางการพัฒนา 
 1.ต่อเติม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 2. ก่อสร้าง  ต่อเติม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
 3. บ ารุงรักษา  ขยายเขตระบบโทรศัพท์สาธารณะ 
 4. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ภาชนะเก็บน้ า  และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
 5. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  และท่อระบายน้ า 
ตัวชี้วัด (KPI) 
 1. จ านวนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
 2. จ านวนระบบคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
 3. จ านวนระบบการจัดการน้ าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  
เป้าหมาย (Goals) 
 1. การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
 3. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการด าเนินงาน 
 4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อและข้อมูลสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด (KPI) 
 1) จ านวนกิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและ 
              เพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐ 
 2) จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
เป้าหมาย (Goals) 
 1. ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความรู้ และชุมชนปลอดภัย 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
 2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
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 3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5. ส่งเสริมประชาชน  เยาวชน  เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 6. ส่งเสริมให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 7. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพชีวิตทุกด้าน 
ตัวชี้วัด (KPI) 
 1. จ านวนกิจกรรมทีส่่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. จ านวนกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
 3. จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
 4. จ านวนกิจกรรมที่ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคและการออกก าลังกาย 

พันธกิจ 
 1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
 2. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 3. ส่งเสริมการศึกษา 
 4. ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

    2.2 ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตร์ (1/3)  
    โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุ ดรธานี                                 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
 
 

ยุทธศาสตร์กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน 1 
1. การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลกัษณ์ด้านอารยธรรม ประวตัิศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี                      
    ของอนุภูมิภาคลุม่แม่น้ าโขง  
3. เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน 

ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
1. ความมั่นคง 
2. ความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 
1. การสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโอจิสติกส์ 
8. การพัฒนายุทธศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

ยทุธศาสตรภ์าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยัและเป็นสากล  
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
    สังคมและวัฒนธรรม  
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
6. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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    2.2 ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตร์ (2/3)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัอุดรธานี 
1. การพัฒนาศักยภาพการคา้การลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยัและเป็นสากล  
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอตุสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจสังคม      
    และวัฒนธรรม  
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการและการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
6. การเสรมิสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดัอดุรธานี  (พ.ศ.2561 - 2565) 
1. ด้านส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
3. ด้านการศึกษาและการกีฬา  
4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
5. ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
6. ด้านการบริหารจัดการแบบบรูณาการ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวดัอดุรธาน ี(พ.ศ.2561–2565)  
1. การพัฒนาศักยภาพการคา้การลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสมารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง  
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอตุสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ   
    เกษตรอินทรีย์  
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทาง 
    เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  
4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และ 
    ศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือ สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภาคลุม่น้ าโขง  
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
6. การเสรมิสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน  
7. ด้านบริหารจดัการแบบบูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิน่เทศบาลต าบลโนนทอง (พ.ศ.2561 – 2565) 
1. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
2. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
7. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
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    2.2 ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตร์ (3/3)  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนทอง ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยมีเป้าหมายส าคัญ            
ที่น าทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมน่าอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข และครอบคลุมทุกมิติ
พัฒนา ซึ่งทุกประเด็นต้องการบูรณาจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และความต้องการของภาค
ประชาสังคมท้องถิ่นและชุมชน อย่างเป็นเอกภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพ้ืนที่ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี 
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3. การวเิคราะห์เพื่อการพฒันาท้องถิ่น 
 

 
 
 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลโนนทอง ได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
จดุแข็ง  (S : Strength-s)   

- ประชาชนมีความพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
- มีเทศบาลต าบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 - มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การเทศบาลต าบลกับส่วนราชการต่าง ๆ  
 - ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
จดุอ่อน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ 
             เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 - เทศบาลต าบลมีงบประมาณจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 
 - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 
โอกาส  (O : Opportunity)   

- จังหวัดอุดรธานี  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบล ด าเนินการตามแผนงาน  
  โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 

 - มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   
- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการสร้างดุลยภาพระหว่าง

การก ากับดูแลและความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 
อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
 - นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง  เทศบาลต าบล  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 

- กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาในการ
จัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
 - การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น ประกอบ
กับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจ
หน้าที่และจ านวนงบประมาณที่มีจ ากดั 
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1. ยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 
 

การน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสูก่ารปฏบิตัิ 
 

  

ส่วนที ่3ส่วนที ่3  
  

 
 
 

**************************** 
 

 

ที ่ ยทุธศาสตร ์ ดา้น แผนงาน 
หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 
หนว่ยงาน 
สนบัสนนุ 

1 ดา้นการทอ่งเทีย่ว ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน ส านักปลัด 

เทศบาลต าบล
โนนทอง 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

2 ดา้นทรพัยากรธรรม 
ชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

ด้านการเศรษฐกจิ  แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

3 ดา้นการศกึษาศาสนา
ประเพณีและวฒันธรรม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห ์ กองการศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา 

4 ดา้นเศรษฐกจิตามแนว 
คดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

5 ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

6 ดา้นการเมืองและการ
บริหารจดัการ 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัด 
กองคลัง 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

7 ดา้นคณุภาพชวีติและ
สงัคม 
 
 
 
 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักปลัด 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

การด าเนินงานอืน่ๆ งบกลาง ส านักปลัด  
 
 


