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บทที่ 1

บทนํา
จากกระแสการพัฒนาในป3จจุบัน ส8งผลต8อการบริหารงานของเทศบาลนครอุดรธานีใน
ฐานะองคกรปกครองส8วนท'องถิ่น ที่มีหน'าที่ในการให'บริการสาธารณะพื้นฐานแก8ประชาชน และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท'องถิ่น การจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาจึงมีความสําคัญอย8างยิ่งต8อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี เนื่องจากแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาเป$นแผนพัฒนาที่มุ8งไปสู8สถานการณที่ต'องการให'เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใช'เป$นกรอบในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี และเป$นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปAให'มุ8ง
ไปสู8 เ ปS า ประสงคได' อ ย8 างเท8 า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลง สอดรั บ กั บ สภาพป3 ญ หา/ความต' อ งการของ
ประชาชนในท'องถิ่น โดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู8อย8างจํากัดให'เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และ
ตอบสนองความต'องการของประชาชนได'อย8างแท'จริง

1.ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว8 าด' ว ยการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาขององคกรปกครองส8ว น
ท'องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 3 ข'อ 16 กําหนดให'องคกรปกครองส8วนท'องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองส8วนท'องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ
และจุ ด มุ8งหมายเพื่อ การพั ฒนาในอนาคต ที่ส อดคล'อ งกั บ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห8งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ8นดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และแผนชุมชน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเป$นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
ส8วนท'องถิ่น ที่เป$นการกําหนดแนวทางหรือวิธีการเพื่อเป$นกรอบในการปฏิบัติตามเปSาหมายที่คาดหวัง
ไว'ในอนาคตอย8างเป$นระบบเน'นทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ซึ่งมีกําหนดระยะเวลากี่ปAก็ได' ขึ้นอยู8กับข'อเท็จจริง
ของการดําเนินงานว8ากี่ปAจึงจะสําเร็จ โดยส8วนมากกําหนดไว' 4 ปA ตามวาระการดํารงตําแหน8งของ
ผู'บริหารท'องถิ่น หรือ 5 ปA ตามที่องคการบริหารส8วนจังหวัดขอความร8วมมือเพื่อให'ง8ายต8อการ
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ประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองส8วนท'องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดในช8วง 5-20 ปA ข'างหน'า ยืดหยุ8น
ไปตามสภาวการณและสภาพแวดล'อมโดยสามารถปรับปรุงหรือแก'ไขได'ตามความเหมาะสม เพื่อให'
สอดรับและสามารถตอบสนองต8อความต'องการของประชาชนหรือผู'รับบริการ ตลอดจนสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของผู'ปฏิบัติรวมถึงการใช'ทรัพยากรอย8างมีประสิทธิภาพ

2.วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เพื่อเป$นกรอบในการกําหนดทิศทาง แนวทางในการพัฒนาที่นําไปสู8การแก'ไขป3ญหา
และตอบสนองความต'องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
2. เพื่ อ ให' ก ารพั ฒ นามี เ ปS า หมายที่ ชั ด เจนและมี ค วามสอดคล' อ งกั บ ศั ก ยภาพของ
เทศบาลนครอุดรธานี
3. เพื่ อ เปT ด โอกาสให' ป ระชาชนได' แ สดงความคิ ด เห็ น และมี ส8 ว นร8 ว มในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อพัฒนาไปสู8เปSาหมายอันพึงประสงคในอนาคต
4. เพื่อใช'เป$นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปAเทศบาลนครอุดรธานี

3.ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

คณะกรรมการพัฒนาท'องถิ่นจัดประชุมประชาคมท'องถิ่น ส8วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข'อง เพื่อแจ'งแนวทางการพัฒนาท'องถิ่น รับทราบ
ป3ญหาและความต'องการของประชาชน ประเด็นการพัฒนา และประเด็น

ขั้นตอนที่ 1

ที่เกี่ยวข'อง ตลอดจนความช8วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ เพื่ อ นํ า มากํ า หนดแนวทางการจั ด ทํ า แผน
ยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นา โดยให' นํ า ข' อ มู ล พื้ น ฐานในการพั ฒ นาจาก
หน8วยงานต8างๆ และข'อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาด'วย
-3-

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท'องถิ่น รวบรวมแนวทาง
และข'อ มูลนํ ามาวิเ คราะห เพื่อ จัดทํ าร8างแผนยุท ธศาสตรการพั ฒนา

ขั้นตอนที่ 2

แล'วนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาท'องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท'องถิ่น พิจารณาร8างแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เพื่อเสนอผู'บริหารท'องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3

ผู' บ ริ ห ารท' อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร8 า งแผนยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นา

ขั้นตอนที่ 4

และประกาศใช'แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

4.ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เป$นเครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ไปสู8การ
ปฏิบัติให'สอดคล'องกับศักยภาพของพื้นที่ และป3ญหา ความต'องการของประชาชน
2. เป$ นการกํ าหนดแนวทางเพื่อให'บ รรลุ จุด มุ8งหมายของเทศบาลนครอุ ด รธานีและ
เปรียบเหมือนเข็มทิศในการพัฒนา ทําให'การปฏิบัติงานเป$นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ําซ'อนและ
การสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร
3. เป$ นการควบคุ มการใช' จ8ายงบประมาณของเทศบาลนครอุ ด รธานี ใ ห'เ ป$ น ไปตาม
เปSาหมายและสอดคล'องกับนโยบายของรัฐบาลและเป$นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู8ได'อย8างคุ'มค8ามี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
4. สามารถบริหารจัดการภารกิจติดตามและประเมินผล เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
เทศบาลนครอุดรธานีให'เกิดประโยชนสูงสุดแก8ราชการ

บทที่ 2

สภาพทั่วไปและข,อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครอุดรธานี
2.1 ข,อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไประดับจังหวัด
จังหวัดอุดรธานี เดิมชื่อว8า “บ'านหมากแข'ง” อยู8ในเขตการปกครองของมณฑลลาวพวน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล'าเจ'าอยู8หัว ได'ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล'าฯให'พลตรีพระเจ'าบรมวงศ
เธอกรมหลวงประจักษศิลปาคม เมื่อครั้งดํารงพระอิสริยยศเป$นพระเจ'าน'องยาเธอกรมหมื่นประจักษ
ศิลปาคม เป$นแม8ทัพใหญ8ฝZายใต'นํากองทัพไทยปราบปรามพวกฮ8อ ซึ่งก8อความไม8สงบในเขตมณฑลลาว
พวนบริเวณล'านช'าง เมื่อ พ.ศ.2428 จนสงบเรียบร'อย หลังจากที่ได'ปราบพวกฮ8อเป$นที่เรียบร'อยแล'ว
ได'เกิดกรณีพิพาท ร.ศ.112 (พ.ศ.2436) ระหว8างไทยกับฝรั่งเศสขึ้น โดยที่ไทยต'องทําสนธิสัญญาสงบ
ศึกกับฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2436 โดยมีหลักการว8าไม8ให'ไทยมีกําลังทหารภายในรัศมี 25
กิ โ ลเมตร บนฝ3\ ง ขวาฟากตะวั น ตกของแม8 นํ้ า โขง กรมหลวงประจั ก ษศิ ล ปาคมจึ ง ได' ท รงย' า ย
กองบัญชาการมณฑลลาวพวน ซึ่งตั้งอยู8ท่ีจังหวัดหนองคายมาทางใต' อันเป$นที่ตั้งของบ'านหมากแข'ง
ดั ง นั้ น บ' า นหมากแข' ง จึ ง เป$ น ที่ ตั้ ง กองบั ญ ชาการมณฑลลาวพวนตั้ ง แต8 นั้ น มา จนกระทั่ ง ได' มี ก าร
เปลี่ยนแปลงชื่อมณฑลลาวพวนเป$นมณฑลฝZายเหนือและเปลี่ยนชื่อเป$นมณฑลอุดร ต8อมาในปA พ.ศ.
2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล'าเจ'าอยู8หัว ได'มีพระบรมราชโองการให'ตั้งเมืองอุดรธานีอยู8ในเขต
การปกครองของมณฑลอุดรซึ่งมีที่ตั้งอยู8ท่ีเมืองอุดรธานี จากนั้นได'มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระเบียบ
ราชการบริหารแผ8นดินหลายครั้ง จนกระทั่งเป$นจังหวัดอุดรธานีในป3จจุบัน
จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ 11,730.302 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,331,438.75
ไร8 การเมืองการปกครองแบ8งออกเป$น 20 อําเภอ, 156 ตําบล, 1,880 หมู8บ'าน
การปกครองท'องถิ่น ประกอบด'วย องคการบริหารส8วนจังหวัด 1 แห8ง , เทศบาล
นคร 1 แห8ง , เทศบาลเมือง 3 แห8ง , เทศบาลตําบล 67 แห8ง , องคการบริหารส8วนตําบล 109
แห8ง มีจํานวนประชากร 1,575,152 คน แบ8งเป$นชาย 785,041 คน หญิง 790,111 คน จํานวน
ครัวเรือน 474,231 ครัวเรือน ความหนาแน8นของประชากร ทั้งจังหวัด 134.28 คนต8อตารางกิโลเมตร
(ข'อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย เดือน ธันวาคม 2558)
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อาณาเขตติดต8อกับจังหวัดอื่น คือ
ทิศเหนือ

ติดต8อกับ จังหวัดหนองคาย

ทิศใต'

ติดต8อกับ จังหวัดขอนแก8นและจังหวัดกาฬสินธุ

ทิศตะวันออก ติดต8อกับ จังหวัดสกลนครและจังหวัดกาฬสินธุ
ทิศตะวันตก

ติดต8อกับ จังหวัดหนองบัวลําภูและจังหวัดเลย

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดอุดรธานี

-6สภาพทั่วไปของเทศบาล
ความเปAนมาของเทศบาล

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล'าเจ'าอยู8หัว รัชกาลที่ 6 ได'ทรงดําเนินการจัดระบบการ
ปกครองท'อ งถิ่นต8อ เนื่อ ง โดยทรงจั ดให'มีก ารปกครองตนเองแบบเทศบาลขึ้นในบริเ วณวั งพญาไท
เมื่อปA พ.ศ.2461 โดยโปรดเกล'าพระราชทานนามว8า ดุสิตธานี ซึ่งเป$นรูปแบบทดลองการปกครอง
ท'องถิ่น
ต8อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล'าเจ'าอยู8หัว ทรงจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดการประชาภิบาล (Municipality) ขึ้น ในปA พ.ศ.2470 ซึ่งทําหน'าที่ศึกษาดูงานกิจการสุขาภิบาล
ตามหัวเมืองต8างๆ ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ'าน เพื่อทํารายงานประกอบการพิจารณาจัดตั้งการ
ประชาภิบาลหรือเทศบาล จนกระทั่งปA พ.ศ.2476 ได'มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล
พุทธศักราช 2476 ขึ้น ซึ่งถือว8าเป$นกฎหมายฉบับแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารตนเองของ
เทศบาล ต8อมาในปA พ.ศ.2478 ได'มีการจัดตั้งเทศบาลเป$นครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
เทศบาล พ.ศ.2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู8เดิม 35 แห8ง ขึ้นเป$นเทศบาล และได'มีการ
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายดั ง กล8 า วอยู8 เ ป$ น ระยะ เช8 น ในปA พ.ศ.2481 และ พ.ศ.2496 ได' มี ก ารตรา
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ขึ้นใช'แทนกฎหมายเดิมทั้งหมด และได'มีการแก'ไขหลายครั้ง ครั้งที่
สําคัญ คือ การปรับปรุงแก'ไข พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 โดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542
เพื่อให'สอดคล'องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และปรับปรุงแก'ไข
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 โดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543 มีหลักการที่สําคัญ คือ การ
แก'ไขโครงสร'างเทศบาลให'ประกอบด'วย สภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี ตาม
เจตนารมณของประชาชนในเขตเทศบาล และในป3จจุบันตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก'ไขเพิ่มเติม
ถึ ง (ฉบั บ ที่ 12) พ.ศ.2546 ได' กํ า หนดให' อ งคกรเทศบาล ประกอบด' ว ย สภาเทศบาลกั บ
นายกเทศมนตรี เท8านั้น ซึ่งนายกเทศมนตรีจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย
ว8าด'วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท'องถิ่นหรือผู'บริหารท'องถิ่น
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ประวัติความเปAนมาของเทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี เดิมเป$นเทศบาลเมืองอุดรธานี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
การจัดตั้ง เทศบาลเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พุทธศักราช 2479 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2479 มี
พื้นที่ 5.60 ตารางกิโลเมตร
การขยายเขตครั้งที่ 1
ตามพระราชกฤษฎีกาการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช
2495 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2495 มีพื้นที่ 8.30 ตารางกิโลเมตร
การขยายเขตครั้งที่ 2
ตามพระราชกฤษฎี ก าการเปลี่ ย นแปลงเขตเทศบาลเมื อ งอุ ด รธานี (ฉบั บ ที่ 2)
พุทธศักราช 2536 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2536 มีพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร

การยกฐานะเปAนเทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลเมืองอุดรธานี ยกฐานะเป$น เทศบาลนครอุดรธานี ตามพระราชกฤษฎีกาการ
จัดตั้งเทศบาลนครอุดรธานี พุทธศักราช 2538 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538

ขนาดและที่ตั้งทางภูมิศาสตร
เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยูใ8 นเขตของอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีอยู8ห8างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 562 กิโลเมตร ตามเส'นทางหลวงแผ8นดินหมายเลข 2 ตัดผ8าน สภาพพื้นที่
ภายในตัวเมืองเป$นแอ8ง ลาดจากทิศใต'ไปทิศเหนือ มีทางน้ําธรรมชาติที่สําคัญ 2 สาย คือ ห'วยหมากแข'ง
และห'วยมั่ง ห'วยทั้งสองนี้เป$นเส'นทางระบายน้ําธรรมชาติออกจากตัวเมือง นอกจากนี้ ในเทศบาลนคร
อุดรธานี ยังมีแหล8งน้ําขนาดใหญ8 3 แห8ง สําหรับใช'ในการผลิตน้ําประปาและเป$นแหล8งน้ําสํารองน้ําใช'
คือ หนองประจักษศิลปาคม หนองสิม และหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร
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มีอาณาเขตติดต8อกับพื้นที่ใกล'เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต8อกับ เทศบาลเมืองหนองสําโรงและเทศบาลตําบลหนองบัว

ทิศใต'

ติดต8อกับ เทศบาลตําบลบ'านจั่นและองคการบริหารส8วนตําบลบ'านจั่น

ทิศตะวันออก ติดต8อกับ เทศบาลตํ
เทศ
าบลหนองบัว
ทิศตะวันตก ติดต8อกับ เทศบาลเมืองหนองสําโรง

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี

-9ประชากร
เทศบาลนครอุดรธานีมีพื้นที่รวม 47.70 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรตามฐาน
ทะเบียนบ'าน ณ เดือนธันวาคม 2558 จํานวนทั้งสิ้น 132,106 คน ประกอบด'วย ชาย 64,202 คน
หญิง 67,904 คน จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 58,452 ครัวเรือน ความหนาแน8นของประชากร 2,770 คน
ต8อตารางกิโลเมตร จํานวนผู'มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 92,163 คน แยกเป$นชาย 43,158 คน หญิง 49,005 คน
ตาราง แสดงจํานวนสถิติประชากรของเทศบาลนครอุดรธานี
พ.ศ.

จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ชาย

หญิง

รวม

2550

69,347

72,561

141,908

2551

69,109

72,150

141,259

2552

67,951

71,040

138,991

2553

67,173

70,775

137,948

2554

66,143

69,820

135,963

2555

65,622

69,279

134,901

2556

65,436

68,903

134,339

2557

64,886

68,543

133,429

2558

64,202

67,904

132,106

ที่มา : ฐานข,อมูลทะเบียนราษฎร เทศบาลนครอุดรธานี (ณ 31 ธันวาคม 2558)

-10แผนภูมิแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
74,000
72,000
70,000
68,000

ชาย

66,000

หญิง

64,000
62,000
60,000
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

ตาราง แสดงจํานวนประชากรแยกตามช;วงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี (พ.ศ.2555-2558)
กลุ;มอายุ

รวม
6,210
7,863
9,292
9,934
9,445
8,739
9,198
9,962
10,288
9,577
8,702
7,093
5,550
3,985
4,473
1,541

ชาย
3,342
3,947
4,488
4,722
5,432
4,376
4,431
4,632
5,197
4,857
4,476
3,710
2,820
2,364
3,298
1,909

พ.ศ.2556
หญิง
3,252
3,761
4,426
4,871
4,255
4,227
4,606
5,139
5,661
5,834
5,308
4,681
3,764
2,967
3,409
1,583

(ที่มา : กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี)

รวม
6,594
7,708
8,914
9,593
9,687
8,603
9,037
9,771
10,858
10,691
9,784
8,391
6,584
5,331
6,707
3,492

ชาย
3,265
3,889
4,443
4,526
5,137
4,317
4,328
4,588
5,130
4,851
4,480
3,739
2,894
2,403
3,378
2,236

พ.ศ.2557
หญิง
3,182
3,664
4,374
4,620
4,222
4,131
4,551
4,988
5,619
5,769
5,353
4,771
3,806
3,095
3,516
1,892

รวม
6,447
7,553
8,817
9,146
9,359
8,448
8,879
9,576
10,749
10,620
9,833
8,510
6,700
5,498
6,894
4,128

ชาย
3,261
3,705
4,359
4,382
4,922
4,235
4,187
4,492
4,948
4,856
4,510
3,844
3,029
2,492
3,441
2,142

พ.ศ.2558
หญิง
3,085
3,538
4,173
4,371
4,161
4,074
4,399
4,885
5,486
5,745
5,271
4,895
3,922
3,315
3,715
1,766

รวม
6,346
7,243
8,532
8,753
9,083
8,309
8,586
9,377
10,434
10,601
9,781
8,739
6,951
5,807
7,156
3,908
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0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-79
80-ขึ้นไป

ชาย
3,170
4,053
4,647
4,883
5,204
4,436
4,449
4,723
4,707
4,391
3,874
3,113
2,375
1,727
1,938
654

พ.ศ.2555
หญิง
3,040
3,810
4,645
5,051
4,241
4,303
4,749
5,239
5,581
5,186
4,828
3,980
3,175
2,258
2,535
887

แผนภูมิเปรียบเทียบประชากรชายหญิงแยกตามช;วงอายุ พ.ศ.2558
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000

หญิง

1,000
0
0-4

5 -9

10 -14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

(ที่มา : กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี)

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-79

80 ขึ้นไป
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ชาย

-13ประชากรผู,สูงอายุ
ผู'สูงอายุ เป$นวัยซึ่งมีความแตกต8างจากวัยอื่น เป$นวัยบั้นปลายของชีวิต ดังนั้น ป3ญหาของ
ผู'สูงอายุในทุกด'าน โดยเฉพาะด'านสังคมและสาธารณสุข จึงแตกต8างจากคนในวัยอื่น ป3จจุบันจํานวน
ผู'สู งอายุ เ พิ่มขึ้น อย8างต8อ เนื่อ งทั้งในประเทศไทยและทั่ ว โลก ซึ่งรั ฐ บาลไทยและทั่ ว โลกได'ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญในเรื่องนี้ จึงมีความพยายามและมีการรณรงคอย8างต8อเนื่องให'ทุกคน ตระหนัก เข'าใจ และ
พร'อมดูแลผู'สูงอายุให'ทัดเทียมเช8นเดียวกับการดูแลประชากรในกลุ8มอายุอื่น
สําหรับประเทศไทย "ผู'สูงอายุ" ตามพระราชบัญญัติผู'สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายความว8า
บุคคล ซึ่งมีอายุเกินกว8าหกสิบปAบริบูรณขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
ประชากรในจังหวัดอุดรธานี จํานวนทั้งสิ้น 1,575,152 คน มีผู'สูงอายุ (60 ปAขึ้นไป) จํานวน
194,312 คน คิดเป$นร'อยละ 12.34
(ที่มา : งานหลักประกันสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เดือน ธันวาคม 2558)

ตาราง แสดงจํานวนผู,สูงอายุของเทศบาลนครอุดรธานี
ประชากร

ผู,สูงอายุ

ในเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล

2554

135,963

14,899

10.96

2555

134,901

15,549

11.53

2556

134,339

22,114

16.46

2557

133,429

23,220

17.40

2558

132,106

23,882

18.08

พ.ศ.

คิดเปAนร,อยละ

-14สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลนครอุดรธานี มีสภาพพื้นที่ภายในตัวเมืองเป$นแอ8งลาด
จากทิศใต' ไปทิศเหนือ มีทางน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ 2 สาย คือ ลําห'วยหมากแข'งและลําห'วยมั่ง ลําห'วยทั้ง
สองนี้เป$นเส'นทางระบายน้ําตามธรรมชาติออกจากตัวเมือง

สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดอุดรธานี โดยทั่วไปจังหวัดอุดรธานีจะมีอากาศร'อนจัดในฤดู
ร'อนและหนาวจัดในฤดูหนาว โดยอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 39.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดใน
เดือนธันวาคม 10.5 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ําฝนทั้งปAวัดได' 1,714.5 มิลลิเมตร
(ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี)

สภาพทางด,านเศรษฐกิจ
(ก) สถานประกอบการ
จํานวนสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
1. สถานประกอบการที่เป$นอันตรายต8อสุขภาพ 141 ประเภท*(1)

1,426 แห8ง

2. สถานที่จําหน8ายและสถานที่สะสมอาหาร
- พื้นที่มากกว8า 200 ตารางเมตร

722 แห8ง

- พื้นที่น'อยกว8า 200 ตารางเมตร

1,293 แห8ง

3. สถานประกอบการที่เป$นอันตรายต8อสุขภาพ ประเภทแต8งผม-เสริมสวย

100 แห8ง

4. การจําหน8ายสินค'าในที่หรือทางสาธารณะ

240 แห8ง

สถานประกอบการที่เป$นอันตรายต8อสุขภาพ 141 ประเภท*(1) ภาคผนวก 2

-15ตาราง แสดงจํานวนสถานประกอบการในด,านบริการต;างๆ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ปH พ.ศ.2555-2558
ประเภท

ปH พ.ศ.
2555

2556

2557

2558

โรงภาพยนตร

2

3

3

4

โรงแรม

76

78

78

93

สถานอาบอบนวด

4

3

2

2

ศูนยการค'า

4

5

5

5

ตลาดเทศบาล

3

3

3

3

ตลาดเอกชน

12

12

12

12

สถานธนานุบาล

2

2

2

2

สถานีบริการน้ํามัน

19

19

20

20

สถานีรถไฟ

1

1

1

1

สถานีขนส8ง

2

2

2

2

สนามบินพาณิชย

1

1

1

1

(ที่มา : สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล'อม เทศบาลนครอุดรธานี)

(ข) อุตสาหกรรม
เป$นการประกอบอุตสาหกรรมขนาดย8อม เช8น โรงสีข'าว โรงกลึง โรงงานซ8อมรถยนต โรงงานเฟอรนิเจอร
และการเย็บเสื้อผ'า

-16(ค) การท;องเที่ยว สถานที่ท;องเที่ยวที่น;าสนใจในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
1.พิพิธภัณฑเมืองอุดรธานี ตั้งอยู8ริมถนนโพศรี ในอาคารราชินูทิศ พิพิธภัณฑนี้เกิดขึ้นโดยการ
จัดตั้งของนายชั ยพร รัตนนาคะ ผู'ว8าราชการจั งหวัดอุ ดรธานีใ นสมัย นั้น มีการจัด แสดงเรื่องราวต8างๆ
เกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี นับตั้งแต8ประวัติศาสตร โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร
ท'องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและพระเกีย รติคุณของพลตรีพระเจ'าบรมวงศเธอกรม
หลวงประจักษศิลปาคม
2.สวนสาธารณะหนองประจักษศิลปาคม ตั้งอยู8ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป$นหนองน้ําขนาดใหญ8
ที่มีมาตั้งแต8ก8อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว8า “หนองนาเกลือ” ตั้งอยู8ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง เพื่อเป$น
เกียรติประวัติแด8พลตรีพระเจ'าบรมวงศเธอกรมหลวงประจักษศิลปาคมผู'ทรงก8อตั้งเมืองอุดรธานี จึงได'
เปลี่ยนชื่อเป$น “หนองประจักษ” บริเวณเกาะกลางน้ํา จัดทําสวนหย8อมมีสะพานเชื่อมระหว8างเกาะ มีน้ําพุ
หอนาฬิกาและสนามเด็กเล8น แต8ละวันจะมีประชาชนไปพักผ8อนและออกกําลังกายเป$นจํานวนมาก
3.วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดบ'านจิก) ตั้งอยู8บนถนนนเรศวร ตําบลหมากแข'ง จากถนนใหญ8เข'าไปใน
ซอยศาลเจ'าแม8ทับทิม ข'างโรงเรียนโปลีเทคนิค วัดปZาแห8งนี้มีบรรยากาศที่ร8มรื่นและมีเจดียองคใหญ8บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ ทุกปAในคืนแรม 14 ค่ํา เดือน 12 จะมีพิธีทอดกฐิน
4.อนุสาวรียพระเจ,าบรมวงศเธอกรมหลวงประจักษศิลปาคม ตั้งอยู8กลางเมืองอุดรธานีเป$นอนุสาวรียที่
สร'างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติพลตรีกรมหลวงประจักษศิลปาคมผู'ก8อตั้งเมืองอุดรธานี ท8านเป$นราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล'าเจ'าอยู8หัวและเจ'าจอมมารดาสังวาลย ประสูติเมื่อปAพุทธศักราช 2399 ทรงดํารงตําแหน8งข'าหลวงต8างพระองคใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล'าเจ'าอยู8หัว สําเร็จราชการมณฑลฝZายเหนือ ซึ่งเรียกว8า มณฑลอุดร ในสมัยต8อมาระหว8าง ร.
ศ.112-118 ทรงริเริ่มก8อตั้งเมืองอุดรขึ้น เมื่อ ร.ศ.112 (พ.ศ.2426) ทรงจัดวางระเบียบราชการปกครองบ'านเมืองและรับ
ราชการในหน'าที่สําคัญต8างๆ ซึ่งอํานวยประโยชนสุขแก8ราษฎร อนุสาวรียพระองคท8านนับเป$นเกียรติประวัติสูงสุดของชาว
อุดรและมีการจัดงานพิธีครบรอบวันก8อตั้งเมืองอุดรในวันที่ 18 มกราคมของทุกปA5. วัดโพธิสมภรณ ตั้งอยู8บนถนนโพศรี
ตําบลหมากแข'ง สร'างในสมัยรัตนโกสินทรปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอํามาตยตรีพญาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ)
สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได'ชักชวนราษฎรในหมู8บ'านหมากแข'งสร'างวัดซึ่งชาวบ'านนิยมเรียกว8า วัดใหม8 ต8อมาพระเจ'าว
รวงศเธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจ'า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได'ทรงประทานนามว8า

-17“วัดโพธิสมภรณ” ให'เป$นอนุสรณแก8พญาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู'สร'างวัดนี้ ด'านในเป$นพิพิธภัณฑ
บูรพาจารยฝZายกัมมัฎฐาน
6.วัดมัชฌิมาวาส ตั้งอยู8ที่ตําบลหมากแข'ง ในช8วงสมัยรัชกาลที่ 5 กรมหลวงประจักษศิลปาคม
ได'โปรดให'สร'างวัดขึ้นที่วัดร'างโนนหมากแข'ง และเปลี่ยนชื่อใหม8ว8า วัดมัชฌิมาวาส ภายในวัดมีพระพุทธรูปสี
ขาวปางนาคปรกประดิษฐานอยู8ซึ่งเรียกว8า “หลวงพ8อนาค” เป$นที่เคารพสักการะของชาวอุดรธานี
7.ศาลเจ,าปูK-ย;า ตั้งอยู8หลังสถานีรถไฟใกล'ตลาดหนองบัว ถนนนิตโย เป$นศาลเจ'าที่ใหญ8โตและสวยงาม
ติดกับสวนหย8อมริมหนองบัว บริเวณโดยรอบมีศาลาชมวิวกลางน้ํา 2 หลัง บรรยากาศร8มรื่นเหมาะแก8การ
พักผ8อน ในศาลเจ'าปูZ-ย8าแห8งนี้ยังมีมังกรทองยาวถึง 99 เมตรซึ่งใช'แสดงในงานประจําปAทุ8งศรีเมืองในเดือน
ธันวาคมของทุกปA
8.ศาลหลักเมืองอุดรธานี

หรือที่เรียกว8าศาลเจ'าพ8อหลักเมืองอุดรธานี เป$นศูนยรวมความ

เคารพและความศรัทธา ซึ่งชาวเมืองอุดรธานีมักจะพากันมาสักการะบูชา บริเวณศาลหลักเมืองอุดรธานี
ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญอื่นๆ อันเป$นที่เลื่อมใสบูชาเป$นอย8างสูง ได'แก8 หลวงพ8อพระพุทธโพธิ์ทอง และ
ท'าวเวสสุวั ณซึ่งมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และความเป$นสิริมงคลในแต8ละด'านที่แตกต8างกันไป ตาม
ประวัติกล8าวว8าศาลหลักเมืองอุดรธานีสร'างขึ้นเป$นครั้งแรกเมื่อปA พ.ศ.2502 โดยอัญเชิญดวงพระวิญญาณ
ของพลตรีพระเจ'าบรมวงศเธอกรมหลวงประจักษศิลปาคมผู'ทรงก8อตั้งเมืองอุดรธานี เมื่อ พ.ศ.2436 มา
สถิต ณ เสาหลักเมืองนี้ด'วย องคเสาหลักเมืองทําขึ้นด'วยไม'คูณยาว 5 เมตรเศษ และฝ3งลึกลงไป 3 เมตร
มีการบรรจุแผ8นยันตและแก'วแหวน เงิน ทองต8างๆ เป$นจํานวนมากไว'ใต'ฐานเพื่อเป$นสิริมงคล ต8อมาในปA
พ.ศ.2542 ได'มีการสร'างศาลหลักเมืองหลังใหม8แทนหลังเดิมที่ทรุดโทรม ตัวอาคารของศาลหลักเมืองจะ
เป$นสถาป3ตยกรรมไทยประยุกตผสมผสานศิลปะแห8งภาคอีสาน เป$นที่สักการะขอพรของชาวอุดรธานีสืบมา
9.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินีวังมัจฉาหนองบัว เป$นสวนสาธารณะที่เทศบาลนครอุดรธานีจัด
ขึ้น เพื่อเป$นที่พักผ8อนและการออกกําลังกายสําหรับประชาชน โดยตั้งอยู8ติดกับศาลเจ'าปูZ-ย8า และมีการจัดพื้นที่ให'ดู
กลมกลืนเป$นหนึ่งเดียวกับศาลเจ'าปูZ-ย8า จุดเด8นสวนสาธารณะแห8งนี้ คือ งานประติมากรรมเป$นรูปโลกรองรับเมล็ดพันธุ
ข'าวและดอกบัวตู มส8วนบนสุด คือ โลกุตระ รวมทั้งงานประติมากรรมบัวสักการะและบัวเทิดไท'ท่ีเป$นเหมือนสิ่งบูชา
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 2 แห8ง คือศาลเจ'าปูZ-ย8า และวัดอาจสุรวิหาร มีสนามเด็กเล8นและเครื่องเล8นสําหรับเด็กและเยาวชน

-1810.ศาลเทพารักษ

ตั้งอยู8ที่บริเวณถนนศุภกิจจรรยา ศาลเทพารักษ หรือ “เทพผู'รักษาเมือง”

นับเป$นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู8บ'านคู8เมืองอุดรธานี สร'างขึ้นในสมัยขุนศุภกิจวิเรขการ ดํารงตําแหน8งเป$นผู'ว8า
ราชการจังหวัดอุดรธานี ระหว8าง พ.ศ.2490-2495 เดิมเป$นศาลไม'ตั้งอยู8เนินดินข'างจวนผู'ว8าราชการ
จังหวัด

ที่เรียกชื่อศาลเทพารักษ เพราะเชื่อว8าดวงวิญญาณของกรมหลวงประจักษศิลปาคมยังคงทรง

ห8วงใยและคุ'มครองปกป3กรักษาลูกหลานชาวเมืองอุดรธานีของพระองคตลอดมา คําว8า “ศาลเทพารักษ”
จึงหมายถึง “เทพผู'รักษาเมือง”
สภาพทางด,านสังคม
(ก) ด,านการศึกษา
การศึกษา : ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีสถานศึกษาภายใต'สังกัดต8างๆ ดังนี้
- สังกัดกรมสามัญศึกษา

3

แห8ง

24

แห8ง

- สังกัดกรมการศาสนา (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)2

แห8ง

- สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3

แห8ง

- สังกัดองคปกครองส8วนท'องถิ่น (โรงเรียนเทศบาล)

12

แห8ง

- สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

3

แห8ง

- สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
(แบ8งเป$นประเภทสามัญศึกษา 18 แห8ง และอาชีวศึกษา 6 แห8ง)

-19ตารางแสดง จํานวนพนักงานครู นักเรียนและห,องเรียน สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
จํานวน
นักเรียน

จํานวนครู

จํานวน
ห,องเรียน

นักเรียน/
ครู

นักเรียน/
ห,องเรียน

เทศบาล 1

846

40

28

21.15

30.21

เทศบาล 2

1,400

77

42

18.18

33.33

เทศบาล 3

1,238

66

36

18.76

34.39

เทศบาล 4

469

23

17

20.39

27.59

เทศบาล 5

1,150

59

37

19.49

31.08

เทศบาล 6

1,358

85

42

15.98

32.33

เทศบาล 7

1,102

60

36

18.37

30.61

เทศบาล 8

383

24

16

15.96

23.94

เทศบาล 9

141

12

8

11.75

17.63

เทศบาล 10

326

19

9

17.16

36.22

เทศบาล 11

172

10

8

17.20

21.50

เทศบาล 12

29

6

8

4.83

3.63

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 4

120

5

3

24

40

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 8

97

5

3

19.4

32.33

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ'านม8วง

31

2

1

15.5

31.00

โรงเรียน

(ที่มา : ข'อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2559 สํานักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี)

-20(ข) ด,านการสาธารณสุข การสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีสถานพยาบาลต8างๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลของรัฐ
1.1 โรงพยาบาลศูนย จํานวน 1 แห8ง
- โรงพยาบาลอุดรธานี

924 เตียง

1.2 สังกัดกระทรวงกลาโหม จํานวน 2 แห8ง ได'แก8
- โรงพยาบาลค8ายประจักษศิลปาคม

150 เตียง

- โรงพยาบาลกองบิน 23

30 เตียง

1.3 สถานีอนามัย จํานวน 4 แห8ง
1.4 ศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จํานวน 4 แห8ง ได'แก8
- ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี
- ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 8
- ศูนยบริการสาธารณสุขหนองสิม
- ศูนยบริการสาธารณสุขเก8าจาน
จํานวนเตียงโรงพยาบาลของรัฐ รวม 1,104 เตียง
2. โรงพยาบาลเอกชน
2.1 ขนาด 300 เตียง จํานวน 3 แห8ง ได'แก8
1. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
2. โรงพยาบาลเอกอุดร
3. โรงพยาบาลนอรทอีสเทอรน-วัฒนา
จํานวนเตียงภาคเอกชนทั้งหมด 900 เตียง

-21จํานวนผู,มารับบริการ หน;วยบริการประจําเทศบาลนครอุดรธานี ประจําปHงบประมาณ 2558
หน;วยบริการ

จํานวนผู,มารับบริการ

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล (รพ.เทศบาลฯ)

23,089

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 8

32,052

ศูนยบริการสาธารณสุขหนองสิม

14,585

ศูนยบริการสาธารณสุขเก8าจาน

15,201

รวม

84,927

ที่มา : กองการแพทย เทศบาลนครอุดรธานี มีนาคม 2559

(ค) ด,านศาสนา
ประชากรในจั ง หวั ด อุ ด รธานีส8 ว นใหญ8 นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ มี ก ารประกอบพิ ธีท างศาสนา
การทําบุญตามประเพณีต8างๆ เช8น บุญเดือนสาม วันสารท บุญมหาชาติ บุญบั้งไฟ บุญข'าวจี่ นอกจากนี้
มีประชากรบางส8วนที่นับ ถือศาสนาคริส ตและอิส ลาม มีจํานวนศาสนสถานในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี
ดังนี้
วัดและที่พักสงฆ 284 แห8ง

โบสถคริสต 9 แห8ง

มัสยิด 1 แห8ง

(ง) ด,านประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม : ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี แบ8งออกเป$นประเภทต8างๆ ดังนี้
- ศิลปะการละเล8นพื้นเมือง ได'แก8 หมอลํา กลองยาว แมงตับเต8า เซิ้งป3rนหม'อ เซิ้งกระติบ เซิ้งสวิง
- พิพิธภัณฑสถานแห8งชาติ

จํานวน 1 แห8ง

- ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด

จํานวน 1 แห8ง

- อุทยานประวัติศาสตร

จํานวน 1 แห8ง

- แหล8งโบราณสถานแห8งชาติ จํานวน 11 แห8ง
- ศูนยวัฒนธรรมอําเภอ จํานวน 3 แห8ง

-22(จ) ด,านชุมชน
เดิมเทศบาลนครอุดรธานี ประกอบด'วยชุมชน จํานวน 54 ชุมชน ต8อมาเทศบาลได'ออก
ระเบียบเทศบาลนครอุดรธานีว8าด'วยชุมชน พ.ศ.2548 เพื่อเป$นเกณฑในการจัดตั้งชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเป$น
การแบ8งพื้นที่จากชุมชนเดิมเพื่อให'สามารถบริการสาธารณะได'อย8างทั่วถึงทุกพื้นที่ ป3จจุบันเทศบาลมีชุมชน
ในพื้นที่ทั้งหมด จํานวน 103 ชุมชน แบ8งตามเขตการเลือกตั้งออกเป$น 4 เขต ดังนี้
ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เขต 1

เขต 2

เขต 3

เขต 4

1. โพธิ์ทอง

1. เวียงพิงค

1. หนองบัว 3

1. ศรีชมชื่น 1

2. หนองเตาเหล็ก 1

2. มธุรส

2. หนองบัว 4

2. ศรีชมชื่น 2

3. หนองเตาเหล็ก 3

3. บ'านเหล8า 1

3. หนองบัว 5

3. ศรีชมชื่น 3

4. พละบุดีศรีอุดร

4. บ'านเหล8า 2

4. หนองบัว 6

4. บ'านจิก

5. คลองเจริญ 1

5. บ'านเหล8า 3

5. หนองบัว 7

5. พาสุขมั่นคง

6. คลองเจริญ 2

6. บ'านเดื่อ 1

6. หนองตุ 1

6. ดอนอุดม 1

7. โพธิ์สว8าง 1

7. บ'านเดื่อ 2

7. หนองตุ 2

7. ดอนอุดม 2

8. โพธิ์สว8าง 2

8. บ'านเดื่อ 3

8. หนองตุ 3

8. ดอนอุดม 3

9. โพธิ์สว8าง 3

9. ทุ8งมั่ง

9. เก8าจาน 1

9. ดอนอุดม 4

10. โพธิสมภรณ

10. รถไฟ

10. เก8าจาน 2

10. ดอนอุดม 5

11. หนองนาเกลือ

11. เทศบาล 9

11. เก8าจาน 3

11. โนนยาง 2

12. โนนอุทุมพร

12. ทุ8งสว8างตะวันตก

12. เก8าจาน 4

12. ดงวัด

13. โนนพิบูลย 1

13. ทุ8งสว8างตะวันออก 1

13. เก8าจาน 5

13. หนองใหญ8

14. โนนพิบูลย 2

14. ทุ8งสว8างตะวันออก 2

14. เก8าจาน 6

14. บ'านช'าง 1

15. โนนวัฒนา

15. ทองใหญ8

15. เก8าจาน 7

15. บ'านช'าง 2

16. บ'านโนน

16. หนองเหล็ก

16. เมืองทอง

16. โพนบก

-23ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เขต 1

เขต 2

เขต 3

เขต 4

17. เบญจางค

17. หนองเหล็ก 2

17. เมืองทอง 2

17. นาดี

18. บ'านห'วย 3

18. หนองบัว 1

18. บ'านม8วง 1

18. หนองหิน

19. มิตรประชา

19. หนองบัว 2

19. บ'านม8วง 2

19. ค8ายประจักษศิลปาคม 1

20. พิชัยรักษ

20. ชลประทาน

20. สามัคคี

20. ค8ายประจักษศิลปาคม 2

21. ท.6 โนนนิเวศน

21. แจ8มศิริ

21.สามัคคี 2

21. ค8ายประจักษศิลปาคม 3

22. บ'านห'วย 1

22. โพธิวราราม

22. ค8ายประจักษศิลปาคม 4

23. สร'างแก'ว 1

23. ศรีสุข

24. สร'างแก'ว 2

24. กองบิน 23 ยั่งยืน 1

25. สร'างแก'ว 3

25. กองบิน 23 ยั่งยืน 2

26. ทองคําอุทิศ 1

26. กองบิน 23 ยั่งยืน 3

27. ทองคําอุทิศ 2

27.โนนทัน

28. ศรีพินิจ
29. โนนยาง 1
30. ศรีเจริญสุข
31. หนองขอนกว'าง 1
32. หนองขอนกว'าง 2
33. หนองขอนกว'าง 3

ที่มา กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุดรธานี

-24ด,านโครงสร,างพื้นฐานและระบบบริการขั้นพื้นฐาน
(ก) การคมนาคม
ทางบก แบ8งออกเป$น 2 ทาง ดังนี้
1. ทางรถยนต จากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึง
สระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข'าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ8านนครราชสีมา ขอนแก8น
ถึงอุดรธานี รวมระยะทาง 564 กิโลเมตร
-รถโดยสารประจํ าทาง มีบ ริก ารรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับ อากาศ มีสถานีข นส8งผู'โ ดยสาร
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 2 แห8ง ดังนี้
1. สถานีขนส8งผู'โดยสารแห8งที่ 1 ตั้งอยู8ถนนสายอุทิศ ตําบลหมากแข'ง อําเภอเมืองจังหวัด
อุดรธานี มีขนาดพื้นที่ 3 ไร8 2 งาน มีช8องจอดรถโดยสารประจําทาง จํานวน 18 ช8องจอด
2. สถานีขนส8 งผู' โดยสารจั งหวั ดอุ ดรธานี แห8 งที่ 2 ตั้งอยู8ท่ี ถนนเลี่ ยงเมือง ตํ าบลเชียงพิ ณ
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีขนาดพื้นที่ 9 ไร8 2 งาน 23 ตารางวา ดําเนินการโดยเอกชน มีช8องจอดรถ
โดยสารประจําทาง จํานวน 28 ช8องจอด
2. ทางรถไฟ เส'นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดอุดรธานีมีขบวนรถไฟผ8านหลายขบวน
ด'วยกันมีทั้งไปยังจังหวัดอุดรธานีโดยตรง และขบวนที่รถผ8านต8อไปยังจังหวัดหนองคาย โดยให'บริการทุกวัน
จังหวัดอุดรธานีมีสถานีรถไฟภายในเขตจังหวัด ทั้งหมด 7 แห8ง ประกอบด'วย อําเภอเมืองอุดรธานี หนอง
ตะไก' กุมภวาปA โนนสะอาด หนองขอนกว'าง ห'วยสามพาด และห'วยเกิ้ง สําหรับขบวนรถไฟที่ผ8านจังหวัด
อุดรธานี มีรถเร็ว รถด8วน รถด8วนดีเซลราง และรถด8วนดีเซลรางธรรมดา
ตาราง แสดงกําหนดเวลาเดินรถไฟสถานีอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
เลข
ขบวนรถ
75
77
69
133
415

ประเภทรถ
ด8วนดีเซลราง
ด8วนดีเซลราง
ด8วน
เร็ว
ท'องถิ่น (ฟรี)

สถานี
ต,นทาง-ปลายทาง
กรุงเทพ-อุดรธานี
กรุงเทพ-อุดรธานี
กรุงเทพ-อุดรธานี
กรุงเทพ-อุดรธานี
นครราชสีมา-อุดรธานี

เวลาออกต,น
ทาง
08.20
18.35
20.00
20.45
06.20

เวลาถึง
ปลายทาง
17.07
03.31
05.53
07.33
11.31

-25417
76
78
70
134
416
418

ท'องถิ่น (ฟรี)
ด8วนดีเซลราง
ด8วนดีเซลราง
ด8วน
เร็ว
ท'องถิ่น (ฟรี)
ท'องถิ่น (ฟรี)

นครราชสีมา-อุดรธานี
อุดรธานี-กรุงเทพ
อุดรธานี-กรุงเทพ
อุดรธานี-กรุงเทพ
อุดรธานี-กรุงเทพ
อุดรธานี-นครราชสีมา
อุดรธานี-นครราชสีมา

16.00
07.38
18.52
19.59
19.19
05.55
13.40

21.40
17.10
05.00
06.00
05.45
11.25
19.00

ทางอากาศ จังหวัดอุดรธานีมีท8าอากาศยานพาณิชย (ท8าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี)
เป$นส8วนราชการสังกัดกรมการขนส8งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม ตั้งอยู8ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี อยู8ห8างจากตัวเมืองไปทางด'านทิศใต' ประมาณ 3 กิโลเมตร ระดับความสูงสนามบินอยู8สูงกว8า
ระดับน้ําทะเลประมาณ 178 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร8 เป$นสนามบินอยู8ในความครอบครองของ
กองทัพอากาศ กองบิน 23 และกรมการขนส8งทางอากาศเป$นผู'ขอใช'พื้นที่ร8วมในกิจการบิน ประกาศเป$น
สนามบินอนุญาตเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2497
ตาราง แสดงกําหนดเวลาการบินของเที่ยวบินที่ท;าอากาศยานอุดรธานี
สายการบิน

ต,นทาง

ปลายทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันทีท่ าํ การบิน

นกแอร

ดอนเมือง

อุดรธานี

DD9200

05:55

07:00

ทุกวัน

อุดรธานี

ดอนเมือง

DD9201

7.35

8.35

ทุกวัน

ดอนเมือง

อุดรธานี

DD9202

10.00

11.00

ทุกวัน

อุดรธานี

ดอนเมือง

DD9203

11.50

12.50

ทุกวัน

ดอนเมือง

อุดรธานี

DD9210

12.20

13.25

ทุกวัน

อุดรธานี

ดอนเมือง

DD9211

13.55

14.55

ทุกวัน

ดอนเมือง

อุดรธานี

DD9212

14.00

15.05

ทุกวัน

อุดรธานี

ดอนเมือง

DD9213

15.35

16.35

ทุกวัน

ดอนเมือง

อุดรธานี

DD9216

17.00

18.05

ทุกวัน

อุดรธานี

ดอนเมือง

DD9217

18.35

19.35

ทุกวัน

เชียงใหม8

อุดรธานี

DD8624

16.10

17.10

ทุกวัน

อุดรธานี

เชียงใหม8

DD8625

18.10

19.10

ทุกวัน

-26สายการบิน

ต,นทาง

ปลายทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันทีท่ าํ การบิน

แอรเอเชีย

ดอนเมือง

อุดรธานี

FD3354

11.30

12.30

ทุกวัน

อุดรธานี

ดอนเมือง

FD3355

13.00

13.55

ทุกวัน

ดอนเมือง

อุดรธานี

FD3350

20.30

21.30

ทุกวัน

อุดรธานี

ดอนเมือง

FD3351

22.00

23.00

ทุกวัน

อุดรธานี

ภูเก็ต

FD3171

17.55

19.45

ทุกวัน

ภูเก็ต

อุดรธานี

FD3170

15.45

17.25

ทุกวัน

อุดรธานี

อู8ตะเภา

FD2002

9.35

10.45

ทุกวัน

อู8ตะเภา

อุดรธานี

FD2001

7.55

9.05

ทุกวัน

สุวรรรณภูมิ

อุดรธานี

TG2002

7.35

8.40

ทุกวัน

อุดรธานี

สุวรรรณภูมิ

TG2003

9.10

10.15

ทุกวัน

สุวรรรณภูมิ

อุดรธานี

TG2004

11.10

12.15

ทุกวัน

อุดรธานี

สุวรรรณภูมิ

TG2005

16.05

17.10

ทุกวัน

สุวรรรณภูมิ

อุดรธานี

TG2006

14.30

15.35

ทุกวัน

อุดรธานี

สุวรรรณภูมิ

TG2007

16.05

17.10

ทุกวัน

สุวรรรณภูมิ

อุดรธานี

TG2008

18.00

19.05

ทุกวัน

อุดรธานี

สุวรรรณภูมิ

TG2009

19.35

20.40

ทุกวัน

ดอนเมือง

อุดรธานี

SL600

05.55

06.55

อัง,พฤ,เสาร,อา

อุดรธานี

ดอนเมือง

SL601

07.25

08.30

อัง,พฤ,เสาร,อา

ดอนเมือง

อุดรธานี

SL604

09.35

10.50

ทุกวัน

อุดรธานี

ดอนเมือง

SL605

11.50

13.00

ทุกวัน

ดอนเมือง

อุดรธานี

SL608

14.15

15.20

จันทร-ศุกร

อุดรธานี

ดอนเมือง

SL609

16.25

17.30

จันทร-ศุกร

ดอนเมือง

อุดรธานี

SL610

15.00

16.05

ทุกวัน

อุดรธานี

ดอนเมือง

SL611

17.00

18.10

ทุกวัน

ดอนเมือง

อุดรธานี

SL616

20.10

21.15

ทุกวัน

อุดรธานี

ดอนเมือง

SL617

22.00

23.25

ทุกวัน

หาดใหญ8

อุดรธานี

SL990

13.05

15.15

จันทร,พุธ,ศุกร

อุดรธานี

หาดใหญ8

SL991

16.00

18.25

จันทร,พุธ,ศุกร

การบินไทย

ไลออนแอร

-27(ข) การสื่อสารและโทรคมนาคม
- ที่ ทํ าการไปรษณี ย จํ านวน 4 แห8 ง ได' แก8 ไปรษณี ย อุ ดรธานี ไปรษณี ย ศรี สุ ข ไปรษณี ยโพศรี
และ ไปรษณียยูดีทาวน
- โทรศัพทขององคการโทรศัพทแห8งประเทศไทย จํานวน 1 แห8ง และบริษัท ทีที แอนด ที ซึ่ง
นอกจากให'บริการด'านโทรศัพทแล'วยังให'บริการด'าน Internet ความเร็วสูง ซึ่งอัตราความเร็วในการรับส8ง
ข'อมูลขึ้นอยู8กับเครือข8ายและพื้นที่การให'บริการ
(ค) ประปา
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุ ด รธานี และนอกเขตเทศบาลบริ เ วณใกล' เ คี ย ง ได' รั บ บริ ก าร
น้ําประปาจากสํานักงานการประปาส8วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) ตั้งอยู8ที่ 444 ถนนศุภกิจจรรยา
ตําบลหมากแข'ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท 042-222733, 042-247974 แหล8งน้ําดิบที่ใช'
ผลิตน้ําประปาใช'น้ําจากหนองประจักษและเขื่อนห'วยหลวง

ตาราง แสดงจํานวนผู,ใช,น้ําและปริมาณการผลิตน้ําประปาของการประปาส;วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี
ประเภท

จํานวน

หน8วย

จํานวนผู'ใช'น้ําทั้งหมด

69,414

ราย

กําลังผลิตที่ใช'งาน

85,200

ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ําผลิต

2,631,082

ลบ.ม.

ปริมาณน้ําผลิตจ8าย

2,549,608

ลบ.ม.

ปริมาณน้ําจําหน8าย

1,861,968

ลบ.ม.

(ที่มา : การประปาส8วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี เดือน สิงหาคม 2558)

-28(ง) ไฟฟQา
จังหวัดอุ ดรธานีมีสถานี บริ การไฟฟS าจํานวน 5 แห8 ง ซึ่ งสามารถจ8 ายกระแสไฟได' ถึง 156.5 เมกะวั ตต
ต8อวัน โดยราคาค8ากระแสไฟฟSาจะแตกต8างกันไปตามประเภทการใช'ที่แตกต8างกัน 8 ประเภท คือ
1) ที่อยู8อาศัย
2) ธุรกิจขนาดเล็ก
3) ธุรกิจขนาดกลาง
4) ธุรกิจขนาดใหญ8
5) ธุรกิจเฉพาะ
6) หน8วยงานรัฐและองคกรที่ไม8แสวงหาผลกําไร
7) การชลประทาน
8) การใช'ชั่วคราว

ด,านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม
(ก) แหล;งน้ํา แหล8งน้ําในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี ได'แก8
1. หนองประจักษศิลปาคม

4. หนองเหล็ก

2. หนองบัว

5. หนองใหญ8

3. หนองสิม

6. หนองขอนกว'าง

(ข) สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
1. สวนสาธารณะหนองประจั กษศิลปาคม มีพื้นที่ทั้ งหมด 328 ไร8 พื้นที่ดิน 81 ไร8 พื้นที่น้ํ า
247 ไร8 เป$นหนองน้ําขนาดใหญ8มีมาตั้งแต8ก8อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว8า หนองนาเกลือ บริเวณตัว
เกาะกลางน้ําได'จัดสวนหย8อมปลูกไม'ดอกไม'ประดับหลายชนิดสวยงามมาก ทําสะพานเชื่อมระหว8างเกาะ
มีน้ําพุ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล8น แต8ละวันจะมีประชาชนไปพักผ8อนและออกกําลังกายเป$นจํานวนมาก

-292. สวนสาธารณะหนองสิม มีพื้นที่ทั้งหมด 81 ไร8 พื้นที่ดิน 34.11 ไร8 พื้นที่นํ้า 46.89 ไร8
เป$นสวนสาธารณะในย8านชุมชนที่จะให'บริการแก8ประชาชน สําหรับเป$นสถานที่ใช'ในการออกกําลังกาย
พักผ8อน ซึ่งภายในได'มีการจัดพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมต8างๆ
3. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี วังมัจฉาหนองบัว มีพื้นที่ทั้งหมด 135 ไร8
พื้น ที่ ดิ น 43.20 ไร8 พื้ น ที่ น้ํ า 91.18 ไร8 เป$ น สวนสาธารณะสํ า หรั บ ใช' อ อกกํ า ลั ง กายจั ด กิ จ กรรมต8 า งๆ
ให'ประชาชนในพื้นที่ ได'เป$นสถานที่พบปะพูดคุย ภายในจัดเป$นสวนหย8อมปลูกต'นไม'ตกแต8งไว'

การใช,ที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี
ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี ป3จจุบันเป$นผังเมืองรวมฉบับปA 2553 ซึ่งได'ประกาศบังคับใช'
เมื่ อ วั น ที่ 9 กรกฎาคม 2553 ซึ่ ง จะหมดอายุ ในวั น ที่ 8 กรกฎาคม 2558 แต8 จ ากการดํ า เนิ น การ
ประเมินผลผั ง ได'มีก ารต8อ อายุ ผัง 1 ปA ประกาศบั งคั บ ใช'ค รอบคลุ มพื้นที่เ ทศบาลนครอุ ด รธานี และ
บางส8วนในท'องที่ ตําบลหมูม8น ตําบลสามพร'าว ตําบลหนองบัว ตําบลหนองนาคํา ตําบลหนองขอนกว'าง
ตําบลบ'านจั่น ตําบลนาดี ตําบลเชียงพิณ ตําบลบ'านเลื่อม และตําบลหมากแข'ง อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 167 ตารางกิโลเมตร โดยเป$นพื้นที่ใน
เขตเทศบาลประมาณ 47 ตารางกิโลเมตร

สภาพการใช,ที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีในป8จจุบัน
เมืองอุดรธานี มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานเป$นแบบมีศูนยกลางเดียว โดยมีเส'นทางคมนาคม
หลักที่สําคัญคือทางหลวงแผ8นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ8านบริเวณใจกลางเมืองตามแนวเหนือ-ใต'
ทางหลวงแผ8นดินหมายเลข 22 (ถนนอุดร-สกลนคร) ผ8านจากใจกลางเมืองไปทางด'านทิศตะวันตก ทาง
หลวงแผ8นดินหมายเลข 210 (ทางเลี่ยงเมือง) และทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะทางกายภาพ
ในเขตศูนยกลางเมืองมีลักษณะผสมแบบ Radial และ Grid โดยเฉพาะในส8วนของเมืองที่ขยายตัวใหม8
ภายหลังจะมีลักษณะของ Grid ค8อนข'างชัดเจน

-30การตั้งถิ่นฐานและการกระจายตัวของชุมชนจะมีลักษณะดังนี้
(1) ศูนยกลางของชุมชน พื้นที่ชุมชนส8วนใหญ8เกาะกลุ8มอยู8บริเวณจุดตัดของถนนโพศรี
ต8อเนื่องไปจนถึงถนนนิตโย และถนนอุดรดุษฎี ซึ่งเป$นย8านธุรกิจการค'า / การบริการ ที่สําคัญ
(2) ย;านพาณิชยกรรม อาคารร'านค'าพาณิชยจะขยายตัวออกไปตามสองฟากถนนโพศรี
ถนนอุดรดุษฎี ถนนประจักษศิลปาคม ถนนทองใหญ8 และถนนหมากแข'ง ซึ่งให'บริการชุมชนภายในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอต8างๆ ภายในจังหวัด และจังหวัดใกล'เคียงอีกด'วย
(3) ย;านพักอาศัย จะเกิดขึ้นตามพื้นที่ระหว8างย8านพาณิชยกรรมและขยายตัวไปทางทิศใต'
ของเมืองบริเวณถนนศรีชมชื่น ด'านทิศเหนือบริเวณถนนอุดรดุษฎี และถนนอดุลยเดช ทางด'านทิศตะวันออก
มีการขยายตัวไปตามแนวถนนนิตโย และทางหลวงแผ8นดินหมายเลข 22 (อุดรธานี-สกลนคร) นอกจากนี้
ยังมีย8านพักอาศัยใหม8ๆ เกิดขึ้นเป$นจํานวนมากตามแนวถนนเลี่ยงเมือง และ พื้นที่รอบนอกเขตเทศบาล
นคร ซึ่งประกอบไปด'วยเทศบาลเมืองหนองสําโรง เทศบาลตําบลหนองบัว และเทศบาลตําบลบ'านจั่น จะมี
การใช'ประโยชนที่ดินในลักษณะผสมผสานระหว8างการใช'ประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรและเพื่อกิจกรรมอื่นๆ
ซึ่งมีลักษณะความเป$นชุมชนมากขึ้น ดังนั้นกิจกรรมส8วนใหญ8จะมีลักษณะใกล'เคียงกับเทศบาลนครอุดรธานี
(4) บริเวณชนบทและเกษตรกรรม จะอยู8บริเวณพื้นที่รอบนอกของชุมชน ซึ่งยังมีการใช'
ประโยชนที่ดินในการทําเกษตรกรรม เช8น ทํานา ทําไร8 ทําสวน และเลี้ยงสัตว
(5) ย;านอุตสาหกรรมและคลังสินค,า โรงงานอุตสาหกรรมส8วนใหญ8จะอยู8ในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี เขตเทศบาลตําบลหนองบัว และบริเวณรอบนอกตามแนวถนนเลี่ยงเมือง โดยเป$นโรงงานที่
เกี่ยวกับการซ8อมรถยนต โรงกลึง โรงงานเฟอรนิเจอร โรงสีข'าว อุตสาหกรรมขนาดใหญ8 จะตั้งอยู8บริเวณ
ทางหลวงแผ8นดินหมายเลข 22 (อุดรธานี-สกลนคร) และทางหลวงแผ8นดินหมายเลข 2 (สระบุรี-หนองคาย)
(6) สถาบันราชการ สถานที่ราชการส8วนใหญ8จะเกาะกลุ8มกันอยู8บริเวณรอบทุ8งศรีเมือง
บริเวณหนองประจักษศิลปาคม บริเวณสองฟากของถนนศรีสุข และทางด'านทิศใต'ของชุมชนสนามบิน
(7) สถาบันการศึกษา ส8วนใหญ8จะเกาะกลุ8มกันอยู8บริเวณถนนศรีสุข ซึ่งเป$นที่ตั้งของ
โรงเรียนหลายแห8ง เช8น โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป$นต'น
(8) สถาบันศาสนา ส8วนใหญ8กระจายอยู8ตามย8านชุมชนบ'านพักอาศัย
(9) สถานที่ พั ก ผ; อ นหย; อ นใจ
ส8 ว นใหญ8 เ ป$ น หนองน้ํ า สาธารณะที่ สํ า คั ญ ได' แ ก8
สวนสาธารณะหนองประจักษศิลปาคม สวนสาธารณะหนองสิม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี
วังมัจฉาหนองบัว เป$นต'น
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แนวโน'มการขยายตัวของชุมชนเมืองอุดรธานีนั้นมีแนวโน'มการขยายตัวในลักษณะการกระจาย
ออกจากศูนยกลางเมืองไปตามเส'นทางคมนาคมหลักของชุมชน 4 ทิศทาง คือ
(1) ทางด,านทิศเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ8นดินหมายเลข 2 (ไปจังหวัดหนองคาย) การขยายตัว
ของเมืองมีอาคารพาณิชยและบ'านพักอาศัยเกิดขึ้นในบริเวณเทศบาลเมืองหนองสําโรง จนถึงเทศบาล
ตําบลนาข8า
(2) ทางด,านทิศตะวันออก (ไปจังหวัดสกลนคร) ตามแนวทางหลวงแผ8นดินหมายเลข 22 มีอาคาร
พาณิชยและศูนยการค'าขนาดใหญ8เกิดขึ้นจํานวน 3 แห8ง คือ ศูนยการค'าบิ๊กซี ศูนยสินค'า ค'าส8ง-ค'าปลีก
แมคโคร และศูนยการค'า UD TOWN
(3) ทางด,านทิศใต, (ไปจังหวัดขอนแก8น) สภาพป3จจุบันในบริเวณนี้ได'มีกิจกรรมเกิดขึ้นหลาย
ประเภทรวมทั้งโครงการของรัฐและเอกชนหลายโครงการที่กําลังจะดําเนินการ ซึ่งจะเป$นตัวกระตุ'นให'
ชุมชนขยายตัวออกมาทางด'านนี้ ส8วนประเภทอื่นๆ การเพิ่มขึ้นของการใช'ที่ดินเป$นลักษณะของการขยายตัว
ของย8านที่พักอาศัยเท8านั้น
(4) ทางด,านทิศตะวันตก (ไปจังหวัดหนองบัวลําภู) สภาพป3จจุบันจะเป$นบ'านพักอาศัยเกิดขึ้นตาม
เส'นทางคมนาคมหลัก มีศูนยการค'าขนาดใหญ8เกิดขึ้นจํานวน 3 แห8ง คือ ศูนยการค'าโลตัส ศูนยการค'า
บิ๊กซี และห'างหุ'นส8วนงี่สุ8นซุบเปอรสโตร
สภาพการใช,ที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีในอนาคต
ในอนาคตสภาพการใช'ที่ดินของเมืองอุดรธานี จะยังคงเป$นเมืองที่มีลักษณะการใช'ที่ดินแบบผสม
พื้นที่ส8วนใหญ8ในเขตผังเมืองรวมจะยังคงเป$นพื้นที่อาศัยค8อนข'างเบาบาง ลักษณะของบ'านพักอาศัยส8วน
ใหญ8ในพื้นที่ที่เป$นย8านพักอาศัยแบบหนาแน8นน'อยจะเป$นบ'านเดี่ยว ยกเว'นในพื้นที่ที่เป$นย8านพาณิชยกรรม
พื้นที่ส8 ว นใหญ8จะเป$ นอาคารพาณิ ชยหรื อ ตึก แถว ในพื้นที่ที่ เ ป$ น เขตเทศบาลจะมีก ารขยายตั ว มี ค วาม
หนาแน8นเพิ่มขึ้น การกระจุกตัวของการค'าและที่อยู8อาศัยหนาแน8นมากจะยังคงอยู8บริเวณใจกลางเมือง
แสดงแนวโน'มการขยายตัวของเมืองอุดรธานีในอนาคต
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รูปแสดงแนวโน,มการขยายตัวเมืองของเมืองอุดรธานีในอนาคต

เนื่องจากลักษณะของเมืองอุดรธานีในภาพรวมถูกจํากัดบริเวณการขยายตัวให'อยู8ภายในวงรอบ
ของทางเลี่ยงเมือง แนวโน'มการขยายตัวของเมืองได'เกิดขึ้นอย8างเห็นได'ชัดในบริเวณดังต8อไปนี้
- ทางด'านตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ8นดินหมายเลข 22

(อุดร-สกลนคร
สกลนคร)

- บริเวณด'านทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผ8นดินหมายเลข 2 (อุดร-หนองคาย
หนองคาย)
- บริเวณด'านทิศใต'ตามแนวทางหลวงแผ8นดินหมายเลข
หมาย 2

(อุดร-ขอนแก8
ขอนแก8น)

พื้นที่ด'านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองในป3จจุบัน ได'รับการวางแผนให'เป$นย8านอนุรักษ เพื่อการ
ที่อยู8อาศัยและเป$นพื้นที่สีเขียวหรือที่โล8งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล'อม โดยเฉพาะ
บริเวณที่รอบหนองประจักษได'ถูกกําหนดให'เป$นสถานที
สถานที่พักผ8อนหย8อนใจของคนเมือง

-33สําหรับพื้นที่ด'านตะวันออกเฉียงใต' มีแนวโน'มที่จะเกิดการขยายตัวด'านการค'าพาณิชยเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากมีพื้นที่ต8อเนื่องกับเขตศูนยกลางเมืองและเขตอุตสาหกรรม คลังสินค'ามากกว8าด'านอื่นๆ การ
ขยายตัว ด'านที่อ ยู8อ าศัย จะมีแนวโน'มเพิ่มมากขึ้นเช8นกั น สํ าหรับ พื้นที่ด'านทิศใต'ของเมืองตามแนวถนน
มิตรภาพ อุดร-ขอนแก8น มีการขยายตัวของเมืองเช8นกัน แต8อยู8นอกเขตเทศบาลนครอุดรธานี และอยู8
นอกเขตผังเมืองรวม พื้นที่ทางด'านทิศเหนือของเมือง (ด'านอุดร-หนองคาย) จะเป$นส8วนขยายตัวของย8าน
ที่พักอาศัย โดยจะเห็นได'จากการเกิดโครงการบ'านจัดสรรในพื้นที่บริเวณดังกล8าว ซึ่งสอดคล'องกับการ
กําหนดพื้นที่รอบๆ บริเวณดังกล8าวให'เป$นย8านอนุรักษเพื่อการอยู8อาศัย ตามประกาศกฎกระทรวงผังเมือง
รวมเมืองอุดรธานี ฉบับ พ.ศ.2553
โดยทั่วไปลั กษณะการขยายตัว ของย8านการค'าในเมือ งรวมในอนาคต จะขยายไปตามแนวถนน
สายหลักที่วิ่งเข'าสู8ตัวเมืองทางด'านตะวันออก-ตะวันตก (ทางหลวงสายอุดร-สกลนคร) และด'านทิศเหนือ
บริเวณสองข'างทางของทางหลวงแผ8นดินหมายเลข 2 ประกอบกับในอนาคต คาดว8าถนนเลี่ยงเมืองด'าน
ตะวันออกจะมีการจราจรหนาแน8นมากขึ้นกว8าป3จจุบัน เนื่องจากถูกใช'เป$นเส'นทางหลักในการเดินทางสู8
จังหวัดสําคัญ เช8น หนองคาย และสกลนคร จะทําให'พื้นที่ด'านทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต'ของเมือง
มีการเจริญเติบโตสูงกว8าพื้นที่ด'านอื่นๆ

ตามประกาศผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี ฉบับปA พ.ศ. 2553 สามารถจําแนกสภาพการใช'ที่ดินใน
เมืองอุดรธานีได' 12 ประเภทหลักดังนี้
- ประเภทอนุรักษเพื่อการอยู8อาศัย

- ประเภทที่อยู8อาศัยหนาแน8นน'อย

- ประเภทที่อยู8อาศัยหนาแน8นปานกลาง - ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู8อาศัยหนาแน8นมาก
- ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค'า

- ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

- ประเภทชนบทและเกษตรกรรม

- ประเภทสถาบันการศึกษา

- ประเภทที่โล8งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล'อม
- ประเภทสถาบันศาสนา
- ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- ประเภทอนุรักษเพื่อส8งเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย
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รูปแสดงการใช,ประโยชนที่ดินในผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี
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บริเ วณที่พั ก อาศั ย ส8ว นใหญ8 จะกระจายปะปนอยู8ทั่ ว ไปทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
โดยจะหนาแน8นมากอยู8ปะปนกับย8านพาณิชยกรรมในบริเวณศูนยกลางเมือง
ย;านอนุรักษเพื่อการอาศัย
พื้นที่อนุรักษเพื่อการอยู8อาศัย ได'แก8 พื้นที่ระหว8างศูนยราชการรอบหนองประจักษกับทางเลี่ยง
เมืองด'านตะวันออกเฉียงเหนือ
ย;านที่อยู;อาศัยหนาแน;นน,อย
กระจายตั ว อยู8 ทั่ ว ไปโดยเฉพาะเขตเทศบาลรอบนอกในบริ เ วณทางทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ตะวั น ตก
ทิศตะวันออกและทิศใต'ของตัวเมือง
ย;านที่อยู;อาศัยหนาแน;นปานกลาง
บริเวณนี้ ได'แก8 ย8านที่พักอาศัยบริเวณรอบพื้นที่ของศูนยกลางย8านการค'าของเมือง บริเวณด'าน
ตะวันตกใกล'เขตสนามบินพาณิชยและบริเวณด'านทิศตะวันออกของเมือง
ย;านที่อยู;อาศัยหนาแน;นมาก
ย8านที่อยู8อาศัยหนาแน8นมาก จะเกาะตัวอยู8บริเวณที่เป$นย8านศูนยกลางการค'าของเมืองตามแนว
ถนนศรีสุข ถนนโพศรี ถนนประจักษศิลปาคม ถนนหมากแข'ง ถนนอดุลยเดช ถนนทองใหญ8 ถนนอุดรดุษฎี
และถนนทหาร
ย;านพาณิชยกรรม
ย8านพาณิชยกรรมจะกระจุกตัวกันอยู8ในบริเวณที่เป$นศูนยกลางเมือง ตามแนวถนนศรีสุข ถนนโพศรี
ถนนประจักษศิลปาคม ถนนหมากแข'ง ถนนอดุลยเดช ถนนทองใหญ8 ถนนอุดรดุษฎี และถนนทหาร
ย;านอุตสาหกรรม
พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินคา ส8วนใหญ8จะถูกกําหนดให'อยู8บริเวณด'านทิศตะวันออก ตาม
แนวทางของทางหลวงแผ8นดินหมายเลข 22 (อุดร-สกลนคร)
พื้นที่อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ตั้งอยู8บริเวณทางด'านเหนือของทางเลี่ยงเมืองติดเส'นทางรถไฟ สาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส8วนทางด'านทิศตะวันตกของเมืองตามแนวทางหลวงแผ8นดินหมายเลข 2263
(อุดร-กุดจับ)
พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม นับเป$นสัดส8วนการใช'ท่ีดินที่มากที่สุดในเขตผังเมืองรวม โดยพื้นที่
ส8วนใหญ8จะอยู8ในบริเวณรอบนอกของเทศบาล โดยจะมีย8านที่พักอาศัยกระจายทั่วไปอย8างเบาบาง
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สนามกีฬา สวนสาธารณะ แหล8งท8องเที่ยว ห'วย หนองและร8องน้ําสาธารณะต8างๆ พื้นที่ประเภทนี้ส8วน
ใหญ8 ได'แก8 ทุ8งศรีเมือง หนองประจักษ หนองบัว หนองตะไก' และรวมถึงพื้นที่บริเวณริมห'วยและริม
หนองต8างๆ ที่อยู8ในเขตเมือง
สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษา ซึ่งส8วนใหญ8เป$นโรงเรียนในเขตผังเมืองรวมอุดรธานี ตั้งกระจายอยู8ทั่วไปใน
ย8 า นชุ ม ชนต8 า งๆ โดยพื้ น ที่ เ ป$ น สถาบั น การศึ ก ษาขนาดใหญ8 จะเป$ น พื้ น ที่ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เช8 น
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
สถาบันศาสนา
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีศาสนสถาน หรือสถาบันศาสนากระจายอยู8ทั่วในเขตย8านชุมชน
เพื่อ ที่พั ก อาศั ย โดยส8ว นใหญ8จะพบมากบริเ วณพื้น ที่ภายในวงแหวนของถนนเลี่ย งเมือ ง มีบ างส8ว นที่
กระจายอยู8ในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป$นชุมชนเบาบางรอบนอกตัวเมือง
สถาบันราชการ
จากข'อมูลของกรมโยธาธิการและผังเมือง จากการสํารวจของศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสร'างมูล
ฐานอย8างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก8น พบว8า บริเวณที่มีการรวมตัวของสถาบัน
ราชการมากที่สุดเกิดขึ้นในบริเวณศูนยราชการในเขตศูนยกลางเมือง บริเวณรอบๆ ทุ8งศรีเมืองและหนอง
ประจักษ ซึ่งหน8วยราชการส8วนใหญ8ในบริเวณนี้จะเป$นหน8วยงานที่ต'องให'การบริการประชาชนทําให'มีความ
จําเป$นที่จะตั้งอยู8ในชุมชนเมืองใกล'ย8านการค'าที่อยู8อาศัย
จากการศึกษาสภาพการใช'ที่ดินในป3จจุบัน และลักษณะทางกายภาพของเขตเทศบาลนครอุดรธานี
พบว8าได'มีการพัฒนาพื้นที่การนันทนาการและรักษาสภาพแวดล'อมภายในตัวเมือง โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียว
ริมหนองน้ําและพื้นที่โ ล8งสาธารณะภายในเขตเมือ ง ป3 จจุ บั นเนื่องจากพื้นที่ข องศู นยกลางเมืองมีความ
กะทัดรัด (Compact) เหมาะต8อการพัฒนาสภาพแวดล'อมทางกายภาพที่เอื้ออํานวยต8อการสัญจรทั้งทาง
เท'าและทางรถ
เนื่องจากถนนภายในตัวเมืองค8อนข'างคับแคบการเข'าถึงและสิ่งอํานวยความสะดวก เช8น ที่จอดรถ
รับส8งคนและสิ่งของ ทําให'เกิดการกีดขวางทางจราจร อย8างไรก็ตามย8านการค'าตลาด สถานบันเทิง ที่อยู8
อาศั ย และสถานที่ สํ า คั ญ ต8 า งๆ ซึ่ ง รวมถึ ง พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและพื้ น ที่ โ ล8 ง เพื่ อ นั น ทนาการและรั ก ษา
สภาพแวดล'อม อยู8ในระยะที่ไม8ห8างไกลกันเกินไปทําให'พื้นที่ศูนยกลางเมืองมีศักยภาพเพียงพอพัฒนาเป$น
(Compact City) และเมืองน8าอยู8ตามแนวทางการพัฒนาเมืองอย8างยั่งยืน ซึ่งถ'าสามารถทําได'ก็จะทําให'
เมืองอุดรธานีน8าอยู8อย8างยั่งยืน
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2.2 ข,อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลนครอุดรธานี
ด,านการบริหาร
เทศบาลนครอุดรธานี แบ8งส8วนการบริหารออกเป$นฝZายนิติบัญญัติและฝZายบริหาร ดังนี้
- ฝZายนิติบัญญัติ ได'แก8 สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 24 คน
- ฝZายบริหาร

ได'แก8 นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 4 คน

- เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 3 คน
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

จํานวน 2 คน

แผนภูมิแสดงโครงสร,างคณะผู,บริหารเทศบาลนครอุดรธานี
นายอิทธิพนธ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายสําเริง สัมฤทธิ์

1. นายกิตติเชษฐ ตั้งวิจิตร

นางสาวอุไร ตรีวรเวทย

2. นายจีรภัทร กาญจนแก,ว
3. นางสาวชนนิกานต เรือนใหม;

นายกิตติกร ทีฆธนานนท

นายสุรพล แจ;มวุฒิปรีชา

นายตระกูล มณีกานนท

นายสุพจน วงศใหญ;

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี
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ลําดับ

ชื่อ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท
เขต 1

1
2
3
4
5
6

นายจันทรเพ็ง สุริยงค
นางวราพร ศิริประเสริฐ
นายไกรสิทธิ์ พุฒธรรม
นายวัฒนชัย ทิพยเลิศ
นายชัยฤทธิ์ เขาวงศทอง
นางจําลอง ตันสวัสดิ์

042-348866, 081-8736150
042-329081, 081-0494563
042-304492, 089-7107204
084-0280515 ประธานสภา
084-0224783
081-7089386
เขต 2

1
2
3
4
5
6

นายสุพัฒน ประเสริฐสังข
นายอัครเดช แพ8งศรีสาร
นายประดิษฐ เสถียรเขต
นายปรีชาพล คนยัง
นายแหลม เพลิงภูเขียว
นายสุพล วิจารณรงค

088-3145939
081-0568687
081-9654484 รองประธานสภา
083-2844846
081-3804493
089-5749927
เขต 3

1
2
3
4
5
6

นายธนะสิทธิ์ จันทเขต
นายทอง ธีระธรรม
นางดารา ปTตตะกาศ
นายอภิชาติ เวชประดิษฐ
น.ส.พิมพใจ จันทะชุม
นายสนิท สุริยวิทยะ

042-212223, 085-7433598
042-340028, 081-2623228
084-5181266
081-7084875 เลขาประธานสภา
082-0479707
042-300260, 089-9413061
เขต 4

1
2
3
4
5
6

นายพัฒนา อินธิชิตร
นายยิ่งยศ จันทรา
นายอรรถกร มาสาซ'าย
นายอนันต คําสุพรหม
นางสุจิตรา คําพรหม
นายประไพ มาสอน

042-341068 , 081-8716317
081-5454979
042-340794, 081-9543399
089-5772640
080-3439133
089-8627909
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เทศบาลนครอุดรธานีได'จัดโครงสร'างการบริหารงานภายในออกเป$น 9 ส8วนราชการ มีการจัดองคกร
ในการดําเนินงานแยกตามหน'าที่ โดยได'แบ8งส8วนงานที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกล'เคียงกันไว'ใน กลุ8มงาน
เดียวกั น ปฏิบัติง านตามหน'า ที่และความรั
ละความรั บผิดชอบที่ไ ด'รับมอบหมายในแต8ละด' านตามนโยบายของคณะ
ผู'บริหาร และนโยบายรัฐบาล ซึ่งประกอบด'วย สํานักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน
สํานักการ
คลั ง สํ า นั ก การช8 า ง สํ า นั ก การศึ ก ษา สํ า นั ก การสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล' อ ม กองสวั สดิ ก ารสั ง คม กอง
การแพทย และกองทะเบียนราษฎรและบั
ษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เป$น
ผู'บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลงานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล
มี หน' า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี
เกี่ ย วกั บ ราชการทั่ วไปของเทศบาล เช8 น งานสารบรรณ งานด' า นการพั ฒ นา
บุคลากรและรั
และรักษาสิทธิของบุคลากร งานด'านการปกครอง งานด'านการปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และงานรัรั ก ษาความสงบเรี ย บร' อ ยของบ' า นเมื อ ง ตลอดจนการรั บ รองคณะศึ ก ษาดู ง านจากหน8 ว ยงาน
และสถาบันต8างๆ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา
กองวิชาการและแผนงาน
มีหน'าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด'านวิชาการของเทศบาลเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ8ายประจําปA การติดตามและประเมิ
ตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การศึกษาวิจัย
การปฏิบัติงานของเทศบาลในด'านต8างๆ การดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยป3ญหาทาง
หาทา

-40กฎหมาย การประชาสัมพันธข8าวสาร เผยแพร8ผลงานของเทศบาลให'ประชาชนได'รับทราบ รวมถึงงานกิจการ
สภาเทศบาล
สํานักการคลัง
มี ห น' า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การเบิ ก จ8 า ยเงิ น การจั ดทํ า บั ญชี การจั ด ทํ า สถิ ติ ร ายรั บ -รายจ8 า ย
ของเทศบาล การจั ด ซื้ อ จั ด จ' า ง การจั ด ทํ า และควบคุ ม ทะเบี ย นพั ส ดุ แ ละทรั พ ยสิ น การบํ า รุ ง รั ก ษา
การจําหน8ายพัสดุ และทรัพยสินของเทศบาล การจัดทําระบบข'อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อ
ใช' เ ป$ น เครื่องมือในการจั ดเก็ บ ภาษี การประชาสั มพั นธต8 า งๆ เกี่ ย วกั บ การชํ า ระภาษี เร8 ง รั ด และติ ดตาม
การชําระภาษี และการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของเทศบาล เพื่อให'ก8อประโยชนสูงสุดต8อทางราชการและ
ปฏิบัติให'เป$นไปตามที่กฎหมายกําหนด
สํานักการช;าง
มีหน'าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด'านสาธารณูปโภค สาธารณูปการด'านต8างๆ การควบคุมการก8อสร'าง
อาคารให' เป$ นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผัง เมืองเพื่อให' เกิ ดความเป$นระเบี ยบเรี ยบร'อย
การจั ดการฟ†r นฟู แ ละรั ก ษาสิ่ ง แวดล' อม การออกแบบเขี ย นแบบแปลนทางสถาป3 ตยกรรมและวิ ศวกรรม
ตลอดจนการจัดให'มีสวนสาธารณะสถานที่พักผ8อนหย8อนใจและการประดับตกแต8งเมืองให'สวยงาม
สํานักการศึกษา
มีหน' าที่ รั บ ผิดชอบเกี่ ยวกั บ การจั ดการศึก ษาให' แ ก8เ ด็ ก เยาวชน การส8 ง เสริ มคุ ณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การจัดกิจกรรมด'านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของท'องถิ่น การจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ตลอดจนการส8งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก เยาวชน และประชาชนด'วยการออกกําลังกาย การแข8งขันกีฬา
และกิจกรรมนันทนาการต8างๆ

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล,อม
มีหน'าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากอาคาร
บ'านเรือนและที่สาธารณะต8างๆ การส8งเสริมสุขภาพอนามัย การปSองกันและควบคุมโรคติดต8อการควบคุม
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล'อม ตลอดจนการปSองกันการติดยาและสารเสพติดประเภทต8างๆ แก8ประชาชน

-41กองสวัสดิการสังคม
มีหน'าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกั บการปรับปรุงพัฒ นาชุมชน การสัง คมสงเคราะหผู'ด'อยโอกาสในสังคม
สงเคราะหผู'ประสบภัยต8างๆ การจัดสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การสํารวจสภาพป3ญหาสังคมต8างๆ ส8งเสริม
การประกอบอาชี พ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนตลอดจนการพั ฒ นา ด' า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม การศึกษา และอนามัยชุมชน
กองการแพทย
มีหน'าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให'บริการรักษาโรค การฉีดวัคซีนปSองกันโรค การปSองกันและรักษา
ด'านทันตสุขภาพ การส8งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลให'มีสุขภาพสมบูรณ ปราศจาก
โรคภัยไข'เจ็บ โดยให'บริการประชาชนทั้งในและนอกสถานที่ ตลอดจนการปSองกันและรักษา ด'านเชิงรุกการ
ออกเยี่ยมบ'านให'ทั่วถึงประชาชน
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
มีหน'าที่รับผิดชอบในการบริการประชาชน ด'านการทะเบียนราษฎร ได'แก8 แจ'งเกิด แจ'งตาย ย'ายที่อยู8 ขอ
แก'ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร การขอเลขหมายประจําบ'าน การคัดรับรองเอกสารทางทะเบียน
ราษฎร การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน การขอมีบัตรใหม8 การขอเปลี่ยนบัตร ตลอดจนการดําเนินการ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งต8างๆ ที่เทศบาลมีหน'าที่ที่ต'องเข'าไปเกี่ยวข'อง อาทิเช8น การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู'แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
หน;วยงานแยกย;อยที่อยู;ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครอุดรธานีเพิ่มเติม
หน;วยงานตรวจสอบภายใน
มีหน'าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีเอกสารการเบิกจ8าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสิน
และการทําประโยชนจากทรัพยสินของเทศบาล

-42สถานธนานุบาล 1 , 2
มี ห น' า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบช8 ว ยเหลื อ และบรรเทาความเดื อ ดร' อ นด' า นการเงิ น ให' กั บ ประชาชน
โดยที่ประชาชนไม8ต'องกู'ยืมเงินจากแหล8งเงินกู'อ่ืนที่ต'องเสียดอกเบี้ยอัตราที่สูง เพื่อประโยชนในการควบคุม
การตรวจสอบทรัพยสินที่ได'มาโดยการกระทําความผิดและสามารถติดตามผู'กระทําความผิดได'
สถานีขนส;งผู,โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห;งที่ 1
มีหน'าที่รับผิดชอบควบคุม ดูแล และจัดระเบียบการใช'สถานีขนส8งผู'โดยสารของรถโดยสารประจําทาง
ให'เป$นไปตามกฎหมายว8าด'วยการขนส8งทางบก การจัดเก็บเงินค8าบริการและรายได'ของสถานีขนส8ง รวมถึง
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และแนะนําการดําเนินงานของสถานีขนส8งของเอกชนให'ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข'อบังคับที่ทางราชการกําหนด
จํานวนพนักงานเทศบาล ครูเทศบาล ลูกจ,างประจํา และพนักงานจ,างของเทศบาลนครอุดรธานี
หน;วยงาน
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. สํานักการคลัง
3. สํานักการช8าง
4. สํานักการสาธารณสุขฯ
5. กองวิชาการและแผนงาน
6. สํานักการศึกษา
7. กองสวัสดิการสังคม
8. กองการแพทย
9. กองทะเบียนราษฎรฯ
10. หน8วยงานตรวจสอบภายใน
รวม
โรงเรียนเทศบาล 1-12

พนักงาน
เทศบาล
(คน)

5
25
51
42
24
23
22
9
33
17
1
252
-

พนักงาน
ครูเทศบาล
(คน)

ลูกจ,าง
ประจํา
(คน)

16
5
26
15
1
1
2
1
67
13
442
รวมทั้งสิ้น 1,669 คน

(ที่มา : ฝZายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล ข'อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559)

พนง.จ,าง
ตามภารกิจ
(คน)

พนง.
จ,างทัว่ ไป
(คน)

รวม
(คน)

10
7
31
28
4
1
3
1
6
91
68

133
79
175
223
19
25
16
30
18
718
18

5
184
142
274
290
47
49
28
66
42
1
1,128
541

-43บุคลากรด,านสาธารณสุขและการแพทยในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
อัตรากําลังบุคลากร หน;วยบริการประจําเทศบาลนครอุดรธานี

ตําแหน8ง

Cup เทศบาล ศูนยฯ ท.8 ศูนยฯ เทศบาล ศูนยฯ หนองสิม ศูนยฯ เก8าจาน

แพทย

10

2

5

1

2

ทันตแพทย

3

1

1

1

-

เภสัชกร

5

1

2

1

1

พยาบาลวิชาชีพ

16

4

6

3

3

นักเทคนิคการแพทย

2

-

2

-

-

นักรังสีการแพทย

1

-

1

-

-

นักวิชาการสาธารณสุข

12

2

4

3

3

นักกายภาพบําบัด

3

1

-

1

1

ทันตภิบาล

2

1

-

-

1

2

1

1

-

-

1

1

-

-

-

2

2

-

-

-

60

16

21

10

11

นักการแพทยแผนไทย
และแผนจีน
อายุรเวช
ผู'ช8วยแพทยแผนไทย
กับหมอนวด
รวม

ศักยภาพด,านการปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเตรียมการปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการเตรียมพร'อม บุคลากร เครื่องมือไว'ให'พร'อม
ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น สามารถปฏิบัติหน'าที่ได'อย8างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารโดยวิทยุสื่อสาร
รับแจ'งเหตุเพลิงไหม'และสาธารณภัยต8าง ๆ ปฏิบัติหน'าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้
1. จํานวนเจ'าหน'าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จํานวน 2,240 คน ประกอบด'วย
1.1 พนักงานเทศบาล

จํานวน

8 คน

1.2 ลูกจ'างประจํา

จํานวน

13 คน

-441.3 พนักงานจ'างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต)

จํานวน

6 คน

1.4 พนักงานจ'างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)

จํานวน

88 คน

1.5 อาสาสมัครปSองกันภัยฝZายพลเรือน (อปพร.)

จํานวน 2,125 คน

2. รถดับเพลิงที่ใช'ในการปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 6 คัน ประกอบด'วย
2.1 รถดับเพลิง ชนิดมีถังน้ําในตัว

จํานวน

4 คัน

2.2 รถดับเพลิง ชนิดถังน้ําและถังโฟมในตัว

จํานวน

1 คัน

2.3 รถดับเพลิงโฟม

จํานวน

1 คัน

3.1 รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง ขนาดจุน้ําได' 5,000-6,000 ลิตร จํานวน

5 คัน

3.2 รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง ขนาดจุน้ําได' 10,000 ลิตร

จํานวน

1 คัน

4. รถดับเพลิงบันไดเลื่อนอัตโนมัติ ความสูง 100 ฟุต

จํานวน

1 คัน

5. รถกระเช'าดับเพลิงและฉีดโฟม ความสูง 15 เมตร

จํานวน

1 คัน

6.1 รถกู'ภัยอเนกประสงคพร'อมอุปกรณกู'ภัย 6 ล'อ

จํานวน

1 คัน

6.2 รถกู'ภัยเล็ก 4 ล'อ

จํานวน

1 คัน

7. รถตรวจการณดับเพลิง

จํานวน

3 คัน

8. เรือท'องแบนพร'อมเครื่องยนตติดท'ายเรือ

จํานวน

3 ลํา

9. สายตรวจรถจักรยาน

จํานวน

10 คัน

10. สายตรวจเคลื่อนที่เร็ว รถจักรยานยนต

จํานวน

4 คัน

11. เครื่องสูบน้ํา ชนิดมอเตอร ขนาด 2 แรงม'า

จํานวน

2 เครื่อง

12. เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนต 4 จังหวะ

จํานวน

2 เครื่อง

13. เครื่องกําเนิดไฟฟSา ชนิดหูหิ้ว เครื่องยนต 4 จังหวะ

จํานวน

2 เครื่อง

14. ไดโว8 ขนาด 2 นิ้ว

จํานวน

8 เครื่อง

3. รถบรรทุกน้ําดับเพลิง จํานวน 6 คัน ประกอบด'วย

6. รถกู'ภัย จํานวน 2 คัน ประกอบด'วย

-45ด,านการจัดการขยะ
1. ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยู8ท่ีโคกหนองหาด ตําบลหนองนาคํา
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
1.1

มีพื้นที่กําจัดขยะ จํานวน 296 ไร8 พื้นที่ในการฝ3งกลบขยะ 60 ไร8

1.2 หน8วยงานที่นําขยะมากําจัด รวม 39 แห8ง ดังนี้
- เทศบาลเมือง

จํานวน 3 แห8ง

- เทศบาลตําบล

จํานวน 12 แห8ง

- อบต.

จํานวน 22 แห8ง

- ส8วนราชการ

จํานวน 1 แห8ง

- เอกชน

จํานวน 1 แห8ง

1.3 มีเครื่องจักรกลหนัก

จํานวน 10 คัน

1.4 มีบุคลากรดําเนินงาน

จํานวน 14 คน

1.5 มีคนคุ'ยเขี่ยคัดแยกขยะ

จํานวน 60 คน

1.6 ปริมาณขยะ 7,740.98 ตัน/เดือน เฉลี่ย 254.50 ตัน/วัน
(ที่มา : ส8วนช8างสุขาภิบาล สํานักการช8าง เทศบาลนครอุดรธานี)
2.รถยนตที่ใช'จัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และใช'ในการปฏิบัติงาน จํานวนรวม 53 คัน ดังนี้
2.1 รถบรรทุกขยะแบบเปTดข'างเทท'าย 6 ล'อ

จํานวน

6

คัน

2.2 รถบรรทุกขยะแบบเปTดข'างเทท'าย 4 ล'อ

จํานวน

8

คัน

2.3 รถบรรทุกขยะแบบกระบะคอนเทนเนอร

จํานวน

3

คัน

2.4 รถบรรทุกขยะแบบอัดท'าย

จํานวน 20

คัน

2.5 รถบรรทุกขยะมูลฝอยติดเชื้อ

จํานวน

คัน

2
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2.6 รถสูบสิ่งปฏิกูล

จํานวน

1

คัน

2.7 รถดูดฝุZน

จํานวน

2

คัน

2.8 รถกวาดถนนแบบนั่งขับ

จํานวน

2

คัน

2.9 รถกระเช'า

จํานวน

1

คัน

2.10 รถขนกิ่งไม'

จํานวน

1

คัน

2.11 รถตัดหญ'า

จํานวน

1

คัน

2.12 รถบรรทุกน้ํา

จํานวน

3

คัน

2.13 รถดัมพ

จํานวน

3

คัน

3. รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย จํานวน 94 คัน
4. ถังรองรับขยะ จํานวน 1,000 ใบ
5. พนักงานเก็บขนและกวาดขยะมูลฝอย จํานวนรวม 517 คน
5.1 พนักงานเก็บขนขยะ แบ8งเป$น
- พนักงานขับรถยนตบรรทุกขยะ

จํานวน

38 คน

- พนักงานท'ายรถขยะ

จํานวน

227 คน

จํานวน

252 คน

5.2 ผู'รับจ'างเหมากวาด/ทําความสะอาดถนน
ผู'รับจ'างเหมากวาดทําความสะอาด
ตลาดและที่ทางสาธารณะ/ชุมชน
(ที่มา : สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล'อม เทศบาลนครอุดรธานี)

จํานวน

95 คน

-47ตาราง แสดงสถิติปริมาณขยะมูลฝอยของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี
ปH พ.ศ.

ปริมาณมูลฝอย (ตัน)

เฉลี่ย (ตัน/วัน)

2550

67,968

186.21

2551

70,427

192.95

2552

77,454

212.20

2553

76,496

209.58

2554

75,809

207.70

2555

69,942

191.62

2556

84,775

232.26

2557

91,045

249.44

2558

92,892

254.50

(ที่มา : ส8วนช8างสุขาภิบาล สํานักการช8าง เทศบาลนครอุดรธานี)

-48การบริหารด,านการคลังของเทศบาลนครอุดรธานี

การบริหารงบประมาณในปAที่ผ8านๆมา และป3จจุบัน เทศบาลนครอุดรธานีมีการบริหารงบประมาณ
ด'วยหลักธรรมาภิบาล ยึดความถูกต'อง โปร8งใส และสามารถตรวจสอบได' ในปAงบประมาณที่ผ8านมา
เทศบาลนครอุดรธานีประสบป3ญหาการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐ ที่ทําให'รายรับของเทศบาลต่ํากว8าที่
ประมาณการไว' ทั้งนี้ เทศบาลก็ได'พยายามใช'จ8ายงบประมาณอย8างประหยัดโดยการปฏิบัติงานอยู8บน
พื้นฐานความพึงพอใจของประชาชนเป$นสําคัญ เพื่อจะได'นํารายได'ไปพัฒนาท'องถิ่นให'เจริญก'าวหน'าต8อไป
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลนครอุดรธานี
จากการศึกษา / วิเคราะหข'อมูลพื้นฐานทั่วไป และข'อมูลศักยภาพของเทศบาลนครอุดรธานี
เพื่อการจัดทําแผนยุทธศาสตรเทศบาลนครอุดรธานี จึงได'ทําการสังเคราะหเป$นจุดยืนทางยุทธศาสตร
(Strategic Positioning)ของเทศบาลนครอุดรธานี ไว' 4 ประการ ดังนี้
1. การพัฒนาสภาพแวดล'อมเมืองน8าอยู8อาศัย
2. การให'บริการที่มีคุณภาพ
3. ศูนยการค'า การลงทุนของกลุ8มประเทศอนุภูมิภาคลุ8มน้ําโขง
4. การสืบสานมรดกวัฒนธรรม เสริมสร'างอัตลักษณชุมชนเมือง

การพัฒนา
สภาพแวดล้ อม
เมืองน่าอยู่อาศัย

การให้ บริ การที(มี
คุณภาพ
ศูนย์การค้ า การ
ลงทุนของกลุม่
ประเทศอนุภมู ิภาค
ลุม่ นํ "าโขง

การสืบสานมรดก
วัฒนธรรม
เสริ มสร้ างอัต
ลักษณ์ชมุ ชนเมือง

-52ซึ่งนํามาสู8การกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี 4 ด'าน ได'แก8
1. การพัฒนาสภาพแวดล,อมเมืองน;าอยู;อาศัย
กรอบแนวคิด การพัฒนาสภาพแวดล'อมของเมืองให'สวยงาม มีระเบียบ ปลอดภัย
มีโครงสร'างพื้นฐานที่สะดวก สบาย มีผังเมืองที่ดี ปราศจากมลภาวะ ทําให'เมืองน8าอยู8
น8าอาศัย โดยการเปTดโอกาสให'ภาคีการพัฒนาทุกภาคส8วนเข'ามามีส8วนร8วมในการพัฒนา
ส8งเสริม สนับสนุน รณรงคให'ประชาชนอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม อนุรักษ
พลังงาน ลดการใช'พลังงานที่ปล8อยกŠาชคารบอนไดออกไซด
2. การให,บริการที่มีคุณภาพ
กรอบแนวคิด การให'บริการประชาชนหรือผู'มาติดต8องานกับเทศบาล จะได'รับความสะดวก
รวดเร็ว ตามหลักธรรมาภิบาล ด'วยระบบการให'บริการที่ดี มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
และพนักงานใส8ใจให'บริการจนเกิดความพึงพอใจสูงสุดต8อผู'รับบริการ
3. ศูนยการค,า การลงทุนของกลุ;มประเทศอนุภูมิภาคลุ;มน้ําโขง
กรอบแนวคิด จังหวัดอุดรธานีเป$นศูนยกลางความเจริญและคมนาคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป$นศูนยกลางการติดต8อค'าขาย ลงทุน และเส'นทางการขนส8ง
สินค'าของประเทศในอนุภูมิภาคลุ8มน้ําโขง ได'แก8 สปป.ลาว เวียดนาม และจีน นักธุรกิจมีการ
สร'างความร8วมมือทางการค'าและการลงทุน โดยใช'พื้นที่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเป$น
สถานที่ดําเนินการทางการค'าและการลงทุน
4. การสืบสานมรดกวัฒนธรรม เสริมสร,างอัตลักษณชุมชนเมือง
กรอบแนวคิด ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป3ญญาของท'องถิ่น ที่โดดเด8น
จะกลายเป$นอัตลักษณของเมือง หรือชุมชนเมืองให'ประชาชนและนักท8องเที่ยวทั่วไปได'จดจํา
และเป$นแหล8งเรียนรู' แหล8งท8องเที่ยวที่จะทําให'เกิดการสร'างงาน สร'างรายได'ให'แก8ชุมชนอย8าง
ยั่งยืน

บทที่ 3
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
(พ.ศ.2560-2563)
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี นอกจากจะคํานึงถึงอํานาจ
หน'าที่ในการบริหารราชการตามที่กฎหมายกําหนดแล'ว

ยังได'คํานึงถึงความสอดคล'องกับแนวทางในการ

พัฒนาประเทศในทุกระดับ สรุปได'ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
2. กรอบหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
3. นโยบายรัฐบาล (แถลงต8อสภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557)
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ระยะ 4 ปA (พ.ศ.2557-2560)
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส8วนท'องถิ่น จังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2560 – 2563)
6. นโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
(1) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
จากแนวทางการพัฒนาในช8วง 30 ปAที่ผ8านมาอยู8ภายใต'โลกยุคโลกาภิวัตน (Globalization)
เป$นการเชื่อมโยงการเดินทางของคน / ของ / และข'อมูล ทั่วโลกอย8างไร'พรมแดน เกิดเสรีทางการค'า และ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย แม'ว8าผลพวงจากการพัฒนาทําให'คนมีชีวิตความเป$นอยู8ท่สี บายขึ้น จากเครื่อง
ทุ8นแรงและเครื่องมือต8างๆ

แต8ก็เป$นเพียงความเจริญเติบโตในมิติเศรษฐกิจมิติเดียวเท8านั้น

ขณะที่มิติ

ทางด'านสังคม และมิติด'านสิ่งแวดล'อมกลับไม8สอดคล'องตามไปด'วย เนื่องจากการขาดบริหารจัดการที่ดี
และการขาดมิติการพัฒนาระยะยาว ป3จจุบันแนวทางการพัฒนานี้กําลังเปลี่ยนแปลงก'าวเข'าสู8โลกหลังยุค
โลกาภิวัตน (Post Globalization)
ท'องถิ่นมีบทบาท

ซึ่งเป$นเรื่องความต'องการที่หลากหลายและแตกต8างเฉพาะตัวมากขึ้น

แนวคิดพันธะสัญญาที่ผูกพันพื้นที่ชัดเจนมากขึ้น

รวมถึงการสร'างความสัมพันธกับ

เพื่อนบ'านสําคัญขึ้น ตลอดจนการคิด ทํา จัดการตัวเองที่ต'องมีมากขึ้น กระแสแนวคิดการพัฒนาอย8าง

-54ยั่งยืน กลายเป$นกระแสการพัฒนาที่เกือบทุกประเทศในโลกได'หันกลับมาทบทวนการพัฒนาที่ผ8านมาของตนเองซึ่ง
พบว8าแนวทางพัฒนาอย8างยัง่ ยืนนัน้ สอดคล'องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู8หวั ภูมิ
พลอดุลยเดชฯ

ได'พระราชทานให'เป$นหลักคิดของคนไทยรัฐบาลได'ตระหนักถึงความสําคัญดังกล8าวจึงได'ปรับ

แนวคิดการพัฒนาที่เน'นเศรษฐกิจเป$นหลักมาเป$นแนวคิดการพัฒนามุ8งให'เกิดความ สมดุลในทุกมิตไิ ปพร'อม ๆ กัน
ปรากฏได'จากยุทธศาสตรของชาติระยะ 20 ปA (พ.ศ.2560-2579) ที่มีวสิ ัยทัศนว8า “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มั่ง
คั่ง ยัง่ ยืน เป$นประเทศพัฒนาแล'ว ด'วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือ คติพจนประจําชาติ
ว8า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป$นการเปลี่ยนกระบวนทัศนของคนไทยให'สามารถพัฒนาและดําเนินการต8างๆ ด'วยหลัก
ความพอเพียง ประกอบด'วย 6 ยุทธศาสตรสําคัญ ได'แก8

(1) ยุทธศาสตรด'านความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตรด'านการสร'างความมั่นคงในการแข8งขัน
(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสร'างศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตรด'านการสร'างโอกาสความเสมอภาคและเท8าเทียมกันในสังคม
(5) ยุทธศาสตรด'านการสร'างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป$นมิตรกับสิ่งแวดล'อม
(6) ยุทธศาสตรด'านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเทศไทยในป3จจุบัน จึงอยูใ8 นห'วงเวลาแห8งการปฏิรูปประเทศไปสู8ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพือ่ ความสุข
ของคนไทยทุกคน เป$นห'วงเวลาที่ประเทศไทยให'ความสําคัญ กับการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว ซึ่งไม8ได'มองการพัฒนาในระยะใกล'เพียงอย8างเดียว หากแต8มองถึงอนาคตของคนไทยทุกคนในอีก 20 ปA
ข'างหน'า

(2) กรอบหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ร8างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติฉบับที่ 12

ได'กาํ หนดสถานะและทิศทางการปรับตัวของ

ประเทศไทยไว'วา8 ประเทศไทยต'องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศในอนาคต และผลของ
การพัฒนาที่ผ8านมาแสดงว8าประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวและได'รับประโยชนจากสถานการณ
การเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันมีประเด็นความเสีย่ งเชิงโครงสร'างหลายประการที่ส8งผลต8อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทย เพื่อทําให'ประเทศไทยสามารถก'าวข'ามสูป8 ระเทศรายได'สงู และคนไทยอยูไ8 ด'อย8างมีความสุขใน
สังคมภายใต'กระแสของการเปลี่ยนแปลงดังกล8าว จึงควรพิจารณานําจุดแข็งของประเทศไทยทีส่ ั่งสมมาตั้งแต8อดีต
ปรับปรุงจุดอ8อนมาใช'จัดการกับโอกาสและอุปสรรคเพื่อวิเคราะหสถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย
ดังนี้

-55ดานเศรษฐกิจ
1. ประเทศไทยจัดอยู8ในกลุ8มประเทศที่มีรายได'ระดับปานกลางตอนบน
การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวอย8างเห็นได'ชัด และมีแนวโน'มที่ความสามารถในการรักษาส8วนแบ8งการตลาดจะลดลง
เพราะกําลังสูญเสียความสามารถในการแข8งขัน
2. อันดับความสามารถในการแข8งขันของประเทศไทยโดยรวมอยู8ในอันดับที่ 30 จาก 60 ประเทศชั้น
นํา ในขณะที่มาเลเซีย อยู8ในอันดับที่ 14 และสิงคโปร อันดับที่ 3 โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจและ
ประสิทธิภาพภาคเอกชนอยู8ในอันดับที่ดี
ในขณะที่การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐาน
โดยเฉพาะด'าน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการศึกษาอยูใ8 นอันดับที่ไม8ดี
3. โครงสร'างการผลิตมีการเปลี่ยนผ8าน จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู8บริการมากขึ้น มี
สัดส8วนภาคบริการต8อผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสูงสุด เปTดโอกาสให'ประเทศก'าวสู8ความเป$นชาติ
การค'าและบริการ ประเทศมีฐานการผลิตที่กว'างและเข'มแข็งในหลายสาขาอุตสาหกรรมและบริการและ
การพัฒนาต8อยอดด'วยการใช'เทคโนโลยีและนวัตกรรมให'เป$นอุตสาหกรรมและบริการบนฐานดิจิทัลและ
สร'างสรรคจะเพิ่มแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให'ความเติบโตอย8างต8อเนื่องในอนาคต แม'ว8าตกอยูใ8 นฐานะที่
มีคู8แข8งทางการค'าในตลาดโลกจํานวนมากขึ้น แต8มีแนวโน'มขยายอุปสงคภายในประเทศ
4. ความร8วมมือระหว8างประเทศไทยกับภูมิภาคและโลกมีมากขึ้น โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนและ
มีแนวโน'มเพิ่มขึ้นในอนาคต จะนําไปสู8การสร'างอํานาจการต8อรองการเมือง สังคม และสิ่งแวดล'อม ขยาย
ตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข8งขัน
ดานสังคม
1. ประเทศไทยกําลังก'าวสู8สังคมผู'สูงอายุอย8างสมบูรณเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทําให'
ภาระการคลังเพิ่มขึ้น อัตราการพึ่งพาของประชากรวัยแรงงานต'องแบกรับดูแลผู'สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นมีแนวโน'ม
การพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ'าน และสามารถขยายตลาดสินค'าผู'สูงอายุในประเทศ
2. คุณภาพของคนไทยมีแนวโน'มดีข้ึน โดยมีปAการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น มีสุขภาวะดีขึ้นและได'รับ
หลักประกันสุขภาพอย8างทั่วถึง
3. ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ํา ขณะที่ความต'องการกําลังคนที่มีทักษะและองคความรู'สูง
ทั้งปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน'มเพิ่มขึ้นอย8างรวดเร็วจากการก'าวเข'าสู8ยุคอุตสาหกรรม
4.0 แต8ไทยสามารถดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต8างประเทศ แต8ยังต'องปSองกันการเคลื่อนย'ายของแรงงาน
ทักษะสูงไปสู8ประเทศที่มีค8าแรงสูงกว8า

-564. ความยากจนมีแนวโน'มลดลง แต8ความเหลื่อมล้ํายังเป$นป3ญหาสําคัญที่นําไปสู8ความขัดแย'งใน
สังคม โดยที่บริบทการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร'างและประชากร และโครงสร'างเศรษฐกิจอาจส8งผลให'
ป3ญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทวีความรุนแรงขึ้น
ขณะที่แนวโน'มของความเหลื่อมล้ําระหว8าง
แรงงานที่มีทักษะสูงและทักษะต่ําจะยิ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากความแตกต8างกันทางด'านรายได'
5. สังคมไทยกําลังประสบป3ญหาวิกฤตจากการที่มีค8านิยมเปลี่ยนแปลงไปตามประแสวัฒนธรรม
ต8างชาติที่หลากหลาย เนื่องจากขาดทักษะการคิด วิเคราะห ไม8สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี
เพื่อปรับเปลี่ยนค8านิยมและพฤติกรรมให'สามารถปรับตัวเข'ากับกระแสใหม8ของโลกได'
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ภาวะโลกร'อนเป$นป3จจัยเสี่ยงที่สําคัญที่จะส8งผลกระทบต8อความหลากหลายทางชีวภาพ
ก8อให'เกิดวิกฤตน้ําและการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้น ทําให'ประเทศไทยต'องพัฒนายกระดับการจัดการ
ด'านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมให'มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้น
2. การใช'ทุนทรัพยากรเกินกว8าศักยภาพในการฟ†rนตัวของระบบนิเวศ ส8งผลกระทบต8อวิถีชีวิตของ
ประชาชน ทําให'เกิดกระแสการอนุรักษในสังคม ความขัดแย'งในการใช'ประโยชนทรัพยากรจะมีแนวโน'ม
รุนแรงมากขึ้น รัฐจะต'องมีกลไกจัดการความขัดแย'ง สร'างธรรมาภิบาล และความเป$นธรรมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3. การบริหารจัดการน้ํา ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพยังขาดประสิทธิภาพ ทําให'เกิดการขาด
แคลนน้ํา ระบบนิเวศลุ8มน้ําเสื่อมโทรม และภาวะการขาดแคลนน้ําในอนาคตจะเพิ่มมากขึ้น จากการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จําเป$นต'องพัฒนากลไกการบริหารจัดการ และให'มีการจัดการทั้งด'าน
อุปสงคและอุปทานเพื่อให'เกิดความยั่งยืนในอนาคต
4. ป3ญหามลพิษในสิ่งแวดล'อมส8งผลกระทบทั้งด'านคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของประชากร
และมีต'นทุนทางเศรษฐกิจในการจัดการแก'ไข ซึ่งจะเป$นป3ญหาหลักของเมืองที่มีความเจริญอย8างรวดเร็วใน
อนาคต จําเป$นต'องมีการวางแผนลงทุนโครงสร'างพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล'อมอย8างเหมาะสม
ดานความมั่นคง
1. ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริยเป$นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให'เกาะเกี่ยวกันอย8าง
แน8นแฟSนแต8ยังถูกล8วงละเมิดด'วยการให'ข'อมูลที่บิดเบือน ผ8านเครือข8ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยังมี
ความพยายามนําสถาบันหลักมาเชื่อมโยงกับความขัดแย'งทางการเมืองและความเห็นต8างทางความคิด
เพื่อให'เกิดความขัดแย'ง นําไปสู8ความแตกแยกในสังคม
2. ไทยมีความเสี่ยงต8อการก8อการร'าย

-573. ประเทศไทยมีความสุ8มเสี่ยงในด'านไซเบอร โดยเครื่องคอมพิวเตอรประมาณ 1 ใน 5 เครื่อง ใน
ประเทศถูกโจมตีจากโปรแกรมที่ไม8พึงประสงค และในอนาคตแนวโน'มความเสี่ยงอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4. ประเทศไทยเผชิญกับป3ญหาอาชญากรรมข'ามชาติท่หี ลากหลายรูปแบบและมีวิธีการที่ซับซ'อน
มากขึ้น
ดานการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล
1.
2.
3.
4.
5.

การให'บริการประชาชนจะต'องปรับปรุงให'ได'มาตรฐานสากลเมื่อเทียบกับต8างประเทศ
การสรรหาและพัฒนาข'าราชการที่มีคุณภาพทดแทนข'าราชการที่เกษียณอายุ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให'สามารถปรับตัวให'ทันกับยุคดิจิทัล
การทุจริตและประพฤติมิชอบได'ขยายไปในวงกว'างทั้งในภาครัฐและเอกชน
กระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพ และกฎหมายล'าสมัยไม8สอดคล'องกับข'อตกลงระหว8าง
ประเทศ

อีกทั้ง การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระยะทีผ่ 8านมา ประเทศไทยต'องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลง
หลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไม8มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ การเข'าสู8สังคมผู'สูง
วัย ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กระแสการเปTดเศรษฐกิจเสรี การเปลี่ยนแปลงด'านเทคโนโลยี การก8อการร'ายข'ามชาติ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาที่ผ8านมายังคงประสบป3ญหาหลายๆ ด'าน ทั้งป3ญหาคุณภาพการศึกษา
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม

ผลิตภาพการผลิตต่ํา

และความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช8วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จําเป$นต'องมีการเตรียมความ
พร'อมเพื่อรับมือต8อบริบทการเปลี่ยนแปลงต8างๆ อย8างเหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะอย8างยิ่งการวางแผนพัฒนาที่คํานึงถึง
การวางรากฐานของประเทศในระยะยาว ทั้งในด'านความมั่นคงเศรษฐกิจ / สังคม /ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม และ
การบริหารจัดการที่ดี โดยมีหลักการสําคัญของแผนฯ ประกอบด'วย
1. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย8างต8อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อให'
การพัฒนาในทุกมิติเป$นไปอย8างมีบูรณาการ บนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมี
ระบบภูมิคุ'มกันที่ดี สอดคล'องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด'าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
ระบบนิเวศนมีความสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไม8ส8งผลกระทบ
ทางลบอย8างมีนัยยะสําคัญต8อมิติอื่นๆ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให'เจริญเติบโตอย8างต8อเนื่องมี
คุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่นคงอย8างทั่วถึงและเป$นธรรม เป$นการเติบโตที่ไม8ทําลาย

-58สิ่งแวดล'อม ชุมชน วิถีชีวิต ค8านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อมุ8งไปสู8ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ประเทศอย8างแท'จริง
2. คํานึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช' “คนเป$นศูนยกลางการพัฒนา” มุ8งสร'างคนไทยให'เป$น
พลังสําคัญในการสร'างความมั่นคงของชาติ เป$นกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกช8วงวัย และ
เตรียมความพร'อมเข'าสู8สังคมผู'สูงอายุอย8างมีคุณภาพ มุ8งเน'นให'คนมีศักยภาพและการเรียนรู' มีความคิด
สร'างสรรค มีความสามารถรอบด'าน และมีโอกาสในการเข'าถึงคุณภาพของการศึกษาอย8างเท8าเทียม ลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวให'ดีข้ึน ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคน
ทางด'านคุณภาพและปริมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข8งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อก'าวสู8การ
หลุดพ'นจากกับดักรายได'ปานกลางสู8รายได'สูง ในมิติด'านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล'อม มุ8งสร'างคน
ให'ใช'และอยู8กับสิ่งแวดล'อม อยู8ร8วมกันอย8างเกื้อกูล อนุรักษ ฟ†rนฟู ใช'ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อม อย8างเหมาะสม สร'างและถ8ายทอดองคความรู'ด'านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อมอย8างต8อเนื่อง
3. มุ8งเสริมสร'างกลไกการพัฒนาประเทศเพื่อสร'างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตรต8างๆ อย8างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งกลไก ที่เป$นกฎหมายและกฎระเบียบต8างๆ โดยต'องปรับปรุงให'เอื้อต8อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในทุกระดับ มีความเหมาะสมและสอดคล'องกับสถานการณ ลดความซ้ําซ'อน หรือ เป$นอุปสรรคต8อ
การหนุนเสริมการปฏิรูปประเทศในด'านต8างๆควบคู8กับการพัฒนากลไกการทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการ
หรือหน8วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตรหรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผนฯทั้งใระดับประเทศ
และระดับพื้นที่ให'ดําเนินการได'อย8างมีประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของกลไกภาคองคความรู' เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร'างสรรคให'เป$นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส8วน
กล;าวโดยสรุป หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ8งเน'นการพัฒนาที่น'อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป$นหลักปรัชญาพื้นฐานในการกํากับทิศทางการพัฒนาประเทศให'
เติบโตอย8างมีดุลยภาพ คํานึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะต'องได'รับการพัฒนา
ให'เป$น คนดี คนเก8ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตสํานึก คํานึงถึงประโยชนของชาติเป$น
สําคัญ รวมถึงให'ความสําคัญกับการพัฒนากลไกสําคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งการปรับปรุงกฎหมาย
และกฎระเบียบ กลไกการทํางานที่มีหน'าที่ผลักดันประเด็นการพัฒนาสําคัญต8างๆ และกลไกที่เกี่ยวข'องกับ
การใช'องคความรู' เพื่อให'ประเทศก'าวไปสู8สังคมคมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได'ในอนาคต
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ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสร'างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 2 การสร'างความเป$นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การสร'างความเข'มแข็งทางเศรษฐกิจและแข8งขันได'อย8างยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เป$นมิตรกับสิ่งแวดล'อมเพื่อการพัฒนาอย8างยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 ความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 10 การต8างประเทศ ประเทศเพื่อนบ'าน และภูมิภาค
3. นโยบายรัฐบาล (แถลงต;อสภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557)
นโยบาย ของ รัฐบาลป3จจุบัน ซึ่ง พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต8อ
สภานิติบัญญัติแห8งชาติ เมื่อ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 โดยรัฐบาลได'นํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ว8าด'วยการเข'าใจ เข'าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู8หัว มาเป$นหลัก
สําคัญ ใช'ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเน'นความพอดี พอสมพอควรแก8ฐานะ ความมีเหตุมีผล
และการมีภูมิคุ'มกันมาเป$นแนวคิด ในด'านการบริหารราชการแผ8นดิน และต'องการสร'างความเข'มแข็ง แก8
องคกรการปกครองทุกระดับตั้งแต8ท'องถิ่นจนถึงประเทศ ดังนี้
1. การปกปQองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
โดยจะใช'มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม จิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู'คะนองปาก ย8ามใจหรือประสงคร'าย มุ8งสั่นคลอนสถาบันหลัก
ของชาติ โดยไม8คํานึงถึงความรู'สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป$นจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพร8ความรู'
ความเข'าใจที่ถูกต'องและเป$นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้ง
จะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ตลอดจนเร8งขยายผลตามโครงการและ

แบบอย8างที่ทรงวางรากฐานไว'ให'แพร8หลายและเกิดประโยชนในวงกว'าง
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2.1 ในระยะเร8งด8วน รัฐบาลได'ให'ความสําคัญต8อการเตรียมพร'อมสู8ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด'าน ประกอบด'วย
- การบริหารจัดการชายแดน
- การสร'างความมั่นคงทางทะเล
- การแก'ไขป3ญหาอาชญากรรมข'ามชาติ
- การสร'างความไว'วางใจกับประเทศเพื่อนบ'าน
- การเสริมสร'างในการปฏิบัติการทางการทหารร8วมกันของอาเซียน โดยเน'นความร8วมมือเพื่อ
ปSองกัน แก'ไขข'อพิพาทต8าง ๆ รวมถึงการแก'ไขป3ญหาเส'นเขตแดนโดยใช'กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี
2.2 เร8งแก'ไขป3ญหาการใช'ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต' โดยนํายุทธศาสตร เข'าใจ เข'าถึง
และพัฒนามาใช' ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร'อมส8งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู'มีความ
คิดเห็นต8างจากรัฐ และสร'างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
โดยไม8เลือกปฏิบัติ ควบคู8กบั การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล'องกับความต'องการของประชาชนใน
พื้นที่ ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธกับต8างประเทศ และองคการระหว8างประเทศที่อาจช8วยคลี่คลายป3ญหาได'
2.3 พัฒนาและเสริมสร'างของกองทัพและระบบปSองกันประเทศให'ทันสมัย มีความพร'อมในการ
รักษาอธิปไตย และผลประโยชนของชาติ ปลอดพ'นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส8งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อนําไปสู8การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ รวมถึงการบูรณา
การความร8วมมือระหว8างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปSองกันประเทศได'
2.4 เสริมสร'างความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว8านโยบายการต8างประเทศเป$นส8วนประกอบ
สําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ8นดิน ไม8ว8าในด'านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํา
กลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช'ให'เกิดประโยชนสูงสุดแก8ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ'อม
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร,างโอกาสการเข,าถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน'า จะเร8งสร'างโอกาส อาชีพ และการมีรายได'ที่มั่นคงแก8ผู'ที่เข'าสู8
ตลาดแรงงาน โดยให'แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข'าถึงการเรียนรู'และพัฒนาทักษะฝAมือแรงงานในทุกระดับ
อย8างมีมาตรฐาน
3.2 ปSองกันและแก'ไขป3ญหาการค'ามนุษย รวมถึงป3ญหาผู'หลบหนีเข'าเมือง การทารุณกรรมต8อ
แรงงานข'ามชาติ การท8องเที่ยวที่เน'นบริการทางเพศและเด็ก และป3ญหาคนขอทาน ด'วยการปรับปรุง
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3.3 ในระยะต8อไป จะพัฒนาระบบการคุ'มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชนให'มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง การดูแลให'มีระบบการกู'ยืมทีเ่ ป$นธรรม และการสงเคราะหผู'ยากไร'ตาม
อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ'มครองและพิทักษสิทธิ จัดสวัสดิการช8วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู'ด'อยโอกาส ผู'
พิการ ผู'สูงอายุ สตรีและเด็ก
3.4 เตรียมความพร'อมเข'าสู8สังคมผู'สูงอายุ เพื่อส8งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมทีเ่ หมาะสม เพื่อ
สร'างสรรคและไม8ก8อภาระต8อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ'าน สถานพักฟ†นr และโรงพยาบาล ทีเ่ ป$น
ความร8วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผู'สูงอายุ
3.5 เตรียมความพร'อมเข'าสู8สังคมที่มีความหลากหลาย
3.6 จัดระเบียบสังคม สร'างมาตรฐานด'านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให'แก8เจ'าหน'าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป โดยใช'ค8านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห8งชาติท่ไี ด'ประกาศไว'แล'ว
3.7 แก'ป3ญหาการไร'ที่ดนิ ทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปZาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให'แก8ผู'ที่
อยู8ในพื้นทีท่ ี่ไม8ได'รุกล้ํา และออกมาตรการปSองกันการเปลีย่ นมือไปอยูใ8 นครอบครองของผู'ท่มี ิใช8เกษตรกร ใช'เทคโนโลยี
ดาวเทียมสํารวจและวิธกี ารแผนที่ที่ทันสมัย แก'ไขป3ญหาเขตที่ดนิ ทับซ'อนและแนวเขตพื้นทีป่ Zาทีไ่ ม8ชัดเจน
4. การศึกษาและเรียนรู, การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดให'มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู' โดยให'ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไป
พร'อมกัน เพื่อสร'างคุณภาพของคนไทยให'สามารถเรียนรู' พัฒนาตนได'เต็มตามศักยภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และ
พัฒนากําลังคนให'เป$นที่ต'องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด'านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน'า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให'สอดคล'องกับความจําเป$นของ
ผู'เรียน และลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให'เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการ
การศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให'มีคูปองการศึกษาเป$นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให'องคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองส8วนท'องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร8วมจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร8วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู'
4.4 พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนาครูท่มี ีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป$นครู เน'น
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การสอนเพื่อเป$นเครื่องมือช8วยครูหรือเพื่อการเรียนรู'ด'วยตัวเอง
4.5 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให'องคกรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝ3งคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร'างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอย8างยั่งยืน
5. การยกระดับคุณภาพบริการด,านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
5.1 วางรากฐานให'ระบบหลักประกันสุขภาพให'มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส8วนอย8างมีคุณภาพ โดยไม8
มีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแต8ละระบบ และบูรณาการข'อมูลระหว8างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ
5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน'นการปSองกันโรคมากกว8ารอให'ปZวยแล'วจึงมารักษา สร'างกลไกจัดการ
สุขภาพในระดับเขต แทนการกระจุกตัวอยู8ที่ส8วนกลาง ปรับระบบการจ'างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากร
สาธารณสุขให'เหมาะสมกับท'องถิ่น
5.3 ประสานการทํางานระหว8างภาคส8วนต8าง ๆ ในสังคม เพื่อปSองกันและแก'ปญ
3 หาการตัง้ ครรภในวัยรุ8น และป3ญหา
ด'านการแพทยและจริยธรรมของการอุ'มบุญ การปลูกถ8ายอวัยวะและสเต็มเซลล โดยจัดให'มีมาตรการและกฎหมายที่
รัดกุม
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเป$น 3 ระยะ คือ ระยะเร8งด8วนที่ต'องดําเนินการทันที ระยะต8อไปที่ต'อง
แก'ไขป3ญหาพื้นฐานที่ค'างคาอยู8 และระยะยาวที่ต'องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย8างต8อเนื่อง ดังนี้
6.1 ในระยะเร8งด8วน เร8งจ8ายงบลงทุนของปAงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค'างอยู8ก8อนที่จะพ'นกําหนดภายในสิ้นปAนี้
6.2 สานต8อนโยบายงบประมาณกระตุ'นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห8งชาติที่ได'จัดทําไว'
โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ8ายประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให'
ความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพร'อมในการดําเนินงานร8วมนําแหล8งเงินอื่นมา
ประกอบการพิจารณาด'วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม8ยั่งยืนหรือสร'างภาระหนี้สาธารณะของประเทศ
เกินความจําเป$น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปร8งใส เป$นธรรมและไม8เลือกปฏิบัติ
6.3 กระตุ'นการลงทุนด'ายการเร8งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติส8งเสริมการลงทุนไว'แล'วให'เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสร'างพื้นฐานประเภทที่มี
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6.4 ดูแลเกษตรให'มีรายได'ที่เหมาะสมด'วยวิธีการต8าง ๆ เช8น ลดต'นทุนการผลิต การช8วยเหลือในเรื่องป3จจัยการ
ผลิตอย8างทั่วถึง
6.5 ลดอุปสรรคในการส8งออกเพือ่ ให'เกิดความคล8องตัว เช8น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค'าและ
มาตรฐานการผลิตระดับไร8นา เป$นต'น
6.6 ชักจูงให'นักท8องเทีย่ วต8างชาติเข'ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช'
กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีตอ8 การท8องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได'
6.7 ในระยะยาวต8อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให'สอดคล'องกันเพือ่ สนับสนุนการฟ†นr ตัวของเศรษฐกิจพร'อมกับ
การรักษาเสถียรภาพของราคาอย8างเหมาะสม
6.8 แก'ป3ญหาน้าํ ท8วมในฤดูฝนและป3ญหาขาดแคลนน้าํ ในบางพื้นทีแ่ ละบางฤดูกาล โดยระดมความคิดเห็นเพื่อหาทางออก
ไม8ให'เกิดน้าํ ท8วมรุนแรงดังเช8นปA 2554 ส8วนภาวะภัยแล'งนัน้ รัฐบาลจะเร8งดําเนินการสร'างแหล8งน้าํ ขนาดเล็กให'กระจายครอบคลุม
ซึ่งจะสามารถทําได'ในเวลาประมาณ 1 ปA
6.9 ปฏิรูปโครงสร'างราคาเชื้อเพลิงประเภทต8าง ๆ ให'สอดคล'องกับต'นทุนและให'มภี าระภาษีที่เหมาะสมระหว8างน้ํามันต8าง
ชนิดและผูใ' ช'ต8างประเภท รวมถึงการดําเนินการให'มีการสํารวจและผลิตกŠาซธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบใหม8ทงั้ ในทะเลและบนบก
และดําเนินการให'มีการสร'างโรงไฟฟSาเพิม่ ขึ้นโดยหน8วยงานของรัฐและเอกชน ด'วยวิธีการเปTดเผย โปร8งใส และเป$นมิตรต8อสภาวะ
แวดล'อม พร'อมกับร8วมมือกับประเทศเพือ่ นบ'านในการพัฒนาพลังงาน
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให'จดั เก็บอย8างครบถ'วน โดยปรับปรุงโครงสร'างภาษีให'คงภาษีเงินได'ไว'ในระดับป3จจุบัน ทัง้
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต8ปรับปรุงโครงสร'างอัตราภาษีทางด'านการค'าและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม8 ซึง่ จะ
จัดเก็บจากทรัพยสิน เช8น ภาษีมรดก ภาษีจากทีด่ ินและสิ่งปลูกสร'าง โดยให'มผี ลกระทบต8อผู'มรี ายได'น'อยให'นอ' ยที่สดุ
รวมทัง้ ปรับปรุงการลดหย8อนภาษีเงินได'ให'เกิดประโยชนแก8ผู'มีรายได'น'อย และยกเลิกการยกเว'นภาษีประเภทที่เอือ้ ประโยชน
เฉพาะผู'ที่มฐี านะการเงินดี เพื่อให'เกิดความเป$นธรรมมากขึน้
6.11 บริหารจัดการหนีภ้ าครัฐที่เกิดขึน้ ในช8วงรัฐบาลที่ผา8 นมา ซึ่งจํานวนสูงมากกว8า 700,000 ล'านบาท และเป$นภาระ
งบประมาณใน 5 ปAข'างหน'า อันจะทําให'เหลืองบประมาณเพือ่ การลงทุนพัฒนาประเทศน'อยลง โดยประมวลหนี้เหล8านีใ้ ห'ครบถ'วน หา
แหล8งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทงั้ หมด และยืดระยะเวลาชําระคืนให'นานทีส่ ุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต

6.12 พัฒนาโครงสร'างพื้นฐานในระยะยาว
- ด'านการขนส8งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟSาขนส8งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟSาเชื่อม กทม. กับ
เมืองบริวารเพิ่มเติมเพือ่ ลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพือ่ ตั้งฐานให'
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- ด'านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท8าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท8าอากาศยานดอนเมือง และท8าอากาศ
ยานในภูมิภาค เพื่อให'สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได'อย8างมีประสิทธิภาพ
- ด'านการคมนาคมทางน้ํา โดยพัฒนาการขนส8งสินค'าทางลําน้ําชายฝ3\งทะเล เพื่อลดต'นทุนระบบโลจิสติกสของ
ประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท8าเรือแหลมฉบัง ท8าเรือชายฝ3\งอ8าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให'ท8าเรือในลําน้ํา
เจ'าพระยาและปZาสักมีการใช'ประโยชนในการขนส8งสินค'าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท8าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุด
ลอกร8องน้ําลึก
6.13 ปรับโครงสร'างการบริหารจัดการในสาขาขนส8งที่มกี ารแยกบทบาทและภารกิจของหน8วยงานในระดับนโยบาย
หน8วยงานกํากับดูแล และหน8วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน8วยงานกํากับดูแลระบบราง เพื่อทําหน'าที่กําหนดมาตรฐาน
การให'บริการและความปลอดภัย โครงสร'างอัตราค8าบริการทีเ่ ป$นธรรม การลงทุน การบํารุงรักษาและการบริหารจัดการ
ซึ่งจะช8วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให'เป$นโครงข8ายหลักของประเทศ
6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให'มีประสิทธิภาพ กําหนดเปSาหมายและมาตรการที่จะ
แก'ไขป3ญหาและฟ†rนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจําเป$นในการคงบทบาทการเป$นรัฐวิสาหกิจแต8ละแห8งให'สอดคล'อง
กับสถานการณป3จจุบัน
6.15 ในด'านเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ8 คือ การปรับโครงสร'างการผลิตสินค'าเกษตรให'สอดคล'องกับ
ความต'องการด'วยวิธีการต8าง ๆ
6.16 ในด'านอุตสาหกรรม ส8งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล'องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ อาทิ
ส8งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส8งเสริมอุตสาหกรรมทีใ่ ช'เทคโนโลยีขั้นสูง ส8งเสริมอุตสาหกรรมทีใ่ ช'การ
ออกแบบและสร'างสรรค เป$นต'น
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู'ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย8อมให'เข'มแข็ง สามารถแข8งขันได'อย8างมี
ประสิทธิภาพ
6.18 ส8งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให'เริ่มขับเคลื่อนได'อย8างจริงจัง ซึ่งจะทําให'
ทุกภาคเศรษฐกิจก'าวหน'าไปได'ทันโลกและสามารถแข8งขันในโลกสมัยใหม8ได'
7. การส;งเสริมบทบาทและการใช,โอกาสในประชาคมอาเซียน
- เร8งพัฒนาความเชื่อมโยงด'านการขนส8งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร8งขับเคลื่อนตาม
แผนงานการพัฒนาความร8วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ8มแม8น้ําโขง 6 ประเทศ (GMS)
แผนความร8วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ'าพระยา-แม8โขง (ACMECS) แผนความร8วมมือแห8งอ8าวเบงกอล
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- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด8านการค'าชายแดนและโครงข8ายการคมนาคมขนส8งบริเวณ
ประตูการค'าหลักของประเทศเพือ่ รองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข'ามแดน พัฒนาระบบ National Single
Window (NSW) โดยระยะแรกให'ความสําคัญกับด8านชายแดนทีส่ ําคัญ 6 ด8าน ได'แก8 ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แม8
สอด บ'านคลองลึก และบ'านคลองใหญ8
8. การพัฒนาและส;งเสริมการใช,ประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค8าใช'จ8ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ8งเปSาหมายให'ไม8ต่ํากว8า 1% ของรายได'
ประชาชาติ และมีสัดส8วนรัฐต8อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ เพือ่ ให'ประเทศมีความสามารถ
ในการแข8งขัน
8.2 ส8งเสริมให'โครงการลงทุนขนาดใหญ8ของประเทศ เช8น ด'านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต ไฟฟSา การจัดการ
น้ําและขยะ ใช'ประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จําเป$นจะต'อง
ซื้อวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากต8างประเทศ จะให'มีเงื่อนไขการถ8ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให'สามารถพึ่งตนเองได'ในอนาคต
ด'วย
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร,างความสมดุลระหว;างการอนุรักษ กับการใช,
ประโยชนอย;างยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหน'า เร8งปกปSองและฟ†rนฟูพื้นที่อนุรักษ ทรัพยากรปZาไม'และสัตวปZา โดยให'ความสําคัญในการ
แก'ไขป3ญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร'อมส8งเสริมการปลูกไม'มคี 8าทางเศรษฐกิจในพื้นทีเ่ อกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัด
ไม'จากปZาธรรมชาติ
9.2 ในระยะต8อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก'ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดําริที่ให'
ประชาชนสามารถอยู8ร8วมกับปZาได' เช8น การกําหนดเขตปZาชุมชนให'ชัดเจน
9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให'เป$นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให'มีแผนบริหาร
น้ําของประเทศ เพื่อให'การจัดทําแผนงานไม8เกิดความซ้ําซ'อนมีความเชื่อมโยงกันอย8างเป$นระบบ
9.4 เร8งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นที่ใดที่
สามารถจัดการขยะมูลฝอยด'วยการแปรรูปเป$นพลังงานก็จะสนับสนุนให'ดําเนินการ ส8วนขยะ
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มีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม8ให'มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช'มาตรการทางกฎหมายและ
การบังคับใช'กฎหมายอย8างเด็ดขาด
10. การส;งเสริมการบริหารราชการแผ;นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปQองกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค8าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให'เหมาะสมและเป$นธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบ'านเมืองที่ดี เพื่อสร'างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต'นทุนดําเนินการของ
ภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข8งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว'ใน
ระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต8ระยะเฉพาะหน'าไปตามลําดับความจําเป$นและตามที่กฎหมายเอื้อให'
สามารถดําเนินการได'
10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อให'ประชาชนสามารถเข'าถึงบริหารสาธารณะได'รวดเร็ว ทั้ง
จะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให'เจ'าหน'าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช'อํานาจโดยมิชอบก8อให'เกิดการ
ทุจริต หรือสร'างความเสียหายแก8ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน
ส8วนในระยะเฉพาะหน'า จะเน'นการปรับปรุงหน8วยงานให'บริการด'านการทําธุรกิจ การลงทุน และ
ด'านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป$นสําคัญ
10.3 เสริมสร'างระบบคุณธรรมในการแต8งตั้งและโยกย'ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปSองกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส8งเสริมให'มีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใช'ในการบริหารงานบุคคล
ของเจ'าหน'าที่ฝZายต8าง ๆ
10.4 ปรับปรุงและจัดให'มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปSองกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชนทับซ'อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว8าเรื่องนี้เป$นวาระสําคัญเร8งด8วนแห8งชาติ และเป$นเรื่องที่
ต'องแทรกอยู8ในการปฏิรูปทุกด'าน
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
11.1 ในระยะเฉพาะหน'า จะเร8งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอืน่ ๆ ที่ล'าสมัย ไม8เป$นธรรม
ไม8สอดคล'องกับความตกลงระหว8างประเทศ และเป$นอุปสรรคต8อการบริหารราชการแผ8นดิน โดยจะใช'กลไกของหน8วยงาน
เดิมที่มีอยู8 และระดมผู'ทรงคุณวุฒิมาเป$นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป$นผู'เร8งดําเนินการ
11.2 ในระยะต8อไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ

-67(4) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ระยะ 4 ปH (พ.ศ.2557-2560)
1. วิสัยทัศน
“เมืองน8าอยู8 ศูนยกลางอนุภูมิภาคลุ8มน้ําโขง”
2. พันธกิจ
1. การสร'างความเข'มแข็งของสังคมเพื่อรองรับและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี
2. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให'ได'มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
3. การพัฒนาระบบคมนาคมและศักยภาพด'านการค'า เพื่อรองรับการเป$นศูนยกลางการพัฒนา
อนุภาคลุ8มน้ําโขง
4. การพัฒนาการท8องเที่ยว การบริการ และการส8งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท'องถิ่นเพื่อ
เพิ่มรายได'ของประชาชนในจังหวัด
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมเพื่อใช'ประโยชนอย8างยั่งยืน
6. การประยุกตใช'เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ
3. ค;านิยม
U : UNITY : มีเอกภาพ
D : DEVELOPMENT : พัฒนาอย8างต8อเนื่อง
O : OPENMIND : เปTดใจให'บริการ
N : NETWORK : สานเครือข8ายการมีส8วนร8วมของประชาชน
T : TRANPARENCY : มีความโปร8งใส
E : EXCELLENCE : เน'นผลสัมฤทธิ์ของงาน
A : ACCOUNTABILITY : มีความรับผิดชอบ
M : MORALITY : มีศีลธรรม
4. เปQาประสงค
1. คนมีความเข'มแข็ง มีความรู' มีการศึกษา มีสุขภาพที่ดี ทันต8อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. ผลผลิตทางการเกษตรได'มาตรฐานและปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (GAP)

3.
4.
5.
6.
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เพิ่มขึ้น
การท8องเที่ยวสร'างรายได'ทั้งมวลรวมในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
มลพิษที่สําคัญ ได'แก8 ขยะ น้ําเสีย ได'รับการบําบัดแก'ไข และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อมได'รับการอนุรักษฟ†rนฟู
การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส8วนร8วม สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร'าง
ความพึงพอใจในการให'บริการและ เกิดประโยชนแก8ประชาชน

5. ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การส8งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค'าเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค'าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข8งขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร'างความเข'มแข็งให'สังคมมีความพร'อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการท8องเที่ยวเชิงอนุรักษการบริการและการส8งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท'องถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมเพื่อการใช'ประโยชนอย8างยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสร'างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และสาธารณ
สมบัติ
6. กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร$ที่ 1 การส8งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิต
สินค'าเกษตร
กลยุทธที่ 1 บูรณาการงานวิจัย/องคความรู'ด'านวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ภูมิป3ญญาชาวบ'านมาพัฒนาภาคเกษตร
กลยุทธที่ 2 พัฒนาโครงสร'างพื้นฐานการเกษตร
กลยุทธที่ 3 ส8งเสริม การรวมกลุ8มเกษตรกรสุขภาพเข'มแข็งและยั่งยืน
กลยุทธที่ 4 พัฒนาการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค'าเกษตรให'สอดคล'องกับ
ความต'องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร$ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค'าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข8งขัน

-69กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงระบบผังเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส8ง
กลยุทธที่ 2 เพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานผู'ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน
และกลุ8มผู'ผลิต OTOP
กลยุทธที่ 3 พัฒนาฝAมือแรงงานและเพิ่มการจ'างงานในพื้นที่
กลยุทธที่ 4 พัฒนาตลาดและช8องทางการจัดจําหน8าย
ยุทธศาสตร$ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร'างความเข'มแข็งให'สังคมมีความพร'อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 1 ส8งเสริมการศึกษาให'แก8ประชาชนเพื่อเข'าสู8ประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 2 ส8งเสริมและบูรณาการบทบาทสถาบันทางศาสนากับสถาบันทางสังคม
กลยุทธที่ 3 ส8งเสริมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให'แก8ประชาชน
กลยุทธที่ 4 สร'างภูมิคุ'มกันด'านสุขภาพรองรับสังคมผู'สูงอายุ
ยุทธศาสตร$ที่ 4 การพัฒนาการท8องเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการ และการส8งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท'องถิ่น
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและข'อมูลการท8องเที่ยว
กลยุทธที่ 2 พัฒนาแหล8งท8องเที่ยวตามมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑและการบริการที่สอดคล'องกับแหล8งท8องเที่ยว
กลยุทธที่ 4 ส8งเสริมการตลาดการท8องเที่ยวในและต8างประเทศ
ยุทธศาสตร$ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมเพื่อการใช'ประโยชนอย8างยั่งยืน
กลยุทธที่ 1 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความสมบูรณของ ระบบนิเวศ
กลยุทธที่ 2 บริหารจัดการแบบมีส8วนร8วม
กลยุทธที่ 3 ต. ปSองกันและแก'ไขป3ญหาขยะและมลภาวะ
ยุทธศาสตร$ที่ 6 การเสริมสร'างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน และสาธารณสมบัติ
กลยุทธที่ 1 ปSองกันและแก'ไขป3ญหาการทุจริตคอรัปชั่นและการบุกรุกที่ดินสาธารณะของ
เจ'าหน'าที่รัฐ
กลยุทธที่ 2 ปSองกันแก'ไขป3ญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
กลยุทธที่ 3 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด'านความมั่นคง

-70(5) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส;วนท,องถิ่น จังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2560 – 2563)
ยุทธศาสตร$ที่ 1 ด,านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1. สร'างความเข'มแข็งและส8งเสริมการรวมกลุ8มของเกษตรกร
2. ส8งเสริมการทําเกษตรอินทรียและการทําการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.ส8งเสริมให'มีตลาดชุมชนปละการจัดตั้งตลาดกลาง
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเสริมสร'างความเข'มแข็งของกลุ8มผู'ประกอบการและเครือข8าย
5.พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ยุทธศาสตร$ที่ 2 ด,านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม
แนวทางการพัฒนา
1.เพิ่มความสมบูรณพืน้ ที่ปZาอนุรักษ และปSองกันรักษาปZาเชิงรุก
2. ฟ†rนฟูทรัพยากรดินและการใช'ประโยชนให'เหมาะสม
3.ปลูกจิตสํานึกให'เกิดความตระหนักและช8วยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม โดยสนับสนุนการมีส8วนร8วม
ของประชาชน
4.การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
5. การพัฒนาพื้นที่ชุ8มน้ําเพื่อการเกษตรและสร'างความหลากหลายทางธรรมชาติ สนับสนุนการจัดทําฝายต'นน้ํา
ยุทธศาสตร$ที่ 3 ด,านการท;องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาฟ†rนฟูแหล8งท8องเที่ยวเดิม ละแสวงหาแหล8งท8องเที่ยวทางเลือกใหม8
2. สร'างมูลค8าเพิ่มให'กับสินค'าและบริการ การท8องเที่ยว
3. สร'างเครือข8ายความร8วมมือกับภาคส8วนต8าง ๆ ในการรักษาทรัพยากรในการท8องเที่ยว
4. ส8งเสริมการท8องเทีย่ วชุมชน และเสริมสร'างการมีส8วนร8วมของประชาชนในด'านการท8องเทีย่ วโดยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
ยุทธศาสตร$ที่ 4 ด,านการจัดการศึกษาและเสริมสร,างความเข,มแข็งของสังคม
แนวทางการพัฒนา
1.ก8อสร'าง ซ8อมแซม และปรับปรุงโครงสร'างพื้นฐาน
2.เสริมสร'างความสงบสุขในสังคม ให'มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-713. ส8งเสริม สนับสนุนการกีฬา และสุขภาพอนามัย
4. ส8งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให'มีคุณภาพ
5. เสริมสร'างความเข'มแข็งและบทบาทของครอบครัว และสถาบันทางสังคมในการพัฒนาด'านต8าง ๆ
6. ส8งเสริมและสนับสนุนการมีส8วนร8วมของประชาชนในการพัฒนาท'องถิ่น
7. จัดทําฐานข'อมูลทุกด'าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในจัดการ
ยุทธศาสตร$ที่ 5 ด,านการส;งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี
แนวทางการพัฒนา
1.ส8งเสริม ฟ†rนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของไทยและภูมิป3ญญาท'องถิ่น
2. ปลูกจิตสํานึกของประชาชน เยาวชน ในด'านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมที่ดี
(6) นโยบายการบริหารงาน 10 ประการของนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี มีรายละเอียด
ดังต;อไปนี้
1. นโยบาย : พัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกชุมชน
เปSาหมายเพื่อแก'ไขป3ญหาน้ําท8วม
พัฒนา
และปรับปรุงด'านโครงสร'างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให'เป$นเมืองน8าอยู8 ชุมชนน8าอยู8 รองรับกับขนาดของเมืองและชุมชน
สร'างความสะดวกสบาย ในการอยู8อาศัยและดําเนินกิจกรรมต8างๆอย8างมีความสุข ดําเนินการดังนี้
1.1 ก8อสร'างสถานีสูบน้ําใต'ดินและระบบรวบรวมน้ําในซอยแยกย8อยลงสู8สถานีสูบน้ําให'แล'ว
เสร็จจํานวน 11 แห8งโดยรอบ เพื่อปSองกันน้ําท8วมขังในเขตเทศบาล
1.2 วางแผนขุดลอกบํารุงรักษาทางระบายน้ํา/ท8อระบายน้ําในเขตเทศบาลฯให'มี
ประสิทธิภาพในการระบายน้ําสูงสุด
1.3 ปรับปรุงถนนในชุมชนที่เป$นถนนลูกรังให'เป$นถนนคอนกรีตให'ครอบคลุมทั้ง 4 เขต
1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย และรวบรวมน้ําเสียไปบําบัด
1.5 ปรับปรุงและพัฒนาเส'นทางสําหรับทางเดินเท'า และการใช'จักรยาน ซึ่งเป$นรูปแบบ
การเดินทางที่ยั่งยืน
1.6 ปรับปรุงไฟฟSาแสงสว8างในชุมชนและถนนสายหลักโดยการติดตั้งไฟฟSาแสงสว8างให'
ทั่วถึงครอบคลุมโดยเน'นอุปกรณประหยัดพลังงาน และใช'เทคโนโลยีสมัยใหม8 เช8น เปลี่ยนหลอดไฟจาก
หลอดธรรมดา เป$นหลอดประหยัดพลังงาน LED, หลอด T5 และใช'บาลาสอิเล็กทรอนิกส

-721.7 ปรับปรุงไฟฟSาแสงสว8างภายในสวนสาธารณะให'ทั่วถึง

เพื่อความปลอดภัยของ

ประชาชน
1.8 สนับสนุนการไฟฟSาส8วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีเพื่อขยายเขตติดตั้งหม'อแปลงไฟฟSา
บริเวณก8อสร'างศูนยกีฬาประชาชน
1.9 ปรับปรุงไฟฟSาสาธารณะถนนลู8ว่งิ และลู8ว่งิ จักรยานรอบสวนสาธารณะหนองประจักษให'
ได'รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. นโยบาย : ส;งเสริมสวัสดิการพื้นฐานทุกด,านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
เปSาหมายเพื่อแก'ไขป3ญหาของเมืองที่เกิดความแออัด ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล'อม และ
การย'ายที่อยู8อาศัยจากการบุกรุกที่ดินของประชาชน เนื่องจากขาดการจัดการด'านที่ดินอย8างเหมาะสม ที่
จะสามารถรองรับการอยู8อาศัยของกลุ8มผู'ด'อยโอกาส ชุมชนแออัดรวมทั้งชุมชนผู'มีรายได'น'อย ให'มีที่อยู8
อาศัยอย8างเหมาะสม เกิดความมั่นคงในการอยู8อาศัย ส8งเสริมการออมทรัพย ช8วยลดภาระค8าใช'จ8ายใน
การเดินทางและค8าใช'จ8ายอื่นๆ จากการย'ายชุมชนไปอยู8ในที่ใหม8
ซึ่งห8างไกลจากเมืองเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให'ดีขึ้นอย8างยั่งยืน ดําเนินการดังนี้
2.1 ประสานความร8วมมือการพัฒนากับ 3 หน8วยงาน ประกอบด'วย เทศบาลนคร
อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
2.2 จัดทํารูปแบบการพัฒนาความมั่นคงในที่อยู8อาศัย เช8น การปรับปรุงชุมชนให'มั่นคงใน
ที่ดินเดิมการปรับผังที่ดินใหม8, การแบ8งป3นที่ดิน, การก8อสร'างที่อยู8อาศัยใหม8ในที่ดินเดิม, การรื้อย'าย
ชุมชนออกไปอยู8ในที่ใหม8หรือซื้อที่ดิน
2.3 จัดหาที่ดินในการสร'างบ'านอยู8อาศัยในโครงการ "บ'านวันละบาท" ในชื่อชุมชนว8า บ'าน
มั่นคงนเรศวรจากการเช8าที่ของเทศบาลนครอุดรธานี หรือการจัดซื้อที่ดินจากเอกชน
2.4 ดําเนินโครงการให'แล'วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดพร'อมทั้งติดตามและประเมินผล
ของโครงการที่ดําเนินการตลอดจนสํารวจความคิดเห็นและความพอใจของประชาชนต8อการทําโครงการ
2.5 ให'การสงเคราะหและสนับสนุนผู'ด'อยโอกาส ผู'ยากไร' ผู'พิการหรือผู'ทุพพลภาพให'มี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได'และได'รับการบริการอย8างทั่วถึง เป$นธรรม
2.6 สร'างแนวทางของการบริหารจัดการร8วมกับชุมชน และ เครือข8ายการพัฒนาในท'องถิ่น
ให'เกิดรูปแบบหลากหลายและเกิดความมั่นคงทางกายภาพสร'างความเข'มแข็งของชุมชนทั้งทางสังคม
และเศรษฐกิจ

-733.นโยบาย : การจราจรคล;องตัว สะดวกและปลอดภัยด,วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เปSาหมายเพื่อปSองกันและแก'ไขป3ญหาจราจรและผลกระทบที่เกี่ยวข'อง ได'แก8 ป3ญหารถติด
มลพิษทางอากาศและเสียงและอุบัติเหตุจากการจราจร ซึ่งป3จจุบันได'ส8งผลกระทบต8อประชาชนในเมือง
และมีแนวโน'มจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
สร'างความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ดังนั้นเพื่อให'เทศบาลนครอุดรธานีเป$นเมืองที่น8าอยู8 สะดวก และปลอดภัยในการจราจร ดําเนินการดังนี้
3.1 ก8อสร'างระบบโครงข8ายสัญญาณจราจร เชื่อมโยงกันทุกแยก
3.2 ขยายเส'นทางระบบขนส8งสาธารณะ
พัฒนาสถานีขนส8งและจุดเปลี่ยนถ8าย
ยานพาหนะ
ให'สะอาด ทันสมัย และปลอดภัย
3.3 จัดระเบียบการใช'เส'นทางการจอดรถให'ถูกที่เพื่อให'มีการใช'พื้นที่ถนนอย8างเต็ม
ประสิทธิภาพ
3.4 เสริมสร'างวินัยการจราจรที่ถูกต'องและปลอดภัยแก8ประชาชน
3.5 ก8อสร'างศูนยควบคุมการจราจรเป$นศูนยรวม (Traffic center) และระบบกล'องวงจรปTด
CCTV ที่มีความทันสมัยให'ครอบคลุมทุกมุมเมือง เชื่อมโยงเครือข8ายอย8างเป$นระบบ สามารถใช'งานได'อย8าง
มีประสิทธิภาพ
3.6 ประสานความร8วมมือกับหน8วยงานต8างๆ เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน
3.7 ศึกษาความเหมาะสมของระบบขนส8งสาธารณะรูปแบบใหม8ๆ ทันสมัย เพื่อรองรับการ
เดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย8างต8อเนื่องให'เพียงพอและมีมาตรฐานการให'บริการที่ดี
3.8 ติดตั้งปSายบอกทางและเครื่องหมายจราจรและปSายจอดรถประจําทางให'ทวั่ ถึงภายในเขต
เทศบาล
3.9 ปรับปรุงเครื่องหมายสัญญาณจราจรให'สอดคล'องกับการใช'รถ ใช'ถนนในป3จจุบัน
3.10 จัดหาอุปกรณสําหรับทําเครื่องหมายจราจรที่ใช'งานได'สะดวกทันต8อการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพภายในเขตเทศบาล เพื่อลดป3ญหาการจราจรติดขัด
4.
นโยบาย : เพิ่มศักยภาพในการบริหารด,านการคลัง ใช,งบประมาณอย;างคุ,มค;าและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสุขแก;ประชาชน
บริหารจัดการด'านทรัพยากร
และงบประมาณของท'องถิ่นที่มีอยู8จํานวนจํากัด
และ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารและการปฏิบัตใิ หม8 เพื่อพลิกฟ†rนป3ญหาให'เป$นโอกาสที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณค8างานให'เกิดประโยชนสูงสุดต8อสังคมเน'นการทํางานโดยยึดผลลัพธและใช'งบประมาณอย8างเป$น
รูปธรรม เป$นการทํางานเพื่อประชาชน ดําเนินการดังนี้

-744.1 จัดทํางบประมาณแบบแสดงรายการ
ซึ่งเน'นการควบคุมทรัพยากรที่มีอยูเ8 พื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช'งบประมาณในการพัฒนาเทศบาล ผ8านส8วนราชการต8างๆโดยมอบ
และกระจายอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณให'กับผู'ท่ใี ช'งบประมาณโดยอิสระ
และดูแลผู'ใช'
งบประมาณให'มีความรับผิดชอบจากการใช'งบประมาณของหน8วยงาน
4.2 สร'างความความโปร8งใส
และการรายงานผลประจําปA มีการกําหนดกรอบการ
รายงานผลประจําปAและการรายงานผลทางการเงินที่สอดคล'องกับการกระจายความรับผิดชอบในการ
จัดทํางบประมาณควบคู8กับการกระจายความรับผิดชอบ
4.3 มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมการใช'งบประมาณ และปรับปรุงการดําเนินงานให'มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยหน8วยตรวจสอบภายในของส8วนราชการ
พัฒนาโครงสร'างการบริหาร
จัดการและระบบตรวจสอบภายใน มีการวางแผนการตรวจสอบเพี่อให'เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยัด
โดยการตรวจสอบผลการดําเนินงานตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน
และ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
4.4 การบริหารเงินสะสมเมื่อยังไม8ได'รับรายได'ประจํา หรือรับรายได'ในส8วนที่จะต'องรับ
เป$นประจําล8าช'า อันเนื่องมาจากเหตุผลทางการเมือง หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจทําให'
เศรษฐกิจตกต่ําทําให'ประมาณการรายรับในส8วนที่คาดไว'ไม8ได'ตามที่ประมาณการ ดังนั้น เงินสะสมที่
องคกรปกครองส8วนท'องถิ่นเก็บไว'จึงเป$นการรักษาสมดุลการคลังให'มีเสถียรภาพที่มั่นคง
4.5 อํานวยความสะดวกและสร'างความเป$นธรรมแก8ประชาชนผู'เสียภาษีทําให'ประชาชน
ทั่วไปทราบ และสํานึกว8าการเสียภาษีเป$นการร8วมสร'างความเจริญแก8ท'องถิ่นและจะต'องชําระภาษีตามที่
ระเบียบกฎหมายกําหนดไว'โดยไม8มีข'อยกเว'น
4.6 การประเมินและจัดเก็บภาษีอย8างมีหลักเกณฑ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองในป3จจุบัน
ทําให'ท'องถิ่นสามารถมีรายได'เพิ่มมากขึ้นพอเพียงกับการพัฒนาท'องถิ่นของ
ตนเอง ให'เจริญก'าวหน'า
4.7 สร'างมาตรการแรงจูงใจในการชําระภาษีของประชาชน ตลอดจนผู'ชําระภาษีให'ได'รับ
ความพึงพอใจสูงสุดในการชําระภาษีและเกิดความภาคภูมิใจในการเป$นผู'มีส8วนร8วมในการชําระภาษีเพื่อนํา
รายได'มาพัฒนาท'องถิ่น
5.
นโยบาย : พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิป8ญญาท,องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา
รองรับประชาคมอาเซียน
เปSาหมาย เพื่อพัฒนาคนให'มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง มีการเรียนรู'ตลอดชีวิต สามารถ
นําเอาภูมิป3ญญาท'องถิ่นมาปรับประยุกต ต8อยอดภูมิป3ญญาท'องถิ่น ผสมผสานกับวิทยาศาสตร
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รองรับการเข'าร8วมเป$นประชาคมอาเซียน ดําเนินการดังนี้
5.1 จัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การฝ—กอบรมวิชาชีพให'เหมาะสมสอดคล'อง ตาม
ความต'องการของท'องถิ่น
5.2 จัดให'มีระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5.3 ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน ปราชญชุมชนให'มีส8วนร8วมในการจัดการศึกษา โดย
นําประสบการณความรู' ความชํานาญ และภูมิป3ญญาท'องถิ่นมาใช'ให'เกิดประโยชนทางการศึกษา
5.4 ส8งเสริมการพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนอย8างต8อเนื่อง
เพื่อให'ระบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
5.5 จัดตั้ง ตลอดจนสนับสนุนแหล8งเรียนรู'ตลอดชีวิต เช8น ห'องสมุด ท'องฟSาจําลอง
พิพิธภัณฑ สวนสาธารณะ สวนพฤกษาศาสตร ฯลฯ
5.6 จัดตั้งศูนยเยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย สวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผ8อนหย8อนใจให'เพียงพอกับความต'องการของประชาชนในท'องถิ่น
6.นโยบาย : สนับสนุนการมีส;วนร;วมจากประชาชนและทุกภาคส;วนเพื่อเสริมสร,างศักยภาพ
องคกรให,เข,มแข็ง
เปSาหมาย เพือ่ ให'เกิดการมีส8วนร8วมในการทํางานร8วมกันของประชาชนในชุมชน ในด'านการ
พัฒนา การดําเนินงานให'มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป$นการสร'างโอกาสให'ประชาชน ผู'ด'อยโอกาสในสังคมให'
สามารถเข'าถึงระบบบริการสาธารณะที่ทั่วถึงและเป$นธรรม ตลอดจนการปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดําเนินการดังนี้
6.1 ส8งเสริมให'ประชาชนมีส8วนร8วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ท'องถิ่นและการมีส8วนร8วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ โดยต'องจัดให'มีการให'ข'อมูลที่ถูกต'องครบถ'วนและรับฟ3ง
ความคิดเห็นของประชาชนก8อนการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนการ
จัดทําบริการสาธารณะ และต'องจัดให'ประชาชนสามารถเข'าถึงข'อมูล สรุปผลการรับฟ3งความคิดเห็น
และผลการตัดสินใจ
6.2 จัดให'มีมาตรฐานกลางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองส8วนท'องถิ่น และต'องส8งเสริมและสนับสนุนให'ประชาชนและชุมชนมีส8วนร8วมในการ
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองส8วนท'องถิ่น
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เพื่อช8วยเหลือการดําเนิน
กิจกรรมสาธารณะของชุมชน
รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุ8มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะ
เครือข8ายทุกรูปแบบที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต'องการของชุมชนในพื้นที่
6.4 ส8งเสริมและให'การศึกษาแก8ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเป$นประมุข รวมทั้งส8งเสริมให'ประชาชนได'ใช'สิทธิเลือกตั้ง
6.5 ส8งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่ดําเนิน
กิจกรรม และโครงการต8างๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชนรวมทั้งการสร'างความเข'มแข็งให'กับชุมชนเพื่อพัฒนา
ยกระดับการขับเคลื่อนไปสู8ทิศทางของเมืองน8าอยู8 ชุมชนน8าอยู8อย8างยั่งยืน
6.6 เผยแพร8ข'อมูลข8าวสารเกี่ยวกับนโยบายการวางแผนการงบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ'าง และการบริหารงานด'านอื่นๆของเทศบาลให'ประชาชนได'เข'าถึง มีส8วนร8วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ'าง
การบริหารงานและประชาชนรับทราบข'อมูลตลอดเวลา
6.7 ประสานงานเพื่อก8อให'เกิดการสร'างเครือข8ายการทํางาน ทั้งภาครัฐองคกรปกครองส8วน
ท'องถิ่นในพื้นที่ และพื้นที่อื่นๆส8วนราชการที่เกี่ยวข'อง ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) และ
ภาคประชาชน ร8วมเป$นอาสาสมัครในการบริการสาธารณะ เช8น เครือข8ายอาสาสมัครปSองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชนเครือข8ายอาสาสมัครสาธารณสุข เครือข8ายกลุ8มเยาวชน เป$นต'น
7. นโยบาย : พัฒนามาตรฐานการเสริมสร,างสุขอนามัย ใส;ใจคุณภาพชีวิต ครอบครัวอบอุ;น
เปSาหมาย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการให'บริการด'านสุขภาพ เพื่อให'ประชาชนทุก
ระดับชั้นได'เข'าถึงการบริการด'านสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึงเท8าเทียมกับหน8วยบริการของรัฐอื่นๆ ตลอดจน
มุ8งสร'างสังคม สุขภาวะเพื่อวางรากฐานสุขอนามัยที่แข็งแรง ดําเนินการดังนี้
7.1 ส8งเสริมและสนับสนุนให'มีการบริการด'านสุขภาพในระดับท'องถิ่นให'สามารถดูแล
ประชาชน ทั้งในด'านสุขภาพกาย และสุขภาพใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการก8อสร'างโรงพยาบาล
เทศบาลนครอุดรธานี
7.2 ส8งเสริมและสนับสนุนให'มีแผนงานด'านสุขภาพร8วมกันระหว8างองคกรภาครัฐและภาค
ประชาชน จัดให'มีการบริการด'านสุขภาพระดับท'องถิ่นซึ่งทําให'ประชาชนทุกระดับชั้นเข'าถึงระบบบริการ
ด'านสุขภาพด'วยความเสมอภาค
7.3 ส8งเสริมและสนับสนุนด'านสุขภาพผู'สูงอายุ
ได'รับจากรัฐบาลให'ต8อเนื่อง รวดเร็ว และทั่วถึง

กิจกรรมผู'สูงอายุดูแลด'านสวัสดิการที่
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เพื่อให'ประชาชนได'รับบริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐานทั่วถึงเป$นธรรม สร'างระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพ เร8งรัดดําเนินการคุ'มครองผู'บริโภคด'าน
สุขภาพ ตลอดจนอาหารปลอดภัย
7.5 เตรียมความพร'อม พัฒนาระบบเฝSาระวัง เตือนภัย การจัดการที่มีประสิทธิผล ทัน
สถานการณ เมื่อเกิดภัยพิบัติโรคระบาดและภัยสุขภาพ
7.6 ส8งเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบ การเฝSาระวัง ปSองกัน ควบคุมโรคโดยร8วมกับ
สถานพยาบาล หน8วยงานทางการแพทย และเครือข8ายสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)
8. นโยบาย : ปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดล,อมให,น;าอยู;เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปSาหมาย เพื่อเสริมสร'างความตระหนักทางด'านสิ่งแวดล'อม รวมทั้งการดําเนินกิจกรรม
และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของประชาชนในท'องถิ่นเพื่อลดป3ญหามลภาวะในเขตเมือง
นํามาสู8การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมจัดให'มีมาตรการปSองกันและ
การเตือนภัย กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช8น อุทกภัย ภัยแล'ง ธรณีพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศตลอดจนดําเนินการให'ความช8วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร'อนของประชาชนอย8าง
รวดเร็ว
ทันเหตุการณตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศนเมืองให'สวยงามเพื่อความเป$นระเบียบเรียบร'อยและ
รองรับการท8องเที่ยว
8.1 พัฒนาลําห'วย แหล8งน้ําและที่สาธารณะให'เกิดประโยชนในชุมชน
8.2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย8างเป$นระบบ เกิดประโยชนต8อส8วนรวม และเป$น
มาตรฐาน โดยการมีส8วนร8วมของประชาชน
8.3 พัฒนาภูมิทัศน และสิ่งแวดล'อมของชุมชนให'น8าอยู8 บริหารจัดการแหล8งน้ํา ปZาไม'
ให'มีสภาพแวดล'อมตามธรรมชาติที่ดี
8.4 รณรงคและสร'างจิตสํานึกให'มีการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนให'ถูกต'อง รวมทั้ง
การนําขยะกลับมาใช'ซ้ําให'เกิดประโยชน
8.5 ส8งเสริม ฟ†rนฟู ปSองกันอนุรักษและการจัดการกับสิ่งแวดล'อมตามธรรมชาติ รวมทั้ง
สถานที่ซึ่งมีคุณค8าทางประวัติศาสตรโดยร8วมมือกับภาครัฐ และภาคประชาชน
8.6 ปรับปรุงภูมิทัศนให'สวยงามเป$นระเบียบเพื่อส8งเสริมให'มีการท8องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด'าน
ประเพณี วัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ เชิงเกษตร เป$นต'น
8.7 ปรับปรุงทางเท'าให'งามตา สายไฟฟSาลงใต'ดิน ให'บ'านเมืองเกิดความเป$นระเบียบ
เรียบร'อยสวยงาม

-789. นโยบาย : พัฒนาระบบบริหารงานโดยเน,นให,เกิดธรรมาภิบาลและบริการที่ทันสมัย
เปSาหมาย เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนและการจัดการสํานักงาน โดย
การยกระดับมาตรฐานการบริการ มีการนําวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช'ในการบริการประชาชน
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกร ให'สามารถให'บริการประชาชนได'อย8างสะดวก
รวดเร็ว
และเป$นธรรม ดําเนินการดังนี้
9.1 ยกระดับการบริการ ให'ทันสมัยที่สุด สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด บริการที่ดีที่สุด ให'
ได'มาตรฐานสากล เพื่อก'าวสู8ประชาคมอาเซียน
9.2 กระจายอํานาจหน'าที่ ความรับผิดชอบตามแนวนโยบายและนําไปปฏิบัติ
9.3 สร'างความสัมพันธระหว8างองคกรภาครัฐ
ภาคประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู'
ทางด'านความคิด ข'อมูลข8าวสารให'ความช8วยเหลือเกื้อกูล ส8งเสริม สนับสนุนต8อกัน
9.4 พัฒนาบุคลากรและองคกรให'มีความรู'ความสามารถและเตรียมพร'อมเพื่อให'มี
ความสามารถตอบสนองความต'องการของประชาชนได'อย8างมีประสิทธิภาพ
9.5 ปรับปรุงการให'บริการประชาชน ด'วยการนําเทคโนโลยีใหม8ๆ มาใช'ในการให'บริการ
รูปแบบต8างๆเพื่อลดภาระในการปฏิบัติงาน และอํานวยความสะดวกแก8ประชาชน
9.6 จัดบริการสาธารณะของท'องถิ่นตามความจําเป$นและเหมาะสมเพิ่มขึ้น ตามศักยภาพ
ของท'องถิ่นรวมทั้งความต'องการของประชาชนในพื้นที่
ตลอดจนขยายการให'บริการที่ครอบคลุมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนชุมชน
9.7 ส8งเสริมให'ประชาชนมีส8วนร8วมในการบริหารงานของเทศบาล และมีโอกาสได'รับรู'
ข'อมูลข8าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นได'อย8างกว'างขวาง ถูกต'อง เป$นธรรม และรวดเร็ว
10. นโยบาย : สนับสนุนพลังสังคมและพลังชุมชนสร,างภูมิคุ,มกันที่เข,มแข็งและดําเนินมาตรการ
ต;อต,านสารเสพติดทุกประเภท
ป3ญหาการแพร8ระบาดของสารเสพติดเป$นป3ญหาสําคัญระดับประเทศที่ต'องเร8งรัดแก'ไขและเฝSา
ระวังปSองกันเนื่องจากเป$นป3ญหาที่ส8งผลกระทบที่รุนแรงในหลายด'าน ทั้งด'านสุขภาพ ด'านสังคม ด'าน
เศรษฐกิจ และด'านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งยังคงเป$นวาระแห8งชาติถือเป$นนโยบายสําคัญที่ต'อง
ดําเนินการอย8างต8อเนื่องและจริงจัง
โดยจําเป$นต'องอาศัยความร8วมมือจากทุกภาคส8วนในการขับเคลื่อน
นโยบาย ต8อต'านยาเสพติดพัฒนาองคความรู'เกี่ยวกับสารเสพติด และพัฒนารูปแบบและกระบวนการ
ดําเนินงานที่เหมาะสมกับกลุ8มเปSาหมาย และเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยขจัดป3ญหาดังกล8าวให'หมดไป
ดําเนินการดังนี้

-7910.1 จัดทํามาตรการรณรงค ปSองกันและแก'ไขป3ญหาการแพร8ระบาดของยาเสพติดด'วย
การดําเนินกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมปลูกจิตสํานึกที่ดใี ห'ความรู'และสร'างความตระหนักเกี่ยวกับ
ภัยของยาเสพติดในสถานศึกษา สถาบันครอบครัว และชุมชนอย8างจริงจังและต8อเนื่อง เพื่อให'นักเรียน
และเยาวชนที่เป$นอนาคตสําคัญของชาติอยูใ8 นสังคมได'อย8างมีความสุขอย8างปลอดภัย
10.2 เร8งรัดและดําเนินการปSองกันและปราบปรามยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต8อจิตและ
ประสาทควบคู8กับการรักษาพยาบาลและฟ†rนฟูสมรรถภาพของผู'ติดยาเสพติด
10.3 ดําเนินการกวาดล'างแหล8งผลิตและจําหน8ายยาเสพติดให'โทษโดยเด็ดขาด ฉับพลันส8วน
ทาง ด'านผู'ติดยาเสพติดจะให'การบําบัดรักษาและอบรมให'ตระหนักถึงภัยอันเกิดจากยาเสพติด
10.4 ปSองกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทอย8างจริงจังด'วยการสนับสนุนป3จจัย
การดําเนินงานอย8างเต็มที่
ขยายงานด'านชุมชนและมวลชนสัมพันธให'ความรู'ประชาชนและองคกร
ประชาชน กลุ8มอาสาสมัครและส8งเสริมให'มีส8วนร8วมในการปSองกันอาชญากรรม รวมทั้งเร8งรัดปราบปราม
การผลิตและการค'ายาเสพติดตลอดจนแหล8งอบายมุขอันเป$นสาเหตุของการก8ออาชญากรรมอย8างเด็ดขาด
10.5 ส8งเสริมโครงการภาครัฐและภาคเอกชนที่มุ8งบําบัดรักษาและฟ†rนฟูผู'ติดยาเสพติด
เพื่อให'คนเหล8านั้นกลับมาเป$นกําลังของชาติต8อไป
10.6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปSองกันและปราบปรามอาชญากรรม และกระบวนการ
ยุติธรรมให'สามารถอํานวยความยุติธรรม
และดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนโดยเฉพาะ ในด'านการปSองกันและปราบปรามอาชญากรรม การค'ายาเสพติดและการลดจํานวน
แรงงานต8างชาติที่ผิดกฎหมาย
10.7 เข'มงวดกับการบังคับใช'กฎหมาย
และสร'างกระบวนการพิเศษ
เพื่อควบคุมและ
ปราบปรามผู'ค'าและผู'ที่มีส8วนเกี่ยวข'องกับกระบวนการผลิตและการค'ายาเสพติดอย8างเด็ดขาดรวดเร็วและ
เป$นธรรม พร'อมทั้งแก'ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษสูงสุดกับข'าราชการการเมืองและเจ'าหน'าที่ของรัฐที่มีส8วน
เกี่ยวข'องและให'รางวัลและการคุ'มครองเป$นพิเศษแก8เจ'าหน'าที่ของรัฐและประชาชนที่ให'ความร8วมมือในการ
ปราบปรามยาเสพติด
10.8 ควบคุมการนําเข'าสารเคมีท่ีอาจนําไปสู8การผลิตยาเสพติดอย8างเข'มงวดและ
เสริมสร'างกลไกของภาครัฐและมาตรการทางกฎหมายให'ก'าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการ
ผลิตยาเสพติด
10.9 ด'านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรีและผู'สูงอายุ มีนโยบายในการสร'างครอบครัวให'
อบอุ8นและเข'มแข็งเป$นหน8วยพื้นฐานในการฟ†rนฟูเศรษฐกิจและเป$นภูมิคุ'มกันจากป3ญหาสังคมแก8สมาชิกทุกวัย
ในครอบครัว

-80อย;างไรก็ตาม การนํานโยบายไปสู;การปฏิบัติเปAนเรื่องที่มีความสลับซับซ,อน เนื่องจาก
มีผู,เกี่ยวข,องที่สําคัญในหลายระดับ อาทิ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ ข,าราชการส;วนกลาง ส;วน
ภู มิ ภ าค ส; ว นท, อ งถิ่ น ภาคเอกชน องคกรประชาชน ซึ่ ง ผู, ที่ เ กี่ ย วข, อ งมั ก มี วั ต ถุ ป ระสงค หรื อ
เปQาหมายที่หลากหลาย และมีความแตกต;างกัน ซึ่งการมีกลไกการทํางานจํานวนมากทําให,การ
แปลงนโยบายไปสู;ภาคปฏิบัติมีความสลับซับซ,อนและเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น
หน;วยงานท,องถิ่นซึ่งเปAนหน;วยปลายทางของการนํานโยบายปฏิบัติ จึงเปAนหน;วยงานที่มี
ความสําคัญอย;างยิ่ง ที่จะต,องมีความเข,าใจในทิศทางของนโยบาย สามารถวิเคราะหความเชื่อมโยง
และความสอดคล,องของแผนในแต;ละระดับ รวมถึงกําหนดยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา และ
บริหารจัดการการนํานโยบายไปสู;การปฏิบัตใิ ห,บรรลุผลที่ดี

3.2 ป8จจัยและสถานการณที่มีผลต;อการพัฒนา
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี มีจุดมุ8งหมายสําคัญ ที่จะทําให'การ
พัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีเติบโตไปอย8างมีทิศทางทีเ่ หมาะสม และสอดคล'อง กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น การวิเคราะหป3ญหาและความต'องการของประชาชน และการวิเคราะหสถานการณและป3จจัย
แวดล'อมภายในและภายนอก ทั้งในส8วนที่คาดว8าจะเป$นจุดแข็งหรือโอกาส เพื่อสามารถนําไปใช'ประโยชนใน
การพัฒนาได'อย8างมีประสิทธิภาพ และในส8วนที่คาดว8าจะเป$น จุดอ8อนหรือภัยคุกคาม ที่ต'องพึงระวังและ
แก'ไขต8อไป นั้น จึงมีความจําเป$นอย8างยิ่งต8อการวางแผน พัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ทั้งนี้ เพื่อเป$
นการประเมินความพร'อม และเตรียมการในการปรับตัว พร'อมรับมือกับสถานการณต8างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยมิได'คาดหมาย
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การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณการพัฒนาของเทศบาลนครอุดรธานี
1. จุดแข็งหรือข,อได,เปรียบ (Strengths: S)
S
S1

ประเด็น
ผู'บริหารเทศบาลนครอุดรธานีมีวิสัยทัศนมีความ

ความถี่

น้ําหนัก

ลําดับที่

23

115

1

22

88

2

เป$นผู'นําและให'ความสําคัญกับการบริหารองคกร
ตามหลักธรรมมาภิบาลและหลักการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม8
S2

ทีมงานและบุคลากรมีคุณภาพมีทักษะความรู'
พร'อมปฏิบัติงาน

S3

มีงบประมาณสนับสนุน

19

57

3

S4

โรงเรียนสังกัดเทศบาลมีความพร'อมด'านสื่อ

6

6

5

อุปกรณ
S5

ชุมชนมีส8วนร8วมในการกําหนดนโยบาย

12

24

4

S6

ประชาสัมพันธดีการบริการทั่วถึงประทับใจ

10

10

5

S7

มีผังเมืองและระบบสาธารณูปโภคดี

9

9

5

S8

มีแผนและทิศทางการพัฒนาชัดเจน

9

9

5

S9

มีการนําระบบเทคโนโลยีมาใช'ในการบริหารจัดการ

8

8

5

5

5

5

ทําให'ระบบการให'บริการรวดเร็วและทันสมัยมาก
ขึ้น
S10

มีความร8วมมือระหว8างเทศบาลและภาคส8วนอื่น

-822. จุดอ;อนหรือข,อเสียเปรียบ (Weakness: w)
W

ประเด็น

ความถี่

น้ําหนัก

ลําดับที่

W1

ความร8วมมือระหว8างเทศบาลและหน8วยงานต8างๆไม8มาก

16

80

1

พอ
W2

ป3ญหาการจราจร

14

56

2

W3

ประชากรแฝงมาก

13

39

3

W4

ระบบสังคมไม8เข'มแข็ง

12

24

4

W5

ไม8มีศูนยกลางในการให'ข'อมูลด'านการท8องเที่ยว

9

9

5

W6

งบประมาณในการบริหารจัดการบางด'านไม8เพียงพอ

9

9

5

W7

ประชาชนขาดความรู'ความเข'าใจในเรื่องสาธารณะเช8น ผัง

8

8

5

6

6

5

W9

การขาดวินัยการอยู8รวมกันและการทํางานของบุคลากร
เทศบาล
การซ8อมแซมและพัฒนาช'าการบริการไม8ทั่วถึง

5

5

5

W10

สภาพแวดล'อมเสื่อมโทรมและชุมชนแออัด

6

6

5

W11

ขาดการประเมินผล

4

4

5

W12

ระบบการขนส8งในเขตเทศบาลขาดความต8อเนื่อง

3

3

5

W13

ขาดหน8วยงานวิจัย

2

2

5

W14

มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทําให'เกิดความขัดแย'ง

2

2

5

W15

พนักงานขาดขวัญและกําลังใจการทํางาน

2

2

5

W16

ไม8มีศูนยกลางสินค'า OTOP

2

2

5

W17

ขาดการประชาสัมพันธ

1

1

5

W18

การเรียนการสอนยังไม8มีคุณภาพเพียงพอ

1

1

5

W19

ขาดอัตลักษณของเทศบาล

1

1

5

W20

ขาดการจัดโซนนิ่งในการค'าขาย

2

2

5

W21

ขาดการพัฒนาฝAมือแรงงาน

3

3

5

W22

ความขัดแย'งของกลุ8มการเมือง

1

1

5

W23

พื้นที่สาธารณะสําหรับพักผ8อนน'อย

1

1

5

เมือง
W8

-833. โอกาสที่จะดําเนินการได, (Opportunity : O)
O

ประเด็น

ความถี่

น้ําหนัก

ลําดับที่

O1

เป$นศูนยรวมเศรษฐกิจการค'า การลงทุน

3

0.2

5

O2

มีการคมนาคมที่สะดวก

1

0.2

4

O3

มีการสื่อสารหลายช8องทาง

1

0.1

3

O4

เป$นเมืองเก8าแก8ที่มีวัฒนธรรมที่ดีงาม

1

0.1

2

O5

ที่พักมีมาตรฐาน

1

0.1

1

O6

ภาคประชาชนเข'มแข็ง

1

0.1

1

O7

ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการมีความพร'อม

1

0.05

1

O8

เป$นจุดเชื่อมโยงการท8องเที่ยวระหว8างประเทศ

1

0.05

1

O9

มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาที่

2

0.05

1

1

0.05

1

ความถี่

น้ําหนัก

ลําดับที่

ได'มาตรฐานระดับประเทศ
O10

นโยบายบาลรัฐบาลและนโยบายจังหวัดมีความ
สอดคล'องกับแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี

4. อุปสรรค (Threat: T)
T

ประเด็น

T1

การเปลี่ยนนโยบายบ8อย

16

0.2

5

T2

ข'อจํากัดด'านกฎหมายและสิ่งแวดล'อม

8

0.2

4

T3

การเมืองการปกครองไม8มั่นคง

3

0.2

3

T4

สภาพภูมิศาสตรเป$นแอ8งกระทะทําเกิดน้ําท8วมเมื่อ

1

0.2

2

1

0.2

1

ถึงฤดูฝน
T5

เศรษฐกิจโลกถดถอย
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ภาพแสดงผลการวิเคราะหตําแหน8งการพัฒนาของเทศบาลนครอุดรธานี ด'วยเทคนิค SWOT
Analysis จากกระบวนการมีส8วนร8วมในการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครอุดรธานี ระยะ 4 ปA (พ.ศ 2560-2563) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
สรุปได'ว8า เมื่อนํามาวิเคราะหป3จจัยภายใน เทศบาลนครอุดรธานี มีจุดแข็งมากกว8าจุดอ8อน
โดยเฉพาะ จุดแข็งด'านการบริหาร ความพร'อมของงบประมาณ บุคลากร และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการให'บริการที่สามารถรองรับการให'บริการประชาชน และเมื่อวิเคราะหป3จจัยภายนอก
เทศบาลนครอุดรธานีที่มีอุปสรรคมากกว8าโอกาส ซึ่งเกิดจากนโยบาย ระเบียบ และข'อกฎหมาย และ
ระบบเศรษฐกิจภายนอก
ดังนั้น ยุทธศาสตร/แนวทางที่นํามาพัฒนา คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือขยายงานที่เป$นจุดแข็ง
การรักษาเสถียรภาพ และการหลีกเลี่ยงอุปสรรค

-85จากการสังเคราะหข'อมูล ป3จจัยและสภาพแวดล'อมต8างๆ และนํามาวิเคราะห เพื่อกําหนดเป$นแนว
ทางการพัฒนา นํามาซึ่งการกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ได'ดังนี้
วิสัยทัศนเทศบาลนครอุดรธานีปH พ.ศ. 2560-2563

“นครอุดรธานีน;าอยู;อาศัย ร;วมใจพัฒนา ศูนยการค,าการลงทุน
บริการด,วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม น,อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจหลักการพัฒนา
เพื่อให'บรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี จึงกําหนดพันธกิจหลักการพัฒนาไว' ดังนี้
(1) พัฒนาระบบบริการพื้นฐานที่สะดวก สบายพอเพียง ได'มาตรฐาน
(2) อนุรักษและฟ†rนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมเมืองให'มีคุณภาพที่ดีอย8างยั่งยืน
(3) สร'างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีด'วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4) เสริมสร'างอัตลักษณทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด8น และอํานวยความสะดวกเพื่อการค'า
การลงทุน
(5) เพิ่มประสิทธิภาพการให'บริการประชาชนด'วยหลักธรรมาภิบาล
(6) การบูรณาการงานพัฒนาและส8งเสริมการมีส8วนร8วมในการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จากวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี นํามาสู8การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
5 ด'าน และ 24 แนวทางการพัฒนา ได'แก8
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสร,างพื้นฐาน
(1) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานให'ได'มาตรฐานและเพียงพอ
(2) พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนส8งให'มีประสิทธิภาพ
(3) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา และการปSองกันป3ญหาน้ําท8วม

-86ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล,อม การผังเมือง และการใช,ที่ดิน
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการแก'ไขป3ญหามลภาวะและการจัดการสิ่งแวดล'อม
(2) ปรับสภาพภูมิทัศนและเพิ่มพืน้ ที่สีเขียว
(3) พัฒนาการใช'ประโยชนที่ดินให'เป$นไปตามผังเมือง
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด,วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(1) ส8งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนเมือง
(2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาท'องถิ่นให'ได'มาตรฐาน
(3) ส8งเสริมการดํารงชีวิตของคนเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4) ส8งเสริมระบบสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
(5) ส8งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด'านกีฬาและนันทนาการ
(6) เสริมสร'างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
(7) ปSองกันและแก'ไขป3ญหายาเสพติด
ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสร,างอัตลักษณ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท;องเทีย่ วชุมชน
(1) เสริมสร'างอัตลักษณ ด'านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของพื้นถิ่นให'โดดเด8น
(2) ส8งเสริมและเชื่อมโยงการท8องเที่ยวชุมชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
(3) พัฒนาศักยภาพผูผ' ลิต ผู'ประกอบการ ทักษะฝAมือแรงงาน และผลิตภัณฑชุมชน
(4) ส8งเสริมการต8อยอดภูมิป3ญญาและสร'างตราสัญลักษณสินค'าเทศบาล
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริการประชาชนด,วยหลักธรรมาภิบาล ส;งเสริมการมีส;วนร;วมและบูรณาการใน
การพัฒนาแบบประชารัฐ
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการให'บริการประชาชน
(2) พัฒนาและส8งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร
(3) ส8งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส8วนร8วมในการพัฒนาแบบประชารัฐ
(4) พัฒนาประสิทธิภาพการเข'าถึงข'อมูลข8าวสาร
(5) ส8งเสริมความสัมพันธระหว8างประเทศ
(6) ส8งเสริมการอยู8ร8วมกันอย8างมีความสุข ตามนโยบายการปฎิรปู ประเทศ และการปกปSองและเทิดทูน
สถาบันสําคัญของชาติ

3.3 โครงสร,างความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส;วนท,องถิ่น
และยุทธศาสตรการพัฒนา เทศบาลนครอุดรธานี พ.ศ.2560 - 2563

ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดอุดรธานี

3.ด'านการยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อสร'าง
ความเข'มแข็งให'สงั คม
มีความพร'อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม

1.ด'านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ผลิตภัณฑชุมชน

5.ด'าน ก ารจั ดก า ร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล' อ มเพื่ อ
การใช'ประโยชนอย8าง
ยั่งยืน

2.ด'านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อม
แนวทางการพัฒนา
1.เพิ่มความสมบูรณพื้นที่ปZา
อนุรักษและปSองกันรักษาปZาเชิงรุก
2.ฟ†rนฟูทรัพยากรดินและการใช'
ประโยชนให'เหมาะสม
3.ปลูกจิตสํานึกให'เกิดความ
ตระหนักและช8วยกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อม โดยสนับสนุนการมี
ส8วนร8วมของประชาชน
4.การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
5.การพัฒนาพื้นที่ชุ8มน้าํ เพื่อ
การเกษตรและสร'างความ
หลากหลายทางธรรมชาติ
สนับสนุนการจัดทําฝายต'นน้ํา

4.การพัฒนาการ
ท8องเที่ยวอนุรักษ การ
บริการ และการส8งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีท'องถิ่น

3.ด'านการท8องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาฟ†rนฟูแหล8งท8องเที่ยว
เดิม และแสวงหาแหล8ง
ท8องเที่ยวทางเลือกใหม8
2.สร'างมูลค8าเพิม่ ให'กบั
สินค'าและบริการการ
ท8องเที่ยว
3.สร'างเครือข8ายความ
ร8วมมือกับภาคส8วนต8างๆ ใน
การรักษาทรัพยากรในการ
ท8องเที่ยว
4.ส8งเสริมการท8องเที่ยว
ชุมชน และเสริมสร'างการมี
ส8วนร8วมของประชาชนใน
ด'านการท8องเที่ยวโดยวิถี
วัฒนธรรมชุมชน

6.การเสริมสร'างความ
มั่นคงความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพยสินของ
ประชาชน และ
สาธารณสมบัติ

5.ด'านการส8งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
แนวทางการพัฒนา
1.ก8อสร'าง ซ8อมแซม และปรับปรุงโครงสร'าง
พื้นฐาน
2.เสริมสร'างความสงบสุขในสังคมให'มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.ส8งเสริม สนับสนุนการกีฬา และสุขภาพ
อนามัย
4.ส8งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให'มี
คุณภาพ
5.เสริมสร'างความเข'มแข็งและบทบาทของ
ครอบครัวและสถาบันทางสังคมในการ
พัฒนาด'านต8างๆ
6.ส8งเสริมและสนับสนุนการมีส8วนร8วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท'องถิ่น
7.จัดทําฐานข'อมูลทุกด'าน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการ

2.ดานการพัฒนา
ศักยภาพการคาการ
ลงทุนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข"งขัน

4.ด'านการจัดการศึกษา
และเสริมสร'างความ
เข'มแข็งของสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1.ส8งเสริม ฟ†rนฟู ศิลปะ
วัฒนธรรม ดนตรี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ของไทย และภูมิป3ญญา
ท'องถิ่น
2.ปลูกจิตสํานึกของ
ประชาชน เยาวชน ในด'าน
คุณธรรม จริยธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมที่ดี
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
อปท.ในเขตจังหวัด
อุดรธานี

แนวทางการพัฒนา
1.สร'างความเข'มแข็งและส8งเสริม
การรวมกลุ8มของเกษตรกร
2.ส8งเสริมการทําเกษตรอินทรีย
และการทําการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.ส8งเสริมให'มตี ลาดชุมชนและ
การจัดตั้งตลาดกลาง
4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและเสริมสร'างความ
เข'มแข็งของกลุ8มผู'ประกอบการ
และเครือข8าย
5.พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน

1.ด'านการส8งเสริม
พัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม และ
ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตสินค'าเกษตร
ปลอดภัย

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ใน
เขตจังหวัด

1.ด'านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

2. ด'านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อม

3. ด'านการท8องเที่ยว

อุดรธานี
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเทศบาล
นครอุดรธานี

เปQาประสงค

เทศบาลมีบริการพื้นฐานที่
สะดวก สบายเพียงพอ มี
ระเบียบเรียบร'อยสวยงาม
น8าอยู8
1.1 พัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
และเพียงพอ
1.2 พัฒนาระบบการจราจรและ
ระบบขนส"งใหมีประสิทธิภาพ
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ํา และการป1องกันป2ญหาน้ําท"วม

ผลผลิต/
โครงการ

1.โครงการก8
างปรับปรุงถนน...
3.4 แผนที
่ยอุทสร'ธศาสตร
2.โครงการก8อสร'างปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา
ฯลฯ

วิสัยทัศน

2.การจัดการสิ่งแวดล'อม
การผังเมือง และการใช'ที่ดิน

เทศบาลนครอุดรธานี
มีสิ่งแวดล'อมที่ดีสวยงาม
น8าอยู8อาศัย
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการแกไข
ป2ญหามลภาวะและการจัดการ
สิ่งแวดลอม
2.2 ปรับสภาพภูมิทัศน5และ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
2.3 พัฒนาการใชประโยชน5
ที่ดินใหเป8นไปตามผังเมือง
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพและลด
ความสูญเสียจากสาธารณภัย
และภัยพิบัติ

3.การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวติ ด'วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนมีสุขภาพและการศึกษาดี
ครอบครัวและชุมชนเข'มแข็ง ดํารงชีวติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ด'านการส8งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณี
5. การบริการประชาชน ด'วยหลัก
ธรรมาภิบาล ส8งเสริมการมีส8วน
ร8วมและบูรณาการในการพัฒนา
แบบประชารัฐ

4. การเสริมสร'างอัตลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และการท8องเที่ยวชุมชน

-การค'าและการลงทุนมีความสะดวกและ
งานบริการที่ได'มาตรฐานระดับASEAN
-ชุมชนมีอัตลักษณทางศิลปะ วัฒนธรรม
และบริการท8องเที่ยวชุมชน

3.1 ส"งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนเมือง
4.1 เสริมสรางอัตลักษณ5 ดานศิลปวัฒนธรรม
3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทองถิ่นใหได
ขนบธรรมเนียมประเพณีของพื้นถิ่นใหโดดเด"น
มาตรฐาน
4.2 ส"งเสริมและเชื่อมโยงการท"องเที่ยวชุมชนใน
3.3 ส"งเสริมการดํารงชีวิตของคนเมืองตามหลัก
เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 พัฒนาศักยภาพผูผลิต ผูประกอบการ ทักษะ
3.4 ส"งเสริมระบบสังคมสงเคราะห5และสวัสดิการ
ฝBมือแรงงาน และผลิตภัณฑ5ชุมชน
3.5 ส"งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานกีฬาและ
4.4 ส"งเสริมการต"อยอดภูมิป2ญญาและสรางตรา
นันทนาการ
สัญลักษณ5สินคาเทศบาล
3.6 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน
ของประชาชน
ยุทธศาสตรเทศบาลนครอุดรธานี
3.7 ป1องกันและแกไขป2ญหายาเสพติด
1. โครงการปรับปรุง
มฉลองการก8อตั้งเมืองอุดรธานี
4 ปH (พ.ศ. 1.โครงการเฉลิ
2560-2563)
1. โครงการวิถีเกษตรพอเพียระยะ
ง
ผังเมืองรวมเมือง
2.โครงการมั
ค
คุ
เทศนท'องถิ่น
2. โครงการสงเคราะหช8วยเหลือผู'ประสบสา
อุดรธานี
3.โครงการพัฒนาและส8งเสริมสนับสนุนกลุ8ม
รธานี
2.โครงการก8อสร'าง “ นครอุดธารณภั
รธานียนของเทศบาลนครอุ
;าอยูอ; าศัย ร;วดมใจพั
ฒนา ศูนยการค,ต8าางๆ
การลงทุ
ในชุมชนน บริการด,วยหลักธรรมาภิบาล
3.โครงพัฒนาศูนยจัดการความรู'ตามแนวทาง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
จพอเพียง ”
.......
พระราชดําริฯสืบสานวัฒนธรรม น,อมนําปรัชญาเศรษฐกิ
.......
ฯลฯ
4.โครงการต8อสู'เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ฯลฯ
ฯลฯ

-มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนได'รับความพอใจ
-ภาคีการพัฒนาทุกภาคส8วนให'ความร8วมมือในการพัฒนา
เทศบาลอย8างสมัครใจ
5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
5.2 พัฒนาและส"งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร
5.3 ส"งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส"วนร"วมในการพัฒนาแบบ
ประชารัฐ
5.4 พัฒนาประสิทธิภาพการเขาถึงขอมูลข"าวสาร
5.5 ส"งเสริมความสัมพันธ5ระหว"างประเทศ
5.6 ส8งเสริมการอยู8ร8วมกันอย8างมีความสุข ตามนโยบายการปฎิรูป
ประเทศ และการปกปSองและเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ
1 โครงการเสริมสร'างประสิทธิภาพการจัดการความรู'เทศบาลนคร
อุดรธานี
2. โครงการฝ—กอบรมเกี่ยวกับการลือกตั้งสมาชิกสภาท'องถิ่นและ
ผู'บริหารท'องถิ่น
3. โครงการศูนยสันติวิธีและปกปSองสถาบันสําคัญของชาติ
.......
ฯลฯ
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แนวทาง
การพัฒนา

1.การพัฒนา
โครงสร'างพื้นฐาน

4. ด'านการจัดการศึกษา
และเสริมสร'างความ
เข'มแข็งของสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร

แนวทาง
การพัฒนา

เทศบาลมีบริการพื้นฐาน
ที่สะดวกสบาย เพียงพอ
มีระเบียบเรียบร'อย
สวยงาม น8าอยู8

๒.อนุรักษและฟ†rนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อมเมืองให'มคี ุณภาพที่
ดีอย8างยั่งยืน
เทศบาลนครอุดรธานี
มีสิ่งแวดล'อมที่ดี
สวยงาม น8าอยู8อาศัย

3.สร'างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิตที่ดีด'วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนมีสุขภาพและ
การศึกษาดี ครอบครัวและ
ชุมชนเข'มแข็ง ดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.เสริมสร'างอัตลักษณทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด8น
และอํานวยความสะดวกเพื่อ
การค'าการลงทุน

5.เพิ่มประสิทธิภาพ
การให'บริการ
ประชาชนด'วยหลัก
ธรรมาภิบาล

-การค'าและการลงทุนมีความสะดวกและ
งานบริการที่ได'มาตรฐานระดับ ASEAN
-ชุมชนมีอัตลักษณทางศิลปะ วัฒนธรรม
และบริการท8องเที่ยวชุมชน

1.การพัฒนาโครงสร'าง
พื้นฐาน

2.การจัดการสิ่งแวดล'อม
การผังเมือง และการใช'ที่ดิน

3.การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวติ ด'วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 พัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกพื้นฐานให'ได'มาตรฐาน
และเพียงพอ
1.2 พัฒนาระบบการจราจร
และระบบขนส8งให'มี
ประสิทธิภาพ
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ํา และการปSองกัน
ป3ญหาน้ําท8วม

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการแก'ไข
ป3ญหามลภาวะและการจัดการ
สิ่งแวดล'อม
2.2 ปรับสภาพภูมิทัศนและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
2.3 พัฒนาการใช'ประโยชนที่ดิน
ให'เป$นไปตามผังเมือง
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพและลด
ความสูญเสียจากสาธารณภัย
และภัยพิบัติ

3.1 ส8งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนเมือง
3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาท'องถิ่นให'ได'มาตรฐาน
3.3 ส8งเสริมการดํารงชีวิตของคนเมืองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3.4 ส8งเสริมระบบสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
3.5 ส8งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด'านกีฬาและ
นันทนาการ
3.6 เสริมสร'างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
3.7 ปSองกันและแก'ไขป3ญหายาเสพติด

6. การบูรณาการงาน
พัฒนาและส8งเสริมการมี
ส8วนร8วมในการพัฒนา
แบบประชารัฐ

-มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ตาม
หลักธรรมาภิบาล ประชาชนได'รับความพอใจ
-ภาคีการพัฒนาทุกภาคส8วนให'ความร8วมมือใน
การพัฒนาเทศบาลอย8างสมัครใจ

4. การเสริมสร'างอัตลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และการท8องเที่ยวชุมชน

5. การบริการประชาชน ด'วยหลักธรรมาภิ
บาล ส8งเสริมการมีส8วนร8วมและบูรณาการ
ในการพัฒนาแบบประชารัฐ

4.1 เสริมสร'างอัตลักษณ ด'านศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของพื้นถิ่นให'โดดเด8น
4.2 ส8งเสริมและเชื่อมโยงการท8องเที่ยว
ชุมชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
4.3 พัฒนาศักยภาพผู'ผลิต ผู'ประกอบการ
ทักษะฝAมือแรงงาน และผลิตภัณฑชุมชน
4.4 ส8งเสริมการต8อยอดภูมิป3ญญาและ
สร'างตราสัญลักษณสินค'าเทศบาล

5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการให'บริการประชาชน
5.2 พัฒนาและส8งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร
5.3 ส8งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมี
ส8วนร8วมในการพัฒนาแบบประชารัฐ
5.4 พัฒนาประสิทธิภาพการเข'าถึงข'อมูลข8าวสาร
5.5 ส8งเสริมความสัมพันธระหว8างประเทศ
5.6ส8งเสริมการอยู8ร8วมกันอย8างมีความสุข ตาม
นโยบายการปฎิรูปประเทศ และการปกปSองและ
เทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ
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เปQาประสงค

1.พัฒนาระบบ
บริการพื้นฐานที่
สะดวกสบาย
พอเพียงได'มาตรฐาน

บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครอุดรธานี(พ.ศ. 2560-2563)
1. ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร$ที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ พัฒนาระบบบริการพื้นฐานที่สะดวก สบายพอเพียง ได'มาตรฐาน
เปQาประสงค
ตัวชี้วัดเปQาประสงค
เทศบาลมีบ ริก ารพื้นฐานที่ส ะดวก สบายเพีย งพอ 1. ประชาชนได'รับบริการ น้ํา ไฟฟSา ถนน โทรศัพท
มีระเบียบเรียบร'อยสวยงาม น8าอยู8
อย8างเพียงพอกับความต'องการ
ร'อยละ 90
2. เมืองมีระเบียบ เรียบร'อย สะดวก ปลอดภัย
มากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน
ให'ได'มาตรฐานและเพียงพอ
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการจราจรและระบบ
ขนส8งให'มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
มี ถนน น้ําประปา ไฟฟSา โทรศัพท เพียงพอกับ
ความต'องการของประชาชน
1.ประชาชนได'รับความสะดวก ปลอดภัย ในการ
เดินทาง
2. การจราจรภายในเขตเทศบาลในเวลาเร8งด8วน
มีความคล8องตัว
แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและ 1. มีระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ
2. ป3ญหาน้ําท8วมขังในพื้นที่ลดลง
การปSองกันป3ญหาน้ําท8วม

หน;วยงานรับผิดชอบหลัก

สํานักการช8าง
สํานักปลัดเทศบาล

-91ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร$การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตรหลัก
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค'า การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข8งขัน
ยุทธศาสตรรอง
ยุทธศาสตรที่ 1 การส8งเสริมการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค'าเกษตร
ปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร'างความเข'มแข็งให'สังคม มีความพร'อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร$การพัฒนาองค$กรปกครองส1วนทองถิ่น
ยุทธศาสตรหลัก
ยุทธศาสตรที่ 4 ด'านการจัดการศึกษาและเสริมสร'างความเข'มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน
ยุทธศาสตรรอง
ยุทธศาสตรที่ 2 ด'านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม

ยุทธศาสตร$ที่ 2

-92การจัดการสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการใชที่ดิน

พันธกิจ อนุรักษและฟ†rนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมเมืองให'มีคุณภาพที่ดีอย8างยั่งยืน
เปQาประสงค
เทศบาลมีสิ่งแวดล'อมที่ดี สวยงาม น8าอยู8อาศัย

ตัวชี้วัดเปQาประสงค
1. ร'อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนซึ่งได'นํา
กลับมาใช'ประโยชน
2. อัตราพื้นที่สีเขียว/ต8อประชากรเพิ่มขึ้น
3. ค8าดัชนีคุณภาพน้ําผิวดินเป$นไปตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําของกรมควบคุมมลพิษ
4. มีการควบคุมการใช'ท่ดี ินให'เป$นไปตาม
ข'อกําหนดผังเมือง

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการแก'ไขป3ญหา
มลภาวะและการจัดการสิ่งแวดล'อม

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. มีระบบการจัดการของเสียรวมชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ (ขยะ น้ําเสีย สิ่งปฎิกูล)
2. มีการดําเนินงานในการลดปริมาณคารบอน
เมืองมีความสวยงาม สะอาด เป$นระเบียบ และมี
แนวทางที่ 2 ปรับสภาพภูมิทัศนและเพิ่มพื้นที่
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
สีเขียว
แนวทางที่ 3 พัฒนาการใช'ประโยชนที่ดินให'เป$นไป มีการควบคุมการใช'ท่ดี ินให'เป$นไปตามข'อกําหนด
ผังเมือง
ตามผังเมือง
1. ความสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ
แนวทางที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและลดความ
ลดลง
สูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ
2. ประชาชนมีความรู'และความพร'อมต8อ
การรับมือกับภัยพิบัติ
หน;วยงานรับผิดชอบหลัก

สํานักการช8าง
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล'อม
สํานักปลัดเทศบาล

-93ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร$การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมเพื่อการใช'ประโยชนอย8างยั่งยืน
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร$การพัฒนาองค$กรปกครองส1วนทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 ด'านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม

-94ยุทธศาสตร$ที่ 3

การพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ สร'างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีด'วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เปQาประสงค
ประชาชนมีสุขภาพและการศึกษาดี ครอบครัวและ
ชุมชนเข'มแข็ง ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ส8งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนเมือง

ตัวชี้วัดเปQาประสงค
1. ประชาชนมีสขุ ภาพดี ตามตัวชี้วัดด'านสาธารณสุข
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เป$นไปตามเกณฑมาตรฐาน
การศึกษา
3. มีชุมชนต'นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. ประชาชนมีสขุ ภาพดี ตามตัวชี้วัดด'านสาธารณสุข
2. ประชาชนเข'าถึงระบบบริการสาธารณสุข
แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาท'องถิ่นให'ได' 1. โรงเรียนผ8านการรับรองเกณฑมาตรฐานการศึกษา
ของกรมส8งเสริมการปกครองท'องถิ่น ร'อยละ 100
มาตรฐาน
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เป$นไปตามเกณฑมาตรฐาน
การศึกษา
มีชุมชนต'นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 3 ส8งเสริมการดํารงชีวิตของคนเมือง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. มีการจัดระบบสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
แนวทางที่ 4 ส8งเสริมระบบสังคมสงเคราะหและ
สําหรับทุกช8วงวัยอย8างเพียงพอ
สวัสดิการ
2. มีการเตรียมความพร'อมในการเข'าสู8สังคมผูส' ูงอายุ
แนวทางที่ 5 ส8งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด'านกีฬา มีความพร'อมในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
และนันทนาการ
1. มีระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชน
แนวทางที่ 6 เสริมสร'างความปลอดภัยในชีวิตและ
2. มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการปSองกันและรักษา
ทรัพยสินของประชาชน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
จํานวนผู'เสพ/ผู'ตดิ ยาเสพติดในพื้นที่เทศบาลลดลง
แนวทางที่ 7 ปSองกันและแก'ไขป3ญหายาเสพติด

-95หน;วยงานรับผิดชอบหลัก

สํานักการศึกษา
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล'อม
สํานักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม
กองการแพทย
กองวิชาการและแผนงาน

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร$การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตรหลัก
ยุทธศาสตรที่ 3 ด'านการยกระดับคุ ณภาพชีวิตเพื่อสร'างความเข'มแข็งให'สังคมมีความพร'อมรั บการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรรอง
ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสร'างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของประชาชน และสาธารณ
สมบัติ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร$การพัฒนาองค$กรปกครองส1วนทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 ด'านการจัดการศึกษาและเสริมสร'างความเข'มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน

-96ยุทธศาสตร$ที่ 4 การเสริมสรางอัตลักษณ$ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท1องเที่ยวชุมชน
พันธกิจ เสริมสร'างอัตลักษณทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด8น และอํานวยความสะดวกเพื่อ
การค'าการลงทุน

เปQาประสงค
1. การค'าและการลงทุนมีความสะดวกและงาน
บริการที่ได'มาตรฐานระดับ ASEAN
2. ชุมชนมีอัตลักษณทางศิลปะ วัฒนธรรม และ
บริการท8องเที่ยวชุมชน

ตัวชี้วัดเปQาประสงค
1. มีการส8งเสริมการค'าการลงทุนในชุมชนเมือง
2. มีอัตลักษณที่โดดเด8นประจําพื้นถิ่น

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 เสริมสร'างอัตลักษณ ด'าน
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของพื้นถิ่นให'
โดดเด8น
แนวทางที่ 2 ส8งเสริมและเชื่อมโยงการท8องเที่ยว
ชุมชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
มีอัตลักษณที่โดดเด8นประจําพื้นถิ่น

1. มีการสร'างเครือข8ายการท8องเที่ยวชุมชนในและ
นอกเขตเทศบาล
2. มีกิจกรรมส8งเสริมการท8องเที่ยว
แนวทางที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู'ผลิต ผู'ประกอบการ ผู'ผลิต ผู'ประกอบการ ในเขตเทศบาลได'รับการ
พัฒนาอย8างน'อยร'อยละ 80
ทักษะฝAมือแรงงาน และผลิตภัณฑชุมชน
ภูมิป3ญญาท'องถิ่นได'รับการพัฒนาต8อยอดให'เป$น
แนวทางที่ 4 ส8งเสริมการต8อยอดภูมิป3ญญาและ
ผลิตภัณฑชุมชนเขตละ 1 เรื่องที่โดดเด8น
สร'างตราสัญลักษณสินค'าเทศบาล

หน;วยงานรับผิดชอบหลัก

สํานักการศึกษา
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล'อม
กองสวัสดิการสังคม

-97ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร$การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตรหลัก
ยุทธศาสตรที่ 4 การพั ฒนาการท8องเที่ย วเชิงอนุ รักษ การบริการ และการส8งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท'องถิ่น
ยุทธศาสตรรอง
ยุทธศาสตรที่ 1 การส8งเสริมการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค'าเกษตร
ปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค'า การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข8งขัน
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร$การพัฒนาองค$กรปกครองส1วนทองถิ่น
ยุทธศาสตรหลัก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตรรอง
ยุทธศาสตรที่ 3 ด'านการท8องเที่ยว

-98ยุทธศาสตร$ที่ 5
การบริการประชาชนดวยหลักธรรมาภิบาล ส1งเสริมการมีส1วนร1วมและ
บูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ
พันธกิจ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการให'บริการประชาชนด'วยหลักธรรมาภิบาล
2. การบูรณาการงานพัฒนาและส8งเสริมการมีส8วนร8วมในการพัฒนาแบบประชารัฐ
เปQาประสงค
ตัวชี้วัดเปQาประสงค
1. มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
1. ประชาชนที่มาใช'บริการได'รับความพึงพอใจร'อยละ
ตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนได'รับความพอใจ 95
2. ภาคีการพัฒนาทุกภาคส8วนให'ความร8วมมือ
2. กิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลได'รับความ
ในการพัฒนาเทศบาลอย8างสมัครใจ
ร8วมมือจากประชารัฐ อย8างน'อย ร'อยละ 60
แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการให'บริการ
ประชาชน

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. ร'อยละ 95 ของประชาชนที่มาติดต8อรับบริการ
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
2. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช'ในการบริการ
ประชาชน
3. มีโครงการ/กิจกรรม วิจัยพัฒนางาน
1. มีแผนการพัฒนาบุคลากร
แนวทางที่ 2 พัฒนาและส8งเสริมประสิทธิภาพ
2. ร'อยละ 70 ของบุคลากรได'รับการพัฒนาและ
บุคลากร
ส8งเสริมประสิทธิภาพ
1. ภาคประชาชน เอกชน และรัฐมีส8วนร8วมใน
แนวทางที่ 3 ส8งเสริมประชาธิปไตยและ
กระบวนการมีส8วนร8วมในการพัฒนาแบบประชารัฐ กิจกรรมการพัฒนาเทศบาล
2. มีโครงการกิจกรรมเพื่อส8งเสริมประชาธิปไตย
ประชาชนสามารถเข'าถึงข'อมูลข8าวสารได'หลาย
แนวทางที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการเข'าถึงข'อมูล
ช8องทาง
ข8าวสาร
แนวทางที่ 5 ส8งเสริมความสัมพันธระหว8างประเทศ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร'างความสัมพันธระหว8าง
เมือง
1. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส8งเสริมแนวทางสันติวิธี
แนวทางที่ 6 ส8งเสริมการอยู8ร8วมกันอย8างมี
ความสุขตามนโยบายการปฎิรูปประเทศ และสร'าง ตามนโยบายการปฎิรูปประเทศ
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อการปกปSองและเทิดทูน
จิตสํานึกร8วมกันเพื่อปกปSองและเทิดทูนสถาบัน
สถาบันสําคัญของชาติ
สําคัญของชาติ

-99หน;วยงานรับผิดชอบหลัก

ทุกหน8วยงานในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร$การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตรหลัก
ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสร'างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของประชาชน และสาธารณ
สมบัติ
ยุทธศาสตรรอง
ยุทธศาสตรที่ 1 การส8งเสริมการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค'าเกษตร
ปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค'า การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข8งขันยุทธศาสตร
ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร'างความเข'มแข็งให'สังคม มีความพร'อมรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการท8องเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการ และการส8งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท'องถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมเพื่อการใช'ประโยชนอย8างยั่งยืน และ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร$การพัฒนาองค$กรปกครองส1วนทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 ด'านการจัดการศึกษาและเสริมสร'างความเข'มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน

2. ตารางรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี (พ.ศ. 2560-2563)
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสร,างพื้นฐาน
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตรหลัก
2. ด'านการจัด
การศึกษาและ
เสริมสร'างความ
เข'มแข็งและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน
ยุทธศาสตรรอง
2. ด'าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล'อม

ยุทธศาสตร
เทศบาลนคร
อุดรธานี
1. การพัฒนาด'าน
โครงสร'างพื้นฐาน

ค;าเปQาหมาย
เปQาประสงคตาม
พันธกิจ
เทศบาลมีบริการพื้นฐานที่
สะดวก สบาย เพียงพอ มี
ระเบียบเรียบร'อยสวยงาม
น8าอยู8

ตัวชี้วัดเปQาประสงค
1. ประชาชนได'รับบริการ
น้ํา ไฟฟSา ถนน โทรศัพท
อย8างเพียงพอกับความ
ต'องการ
ร'อยละ 90
2. เมืองมีระเบียบ
เรียบร'อย สะดวก
ปลอดภัย มากขึ้น

60

61

62

63

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดแนวทาง
การพัฒนา

75

80

85

90

1. พัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกพื้นฐานให'ได'
มาตรฐานและเพียงพอ
2.พัฒนาระบบการจราจร
และระบบขนส8งให'มี
ประสิทธิภาพ
3.เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําและการปSองกัน
ป3ญหาน้ําท8วม

1.มีถนน น้ําประปา ไฟฟSา
โทรศัพทเพียงพอกับความ
ต'องการของประชาชน
2.ประชาชนได'รับความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง
3.การจราจรภายในเขต
เทศบาลในเวลาเร8งด8วนมีความ
คล8องตัว
4.มีระบบระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ
5ป3ญหาน้ําท8วมขังในพื้นที่ลดลง

75

80

85

90

หน;วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการช8าง
สํานักปลัดเทศบาล
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ยุทธศาสตรหลัก
2. การพัฒนา
ศักยภาพการค'า
การลงทุน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถใน
การแข8งขัน
ยุทธศาสตรรอง
1. การส8งเสริมการ
พัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม และ
ยกระดับมาตรฐาน
การผลิตสินค'า
เกษตรปลอดภัย
3. การยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อ
สร'างความเข'มแข็ง
ให'สังคม มีความ
พร'อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล,อม ผังเมือง และการใช,ที่ดิน
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล'อมเพื่อ
การใช'ประโยชนอย8าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
เทศบาลนคร
อุดรธานี

ยุทธศาสตรที่ 2
ด'านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อม

2. การจัดการ
สิ่งแวดล'อม การ
ผังเมือง และการ
ใช'ที่ดิน

ค;าเปQาหมาย
เปQาประสงคตาม
ตัวชี้วัดเปQาประสงค
พันธกิจ

60

61

62

63

เทศบาลมีสงิ่ แวดล'อม
ที่ดี สวยงาม น8าอยู8
อาศัย

15

20

25

30

5

10

15

20

100

100

100

100

100

100

100

100

1.เพิ่มประสิทธิ
ภาพการแก'ไขป3ญหา
มลภาวะและการ
จัดการสิ่งแวดล'อม
2.ปรับสภาพภูมทิ ัศน
และเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียว
3.พัฒนาการใช'
ประโยชนที่ดินให'
เป$นไปตามผังเมือง
4.เพิ่มประสิทธิภาพ
และลดความสูญเสีย
จากสาธารณภัยและ
ภัยพิบัติ

ตัวชี้วัดแนวทาง
การพัฒนา
1. มีระบบการจัดการของ

หน;วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการช8าง

เสียรวมชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ (ขยะ น้ําเสีย สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล'อม
สิ่งปฎิกูล)
2.มีการดําเนินงานในการ
สํานักปลัดเทศบาล
ลดปริมาณคารบอน
3. เมืองมีความสวยงาม
สะอาด เป$นระเบียบ และมี
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
4.มีการควบคุมการใช'ที่ดิน
ให'เป$นไปตามข'อกําหนดผัง
เมือง
5.ความสูญเสียจากสา
ธารณภัยและภัยพิบัติ
6.ประชาชนมีความรู'และ
ความพร'อมต8อการรับมือ
กับภัยพิบัติ
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1. ร'อยละของปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เก็บขนซึ่งได'นํา
กลับมาใช'ประโยชน
2. อัตราพื้นที่สีเขียว/ต8อ
ประชากรเพิ่มขึ้น
3. ค8าดัชนีคุณภาพน้ํา
ผิวดินเป$นไปตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ของกรมควบคุมมลพิษ
4. มีการควบคุมการใช'
ที่ดินให'เป$นไปตาม
ข'อกําหนดผังเมือง

แนวทางการ
พัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด,วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
เทศบาลนคร
อุดรธานี

ยุทธศาสตรที่ 4
ด'านการจัด
การศึกษาและ
เสริมสร'างความ
เข'มแข็งของ
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน

3.การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต
ด'วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ค;าเปQาหมาย
เปQาประสงค
ตามพันธกิจ
ประชาชนมีสุขภาพ
และการศึกษาดี
ครอบครัวและ
ชุมชนเข'มแข็ง
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัดเปQาประสงค

1. ประชาชนมีสุขภาพดีตามตัวชี้วัด
ด'านสาธารณสุข
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เป$นไป
ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา
3. มีชุมชนต'นแบบตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

60

61

62

63

60

65

70

80

100

100

100

100

85

90

95

100

แนวทางการ
พัฒนา

1 ส8งเสริมและพัฒนา
สุขภาพคนเมือง
2 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาท'องถิ่นให'ได'
มาตรฐาน
3 ส8งเสริมการ
ดํารงชีวิตของคนเมือง
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4 ส8งเสริมระบบสังคม
สงเคราะหและ
สวัสดิการ
5 ส8งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมด'าน
กีฬาและ นันทนาการ
6 เสริมสร'างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
7 ปSองกันและแก'ไข
ป3ญหายาเสพติด

ตัวชี้วัดแนวทาง
การพัฒนา
1. ประชาชนมีสุขภาพดีตามตัวชี้วัดด'าน
สาธารณสุข
2. ประชาชนเข'าถึงระบบบริการ
สาธารณสุข
3. โรงเรียนผ8านการรับรองเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาของกรมส8งเสริม
การปกครองท'องถิ่น ร'อยละ 100
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เป$นไปตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษา
5.มีชุมชนต'นแบบตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6. มีการจัดระบบสังคมสงเคราะห
และสวัสดิการสําหรับทุกช8วงวัย
อย8างเพียงพอ
7. มีการเตรียมความพร'อมในการ
เข'าสู8สังคมผู'สูงอายุ
8. มีความพร'อมในการจัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ
9. มีระบบการรักษาความปลอดภัย
ในชุมชน
10. มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย
11.จํานวนผู'เสพ/ผู'ติด ยาเสพติดใน
พื้นที่เทศบาลลดลง

หน;วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล'อม
สํานัก
ปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการ
สังคม
กองการแพทย
กองวิชาการและ
แผนงาน
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ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ห ลั ก
ยุทธศาสตรที่ 3 ด'า น
การยกระดั บ คุ ณ ภาพ
ชี วิ ต เพื่ อ สร' า งความ
เข'มแข็งให'สังคมมีความ
พ ร' อ ม รั บ ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง
เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรรอง
ยุทธศาสตรที่ 6 การ
เสริมสร'างความมั่นคง
ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสินของประชาชน
และสาธารณสมบัติ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสร,างอัตลักษณ ศิลปวัฒนธรรม และการท;องเที่ยวชุมชน
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
เทศบาลนคร
อุดรธานี

เปQาประสงคตาม
พันธกิจ

ยุทธศาสตร
หลัก
ยุทธศาสตรที่ 1
ด'านการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตรรอง
ยุทธศาสตรที่ 3
ด'านการ
ท8องเที่ยว

4. การเสริมสร'าง
อัตลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม และ
การท8องเที่ยวชุมชน

1. การค'าและการ
ลงทุนมีความสะดวก
และงานบริการที่ได'
มาตรฐานระดับ
ASEAN
2. ชุมชนมีอัตลักษณ

ทางศิลปะ วัฒนธรรม
และบริการท8องเที่ยว
ชุมชน

ตัวชี้วัดเปQาประสงค
1. มีการส8งเสริมการค'า
การลงทุนในชุมชนเมือง
2. มีอัตลักษณที่โดดเด8น
ประจําพื้นถิ่น
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แนวทางการ
พัฒนา
1.เสริมสร'าง
อัตลักษณ ด'านศิลป
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ของพืน้ ถิ่นให'โดดเด8น
2.ส8งเสริมและ
เชื่อมโยงการ
ท8องเที่ยวชุมชนใน
เขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล
3.พัฒนาศักย
ภาพผู'ผลิต
ผู'ประกอบ
การ ทักษะฝAมือ
แรงงาน และผลิต
ภัณฑชุมชน
4.ส8งเสริมการต8อ
ยอดภูมิป3ญญาและ
สร'างตราสัญลักษณ
สินค'าเทศบาล

ตัวชี้วัดแนวทาง
การพัฒนา
1.มีอัตลักษณที่โดดเด8น
ประจําพื้นถิ่น
2. มีการสร'างเครือข8ายการ
ท8องเที่ยวชุมชนในและนอก
เทศบาล
3. มีกิจกรรมส8งเสริมการ
ท8องเที่ยว
4.ผู'ผลิต ผู'ประกอบการ ใน
เขตเทศบาลได'รับการ
พัฒนาอย8างน'อยร'อยละ 80
5.ภูมิป3ญญาท'องถิ่นได'รับ
การพัฒนาต8อยอดให'เป$น
ผลิภัณฑชุมชนเขตละ 1
เรื่องที่โดดเด8น

หน;วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล'อม
สํานักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม
สํานักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล'อม
สํานักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม
กองการแพทย
กองวิชาการและ
แผนงาน
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ยุทธศาสตรหลัก
ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาการ
ท8องเที่ยวเชิงอนุรักษ
การบริการ และการ
ส8งเสริมศิสป
วัฒนธรรมประเพณี
ท'องถิ่น
ยุทธศาสตรรอง
ยุทธศาสตรที่ 1 การ
ส8งเสริมการพัฒนา
เกษตร อุตสาหกรรม
และยกระดับ
มาตรฐานการผลิต
สินค'าเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาศักยภาพ
การค'า การลงทุนเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข8งขัน

ค;าเปQาหมาย

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริการประชาชนด,วยหลักธรรมาภิบาล ส;งเสริมการมีส;วนร;วม และบูรณาการการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 4
ด'านการจัด
การศึกษาและ
เสริมสร'างความ
เข'มแข็งของ
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน

ยุทธศาสตร
เทศบาลนคร
อุดรธานี
5.การบริการ
ประชาชนด'วยหลัก
ธรรมาภิบาล
ส8งเสริมการมีส8วน
ร8วม และบูรณาการ
การพัฒนาแบบ
ประชารัฐ

เปQาประสงคตามพันธ
กิจ
1. มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ประชาชนได'รับความ
พอใจ
2. ภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส8วนให'ความ
ร8วมมือ
ในการพัฒนาเทศบาล
อย8างสมัครใจ

ตัวชี้วัดเปQาประสงค
1. ประชาชนที่มาใช'
บริการได'รับความพึง
พอใจร'อยละ 95
2. กิจกรรมการพัฒนา
ของเทศบาลได'รับ
ความร8วมมือจาก
ประชารัฐ มากกว8า
ร'อยละ 60

ค;าเปQาหมาย
60 61 62
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แนวทางการพัฒนา

95 1.เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให'บริการประชาชน
2 พัฒนาและส8งเสริม
60 ประสิทธิภาพบุคลากร
3.ส8งเสริม
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการมีสว8 นร8วม
ในการพัฒนาแบบ
ประชารัฐ
4 พัฒนาประสิทธิภาพ
การเข'าถึงข'อมูลข8าวสาร
5 ส8งเสริม
ความสัมพันธระหว8าง
ประเทศ
6 ส8งเสริมการอยู8
ร8วมกันอย8างมีความสุข
ตามนโยบายการปฎิรูป
ประเทศ และสร'าง
จิตสํานึกร8วมกันเพื่อ
ปกปSองและเทิดทูน
สถาบันสําคัญของชาติ

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1 ร'อยละ 95 ของประชาชนที่มา
ติดต8อรับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด
2. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช'ในการบริการประชาชน
3. มีโครงการ/กิจกรรม วิจัย
พัฒนางาน
4.มีแผนการพัฒนาบุคลากร
5. ร'อยละ 70 ของบุคลากร
ได'รับการพัฒนา และส8งเสริม
ประสิทธิภาพ
6.ภาคประชาชน เอกชน และรัฐ
มีส8วนร8วมในกิจกรรมการ
พัฒนาเทศบาลร'อยละ 60
7. มีโครงการกิจกรรมเพื่อ
ส8งเสริมประชาธิปไตย
8 ประชาชนสามารถเข'าถึง
ข'อมูลข8าวสารได'หลายช8องทาง
9.มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร'าง
ความสัมพันธระหว8างเมือง
10 มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส8งเสริมแนวทางสันติวิธีตาม
นโยบายการปฎิรูปประเทศ
11 มีการจัดกิจกรรมเพื่อการ
ปกปSองและเทิดทูนสถาบัน
สําคัญของชาติ

หน;วยงาน
รับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง
ในสังกัด
เทศบาลนคร
อุดรธานี
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรหลักยุทธศาสตรที่ 6
การเสริมสร'างความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของ
ประชาชน และสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตรรอง
ยุทธศาสตรที่ 1 การส8งเสริมการ
พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค'า
เกษตรปลอดภัย
ยุ ท ธศาสตรที่ 2 การพั ฒ นา
ศั ก ยภาพการค' า การลงทุ น เพื่ อ
เพิ่ ม ขี ดคว ามส ามา รถใ นกา ร
แข8งขัน
ยุ ท ธศาสตรที่ 3 การยกระดั บ
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต เ พื่ อส ร' า ง ค ว า ม
เข'มแข็งให'สังคม มีความพร'อมรับ
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ
สังคม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการ
ท8องเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการ
และการส8งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท'องถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อมเพื่อการใช'ประโยชน
อย8างยั่งยืน

บทที่ 5
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองส8วนท'องถิ่น มีฐานคิดว8าระบบ
ติดตามและประเมินผลไม8อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ก8อนหน'าที่แผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเป$นเหมือนบริบทที่ย8อมจะส8งผลต8อการบริหารแผนและจะส8งผลต8อการ
ติดตามและประเมินผลด'วยเช8นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพนี้
ระบบการจัดทําแผน

ป3จจัยนําเข'า
- แผนปฏิบัติการ
- งบประมาณ
- บุคลากร
- ทรัพยากรอื่น

ระบบงบประมาณ

ระบบสังคม/ท'องถิ่น

กระบวนการ
- การใช'ทรัพยากร
- การดําเนินการตาม
แผน
- การบริหารแผน

ระบบการเมือง

ผลผลิต
- ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนในเชิงรูปธรรม

ระบบวัฒนธรรม

ผลลัพธ
- ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนเมื่อเปรียบเทียบ
กับ วัตถุประสงค/
เปSาหมาย

ระบบติดตาม (Monitoring)
- input Monitoring
- Performance Monitoring

ระบบประเมินผล (Evaluation)
- ความสําเร็จตามวัตถุประสงค / เปSาหมาย
ของแผน
- การเปลี่ยนแปลงของท'องถิ่นในภาพรวม

-106จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต'นของระบบการ
ติดตามว8า เริ่มจากการได'รับทรัพยากรไปเพื่อดําเนินงาน โดยจะมุ8งเน'นการติดตามการใช'ทรัพยากร
เมื่อเทียบกับเวลา (input monitoring) และการติ ด ตามความก' า วหน' า ของผลการดําเนินงานเมื่อ
เทีย บกั บ เปSา หมายที่ กํา หนดไว' (Performance monitoring) การวางแผนระบบติดตามในที่นี้จึงเป$น
การสร'างระบบเพื่อที่จะนําไปสู8การปรับปรุงแก'ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให'งานดําเนินต8อไปจนจบ
ตามเวลา และยังจะระบบประเมินผลมาประเมินว8าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส8วนของผลผลิต (output)
และผลลัพธ (outcome) ว8าเป$นไปตามที่เปSาหมายหรือเป$นไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว'ล8วงหน'า
เพียงใด อย8างไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะได'รับผลกระทบจากการจัดทําแผนปฏิบัติการ
นั่นคือ ถ'าได'แผนปฏิบั ติการที่สอดคล'องและเอื้อต8อ การติดตามและประเมินผล ก็ จะทํ าให'ระบบ
ติดตามและประเมินผลทําหน'าที่ของระบบไปได' หากแต8แผนไม8เอื้อต8อการติดตาม เช8น ขาดความ
ชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม8ได'ยึดแผนปฏิบัติการก็อาจทําให'ระบบติดตามและประเมินผล
โดยรวมดังกล8าวมีป3ญหาได'
5.1.1 ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล
ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองส8วนท'องถิ่น
หรือในป3จจุบัน
เรียกว8า “แผนยุทธศาสตร” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรที่ได'กําหนดไว'ได'
โดยจะปรากฏในรูปแบบของรายงานในทุกช8วงของแผนยุทธศาสตร
โดยข'อมูลที่ได'จะถูกส8งไปยัง
“หน8วยติดตามและประเมินผล” หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation) นอกจากนี้ยังทําหน'า
ทีเป$น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล8วงหน'า” (Early Warning System) ว8าองคกรปกครองส8วนท'องถิ่นมี
ยุทธศาสตรที่ดีหรือไม8อย8างไร องคกรปกครองส8วนท'องถิ่นสามารถดําเนินการได'ตามแผนที่เกิดขึ้น
เป$นอย8างไร เพื่อประโยชนต8อการปรับปรุงให'ผลบรรลุผลได'ในทุกช8วงของแผนต8อไปในอนาคต
5.1.2 องคประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล
ระบบของการติดตามและประเมินผลของการพัฒนาท'องถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปด'วยองคประกอบ 3
ส8วนหลัก คือ ส8วนของป3จจัยนําเข'า (Input) ส8วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส8วนของการ
ประเมินผลลัพธ (Output,Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได' ดังนี้
1. ส;วนป8จจัยนําเข,า (Input)คือ ป3จจัยที่องคกรปกครองส8วนท'องถิ่นจะต'อง “มี” เพื่อนําเข'าสู8ระบบ
ติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาองคกรปกครองส8 ว นท'อ งถิ่น อั น ได'แ ก8 แผนยุ ท ธศาสตร ผู'
ประเมิ น ผู' ถู ก ประเมิ น และเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ฯลฯ ซึ่ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช' ใ นการประเมิ น แผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองส8วนท'องถิ่นโดยตนเอง ได'แก8 แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช;ว ย
กํากั บ การจั ด ทํ าแผนยุ ทธศาสตรขององคกรปกครองส;ว นท, อ งถิ่น เปA นการทบทวนว; าการ
จัดทําแผนได,เปAนไปตามกระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม; อย;างไร

-1072. ส;วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช8วงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
ท'องถิ่น ทั้งในระดับองคการบริหารส8วนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารส8วนตําบล ซึ่งได'กําหนด
เป$นการติดตามรายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) ในแต8ละปA โดยการติดตาม
ดังกล8าว เป$นการติดตามผลขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตรว8าเป$นไปตาม
แผนยุทธศาสตรของท'องถิ่นที่กําหนดไว'หรือไม8 ซึ่งในการติดตามขั้นตอนนี้เป$นช8วงที่ทําให'ทราบว8า แผน
ยุทธศาสตรที่กําหนดไว'ดีหรือไม8สามารถวัดได'จริงหรือเปล8า นอกจากนี้การติดตามในทุกช8วงของแผน
ยังสามารถเป$น “สัญญาณเตือนภัยล8วงหน'า”(Early Warning System)ว8าแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว'
สามารถไปตามเปSาหมายที่ตั้งไว'ได'หรือไม8 เพื่อ บุคลากรที่เ กี่ยวข'อง สามารถระดมความคิดในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสู8การบรรลุแ ผนที่กํา หนดไว'ไ ด' โดยการติดตามครั้งนี้
เครื่องมือที่ใช'ในการติดตามผลการดําเนินงานได'แก8 แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองส; วนท, อ งถิ่น ซึ่งประกอบไปด'ว ยการติด ตามการดํ าเนินงานของ
โครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช'จ8ายงบประมาณการติดตามโครงการที่ได'รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนป3ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
3. ส;วนของการประเมินผลลัพธ (Output, Goal) เป$นการติดตามผลช8วงสุดท'ายหรืออาจถูก
เรีย กว8า “การประเมินแผนยุ ท ธศาสตร” ซึ่งจะแสดงให'เ ห็ นว8าเมื่อ สิ้นสุด การดําเนินงานของแผน
ยุทธศาสตรที่ผ8านมาในแต8ละปA ผลที่เกิดขึ้นเป$นไปตามเปSาหมายที่กําหนดไว'หรือไม8 เพื่อเป$นประโยชน
สําหรับ บุคลากร หน8วยงาน และองคกรที่เกี่ยวข'อง และเป$นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของท'องถิ่น
ในแผนต8อไปในอนาคต โดยที่เครื่องมือที่ใช'ในการประเมินผลลัพธ ได'แก8 แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยมีเนื้อหาที่สําคัญในการประเมินได'แก8 ความพึง
พอใจของผู'ที่เกี่ยวข'อง ต8อผลการดําเนินงานขององคกรปกครองส8วนท'องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบ
รายงานแบบที่ 3/2) ความพึงพอใจของผู'ท่ีเกี่ยวข'อง ต8อผลการดําเนินงานในแต8ละยุทธศาสตร และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3)
5.1.3 ความเปAนระบบของการติดตามและประเมินผล
จากองคประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองส8วนท'องถิ่นข'างต'น
สามารถแสดงให'เห็นถึงความเป$นระบบ (Systematic) ของรายงานในระบบติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคกรปกครองส8วนท'องถิ่น โดยในระดับเทศบาล จะมีหน8วยติดตามและประเมินด'วยตนเอง
Self Assessment Unit

-1085.1.4 หน,าที่ของหน;วยติดตาม และประเมินผล (M&E Unit)
หน8วยติดตามและประเมินผลจะมีหน'าที่หลักๆด'วยกัน 3 ประการคือ
1) หน'าที่ในการจัดทําฐานข'อมูล (Database) เป$นหน'าที่ในการรวบรวมข'อมูลที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามแผนงานต8างๆโดยหน8วยติดตามและประเมินผลควรมีหน'าที่โดยตรงในการเก็บและ
รวบรวมข'อมูลในเรื่องของการดําเนินงานของโครงการต8างๆ และการดําเนินงานตามแผนการที่ได'มี
การระบุเอาไว' ตามแบบรายงานที่กําหนด แล'วจัดทําเป$นรายงานภายในเพื่อให'องคกรของตนเองได'
รับรู' รับทราบถึงระดับความสําเร็จของแผนงาน เพื่อใช'ประกอบการตัดสินใจในอนาคต นอกจากนั้น
หน8วยติดตามและประเมินผลในระดับนี้ก็ควรจะมีหน'าที่ในการส8งต8อข'อมูลไปยังหน8วยติดตามและ
ประเมินผลในระดับบน เพื่อใช'ประโยชนต8อไปด'วย
2) หน'าที่ในการวิเคราะหโครงการและตรวจสอบความถูก ต'อ ง (Project analysis and
validation) เมื่อได'มีการรวบรวมข'อมูลแล'ว การวิเคราะหข'อมูลก็เป$นหน'าที่ต8อมาโดยการวิเคราะห
ข' อ มู ล นี้ โดยหน8 ว ยติ ด ตามและประเมิ น ผลจะวิ เ คราะหข' อ มู ล ของตนเองในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานของโครงการและการดําเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว8าได'ดําเนินงานตาม
แผนงานทิศทางของโครงการว8าได'ดําเนินการไปตามเปSาหมายหรือแผนงานที่ได'ระบุไว'หรือไม8 แล'ว
จัดทําเป$นรายงานเพื่อการรับรู'เป$นการภายใน นอกจากนั้น ยัง จัด ส8ง รายงานฉบับ ดัง กล8า วไปยัง
หน8วยติดตามและประเมินผลในระดับบนด'วย
3) หน'าที่ในการเชื่อมโยงกลยุทธ (Strategic Linkage) ลักษณะหน'าที่ในส8วนนี้จะเป$นการประสานกัน
ทั้งในระดับล8างและระดับบนจะเกี่ยวข'องกับการประสานงาน และการจัดการประชุมของผู'ที่มีส8วนเกี่ยวข'อง
ในการทํางานเพื่อให'รับรู'ถึงสถานการณ และความเป$นไปของโครงการและการดําเนินงานตามแผนงานว8า
ควรจะมีการแก'ไขและควรดําเนินการเพิ่มเติมในเรื่องใด นอกจากนั้น หน8วยติดตามและประเมินผลยังต'อง
ทบทวนงานที่ได'ทํามาในช8วงก8อนหน'าโดยการจัดทําในรูปของรายงานประจําปA

-109จัดทําฐานข!อมูล
( Database )

หน!าที่หลักของหน1วย
ติดตามและประเมินผล
(M&E Unit)

วิเคราะห@โครงการ
(Project Analysis)

การเชื่อมโยงกลยุทธ@
(Strategic Linkage)

ภาพที่ 2
หน,าที่หลักของหน;วยติดตามและประเมินผล
5.1.5 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล มีดังนี้
1) องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว8าด'วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส8วนท'องถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดให'มีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท'องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต8งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทํางาน
เพื่ อ ช8 ว ยปฏิ บั ติ งานตามที่ เ ห็ น สมควร ซึ่ ง ควรแสดงไว'ใ นเอกสารแผนพั ฒ นา เพื่ อ เป$ น แนวทางการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนและต8อเนื่อง
2) การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลเป$นการแสดงถึงวิธีการติดตาม และประเมินผลตาม
ยุทธศาสตร และแนวทางการพั ฒนา โดยการกําหนดรู ป แบบที่จะใช'ใ นการติด ตามและ

-110ประเมิน ผลเพื่อตรวจสอบว8าได'ดําเนินการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสู8การปฏิบัติตามเปSาหมาย
ภายใต'ระยะเวลาที่กําหนดไว'หรือไม8และบรรลุตามจุดมุ8งหมายที่กําหนดไว'หรือไม8
3) การกํ า หนดห' ว งเวลาในการติ ด ตามและประเมิ น ผล คณะกรรมการติ ด ตาม และประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นาท' อ งถิ่ น กํ า หนดห'ว งระยะเวลาในการติด ตามและประเมิน ผล โดยคํ า นึง ถึง ความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ควรกําหนดห'วงเวลาในการติดตามระหว8างการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และ
ประเมินผลการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเมื่อดําเนินการแล'วเสร็จในแต8ละปAจะมีการติดตามการ
นําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสู8การปฏิบัติอย8างน' อ ยปA ล ะ1 ครั้ ง แล' ว รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่ง ได' จากการติด ตามและประเมิน ผลต8อ นายกเทศมนตรี เพื่อ ให' นายกเทศมนตรีนํ าเสนอต8 อ สภา
เทศบาลคณะกรรมการพั ฒนาเทศบาล และประกาศผลการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาให'
ประชาชนในท'องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย8างน'อยปAละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปA

ทบทวนผลการ
ทํางาน
กําหนดวิสัยทัศน@

ติดตามและประเมินผล

วิเคราะห@
กําหนดแนวโน!ม

ปฏิบัติตามแผน

กําหนด + จัดลําดับ
เตรียมการสําหรับ
จัดทําแผนปฏิบัติการ

-1115.2 ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช,ในการติดตามประเมินผล

เทศบาลนครอุดรธานีได'มีคําสั่งเทศบาลนครอุดรธานี ที่ 426/2558 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558
เรื่อง แต8งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว8าด'วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส8วนท'องถิ่น พ.ศ.2548 ข'อ 28
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด'วย
(1) นายไกรสิทธิ์
พุฒธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
(2) นายปรีชาพล
คนยัง
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
(3) นายพัฒนา
อินธิชิตร
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
(4) พ.อ.อ.สมุทร
พันทา
ผู'แทนประชาคมชุมชน
กรรมการ
(5) นางจันทรฉาย
เจียมจันทึก ผู'แทนประชาคมชุมชน
กรรมการ
(6) นายชัยพันธุ
ทิพยโยธาดล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
(7) ดร.ประจญ
กิ่งมิ่งแฮ
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรรมการ
(8) นายพีระ
วีระชัย
ผู'ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(9) ดร.ประพันธ
พลแพงขวา ผู'ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(10) นายคณพศ
ตรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาล
กรรมการ
(11) นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป•
ผู'อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการ
มีหน,าที่

1.กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได'จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต8อสภาท'องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท'องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให'ประชาชนในท'องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย8างน'อยปAละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปA ทั้งนี้ให'
ติดประกาศโดยเปTดเผยไม8น'อยกว8าสามสิบวัน
4.แต8งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช8วยปฏิบัติงานที่เห็นสมควร

-112การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร
เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
(พ.ศ.2560 – 2563)
ประเด็นการพิจารณา
ข'อมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองส8วนท'องถิ่น
การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
ยุทธศาสตร ประกอบด'วย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองส8วนท'องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองส8วนท'องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 พันธกิจ
3.6 เปSาประสงคของแต8ละพันธกิจ
3.7 ตัวชี้วัดระดับเปSาประสงค (ตัวชี้วัดรวม)
3.8 จุดมุ8งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)
3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม)
3.10 ผลผลิต / โครงการ
รวม

คะแนน
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รายละเอียดหลักเกณฑ
พิจารณา
1.ข,อมูลสภาพทั่วไป ควรประกอบด'วยข'อมูลดังนี้
ขององคกรปกครอง (1) ข'อมูลทั่วไป เป$นข'อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง
ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและ
ส;วนท,องถิ่น
ทรัพยสิน ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ8มองคกรประชาสังคม กลุ8มธุรกิจ
ท'องถิ่น เป$นต'น หรือข'อมูลอื่นๆ ที่จําเป$นสําหรับการพัฒนาท'องถิ่น
(2) ข'อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท'องถิ่น เป$นข'อมูล โครงสร'าง และ
กระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ
ต8างๆ โครงสร'างผู'บริหารและสมาชิกสภาท'องถิ่นขององคกร
ปกครองส8วนท'องถิ่น เป$นต'น
(3) จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคกรปกครองส8วน
ท'องถิ่น ความมุ8งมั่นอันแน8วแน8ในการวางแผนพัฒนาท'องถิ่น เพื่อให'
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองส8วนท'องถิ่น
(4) การสํารวจและจัดเก็บข'อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท'องถิ่น
หรือการใช'ข'อมูล จปฐ.
(5) การประชุมประชาคมท'องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท'องถิ่น โดยใช'กระบวนการร8วมคิด
ร8วมทํา ร8วมตัดสินใจ ร8วมตรวจสอบ ร8วมรับประโยชน ร8วม
แก'ป3ญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู' เพื่อแก'ป3ญหาสําหรับ
การพัฒนาท'องถิ่นตามอํานาจหน'าที่ขององคกรปกครองส8วน
ท'องถิ่น
ควรประกอบด'วยข'อมูลดังนี้
2.การวิเคราะห
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล'อง
สภาวการณและ
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส8วน
ศักยภาพ
ท'องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองส8วนท'องถิ่น
นโยบายของผู'บริหารท'องถิ่น
(2) การวิเคราะหการใช'ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช' ผลของการบังคับใช' สภาพการณที่เกิดขึ้นต8อการพัฒนา
ท'องถิ่น
(3) การวิเคราะหทางสังคม เช8น ด'านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ป3ญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิป3ญญาท'องถิ่น เป$นต'น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได,
10
(2)

(2)

(2)

(2)
(2)

25
(3)

(2)

(4)
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2.การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

3.ยุทธศาสตร
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองส8วน
ท'องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองส8วน
ท'องถิ่นในเขตจังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ
(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ข'อมูลด'านรายได'ครัวเรือน
การส8งเสริมอาชีพ กลุ8มอาชีพ กลุ8มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ8มต8างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป$นอยู8ทั่วไป เป$นต'น
(5) การวิเคราะหสิ่งแวดล'อม พื้นทีสีเขียว ธรรมชาติต8างๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลต8อ
สิ่งแวดล'อม และการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ป3จจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท'องถิ่น ด'วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส8งผลต8อการดําเนินงาน ได'แก8 S-Strength
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ8อน) O-Opportunity (โอกาส) และ TThreat (อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นป3ญหาและความต'องการของประชาชนเชิงพื้นที่
มีการนําเสนอป3ญหา ค'นหาสาเหตุของป3ญหาหรือสมมติฐานของ
ป3ญหา แนวทางการแก'ไขป3ญหาหรือวิธีการแก'ไขป3ญหา
การกําหนดวัตถุประสงค เพื่อแก'ไขป3ญหา
ควรประกอบด'วยข'อมูลดังนี้
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองส8วนท'องถิ่น สอดคล'องกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล'อมของท'องถิ่น ประเด็นป3ญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล'องกับยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองส8วนท'องถิ่น
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองส8วนท'องถิ่นในเขตจังหวัด
สอดคล'องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล'อมของ
ท'องถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได,
(4)

(4)

(4)

(4)

65
(10)

(10)

3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคล'องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห8งชาติ แผนการบริหารราชการแผ8นดิน นโยบาย / ยุทธศาสตร
คสช. และนโยบายของรัฐบาล

(10)

3.4 วิสัยทัศน

วิสัยทัศน มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองส8วนท'องถิ่น
ต'องการจะเป$นหรือบรรลุถึงอนาคตอย8างชัดเจน สอดคล'องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป$นลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองส8วน
ท'องถิ่น

(5)
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3.5 พันธกิจ

รายละเอียดหลักเกณฑ
พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต'องทําตามอํานาจหน'าที่ของ
องคกรปกครองส8วนท'องถิ่นที่จะนําไปสู8การบรรลุวิสัยทัศน แสดงให'
เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได,
(5)

3.6 เปSาประสงคของ เปSาประสงคของแต8ละประเด็นพันธกิจ มีความสอดคล'องและ
แต8ละประเด็นพันธกิจ สนับสนุนต8อพันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุ8งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(5)

3.7 ตัวชี้วัดระดับ
เปSาประสงค (ตัวชี้วัด
รวม)

ตัวชี้วัดระดับเปSาประสงค (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งที่วัดได'ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของเปSาประสงคโดยรวม เป$นตัวกําหนดว8าผลสัมฤทธิ์
จะเกิดขึ้น โดยรวมในการพัฒนาท'องถิ่น

(5)

3.8 จุดมุ8งหมายเพื่อ
การพัฒนาในอนาคต
(แนวทางการพัฒนา)

จุดมุ8งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) กําหนด
จุดมุ8งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนวทางการพัฒนาที่เกิดจาก
เปSาประสงค พันธกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
ส8วนท'องถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสู8การพัฒนาท'องถิ่นใน
แผนพัฒนาสามปA

(5)

3.9 ตัวชี้วัดและแนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดได'ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของแนวทางการพัฒนา เป$นตัวกําหนดว8าผลสัมฤทธิ์จะ
เกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท'องถิ่น ซึ่งจะนําไปสู8การจัดทํา
โครงการพัฒนาท'องถิ่นในแผนพัฒนาสามปA

(5)

3.10 ผลผลิต /
โครงการ

ผลผลิต / โครงการ เป$นผลผลิตที่เป$นชุดหรือเป$นโครงการที่เป$นชุด
กลุ8ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป$นต'น เพื่อนําไปสู8
การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาท'องถิ่นในแผนพัฒนาสามปA

(5)

รวมคะแนน

100

ภาคผนวก 1
จากการรวบรวมข'อมูลเบื้องต'น ได'นํามาวิเคราะหข'อมูลป3ญหาและความต'องการของประชาชนในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล ระยะ 4 ปA (พ.ศ.2560-2563)
สามารถแยกประเด็นป3ญหาในแต8ละด'านได' ดังนี้
ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 สภาพป8ญหา
• จากการขยายตัวของเขตเมืองทําให'ระบบโครงข8ายถนนยังไม8สามารถตอบสนองความต'องการในการ
เดินทางของประชาชนที่ต'องการความสะดวกสบายได' เกิดป3ญหาด'านการจราจรติดขัด การขาดวินัย
จราจร การขาดการวางแผนในการจัดระบบจราจร และสภาพถนนบางเส'นทางเกิดการชํารุด
เนื่องจากการใช'งานมาเป$นเวลานาน ถนนบางเส'นทางมีน้ําท8วมขังเมื่อถึงฤดูฝนทําให'สภาพถนนชํารุด
• ถนนบางเส'นทางยังเป$นถนนลูกรังทําการการเดินทางสัญจรของประชาชนไม8ได' รับความสะดวก
• สภาพภูมิทัศนโดยรวมของเทศบาลนครอุดรอุดรธานี ตามพื้นที่ริมถนน เกาะกลางถนน และพื้นที่
สวนสาธารณะ ตลาด สถานีขนส8ง และอาคารสถานที่สําคัญยังต'องมีการวางแผนเพื่อจัดระเบียบให'
มีภูมิทัศนที่ดีอย8างต8อเนื่อง

* ข'อมูลอ'างอิง: โครงการ/กิจกรรม แผนชุมชน ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2559 , เวทีประชาคมภายใน
ชุมชนจํานวน 4 เขต 103 ชุมชน , สรุปผลการจัดเก็บข'อมูลพื้นฐาน ปA 2558 ระดับตําบล/เทศบาลนคร
อุดรธานี , เวทีรับฟ3งความคิดเห็นและข'อเสนอแนะการปฎิรูป ห'องประชุมอําเภอเมืองอุดรธานี : วันที่ 9
เมษายน 2558 , สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี , แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 4 ปA , แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี 5 ปA พ.ศ. 2558-2561, ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ คณะอนุกรรมการรับฟ3งความ
คิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี ประธานสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

-1/2• ระบบสาธารณูปโภคด'านระบบระบายน้ํา/รางระบายน้ํา/ท8อระบายน้ํา/และบ8อพักน้ําในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานียังไม8ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากเมื่อถึงฤดูฝนจะประสบป3ญหาการระบายน้ําไม8ทันเนื่องจาก
มีขยะและสิ่งปฏิกูลไปอุดตันในท8อและรางระบายน้ําทําให'ถนนมีน้ําขังและบางพื้นที่น้ําท8วม และ
ลักษณะสภาพทางภูมิศาสตรเป$นมีลักษณะเป$นที่ราบลุ8มน้ําท8วมถึงหรือคล'ายแอ8งกะทะจึงทําให'เกิด
ป3ญหาน้ําท8วมขึ้น
• เนื่องจากเทศบาลนครอุดรธานีเป$นศูนยกลางของเศรษฐกิจทําให'มีการขยายตัวของเขตเมืองอย8าง
รวดเร็ว ทําให'มีการสร'างบ'านพักอาศัย อาคารพาณิชยและตึกแถวเพิ่มขึ้น ส8งผลให'เกิดป3ญหา
ประชาชนสร'างที่อยู8อาศัยและอาคารโดยไม8ปฏิบัตไิ ปตามประกาศผังเมืองรวมทําให'การพัฒนาพื้นที่ใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานีไม8ได'รับความร8วมมือเท8าที่ควร
• ระบบสาธารณูปโภค ได'แก8 ไฟฟSาและประปา คาดว8ามีความเสี่ยงต8อการขาดแคลนเนื่องจากป3จจัย
ภายนอก คือ ปริมาณน้ําต'นทุนมีน'อยจากภาวะภัยแล'งที่มีมาอย8างต8อเนื่อง (ตั้งแต8ปA 2554 ) และ
ประชากรแฝงที่เพิ่มขึ้นตามการพัฒนา ขยายตัวของภาคการศึกษา ธุรกิจท8องเที่ยว
• ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีบางครัวเรือนไม8มีนํา้ และน้ําสะอาดใช'เพียงพอ
1.2 ความต,องการของประชาชน/แนวทางแก,ไขป8ญหาด,านโครงสร,างพื้นฐาน
•
•
•
1.3

ด'านสาธารณูปโภคประปา ระบบระบายน้ํา/รางระบายน้ํา/ท8อระบายน้ํา/และบ8อพักน้ํา
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไฟฟSาสาธารณะประโยชน
ศักยภาพของเทศบาลนครอุดรธานี

เทศบาลนครอุดรธานี มีการพัฒนาโครงสร'างพื้นฐานที่จะพัฒนาตัวเองไปสู8การเป$นศูนยกลาง
การคมนาคมขนส8งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอย8างรวดเร็ว จะเห็นได'จาก ผลิตภัณฑมวลรวม
ของจังหวัด (GPP) และรายได'เฉลี่ยต8อหัวที่เพิ่มขึ้นต8อเนื่อง รวมถึง การที่มีสนามบินเป$นอินเตอรเนชั่นแนล
แอรพอรท ที่มีเที่ยวบินระหว8างประเทศบินมาลงที่สนามบิน เที่ยวบินภายในประเทศ มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย8าง
ต8อเนื่องเพียงพอต8อการเจริญเติบโตของจังหวัด ปริมาณการส8งสินค'าและคน ผ8านทางอากาศก็มีตามการ
เพิ่มขึ้นของเที่ยวบิน พร'อมกันนี้ จากโอกาสที่การขนส8งระหว8างประเทศจะขยายตัวตามเส'นทางหมายเลข 8
และสะพานข'ามแม8น้ําโขงแห8งที่ 3 การขนส8งตามเส'นทางที่เชื่อมต8อกับประเทศเพื่อนบ'านตามเส'นทาง
หมายเลข 8 โดยเฉพาะอย8างยิ่ง ประเทศลาวก็จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
ก็ได'รับการส8งเสริมจากรัฐบาลที่สนับสนุนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีให'เป$นศูนยกลางการค'าและบริการ
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สินค'าเชื่อมโยงไปสู8กลุ8มประเทศอินโดจีน
2. ดานเศรษฐกิจ/เศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง
2.1 สภาพป8ญหา
• ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีบางคนยังมีอาชีพและรายได'ที่ไม8ผ8านเกณฑ
• บางครัวเรือนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีขาดการออมเงินในครัวเรือน
• ขาดการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท'องถิ่น (ด'านการเกษตรและแหล8งน้ํา) ในชุมชน
รอบนอกที่มีพื้นที่และแหล8งน้ําทําการเกษตร ควรดําเนินการให'มีการจัดทําแผนพัฒนาอย8างชัดเจนเพื่อให'
สอดคล'องกับนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองความต'องการของประชาชน
• ประชาชนมีหนี้นอกระบบ
• เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําให'แรงงานต8างถิ่นและแรงงานต8างด'าวเดินทางเข'ามาทํางานใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานีมากขึ้นทําให'เกิดป3ญหาว8างงานของประชาชนในพื้นที่
• จากนโยบายการค'าเสรีเพื่อรองรับการเข'าสู8ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบต8อการแข8งขันทางการค'าใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี
• ผู'ค'ารายย8อยที่ไม8มีพื้นที่ในการจําหน8ายสินค'าจะวางผลผลิตและสินค'าบนถนนและทางเดินเท'า ทําให'
เกิดความไม8เป$นระเบียบและแออัด ไม8สะดวกต8อการสัญจร
2.2 ความต,องการของประชาชน/ แนวทางแก,ไขป8ญหาด,านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตร
อุตสาหกรรม พาณิชยและการท;องเที่ยว
• การเสริมสร'างรายได'และการส8งเสริมอาชีพในรูปแบบต8างๆ อาทิ การนวดแผนไทย งานหัตถกรรม
การทําอาหารและขนมไทย งานเกี่ยวกับการฝAมือในสาขาต8างๆ งานศิลปะ การเลี้ยงปลาดุกในบ8อซีเมนต
เป$นต'น
• จัดตั้งระบบศูนยข'อมูลรวมด'านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยและการท8องเที่ยว
• สร'างระบบตรวจสอบและควบคุมการผลิต เพื่อปSองกันปริมาณสินค'าเกินความ ต'องการของตลาด
• ให'มีการคุ'มครองผลิตภัณฑเกษตร รวมทั้งการอุตสาหกรรมชุมชนขนาดย8อม
• เพิ่มประสิทธิภาพด'านการบังคับใช'กฎหมายสวัสดิการแก8ผู'ใช'แรงงาน ทั้งการคุ'มครองแรงงาน
สวัสดิการสังคม สิทธิ ค8าจ'างแรงงาน ลดการเอาเปรียบแรงงาน ป3ญหาแรงงานต8างด'าว

-1/4• ปฏิรูปกฎหมายที่สอดคล'องกับสถานการณแรงงานในป3จจุบัน รวมทั้งแรงงานต8างชาติ
• ให'มีองคกรส8งเสริมและพัฒนาฝAมือแรงงานที่ครอบคลุมทั้งประเทศ อบรมอาชีพในชุมชน ส8งเสริมให'มี
การพัฒนาฝAมือแรงงาน
• มีการตรวจสอบและควบคุมอย8างทั่วถึง
• การจัดระบบและแผนการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรอย8างทั่วถึง และมีใช'ตลอดปA
2.3 ศักยภาพของเทศบาลนครอุดรธานี
ผลิตภัณฑมวลรวม (จีดีพี) ของจังหวัดอุดรธานี ปA พ.ศ. 2557 อยู8ที่ 94,000 บาท เป$นอันดับ 3
ของภาคอีสาน รองจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก8น และเป$นอันดับ 25ของประเทศ ประชาชน
มีรายได'เฉลี่ยต8อคนต8อปA 75,000 บาท สูงกว8าภาคอีสานเฉลี่ยที่ 48,000 ต8อคนต8อปA โดยจีดีพี มีแนวโน'ม
เพิ่มขึ้นต8อเนื่องจากการขยายตัวของการค'า การลงทุน การผลิต และการบริการ โครงสร'างเศรษฐกิจ
สําคัญของอุดรธานี คือ การค'าปลีก-ส8ง, เกษตรกรรม, การบริการ, อสังหาริมทรัพย และอุตสาหกรรม
โดยมีนิคมอุตสาหกรรมอันดับที่ 56 ของประเทศ และมีสนามบินศักยภาพสูง มีเที่ยวบินขึ้น-ลง รับ-ส8ง
ผู'โดยสารมากที่สุดในภาคอีสาน ถือว8าเป$นฐานการคมนาคมขนส8งออกทางอากาศ เชื่อมโยงไปสู8กลุ8ม
ประเทศอินโดจีน และเป$นจุดแรกในการกระจายสินค'าไปยังภูมิภาคใกล'เคียง และประเทศในอนุภาคลุ8ม
แม8น้ําโขง เป$นศูนยกลางของการเงินและการค'ากับประเทศลาว ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม
3. ดานสังคม (ประเด็นที่อยู1อาศัย/ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย$สิน/คุณภาพชีวิต)
3.1 สภาพป8ญหา
• การเกิดความแออัดด'านที่อยู8อาศัยเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง เกิดความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล'อม การบุกรุกที่ดินของประชาชนเนื่องจากขาดการจัดการด'านที่ดินอย8างเหมาะสม ทําให'ไม8
สามารถรองรับการอยู8อาศัยของกลุ8มผู'ด'อยโอกาส ชุมชนแออัด รวมทั้งชุมชนผู'มีรายได'น'อย ให'มีที่อยู8
อย8างเหมาะสมเกิดความมั่นคงในการอยู8อาศัย
• บางครัวเรือนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีไม8มีความมั่นคงในที่อยู8อาศัย และบ'านมีสภาพไม8คงทนถาวร
• ในการที่เทศบาลนครอุดรธานีเป$นศูนยกลางการเชื่อมโยงทั้งด'านเศรษฐกิจ การค'า และการศึกษาส8งผล
ให'ประชากรต8างถิ่นรวมถึงแรงงานต8างด'าว ที่ลักลอบเข'ามาอย8างผิดกฎหมายเข'ามาอาศัยอยู8เป$นจํานวน
มาก ส8งผลให'เกิดป3ญหาสังคมหลายด'าน เช8น ป3ญหาชุมชนแออัด ป3ญหาการพนัน และป3ญหายาเสพติด
โดยสถานการณป3ญหายาเสพติดของเทศบาลนครอุดรธานี อยู8ในระดับปานกลางสามารถควบคุมได' แม'ว8า
เทศบาลนครอุดรธานีไม8ได'มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ'าน
แต8มีพื้นที่ติดกับจังหวัดชายแดน คือ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย โดยการลักลอบลําเลียงยาเสพติด
จะเป$นประชาชนจากประเทศเพื่อนบ'าน ที่ได'เดินทางเข'ามาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ไม8ต่ํากว8าวันละ
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เครื่องบิน รวมทั้งมีกลุ8มผู'ค'า/ผู'เสพในจังหวัดได'เดินทางข'ามไปซื้อยาเสพติด (ยาบ'า) จากฝ3\งประเทศเพื่อน
บ'าน เพื่อมาเสพ รวมทั้งจําหน8าย โดยกลุ8มเปSาหมายของการแพร8ระบาดที่น8าเป$นห8วง คือ กลุ8มเยาวชน/
นักเรียน/นักศึกษา เป$นกลุ8มเสี่ยงต8อป3ญหายาเสพติดมากที่สุดในขณะนี้ และส8งผลกระทบต8อป3ญหาด'าน
การก8อคดีอาชญากรรมที่มีผลต8อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
อุดรธานีตามมา ได'แก8 ปล'นทรัพย ลักทรัพย ข8มขืนกระทําชําเรา
• บางครัวเรือนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ไม8มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
• บางครัวเรือนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ครอบครัวขาดความอบอุ8น
• สื่อสังคมออนไลน ทําให'พฤติกรรมของเยาวชนเปลี่ยนแปลงไป
• มีการพนันระบาด รวมถึงการค'าของเถื่อน
• ประชาชนขาดจิตสาธารณะและสํานึกรักบ'านเกิด ขาดระเบียบวินัย ทําให'เกิดป3ญหาสังคม เช8น รถซิ่ง
เมาสุรา
• บางครัวเรือนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีขาดการจัดบ'านเรือนที่เรียบร'อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ
• เทศบาลนครอุดรธานีมีโครงสร'างประชากรเข'าสู8สังคมสูงอายุตามประชากรในเขตเทศบาลในปA 2558 มี
จํานวนประชากร 132,106 คน มีผู'สูงอายุ (60ปAขึ้นไป) จํานวน 23,882 คน คิดเป$นร'อยละ 18.08 ซึ่งทํา
ให'ประชากรผู'สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเข'าสู8สังคมสูงวัยอย8างสมบูรณอาจส8งผลกระทบทําให'เกิด
ป3ญหาในด'านต8างๆ โดยเฉพาะด'านแรงงานและคุณภาพชีวิตผู'สูงอายุ ด'านสุขภาพ การมีรายได'ไม8เพียงพอ
ต8อการดําเนินชีวิตประวัน
3.2 ความต,องการของประชาชน / แนวทางการแก,ไขป8ญหาด,านสังคม
การทําความสะอาด จัดแต8งภูมิทัศนให'ชุมชนน8ามอง
การดูแลออกเยี่ยมผู'สูงอายุ ผู'ด'อยโอกาส
การให'ความรู'ปลูกจิตสํานึกให'รู'ถึงพิษภัยของยาเสพติดและการก8ออาชญากรรม
การจัดกิจกรรมกีฬาและวันสําคัญ
ให'มีกล'องวงจรปTดในการดูแลปSองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ส8งเสริมให'เด็ก เยาวชน สตรี ผู'สูงอายุ ผู'พิการและผู'ด'อยโอกาส เข'าถึงสวัสดิการของรัฐ
อย8างทั่วถึงและเป$นธรรม
• ส8งเสริมการจัดตั้งชุมชนเข'มแข็ง และการจัดตั้งกองทุนชุมชน
• ให'มีกฎหมายรับรองสิทธิทั้งเด็กเยาวชน สตรี ผู'สูงอายุ ผู'พิการ และผู'ด'อยโอกาส มีความเสมอภาคโดย
เท8าเทียมกัน ไม8เลือกปฏิบัติ
•
•
•
•
•
•
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ครอบครัว
• ส8งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู'สูงอายุ ผู'พิการและผู'ด'อยโอกาสอย8างจริงจัง
3.3 ศักยภาพของเทศบาลนครอุดรธานี
นโยบายของคณะผู'บริหารเทศบาลนครอุดรธานีเป$นอีกศักยภาพหนึ่งที่แสดงให'เห็นถึงวิสัยทัศนและ
เปSาหมายในการพัฒนาด'านสังคมอย8างชัดเจน ตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล'องกับความต'องการ
ของประชาชนที่แถลงนโยบายการบริหารงาน 10 ประการนโยบายที่เด8นชัด ในเรื่องการพัฒนาด'านสังคม
ดังนี้
1. ส;งเสริมสวัสดิการพื้นฐานทุกด,านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
เปSาหมายเพื่อแก'ไขป3ญหาของเมืองที่เกิดความแออัด ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล'อมและการย'ายที่อยู8
อาศัยจากการบุกรุกที่ดินของประชาชน เนื่องจากขาดการจัดการด'านที่ดินอย8างเหมาะสม ที่จะสามารถ
รองรับการอยู8อาศัยของกลุ8มผู'ด'อยโอกาส ชุมชนแออัด รวมทั้งชุมชนผู'มีรายได'น'อย ให'มีท่อี ยู8อาศัยอย8าง
เหมาะสม เกิดความมั่นคงในการอยู8อาศัย ส8งเสริมการออมทรัพย ช8วยลดภาระค8าใช'จ8ายในการเดินทาง
และค8าใช'จ8ายการย'ายชุมชนไปอยู8ในที่ใหม8 ซึ่งห8างไกลจากเมือง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนให'ดีขึ้นอย8างยั่งยืน
2. สนับสนุนการมีส;วนร;วมจากประชาชนและทุกภาคส;วนเพื่อเสริมสร,างศักยภาพองคกรให,
เข,มแข็ง
เปSาหมายเพื่อให'เกิดการมีส8วนร8วมในการทํางานร8วมกันของประชาชนในชุมชนในด'านการพัฒนา
การดําเนินงานให'มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป$นการสร'างโอกาสให'ประชาชน ผู'ด'อยโอกาสในสังคมให'สามารถ
เข'าถึงระบบบริการสาธารณะที่ทั่วถึงและเป$นธรรม ตลอดจนการปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดล,อมให,น;าอยู;เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปSาหมาย เพื่อเสริมสร'างความตระหนักทางด'านสิ่งแวดล'อม รวมทั้งการดําเนินกิจกรรม และการปรับ
พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของประชาชนในท'องถิ่น เพื่อลดป3ญหามลภาวะในเขตเมืองนํามาสู8การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม จัดให'มีมาตรการปSองกันและการเตือน
ภัย กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช8น อุทกภัย ภัยแล'ง ธรณีพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ตลอดจนดําเนินการให'ความช8วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร'อนของประชาชนอย8างรวดเร็ว
ทันเหตุการณ ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศนเมืองให'สวยงามเพื่อความเป$นระเบียบเรียบร'อยและรองรับการ
ท8องเที่ยว
4. สนับสนุนพลังสังคมและพลังชุมชน สร,างภูมิคุ,มกันที่เข,มแข็งและดําเนิน มาตรการต;อต,านสาร
เสพติดทุกประเภท
ป3ญหาการแพร8ระบาดของสารเสพติดเป$นป3ญหาสําคัญระดับประเทศที่ต'องเร8งรัดแก'ไขและเฝSาระวัง
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และด'านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งยังคงเป$นวาระแห8งชาติ ถือเป$นนโยบายสําคัญที่ต'องดําเนินการอย8าง
ต8อเนื่องและจริงจัง โดยจําเป$นต'องอาศัยความร8วมมือจากทุกภาคส8วนในการขับเคลื่อนนโยบายต8อต'านยา
เสพติด พัฒนาองคความรู'เกี่ยวกับสารเสพติด และพัฒนารูปแบบและกระบวนการดําเนินงานที่เหมาะสม
กับกลุ8มเปSาหมาย และเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย ขจัดป3ญหาดังกล8าวให'หมดไป
นอกจากนี้ เทศบาลนครอุดรธานียังได'รับรางวัลในด'านบริการสังคมที่แสดงให'เห็นถึงศักยภาพขององคกร
พอสังเขป ดังนี้
1. รางวัล 1 ใน 1,000 เมืองระดับโลกรณรงคพิทักษคุณภาพชีวิตและสุขภาพคนเมืองจากหน8วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข ปA พ.ศ. ที่ได'รับ 2553
2. รางวัลเมืองนําร8องการพัฒนาชุมชนแออัดในประเทศไทย จากองคการสหประชาชาติ ปA ค.ศ. 2005
(UNESCAP) ปA 2005
3. รางวัลดีเด8นระดับภาค เทศบาลน8าอยู8อย8างยั่งยืน ประจําปA พ.ศ. 2548 จากกรมส8งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล'อม ร8วมกับสถาบันสิ่งแวดล'อมไทย
4. รางวัลองคกรปกครองส8วนท'องถิ่นที่มีความเป$นเลิศด'านความโปร8งใสและส8งเสริมการมีส8วนร8วมของ
ประชาชน ประจําปA พ.ศ. 2550 จากสถาบันพระปกเกล'า

4.ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 สภาพป8ญหา
• การวิจัยและพัฒนาด'านศึกษา/สังคม/วัฒนธรรม/เศรษฐกิจสินค'า และการลงทุนมีน'อย ไม8เพียงพอ
ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
• วัฒนธรรมต8างชาติหลั่งไหลเข'ามาโดยขาดการควบคุม
• การพัฒนาด'านการศึกษาจังหวัดอุดรธานียังขาดการเชื่อมโยงกับการขยายตัวทาง เศรษฐกิจอย8าง
สูง ด'านการค'า การลงทุน อุตสาหกรรมการผลิต การท8องเที่ยว และการบริการต8างๆ เกิดขึ้น
มาก ส8งผลต8อการเกิดการจ'างงานในจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานีเป$นศูนยกลาง
การศึกษาของจังหวัดอุดรธานี จึงต'องคํานึงถึงการพัฒนาระบบการศึกษาที่สามารถตอบโจทย
การพัฒนาด'านธุรกิจได'
• มีบางครัวเรือนไม8ผ8านเกณฑในการไม8ดื่มสุรา (ยกเว'นการดื่มเป$นครั้งคราว) และการสูบบุหรี่
4.2 ความต,องการของประชาชนแนวทางการแก,ไขป8ญหา ด,านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค;านิยม และจริยธรรม
• จัดตั้งสภาการศึกษาในระดับท'องถิ่นและระดับจังหวัด
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การกําหนดหลักสูตรเป$นอํานาจของสภาการศึกษาท'องถิ่นและจังหวัด
• พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการจัดการศึกษาทุกกลุ8มอายุรวมทั้ง ผู'สูงอายุ สตรี
และกลุ8มผู'ด'อยโอกาสอย8างทั่วถึง
• ให'มีการปฏิรูประบบการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให'มีคุณธรรม
จริยธรรม และกระบวนการถ8ายทอดองคความรู'และทักษะชีวิตได'
• ให'ประชาชนมีส8วนร8วมในการพัฒนาหลักสูตรการติดตามและประเมินโรงเรียนอย8างเข'มข'น
• สร'างเสริมค8านิยมความเข'มแข็งสถาบันครอบครัว ชุมชน ในการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมและ
จริยธรรม
• ส8งเสริมความเข'มแข็งทางศาสนา สถานศึกษาและองคกรที่เกี่ยวข'อง
• ส8งเสริมค8านิยมศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมไทยให'ยั่งยืน ทั้งด'านการพัฒนาและการอนุรักษ ให'มีใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ ด'านค8านิยม ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ให'ปรากฏได'ในทุกชุมชน
4.3 ศักยภาพของเทศบาลนครอุดรธานี
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุดธานีทําให'จะมีนักลงทุนต8างชาติเพิ่มมากขึ้น
โอกาสในเรื่องของการศึกษาจะทําให'นักลงทุนเข'ามาเปTดโรงเรียนต8างชาติมากยิ่งขึ้นรวมถึงโรงเรียน
หลักสูตรนานาชาติมากยิ่งขึ้นรวมถึงโรงเรียนหลักสูตรเฉพาะทางและผู'คนต8างชาติที่หลากหลาย จะทําให'
เด็กไทยมีโอกาสในการเรียนรู'ทางภาษามากยิ่งขึ้น เนื่องจากเทศบาลนครอุดรธานีเป$นศูนยกลางการศึกษา
และมีศักยภาพเพื่อรองรับบริการสาธารณะด'านการศึกษา โดยมีเปSาหมาย คือ การพัฒนาการศึกษา
เยาวชน
และยังได'มีการวางหลักสูตรการศึกษาเพื่อเยาวชน โดยได'มีการนําร8องทดลองหลักสูตรการเรียนแบบ
คู8ขนาน คือ เรียนวิชาปกติในสายสามัญควบคูไ8 ปกับวิชาชีพในนามอาชีวะ ซึ่งเมื่อจบหลักสูตร นักเรียนจะ
ได'รับวุฒิบัตรทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและใบประกาศวิชาชีพ(ปวช.)
เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การศึกษาต8อ หรือนําความรู'ที่มีไปประกอบอาชีพได'หากไม8ได'ศึกษาต8อในระดับที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ จังหวัดอุดรธานีมีประเพณี วัฒนธรรมและสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรที่เป$นอัตลักษณ
หลายอย8าง อาทิ
∗
∗
∗
∗
∗

งานประจําปAทุ8งศรีเมือง มหกรรมโฮมพาแลง แดนผ'าหมี่ขิด
งานฉลองเจ'าปูZย8า อําเภอเมืองอุดรธานี
พิธีบวงสรวงพระธาตุโพนทอง สืบสานประเพณีไหว'สา พระธาตุโพนทอง
พระอนุสาวรียพลตรีพระเจ'าบรมวงศเธอกรมหลวงประจักษศิลปาคมพลตรี
พิพิธภัณฑเมืองอุดรธานี
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5.1 สภาพป8ญหา
• การเจ็บปZวยในโรคที่สําคัญเพิ่มขึ้น เช8น โรคไข'หวัดใหญ8 โรคไข'เลือดออก โรคติดต8อทาง
เพศสัมพันธ
• มีครัวเรือนกินอาหารไม8ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได'มาตรฐาน
• คนในครัวเรือนมีการใช'ยาเพื่อบําบัดบรรเทาอาการเจ็บปZวยเบื้องต'น ไม8ถูกต'องตามเกณฑมาตรฐาน
1.2 ความต,องการของประชาชนแนวทางแก,ไขป8ญหาด,านสารณสุขและคุณภาพชีวิต
• การออกกําลังกายเพื่อส8งเสริมการมีสุขภาพที่ดี (การส8งเสริมกิจกรรมและการ สนับสนุนเครื่องออก
กําลังกาย)
• การตรวจสุขภาพและการเฝSาระวังโรคติดต8อสําคัญ
∗ การกระจายคุณภาพด'านสาธารณสุขสู8ประชาชน
∗ ให'ระบบสวัสดิการสาธารณสุข การคุ'มครองสิทธิ์ การรักษาพยาบาล และคุณภาพการให'บริการ
แก8ประชาชนทุกกลุ8มอย8างเท8าเทียมกัน
∗ ส8งเสริมการออกกําลังกายการเล8นกีฬาเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นในระดับชุมชนและท'องถิ่น
∗ การพัฒนาโรงพยาบาลขนาดเล็กในท'องถิ่นให'ทันสมัยทั้งเครื่องมือและระบบบริการ
5.3 ศักยภาพของเทศบาลนครอุดรธานี
ตลอดเวลาที่ผ8านมา เทศบาลนครอุดรธานีได'มีการจัดบริการและพัฒนางานด'านการแพทยและ
การสาธารณสุขมาอย8างต8อเนื่องเพื่อให'การดูแลสุขภาพอนามัยให'แก8ประชาชนเป$นไปอย8างทั่วถึง มีการ
จัดตั้งศูนยบริการสาธารณสุขกระจายอยู8ทั่วทุกมุมเมืองทั้ง 4 เขต เพื่ออํานวยความสะดวกให'ประชาชนใน
พื้นที่ต8างในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
6. ดานสิ่งแวดลอมและพื้นที่สีเขียว
6.1 สภาพป8ญหา
• ป3ญหามลภาวะในชุมชน เช8น ขยะ ฝุZนละอองในอากาศ
• มีครัวเรือนไม8ถูกรบกวนจากมลพิษไม8ผ8านเกณฑมาตรฐาน
• ปริมาณขยะและสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปAอาจส8งผล
• ให'มีป3ญหาด'านการจัดการขยะและน้ําเน8าเสีย
• พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีการใช'บริการของประชาชนเป$นจํานวนมาก อาจเกิดป3ญหา
ด'านการเสื่อมโทรมของพื้นที่และอาจไม8เพียงพอต8อความต'องการของประชาชน
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• การกําจัดขยะสิ่งปฏิกูลเพื่อไม8ให'น้ําเน8าเสีย การคัดแยกขยะขยะรีไซเคิล
• การปลูกต'นไม'เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
• เพิ่มการบังคับใช'กฎหมายด'านการอนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมาย การจัดระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรปZาไม' ที่ดินและสัตวปZาอย8างครอบคลุม
• ให'ประชานมีส8วนร8วมในการตรวจสอบและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม มีกฎหมาย
คุ'มครองตามสิทธิ์
6.3 ศักยภาพของเทศบาลนครอุดรธานี
เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทําให'อัตราการอุปโภคและบริโภคของประชาชน เพิ่มสูงขึ้นทําให'ขยะ
เพิ่มขึ้นเห็นได'จากจํานวนปริมาณขยะในปA 2558 ที่มีถึง 254.509 ตัน/วัน เพิ่มขึ้นจากปA 2557 5.06 ตัน/วัน
เทศบาลนครอุดรธานีเห็นอัตราเสี่ยงที่จะทําให'เกิดป3ญหาในอนาคต ที่ผ8านมาจึงมีการปรับปรุงพัฒนาระบบและ
การจัดการขยะมาโดยตลอด ทั้งการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป การจัดการขยะอินทรีย และการจัดการขยะมี
พิษ ขยะติดเชื้อ และได'มีการก8อสร'างอาคารศูนยบริการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งได'รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม ให'ดําเนินการจัดสร'างศูนย
กําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวมในกลุ8มพื้นที่ท่ี 7 ซึ่งประกอบไปด'วยจังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลําภู
อุดรธานี นครพนม สกลนครและบึงกาฬ ทําหน'าที่หลักในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในกลุ8มจังหวัดเพื่อแก'ไข
ป3ญหาสิ่งแวดล'อมต8างๆที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้ออย8างเป$นระบบครบวงจรตั้งแต8ระบบการรวบรวม การเก็บขน
และการกําจัดขยะมูลฝอย

-1/11สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล
นครอุดรธานีระยะ 4 ปH (พ.ศ.2560-2563)
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห,องคริสตัลทxอป ชั้น 6
โรงแรมประจักษตรา ดีไซน โฮเทล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กลุ1มที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน
ป8ญหา
∗ ป3ญหาถนนภายในเขตเทศบาลบางแห8งมีการจัดการจราจรที่ไม8สอดคล'องกับสภาพการจราจรป3จจุบันที่
ขัดมากใน มีจํานวนยานพาหนะเพิ่มขึ้น เช8น บริเวณทางข'ามรถไฟหน'าตลาดหนองบัว การจราจรติด
ช8วงเวลาเร8งด8วน
∗ การบังคับใช'กฎหมายการจราจรในบางพื้นที่ยังไม8เข'มงวดเพียงพอ เช8น การจอดรถในพื้นที่ห'ามจอด
ควรส8งเสริมวินัยจราจรให'แก8ประชาชน
∗ คุณภาพน้ําประปา
∗ ไฟฟSาดับทุกทีที่ฝนตก
∗ ความล8าช'าในการซ8อมแซมถนน
∗ ระบบขนส8งมวลชนยังไม8ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
∗ เรือนจําที่อยู8ใจกลางเมือง
∗ ขาดการบูรณาการระหว8างหน8วยงาน
ความต,องการ/แนวทางการแก,ไขป8ญหา
∗ ต'องการให'เทศบาลเป$นเจ'าภาพในการประสานงานระหว8างหน8วยงาน ตํารวจ ประปา ไฟฟSา โทรศัพท
∗ ปSายจราจร และเครื่องหมายบนถนน (ทางเข'าประปา)
∗ การบังคับใช'กฎหมายที่เข'มแข็ง
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ป8ญหา
∗ ภาคการเกษตรตกต่ําเนื่องจากป,ญหาภัยแลงวงเล็บสินคาเกษตรนโยบายการอุดหนุนสินคา
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

เกษตรลดลง
ว!างงานคาอุปโภคบริโภคนอยกําลังซื้อนขายสิน/รายไดนอย/
มีหนี้ในระบบและนอกระบบ
มียาเสพติดยาบาและโจรขโมย
มีแรงงานต!างดาวที่ค!าแรงถูกเขามาในเขตเมืองและแรงงานแอบแฝงไม!ถูกกฎหมายและทัศนคติ
ดานการอพยพแรงงาน
ที่จอดรถในสนามบินไม!เพียงพอ
เขตพืน้ ที่วางขายของแบบบางพื้นที่จราจร
คาขายไดนอยเนื่องจากมีหางสรรพสินคามากเกินไป
เอกชนและประชาชนไม!กลาลงทุน
การจัดมีการจัดแสดงสินคาที่ทุ!งศรีเมืองบ!อยมากทําใหรานคาขายของไม!ได
ตํารวจตั้งด!านบ!อยเกินไปทําใหลูกหลานเยาวชนไดรับผลกระทบไม!ออกไปทํามาหากิน
ไม!มีความพรอมดานงบประมาณ
ไม!มีพื้นที่ทําการเกษตรพอเพียง

∗ ประชาชนยังขาดความรู'ความเข'าใจให'ถ8องแท'เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติความ
ต'องการ /แนวทางการแก'ไขป3ญหา
∗ อยากให'มีรายได'สูงขึ้น
∗ ต'องการให'ทุกคนมีงานทํา
∗ ต'องการให'จัดระเบียบการวางจําหน8ายสินค'า
∗ ต'องการตลาดรองรับสินค'าของชุมชน
∗ ให'พัฒนาฝAมือแรงงานให'มีประสิทธิภาพ
∗ เสนอให'มีโครงการให'ความรู'ชุมชนเช8น การเลี้ยงแมงดานา พืชผักลอยฟSา สวนครัวกระถาง
∗ เสนอให'มีการรับ-ส8งรถเข'าสนามบินหรือรถประจําทางเข'าสนามบิน
∗ จัดโซนนิ่งขายสินค'าขายถนนคนเดินและตลาดร8มเขียว
∗ หากิจกรรมปลูกจิตสํานึกให'ชุมชนเกิดความรักสามัคคีแก'ไขป3ญหาร8วมกัน
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∗ จัดตั้งรวมกลุ8มผลิตและแปรรูปสินค'า
∗ จัดอบรมให'ความรู'ด'านเศรษฐกิจพอเพียงให'เหมาะกับชุมชนเมืองให'ชุมชนเห็นความสําคัญของหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและความรู'จักการออม
∗ จัดโซนนิ่งและควบคุมแหล8งบันเทิง
กลุ!มที่ 3 ดานสังคมและธรรมาภิบาล
ป8ญหา
∗ จํานวนประชากร และประชากรแฝงในเขตเทศบาลมีมากขึ้นส8งผลให'เกิดความแออัดและไม8เพียงพอของ
ที่อยู8อาศัย
∗ การก8อสร'างที่อยู8อาศัยเช8นคอนโด ไม8คํานึงถึงจุดจอดยานพาหนะส8งผลให'มีการจอดตามริม ถนนทําให'
การจราจรไม8สะดวก
∗ การจัดการขยะของที่อยู8อาศัยไม8มีประสิทธิภาพ
∗ มีการสร'างที่อยู8อาศัยบุกรุกที่สาธารณะเช8น ริมคลอง,ริมถนน ทําให'กีดขวางการสัญจร
∗ การสร'างหอพักไม8มีระบบระบายน้ําเสียก8อนลงสู8ร8องระบายน้ําของเทศบาล
∗ ที่ส8วนบุกคนที่ปล8อยให'รกร'าง ส8งผลให'มีการลักลอบทิ้งขยะและเป$นแหล8งมั่วสุมของเยาวชนและคน
เร8ร8อน ทําให'เกิดความไม8ปลอดภัยต8อชีวิตและทรัพยสิน
∗ ประชากรแฝงเยอะ ประชากรย'ายถิ่นเข'ามาทํางาน/ศึกษา
∗ ประชากรว8างงานส8งผลให'เกิดอาชญากรรม
∗ คุณภาพชีวิตของกลุ8มรับจ'าง
∗ ป3ญหาภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว, ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เด็กขาดความอบอุ8น, ติดเกมส, ติดสารเสพ
ติด,
ลักขโมย
∗ ประชากรสูงอายุมากขึ้น ขาดคนดูแล
∗ วัยรุ8นท'องก8อนวัยอันควร
∗ ประชากรขาดความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
∗ ประชากรไม8เคารพกฎหมาย
∗ ขาดจิตสาธารณะขาดจิตสํานึกในการมีส8วนร8วม
ความต,องการ/แนวทางการแก,ไขป8ญหา
∗ จัดระเบียบที่อยู8อาศัย การใช'ที่ดินอย8างเหมาะสม
∗ การบังคับใช'กฎหมายอย8างเข'มงวด
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∗ ส!งเสริมใหประชาชนเขามามีส!วนร!วมในการพัฒนาทองถิ่นทุกระดับ ร!วมคิด ร!วมทํา
∗ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ใหมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง พึ่งพาหน!วยงานใหนอย
∗ การพัฒนาตองดําเนินอย!างต!อเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
∗ การบริการ การจัดสวัสดีการการส!งเสริมอาชีพใหแก!ผูสูงอายุ และ ผูดอยโอกาส
∗ ส!งเสริมการสรางเครือข!ายใหครอบคลุมทุกระดับ

- บุคคล
- ครอบครัว
- ชุมชน
- สังคม
- องค>กรภาครัฐ และเอกชน
∗ ใหความรูปลูกจิตสํานึก
∗ ดานครอบครัว
∗ ดานสารเสพติดการป@องกันการตั้งครรภ>ก!อนวัยอันควร

กลุ1มที่ 4 ดานการศึกษาและประเพณีวฒ
ั นธรรม
สภาพป8ญหา(ด,านการศึกษา)
∗ นักเรียนจากเขตเขามาเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
∗ กิจกรรมนักเรียนมากเกินไป ทําใหเวลาเรียนไม!พอ
∗ นโยบายของประเทศ มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
∗ ขาดหน!วยงานดูแลการทําวิจัยดานการศึกษา
∗ เด็กต!างดาวไม!มีเลขบัตรประชาชน
∗ การอ!านออกเขียนไดดานภาษาอังกฤษ จีน เวียดนาม ภาษาอาเซียน
∗ ไม!สามรถคัดกรองเด็กเขาเรียนได รับหมด
∗ ครูสอนไม!ตรงสาขาวิชาเอก
∗ บุคลากรทางการศึกษา ยังขาดแคลน (ศึกษานิเทศก>มีคนเดียว)
∗ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ยังไม!มีการประสานความร!วมมือระหว!างหน!วยงาน

อย!างเต็มที่
∗ ครูอาสาสอนเด็กเร!ร!อนขาดการประสานกับฝDายปกครองเพื่อใหมีเลขบัตรประชาชน

∗ ขาดสวัสดิการ(รถรับส!ง นักเรียน)
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∗ อาคารสถานที่หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร>ไม!เพียงพอ
∗ นักเรียนที่มาเรียนในสํานักพุทธ เปFนนักเรียนยากจนตองเรียนฟรีแต!ยังขาดงบประมาณ

สนับสนุน
∗ ขาดการมีส!วนร!วมของชุมชน
∗ เครือข!ายความร!วมมือของทางราชการยังไม!มากพอ
∗ นักเรียนต!างเขต ต!างรับผิดชอบ
สภาพป8ญหา(ด,านวัฒนธรรมประเพณีท,องถิ่น)
∗ วัฒนธรรมผิดเพี้ยนไปจากเดิมไม!สอดคลองกับวัฒนธรรมไทย เช!น ประเพณีสงกรานต>ควรให

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

จัดที่หนองประจักษ>โดยใหเดินเขามาเล!นน้ํารอบหนองประจักษ>ไม!ใหรถยนต>เขามาชุมชนและ
เยาวชนไม!อยากเขาร!วมกิจกรรมประเพณีทองถิ่น
ขาดอัตลักษณ>ทางดานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นวัฒนธรรมถูกทําลายจากระบบทุนนิยม
การเลียนแบบวัฒนธรรมต!างชาติของเยาวชน
ขาดการส!งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นที่ชัดเจน
ป,ญหาในการเบิกจ!ายโครงการต!างๆ
ขาดความร!วมมือการจัดงานกับภาคเอกชนเพื่อเปFนภาพรวมของจังหวัด
การจัดกิจกรรมประเพณียังไม!สอดคลองกับความตองการของชุมชนหรือความพรอมของชุมชน
การจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม มีหลายหน!วยงาน หลายแห!ง จัดกิจกรรมกระจัดกระจาย
ไม!ร!วมกัน
ความหลากหลายของวัฒนธรรม เนื่องจากมีหลายเชื้อชาติ หลายวัฒนธรรม

∗
ความต,องการ/แนวทางการแก,ไข

∗ ครู นักเรียน สามารถใช'ภาษาอังกฤษในการติดต8อสื่อสารได' ไม8ต่ํากว8า 80 เปอรเซ็นต
∗ นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯอ!านออกเขียนได100เปอร>เซ็นต>
∗ นักเรียนที่เขาเรียนในสังกัดเทศบาลฯมีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลฯ100เปอร>เซ็นต>
∗ นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด ละศึกษาต!อไดเทศบาลฯ สามารถประกอบอาชีพแ
100 เปอร>เซ็นต>
∗ ครูในสังกัด สอนตรงตามกลุ!มสาระและความตองการของโรงเรียน
∗ มีหองเรียน หองปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ> เพียงพอทุกกลุ!มสาระการเรียนรู
∗ การมีส!วนร!วมในการจัดการศึกษาจากชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน

-1/16∗ การบูรณาการระหว!างหน!วยงานใหเพิ่มและเปFนรูปธรรมมากขึน้
∗ จัดสวัสดิการ รถรับส!งนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
∗ คุณลักษณะนักเรียนที่จบจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เก!ง ดี มีสุข
∗ สรางค!านิยมและความเชื่อมั่นใหขาราชการพนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นําบุตรหลานเขา

ศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
∗ มีหน!วยงานวิจัยดานการศึกษาของเทศบาลฯโดยตรง
ความต,องการ(ด,านวัฒนธรรมประเพณีท,องถิ่น)
∗ ประชาชนทุกคนมีส!วนร!วมในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
∗ วัดทุกแห!งในเขตเทศบาลฯปลอดอบายมุข แอลกอฮอล> ยาเสพติด 100 เปอร>เซ็นต>
∗ มีวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ที่เปFนอัตลักษณ>ที่ชัดเจนของเทศบาลฯ
∗ หน!วยงานเอกชนและอื่นๆ ใหการสนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น
∗ มีอาคารศูนย>วัฒนธรรมประเพณีประจําทองถิ่น ในความรับผิชอบของเทศบาลฯ
∗ ทุกหน!วยงาน องค>กรร!วมบูรณาการ ในจัดงานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
∗ การแต!งกายของชาวอุดรธานีในเขตเทศบาลฯ สวยงาม สุภาพเรียบรอย ตามวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น โดยไม!หมิ่นเหม! ล!อแหลม ต!อการทําลายภาพลักษณ>อันดีงามของวัฒนธรรม
ไทย
กลุ1มที่ 5 ดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
สภาพป8ญหา
∗ โรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น โรคเบาหวาน ความดัน โรคไต (NCD)
∗ โรคติดต!อโรคระบาด
∗ อาหาร การใชภาชนะกล!อง (สุขอนามัย) โฟม
∗ การใชยาเพื่อรักษา การซื้อยาจากรานขายยากินเอง (เบื้องตน)
∗ การใชสารเคมีในอาหาร
∗ ไม!รูสิทธิการรักษา
ความต,องการ/แนวทางการแก,ไขป8ญหา
∗ พัฒนาสถานบริการใหไดมาตรฐาน
∗ คนหาผูปDวยรายใหม!
∗ ตรวจเยื่ยมบานผูปDวยโรคเรื้องรัง
∗ เครื่องออกกําลังกายควรมีวิธีการใชและคําแนะนํา
∗ อาหารร!มเขียว
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∗ โรงเรียนพ!อ แม! ลูก
∗ รณรงค>ประชาสัมพันธ>
∗ รานอาหารปลอดภัย
∗ ใชมาตรการทางกฎหมายดานภาษีกับธุรกิจที่ใชบรรจุภัณฑ>เปFนพิษต!อร!างกายและสิ่งแวดลอม
∗ เก็บภาษีรานคาที่ใชผลิตภัณฑ>จากโฟม
∗ โรงเรียนตนแบบอาหารปลอดภัย
∗ เพิ่มหลักสูตรดานสาธารณะสุขใหกับนักเรียน
∗ รณรงค>การใชสิทธิในการรักษาพยาบาล
กลุ1มที่ 6 สิ่งแวดลอม และพื้นที่สีเขียว
ป8ญหาด,านพื้นที่สีเขียว
∗ พื้นที่สีเขียวไม!เพียงพอ
∗ การดูแลพื้นที่สีเขียวนอย
∗ ประชาชนขาดจิตสํานึกในการดูแลตนไมสาธารณะ
∗ พันธุ>ไมที่เลือกปลูกบนทางเทาไม!เหมาะสมกับสภาพป,จจุบัน(กษณ>ของจังหวัดไม!เปFนเอกลั)
ความต,องการ/แนวทางการแก,ไขด,านพื้นที่สีเขียว
∗ เพิ่มสวนสาธารณะ
∗ การอนุรักษ>ตนไมใหญ!ที่อยู!คู!เมืองอุดร
∗ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึน้ ในพืน้ ที่สาธารณะ
ป8ญหาด,านขยะ
∗ ไม!มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน
∗ ประชาชนขาดความรูในการคัดแยกขยะ
∗ ขาดรถขนขยะแบบแยกประเภทขยะ
∗ การเก็บขยะยังไม!ครอบคลุมในพื้นที่เขตเทศบาล
∗ บ!อกําจัดขยะไม!สามารถที่จะรองรับจํานวนขยะที่เพิ่มมากขึ้น
∗ ประชาชนทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ
∗ มีขยะนอกพื้นที่มาทิ้งในเขตเทศบาล
ความต,องการ/แนวทางการแก,ไขด,านขยะ
∗ คัดแยกขยะจากตนทางเพื่อลดปริมาณขยะ
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∗ สรางมูลค!าเพิ่มใหกับขยะที่ถูกสุขลักษณะ
∗ สรางเครือข!ายความร!วมมือการกําจัดขยะในทองถิ่น
∗ มีการประชาสัมพันธ>และบังคับใชมาตรการทางกฎหมายอย!างเปFนรูปธรรม
ป8ญหาน้ําเสีย
∗ น้ําเสียจากครัวเรือน และสถานประกอบการไหลลงสู!แหล!งน้ําสาธารณะ
∗ ท!อรวบรวมน้ําเสียไม!ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
∗ ขยะอุดตันท!อระบายน้ํา
ความต,องการ/ แนวทางการแก,ไข
∗ กําหนดใหรานอาหาร โรงแรม และสถานประกอบการดานบริการต!างๆตองมีบ!อดักไขมันและ

ระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องตน
∗ เพิ่มระบบรวบรวมน้ําเสียเขาสู!ระบบบําบัดใหครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล
∗ บางจุดของท!อรวบรวมน้าํ เสียควรใชฝาปPดเปFนตะแกรงเหล็ก
∗ มีแผนขุดลอกเสนท!อระบายน้ํา
ป8ญหามลพิษทางสายตา
∗ ป@ายโฆษณา สายไฟ และสายสื่อสารไม!เปFนระเบียบ
ความต,องการ / แนวทางการแก,ไข
∗ ป@ายโฆษณาควรจัด Zoning
∗ สายสื่อสาร สายไฟ ควรลงใตดิน
กลุ1มที่ 7 ป?ญหาการใชผังเมืองรวม
∗ ผังเมืองป,จจุบันไม!สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเมืองที่รวดเร็ว และไม!สอดคลองกับ

สภาพความเปFนจริง สาเหตุจาก
- เกิดจากการถ!ายโอนงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองมาใหเทศบาล
- การประชาสัมพันธ>ดานผังเมืองไปสู!ประชาชนมีนอย
- ประชาชนไม!สนใจเรื่องผังเมืองและขาดความรูเรือ่ งผังเมือง
∗ การบังคับใชกฎหมายผังเมืองไม!เขมแข็ง เช!น มีการใชประโยชน>ที่ดินเพื่อการอื่นไม!สอดคลอง

กับสีที่กําหนด
∗ การกําหนดสีของผังเมืองมีผลกระทบต!อราคาที่ดินทําใหประชาชนไม!ใหความร!วมมือในการใช
ที่ดินตามผังเมือง
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∗ การแกไขป,ญหาเฉพาะหนาโดยปรับ %การใชประโยชน>ที่ดินเพื่อการอื่นจาก 5%เปFน 10%

(พื้นที่สีเขียว)
∗ กําหนดผังเมืองใหม!ใหสอดคลองกับสภาพการขยายตัวของเมืองที่แทจริงโดยเร!งด!วน
∗ ใหประชาชนเขามามีส!วนร!วมในการกําหนดผังเมืองอย!างเขมขน
∗ สรางความร!วมมือการกําหนดผังเมืองกับอปทใกลเคียง.
∗ มีการบังคับใชผังเมืองที่มีอยู!ใหเปFนไปตามกฎหมายอย!างจริงจัง
กลุ1มที่ 8 ดานการท1องเที่ยว
ป8ญหา
∗ นักท!องเที่ยวที่มาท!องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีเนนทีจ่ ะมาชอปปPYงที่หางสรรพสินคา
∗ นักท!องเที่ยวไม!มีขอมูลแหล!งท!องเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดอุดรธานี
∗ ขาดการส!งเสริมการประชาสัมพันธ>แหล!งท!องเที่ยว
∗ ขาดการส!งเสริมขนส!งมวลชน
ความต,องการ/แนวทางแก,ไขป8ญหา
∗ จัดทําลานท!องเที่ยวที่ครบวงจร
- เมืองจําลองท!องเที่ยว
- สินคาชุมชน
- อาหารพื้นเมือง
- มีระบบสื่อสารมวลชน
- มีระบบสื่อสารที่ทันสมัยทั้งภาครัฐและเอกชน
- มีการแสดงพื้นเมืองที่เปFนเอกลักษณ>เพียงคุณ
∗ จัดทําการท!องเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดอุดรธานีโดยเนนการใชพาหนะนําเทีย่ วที่เปFนเอกลักษณ>

ของจังหวัดอุดรธานี
∗ ส!งเสริมการท!องเที่ยวตามเทศกาลต!างๆ ของจังหวัดอุดรธานีโดยจัดทําแผนท!องเที่ยวตามช!วง
เทศกาลต!างๆ
∗ ส!งเสริมการท!องเที่ยว ในมิติที่ทันสมัย และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย>สินเพื่อสรางจิต
ลักษณ>ในการท!องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี เปFนการท!องเที่ยวที่สรางความประทับใจสามารถดึงดูด
สรางความประทับใจ
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หน'า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กิจการที่เป$นอันตรายต8อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เห็นเป$นการสมควรแก'ไขและปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เป$นอันตรายต8อสุขภาพ ให'สอดคล'อง
และเหมาะสมกับสภาวการณในป3จจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป$นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
บัญญัติให'กระทําได'โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห8งกฎหมาย รัฐมนตรีว8าการกระทรวงสาธารณสุข
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกประกาศไว' ดังต8อไปนี้
ข'อ ๑ ให'ยกเลิก
๑.๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการที่เป$นอันตรายต8อสุขภาพ
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘
๑.๒ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป$นอันตรายต8อสุขภาพ (ฉบับที่ ๔)
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป$นอันตรายต8อสุขภาพ (ฉบับที่ ๕)
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป$นอันตรายต8อสุขภาพ (ฉบับที่ ๖)
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ข'อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให'ใช'บังคับตั้งแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป$นต'นไป
ข'อ ๓ ให'กิจการดังต8อไปนี้เป$นกิจการที่เป$นอันตรายต8อสุขภาพ
๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลีย้ ง
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อให'ประชาชนเข'าชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม8ว8าจะมีการเรียกเก็บค8าดูหรือ
ค8าบริการในทางตรง หรือทางอ'อม หรือไม8ก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆ8า หรือชําแหละสัตว ยกเว'นในสถานที่จําหน8ายอาหาร เร8ขาย หรือขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส8วนสัตวที่ยังมิได'แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
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(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช'หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูกเขา หนัง ขนสัตว
หรือส8วนอื่น ๆ ของสัตวด'วยการต'ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธใี ด ๆ ซึ่งมิใช8เพื่อเป$นอาหาร
(๖) การผลิต โม8 ปZน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดต8อสัตวหรือพืช
หรือส8วนหนึ่งส8วนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเป$นอาหารสัตวหรือส8วนประกอบของอาหารสัตว
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล'างครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว'นในสถานที่จําหน8ายอาหารการเร8ขาย การขายในตลาด
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ8งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต'าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอส
ปรุงรสชนิดต8าง ๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ8งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ได'แก8 ปลาร'า ปลาเจ8า กุ'งเจ8า ปลา
ส'มปลาจ8อม แหนม หม่ํา ไส'กรอก กะปT น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่
คล'ายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ8งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช8อิ่ม จากผัก ผลไม'หรือพืชอย8างอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ8งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด
นึ่ง ต'ม ตุ¡น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปTrง ย8าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ8งบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ8งบรรจุ เส'นหมี่ ขนมจีน ก¡วยเตี๋ยว เต'าฮวย
เต'าหู' วุ'นเส'น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คล'ายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คล'ายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมป3งสด ขนมป3งแห'ง จันอับ ขนมเปA£ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ8งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ8งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ8งบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ8งบรรจุ ใบชาแห'ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ8งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน
น้ําส'มสายชู ข'าวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน8ายอัตโนมัติ
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(๑๖) การผลิต สะสม แบ8งบรรจุ หรือขนส8งน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ8งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช
ผัก ผลไม' เครื่องดื่มชนิดต8าง ๆ บรรจุกระป¥อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ8งบรรจุ อาหารบรรจุกระป¥อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ8งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต8งอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ8งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ8งบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแต8ง ล'างสัตวน้ํา ที่ไม8ใช8เป$นส8วนหนึ่งของกิจการห'องเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการห'องเย็นแช8แข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด'วยเครื่องจักร
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด
(๑) การผลิต โม8 บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟ3น แชมพู ผ'าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบู8ที่ใช'กับร8างกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผ'าพันแผล ผ'าปTดแผล ผ'าอนามัย ผ'าอ'อมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู8 น้ํา ยาทํา ความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดต8าง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ8งบรรจุนํ้ามันจากพืช
(๒) การล'าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบ8งบรรจุแปSงมันสํา ปะหลัง แปSงสาคู แปSงจากพืชหรือแปSงอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกัน
(๔) การสีข'าว นวดข'าวด'วยเครื่องจักร หรือแบ8งบรรจุข'าวด'วยวิธใี ด ๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ8งบรรจุปุ¥ยหรือวัสดุท่นี ําไปผลิตปุ¥ย
(๘) การผลิตเส'นใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถ8ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข'าวเปลือก อ'อย ข'าวโพด
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๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร8
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใช'ต8าง ๆด'วยโลหะหรือแร8
(๒) การถลุงแร8 การหลอม หรือหล8อโลหะทุกชนิด ยกเว'นกิจการที่ได'รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด'วยเครื่องจักรหรือกŠาซ หรือไฟฟSา
ยกเว'นกิจการที่ได'รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด'วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว'นกิจการ
ที่ได'รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัด ล'างโลหะด'วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว'นกิจการที่ได'รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร8 สะสม แยก คัดเลือก หรือล'างแร8
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต8อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ8นสี หรือพ8นสารกันสนิมยานยนต
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซ8อม การปรับแต8งเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟSา ระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณที่เป$นส8วนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว'บริการหรือจําหน8าย
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ8อมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกล8าวด'วย
(๕) การล'าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
(๖) การผลิต สะสม จําหน8าย ซ8อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจําหน8าย ซ8อม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถ8วงล'อ
(๘) การผลิต ซ8อม ประกอบ หรืออัดผ'าเบรก ผ'าคลัตช
(๙) การสะสม การซ8อมเครื่องกล เครื่องจักรเก8าหรืออุปกรณที่เป$นส8วนประกอบ ของยานยนต
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก8า
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม'หรือกระดาษ
(๑) การผลิตไม'ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร8อง ทําคิ้ว หรือตัดไม'ด'วยเครื่องจักร
(๓) การผลิต พ8น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต8งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช'หรือผลิตภัณฑจาก
ไม' หวาย ชานอ'อย
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(๔) การอบไม'
(๕) การผลิต สะสม แบ8งบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช' เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดด'วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต8าง ๆ
(๘) การเผาถ8าน หรือสะสมถ8าน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว'นแต8เป$นการให'บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว8าด'วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว'นแต8เป$นการให'บริการที่ได'รับใบอนุญาต
ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว8าด'วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว'นแต8เป$น
การให'บริการที่ได'รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว8าด'วยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มใิ ช8โรงแรมที่จัดไว'เพื่อให'บริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค8าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให'เช8า ห'องเช8า หรือห'องแบ8งเช8า หรือกิจการอื่นใน
ทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดให'มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต'นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตู'เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระว8ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เว'นแต8เป$นการ
ให'บริการที่ได'รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเล8นสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเล8นอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต8งผม เว'นแต8กิจการที่อยูใ8 นบังคับตามกฎหมายว8าด'วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการให'บริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตู'เกม
(๑๕) การประกอบกิจการให'บริการคอมพิวเตอร
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝ—กซ'อมกอลฟ
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(๑๗) การประกอบกิจการห'องปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร หรือ
สิ่งแวดล'อม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส8วนหนึ่งส8วนใดของร8างกาย
(๑๙) การประกอบกิจการให'บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ'านของผู'รับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการให'บริการดูแลผู'สูงอายุท่บี 'านของผู'รับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการให'บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การป3\นด'าย กรอด'าย ทอผ'าด'วยเครื่องจักร หรือทอผ'าด'วยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ปZาน ฝSาย นุ8น หรือใยสังเคราะห
(๓) การป3\นฝSาย นุ8น ใยสังเคราะหด'วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด'วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ป3กผ'า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด'วยเครื่องจักร
(๖) การพิมพผ'า และสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ'าด'วยเครื่องจักร
(๘) การย'อม ฟอก กัดสีผ'าหรือสิ่งทออื่น ๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่คี ล'ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด โม8 บด หรือย8อยหิน ด'วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช'หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ด'วยซีเมนต หรือวัตถุท่คี ล'ายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุก8อสร'าง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม8 บด หรือย8อย ด'วยเครื่องจักร ยกเว'นกิจการที่ได'รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่คี ล'ายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเป$นสิ่งของ เครื่องใช' หรือผลิตภัณฑต8าง ๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑต8าง ๆ ที่มีแร8ใยหินเป$นส8วนประกอบหรือส8วนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแก'ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ'าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก'ว หรือผลิตภัณฑจากใยแก'ว
(๑๒) การล'าง การขัดด'วยการพ8นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก'ว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเว'นกิจการที่ได'รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
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๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปTโตรเลียม ปTโตรเคมี ถ8านหิน ถ8านโค'ก และสารเคมีต8าง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส8งกรด ด8าง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส8งกŠาซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส8งปTโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปTโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส8งถ8านหิน หรือถ8านโค'ก
(๕) การพ8นสี ยกเว'นกิจการที่ได'รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช'หรือผลิตภัณฑด'วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คล'ายคลึง
(๗) การโม8 สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ล'างฟTลมรูปถ8ายหรือฟTลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด'วยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่คี ล'ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่คี ล'ายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห'ง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส8งดอกไม'เพลิง หรือสารเคมีอันเป$นส8วนประกอบในการผลิตดอกไม'
เพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส8งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันด'วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซ8อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟSา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณไฟฟSา
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่คี ล'ายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถ8ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช'แล'วหรือเหลือใช'
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค'า
(๗) การล'างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใช'แล'วเพื่อนําไปใช'ใหม8หรือแปรสภาพ
เป$นผลิตภัณฑใหม8
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(๘) การพิมพ เขียน พ8นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่มี ใิ ช8สิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการท8าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบห8อสินค'าโดยใช'เครื่องจักร
(๑๑) การให'บริการควบคุมปSองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช' หรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส8งไบโอดีเซลและเอทานอล

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาสตราจารยรัชตะ รัชตะนาวิน
รัฐมนตรีว8าการกระทรวงสาธารณสุข

