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แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
             บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

   แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ประกาศใช้และสิ้นสุดอายุของแผน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดอุดรธานีจึงได้จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี (2566–2570) (ฉบับใหม่) 
ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (2566-2570) ของคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กําหนด ให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนามุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไข ปัญหา 
ท่ีสําคัญของจังหวัดและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล 
และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพ และโอกาส ของพ้ืนท่ี 

    จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
อีกท้ังยังเป็นเมืองสปอร์ตซิต้ี เมืองไมซ์ซิต้ี เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภาคอีสานตอนบน 
มีท่าอากาศยานนานาชาติ มีระบบการขนส่งทางรถยนต์ และทางรถไฟ ซ่ึงในอนาคตจะพัฒนาไปสู่รถไฟความเร็วสูง 
สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวไปยังประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ํ าโขงได้อย่างสะดวก  
จากศักยภาพดังกล่าว จังหวัดอุดรธานีได้ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี 
(พ.ศ.2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2566 โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับ
แผนพัฒนาจังหวัดจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) แล้ว 
ซ่ึงได้กําหนดทิศทาง และแนวทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีร่วมกันโดยมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด คือ 
“เมืองอัจฉริยะ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเท่ียว และไมซ์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง” มีพันธกิจ จํานวน 7 พันธกิจ  
ได้แก่ 1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และการยกระดับมาตรฐานแรงงาน สถานประกอบการ  
และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 2) พัฒนาการผลิตและการตลาด เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรมูลค่าสูง เกษตรอุตสาหกรรม และส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก 3) พัฒนาทุนมนุษย์ ด้านการศึกษา สาธารณสุข และพลังทางสังคม เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และลดความเหลื่อมล้า โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
การกีฬา และการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  
โดยใช้ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัด เพ่ือเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์กีฬาและการท่องเท่ียวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง
5) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ํา การจัดการขยะ เพ่ือการใช้ประโยชน์ 
อย่างคุ้มค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน 6) เสริมสร้างการมีส่วนร่วม เครือข่ายทางสังคม และหลักประกันทางสังคมเพ่ือให้เกิด
ความเสมอภาค ความยุติธรรม ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 7) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการกับทุกภาคส่วนตามแนวทางจังหวัดอัจฉริยะ เพ่ือการบริการประชาชน
และเ พ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐ  และมีประเด็นการพัฒนา จํ านวน 6 ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 
1) การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ําโขง 2) การส่งเสริมและยกระดับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน
และความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก 3) การยกระดับคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา  
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้สังคมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 4) การยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา การท่องเท่ียวเชิงคุณค่า โดยใช้ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีรองรับ 
การแข่งขันทุกรูปแบบ 5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างอย่างคุ้มค่า 
และยั่งยืน 6) การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง ม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

      ท้ังนี้ จังหวัดอุดรธานี จะได้ระดมพลังประสานบูรณาการความร่วมมือในการแปลงแผนพัฒนาจังหวัด
อุดรธานี 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของแผนงานโครงการจากแหล่งงบประมาณต่างๆ  
ท้ังจากงบปกติของส่วนราชการ (งบ Function) งบประมาณของจังหวัด งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และงบของภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสําเร็จ ความยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี คือการเป็น “เมืองอัจฉริยะ 
ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเท่ียว และไมซ์ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง”  

 



2. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  
และสรุปสาระสําคัญของแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 

แผนระดับ 
1 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (หลัก) 
� เป้าหมาย  
     1.ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
        และยั่งยืน 
     2.ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

  �ประเด็น 
1. การเกษตรสรา้งมูลค่า 
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม ่

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
�เป้าหมาย  

1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิต ิ
2. กระจายศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกําลังของ

การพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้าง

สังคมคุณภาพ 
�ประเด็น 

1. การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมติ ิ
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

                                                 � 
แผนระดับ 

2 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
�ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ (หลัก) 
�เป้าหมายประเด็นของแผนแมบ่ทฯ 
1.ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาค
ของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2. ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศ
เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
ชน บ ท มั่ น ค ง  เ ก ษ ต ร ยั่ ง ยื น  แ ล ะ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่
อนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ แหล่ง
โบราณคดี 
3 ช่องว่างความเหลื่อมล้ําระหว่างพื้นที่
ลดลง 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
�ประเด็น การท่องเที่ยว (รอง) 
�เป้าหมายประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  
    1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการ
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิ่มขึ้น 
    2. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง
เพิ่มขึ้น 
    3. ความสามารถทางการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 
 

�แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
เป้าหมาย :  
  1. แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 
      1 . 1  ร า ย ไ ด้ จ า ก กา ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

แผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านเศรษฐกิจ 
 

�เรื่อง : การเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 

�ประเด็นการปฏิรูป :  
1.1 ผลิตภาพ : เพิ่มผลผลิต
และศักยภาพในการแข่งขัน
ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ห ลั ก
(อุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารท่องเที่ยวและบริการ) 
อุ ต ส าหกร ร ม ใหม่  อ า ทิ 
อุตสาหกรรมชีวภาพยาน
ยนต์ไฟฟ้า เศรษฐกิจดิจิทัล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

���� ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน  
 

���� เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ :  
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้
ตามศักยภาพ ประชาชนมีความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เป้าหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐ
และเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
 

นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
 

�นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2562 – 2564) แผน
ระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
 

รองรับนโยบายที่ 12 : เสริมสร้าง
ความมั่ นคงทางพลั ง งานและ
อาหาร เ พื่อให้การจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง 
ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับ
กา รขย ายตั ว ขอ งก า ร พัฒนา
ประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจาก
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 
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�แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
เป้าหมาย :  
1.แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 
เมืองในพื้นที่ เ ป้าหมายที่ได้ รับการ
พัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลด
ความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
 

แนวทางการพัฒนา : ให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะที่สามารถรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่อยู่อาศัยลดความเหลื่อมล้ํา 
แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม 
  

2.แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่เมือง 
ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  
ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมิ
นิเวศอย่างยั่งยืน 
�เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและ
ได้มาตรฐาน 
�ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม 
และภูมิวัฒนธรรม  
 

 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาพื้นที่
เ มื อ ง ช น บ ท เ ก ษ ต ร ก ร ร ม แ ล ะ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
 
 
 

     1.2 เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
     1.3 สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพิ่มขึ้น 
 

    แนวทางการพัฒนา : 
    � สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 
และบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
    � พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้ เ อื้อต่อการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อนามาพัฒนา  
ต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
    � เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและ
บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้มี
ทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ของการท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ 
การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม
เทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและ
การตลาด 
     � ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการ
นําเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่
ละท้องถิ่นให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลกผ่านสื่อ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่างๆ 
2. แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
    2.1) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
เพิ่มขึ้น 
    2.2) การเป็นจุดหมายปลายทางในการ
จัดการประชุมนานาชาติของไทย 
 
 
 
 

2. การสร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจรายสาขา 
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขา
เติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐาน
ในการสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 
 

เป้าหมายที่ 2 เกษตรกรมีรายได้
เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
และพื้นที่การทางเกษตรกรรม
ยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
 

เ ป้าหมายที่  4  ประเทศไทยมี
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
และมี ขีความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 
 

เป้าหมายที่ 5  วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
 

����  แนวทางการพัฒนา  
การ เสริ มสร้ างและ พัฒนา ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ 
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      แนวทางการพัฒนา : 
       �พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกของเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจให้มี
ความพร้อมสาหรับการเดินทางเพื่อประกอบ
ธุรกิจ การจัดประชุมและนิทรรศการการจัดงาน
แสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติรวมถึงส่งเสริมการกระจาย
ของการท่องเที่ยวธุรกิจ ไปยังพื้นที่ ที่มีศักยภาพ
ในการเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดประชุม
และนิทรรศการ  
       �สนับสนุนมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจ
และอํานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรม 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ รวมทั้งสร้างความพร้อม
ของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่าและ
ระบบนิเวศของการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง ของ
ที่ระลึก บริการโลจิสติกส์ สถานบันเทิง ธุรกิจนํา
เที่ยว ธุรกิจการจัดงาน 
       �ส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการเป็น
เจ้าภาพจัดงานในระดับนานาชาติ  รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์เมือง/พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

      3. แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย 
      3.1 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น 
      3.2 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของประเทศไทย 
      3.3 สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
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      แนวทางการพัฒนา : 
     �สร้างสรรค์การท่องเ ที่ยวเ ชิงสุขภาพ
รูปแบบใหม่บนพื้นฐานของทรัพยากร ที่มี
ศักยภาพ ในการบาบัด ฟื้นฟู รักษาสุขภาพ โดย
ใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเอกลักษณ์
ความเป็นไทย ในการให้บริการ  
     �พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้าน
แพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
 

6. แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการ
ท่องเที่ยว 

      6.1 นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากขึ้น 
      6.2 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น 
      6.3 การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
    แนวทางการพัฒนา : 
     �พัฒนาและ ฟื้นฟูแหล่ ง ท่องเ ที่ยวทาง
ธรรมชาติ ทั้งชายหาด ชายฝั่งทะเล เกาะและหมู่
เกาะ แหล่งวัฒนธรรม และสิ่ง ที่มนุษย์สร้างขึ้น
เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบและ
การท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล  
      �กา ร พัฒ นา โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ าน เ พื่ อ
สนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งทางถนน ทางราง 
ทางน้า และทางอากาศเพื่อพัฒนาและ เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
     �พัฒนาชุมชนผู้ประกอบการและบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความพร้อม
ในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว  
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     �ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของไทย ทั้ง
แหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ และย่านการค้าที่
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
     �สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการพัฒนาและบริหารจัดการ การท่องเที่ยว 
การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนา
ฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว 

                                                                                                             � 
แผนระดับ 
3 
 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป้าหมายหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่
ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
อุดรธานีที่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาเมืองเป็นเมืองอัจฉริยะ 
เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และไมซ์ 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
 
 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุ่มน้ําโขง 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
อุดรธานีในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการบริหารจัดการ ใช้ประโยชน์อย่างอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
โดย มุ่งเน้น อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ํา ทั้งที่มีอยู่เดิม 
และ/หรือ พัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา ลุ่มน้ําโขงฯ ที่มุ่งเน้นจะพัฒนาการบริหาร
จัดการน้ําภายในลุ่มน้ําโขง ให้มีการจัดหาและใช้น้ําอย่างสมดุล  

แผนแม่บทยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีที่จะ
มุ่งเน้นในการพัฒนาเมืองเป็นเมืองอัจฉริยะ เป็นศูนย์กลางการค้าการ
ลงทุน การท่องเที่ยว แลไมซ์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง โดยการนําระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการพัฒนาเมือง สอดคล้องกับแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชน โดยมีเป้าหมาย
ให้เกิดชุมชนที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล 

                                                       � 
สาระ 
สําคัญ
แผน 
พัฒนา
จังหวัด 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : 
เมืองอัจฉริยะ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและไมซ์ ในอนุภูมภิาคลุ่มน้ําโขง 

ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา :  
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
 
 
 

                                                                                                            �  
ประเด็น
การ
พัฒนา
จังหวัด 

1. 
การพัฒนาศักยภาพการค้า

การลงทุนและระบบ 
โลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนั
ในอนุภูมภิาคลุ่มน้ําโขง 

2. 
การส่งเสริมและยกระดับการ

ผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและความ

มั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก 

3. 
การยกระดับคุณภาพชีวิต  

การสาธารณสุข และการศึกษา 
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความ
เข้มแข็งให้สังคมพร้อมรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลง 

4. 
การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ 
การกีฬา การท่องเที่ยวเชิงคุณค่า โดยใช้

ศักยภาพ และอัตลักษณ์ของจังหวัด
อุดรธานีรองรับการแข่งขันทุกรูปแบบ 

5. 
การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การใช้ประโยชน์อย่าง
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

6. 
การเสริมสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง 

มั่นคง ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 
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             �            �              �                      �           �         � 
แผน 
งาน 

1) พัฒนาระบบดิจิทัลและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

2) ยกระดับขีดความสามารถ
การค้าการลงทุน 

3) สร้างโอกาสเพื่อเพิ่มรายได ้
 

1) ส่งเสริมการเกษตร 
2) เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร 
3) ยกระดับเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนและผู้ประกอบกิจการ
ด้านการเกษตร 

 

1) ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้าง
โอกาสทางสังคมและความ
เสมอภาคทุกช่วงวัย 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

1) ยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากร
ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวและ
การกีฬา แบบคู่ขนานเพื่อรองรับการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง 

2) ยกระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว 
สถานที่จัดงานไมซ์ กีฬา สุขภาพ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และ
การกีฬา 

3) วิจัย ออกแบบ และสร้างเครือข่ายกลุ่ม
ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัดให้มี
มูลค่าสูงรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม ศรัทธา ความเชื่อ 
กีฬาสุขภาพ ความงามและแพทย์แผน
ไทยสร้างและสนับสนุนคลัสเตอร์เมือง
ไมซ์ เมืองกีฬา เมืองสมุนไพร เมืองมรดก
โลก เ พื่อใ ห้ เ กิดความ เ ข้มแ ข็งของ
เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น ก า ร
ประชาสัมพันธ์และเ พิ่มโอกาสทาง
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

4) สร้างและสนับสนุนคลัสเตอร์เมืองไมซ์ 
เมืองกีฬา เมืองสมุนไพร เมืองมรดกโลก 
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และ
เพิ่ม โอกาสทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 

5) การบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์การ
กีฬาและการท่องเที่ยวอย่างเป็นเลิศ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 

 

1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาแหล่งน้ํา 
ทั้งที่มีอยู่เดิม 
และ/หรือ พัฒนา
เพิ่มขึ้นเพื่อการใช้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 

2) อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้
สมบูรณ ์

1) การักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

2) การป้องกัน 
แก้ไขปัญหา
อาชญากรรมใน
ชุมชน 

3) การเสริมสร้าง
สังคมให้
เข้มแข็ง มั่นคง 
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
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                    �                  �                 �                     �                 �            � 
โครงการ
สําคัญ 

1) โครงการอุดรธานีเมือง
อัจฉริยะ 

2) โครงการส่งเสริมยกระดับ
และสร้างขีดความสามารถ
ทางธุรกิจอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารสูส่ากล 

3) โครงการสัมมนาทางด้าน
การค้าและการลงทุน 
และการท่องเที่ยว 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

 

1) โครงการส่งเสริมขับเคลื่อน
เกษตรชีวภาพ เกษตร 
อัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตร
ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์  
สู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

2) โครงการยกระดับสินค้า
เกษตรแปรรูป และเกษตร
อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐานสากลโดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ การวิจัย และ
เกษตรอัจฉรยิะสู่การเป็น
เมืองแห่ง Food Valley 

3) โครงการส่งเสริมและ
ยกระดับการผลิตและ
การตลาดสินค้าเกษตรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและความ
มั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก 

 

1) โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตสร้างโอกาสทางสังคม
และความเสมอภาค 
ทุกช่วงวัย 

2) โครงการพัฒนาทักษะ 
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

 

1) โครงการพัฒนาและยกระดับ
อุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา และการ
ท่องเที่ยวเชิงคุณค่า โดยใช้ศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี  
แบบคู่ขนาน 

2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสรา้ง
ภาพลักษณ์ในอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา 
และการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มโอกาสการ
แข่งขันทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 

1) โครงการกําจัดพืช
น้ําต่างถิ่นที่รุกราน
ระบบนิเวศ 
ในแหล่งน้ํา
ธรรมชาต ิ

2) โครงการพัฒนา 
น้ําบาดาล น้ําเพื่อ
การเกษตร น้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค 
น้ําเพื่อสิ่งแวดล้อม  
และน้ํา เพื่อการ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  
เพื่อการใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 

3) โครงการเพิ่มพื้นที่
สีเขียว 

1) โครงการอุดร
เมืองอัจฉริยะ
ปลอดภัย 
(Udon Smart 
& Safety 

2) โครงการการ 
บูรณาการเพื่อ
ป้องกัน แก้ไข
ปัญหา
อาชญากรรม 
ในชุมชน 
(Udonthani 
Safe 
Community)  
: อุดรปลอดภัย 

3) โครงการ 
การสร้าง
เครือข่ายเพื่อ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
ป้องกัน
ปราบปรามยา
เสพติดและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
ของประชาชน 
อุดรธานี 

 

*******************************
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3.สาระสําคัญแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
   3.1 ข้อมูลเพ่ือการพัฒนา 
       3.1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานทางกายภาพ 
            1) ประวัติความเป็นมา 
        จังหวัดอุดรธานี ต้ังข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2436 (ร.ศ.112) มีการจดบันทึกไว้ในช่วงรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ เนื่องจากพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ฯ ทรงย้ายกองบัญชาการมณฑลลาวพวน 
เมืองหนองคาย จากเหตุ “กรณีพิพาท ร.ศ. 112 ”มายังบ้านเด่ือหมากแข้ง ตําบลหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี พลตรี 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้สําเร็จราชการ
แทนพระองค์ในมณฑลลาวพวน ซ่ึงในขณะนั้นต้ังกองกําลังทหารอยู่ 
ณ เมืองหนองคาย ได้รับสั่งให้พระยอดเมืองขวาง เจ้าเมืองคํา
มวน- คําเกิด ออกไปสอดส่องดูแลตรวจตราพ้ืนท่ี ในพระราช
อาณาเขต เพ่ือมิให้ฝรั่งเศสรุกล้ําเข้ามาในดินแดนของสยาม
ประเทศเนื่องจากประเทศฝรั่งเศสมีการล่าอาณานิคมแถบอินโด
จีน นําโดย ม.ปาวีทูตฝรั่งเศส ได้ปักธง มาเรื่อยๆ และล้ําเข้ามา
ในพระราชอาณาเขตแผ่นดินสยามประเทศ เนื่องด้วยฝรั่งเศส
ต้องการครอบครองพ้ืนท่ีฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขง ได้ส่งเรือรบยิงเข้า
ใส่ป้อมพระจุลฯ และประกาศปิดอ่าวไทยบีบให้สยามประเทศ
มอบพ้ืนท่ีให้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยอมเสีย
พ้ืนท่ีฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงให้กับประเทศฝรั่งเศส โดยได้ลงนามในหนังสือสัญญากรุงสยามกับฝรั่งเศส วันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2436 
โดยมีสัญญาน้อยผนวกท้ายเก่ียวกับการถอนทหารของสยามประเทศออกจากหนองคาย  ให้กองทัพของประเทศ
สยามเคลื่อนทัพห่างจากพ้ืนท่ีฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขง เป็นเหตุให้พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ฯ จําต้อง
ย้ายกองบัญชาการมณฑลลาวพวนออกจากเมืองหนองคาย พระองค์ได้เคลื่อนย้ายกองทัพพร้อมข้าราชบริพาร  
ออกจากเมืองหนองคายลงมาท่ีบริเวณใกล้ลําน้ําซวย (หรือลําน้ําสวยในปัจจุบัน คําว่า“ซวย”เป็นชื่อปลาชนิดหนึ่ง) 
เพ่ือดูแลอธิปไตยของสยามประเทศ ท่ีต้ังห่างจากเมืองหนองคายประมาณ20 กิโลเมตรเม่ือทรงตรวจตราภูมิประเทศ

แถบนี้อย่าง ถ่ี ถ้วนแล้ว เห็นว่า พ้ืนท่ีบริ เวณนี้ ท่ีลุ่มมาก  
ไข้ป่าก็ชุกชุม ไม่เหมาะแก่การก่อสร้างแปลงเมืองพระองค์
ทรงเคลื่อนกองกําลังทหารและข้าราชบริพารลงมาทางใต้ 
จนถึงชุมชนบ้านเด่ือหมากแข้ง ได้ทรงตรวจภูมิประเทศ  
ทรงเห็นว่าเหมาะสมยิ่งนัก มีห้วยหนองคลองบึงมากมาย 
บริ เวณใจกลางบ้านเด่ือหมากแข้งยังมีลําห้วยหมากแข้ง 
ไหลผ่าน และเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่ไกลจากเมืองหนองคายมากนัก 
หากเกิดสงครามก็สามารถยกทัพข้ึนไปทัน พระองค์จึงทรง
ตัดสินพระทัย“สร้างแปงเมือง” ข้ึนท่ี “บ้านเดื่อหมากแข้ง” และ
ทรงวางรากฐานการพัฒนาเมืองไว้เป็นอย่างดี แล้วพระองค์จึงได้

นิวัตกลับกรุงเทพฯ ตามคําสั่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
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 ยิ่งผ่านวันเวลาบ้านหมากแข้งก็ยิ่งขยายตัวใหญ่ข้ึน มีชุมชนและคนจากต่างถ่ินมาอาศัยอยู่มากข้ึน  
ในปี พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดระเบียบการบริหารราชการใหม่ โดยมีการ
จัดแบ่งส่วนการปกครอง เป็นบริเวณเมือง และอําเภอ ในการนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีหนังสือท้องตรา
ประกาศยกบ้านหมากแข้ง เป็น “เมืองอุดรธานี” จึงปรากฏเมืองอุดรธานีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย  
เมืองอุดรธานี มีความหมายว่า เป็นเมืองท่ีต้ังอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศอุดร ต้ังข้ึนโดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้น ในการจัดระเบียบการปกครอบบ้านเมืองในครั้งนั้น ทรงยกเลิกตําแหน่งข้าหลวง
ต่างพระองค์ และทรงโปรดเกล้าให้พระยาศรีสุรยราชวรนุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร 
ซ่ึงถือเป็นสมุหเทศาภิบาลคนแรกของจังหวัดอุดรธานี  

 
     2) ท่ีตั้ง 

          จังหวัดอุดรธานีต้ังอยู่บนท่ีราบสูงของประเทศ หรือท่ีเรียกว่าอีสานเหนือ เป็นดินแดนท่ีมีอารยะธรรม
เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก จังหวัดอุดรธานีต้ังอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 17 องศา 13 ลิปดาเหนือ ถึง 18 องศา10 ลิปดาเหนือ 
และระหว่างเส้นแวงท่ี102 องศา 00 ลิปดา ตะวันออก ถึง 103 องศา 30 ลิปดา ตะวันออก อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
     3) อาณาเขต 

          จังหวัดอุดรธานีมีอาณาเขตติดกับจังหวัดอ่ืนๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  จังหวัดหนองคาย  
ทิศใต้    ติดต่อกับ  จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  จังหวัดสกลนคร  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  จังหวัดหนองบัวลําภูและจังหวัดเลย 



 

 แผนพัฒนาจังหวั
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4) ขนาดพ้ืนท่ี/ระยะทางจากอําเภอถึงจังหวัด
 จังหวัดอุดรธานี มีพ้ืนท่ี 

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี และชัยภูมิ และมีพ้ืนท่ีมากเป็นลําดับ 
ของประเทศ เม่ือจําแนกเป็นรายอําเภอ พบว่า อ
อําเภอประจักษ์ศิลปาคม มีพ้ืนท่ีน้อยท่ีสุดเท่ากับ 
คือ อําเภอนายูง 130 กม. และอําเภอท่ีอยู่ใกล้มากท่ีสุด คือ อ

จังหวัด/
อําเภอ 

พ้ืนท่ี 
 (ตร.กม.) 

จํานวน 

จังหวัด
อุดรธานี 

11,730.30 7,331,438.79
เมือง
อุดรธานี 

1,094.684 684,177.50
กุดจับ 785.000 490,625.00
หนองวัวซอ 702.955 439,346.88
กุมภวาปี 672.568 420,355.00
โนนสะอาด 424.913 265,570.63
หนองหาน 708.119 442,574.38
ทุ่งฝน 227.903 142,439.38
ไชยวาน 326.155 203,846.88
ศรีธาต ุ 512.529 320,330.63
วังสามหมอ 727.265 454,540.62

 
ท่ีมา ท่ีทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี  
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ระยะทางจากอําเภอถึงจังหวัด 
พ้ืนท่ี 11,730.302 ตร.กม.หรือประมาณ 7,331,438.79 

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี และชัยภูมิ และมีพ้ืนท่ีมากเป็นลําดับ 
รายอําเภอ พบว่า อ.เมืองอุดรธานี มีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดเท่ากับ 

นท่ีน้อยท่ีสุดเท่ากับ 144.845 ตร.กม. สําหรับอําเภอท่ีอยู่ห่างไกลจากจังหวัดมากท่ีสุด 
และอําเภอท่ีอยู่ใกล้มากท่ีสุด คือ อ.กุดจับ 22 กม. 

จํานวน (ไร่) 

ระยะทาง
จากอําเภอ
ถึงจังหวัด 

(กม.) 

จังหวัด/
อําเภอ 

พ้ืนท่ี(ตร.กม.)

7,331,438.79 -   
684,177.50 - บ้านดุง 923.768
490,625.00 22 บ้านผือ 991.216
439,346.88 39 นํ้าโสม 742.129
420,355.00 43 เพ็ญ 908.089
265,570.63 53 สร้างคอม 287.179
442,574.38 35 หนองแสง 659.400
142,439.38 65 นายูง 524.000
203,846.88 60 พิบูลย์รักษ์ 186.375
320,330.63 72 กู่แก้ว 181.210
454,540.62 96 ประจักษ์

ศิลปาคม 
144.845

หนา้ 11 

 ไร่ มีพ้ืนท่ีมากเป็นอันดับ 4 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี และชัยภูมิ และมีพ้ืนท่ีมากเป็นลําดับ 11 

เมืองอุดรธานี มีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดเท่ากับ 1,094.684 ตร.กม.และ 
สําหรับอําเภอท่ีอยู่ห่างไกลจากจังหวัดมากท่ีสุด  

.) จํานวน (ไร่) 

ระยะทาง
จากอําเภอ
ถึงจังหวัด 

(กม.) 
  

923.768 577,355.00 85 
991.216 619,510.00 54 
742.129 463,830.63 95 
908.089 567,555.63 43 
287.179 179,486.88 68 
659.400 412,125.00 38 

.000 327,500.00 130 
186.375 116,484.38 42 
181.210 113,256.25 65 
144.845 90,528.12 28 
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     5) ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภู มิประเทศของจังหวัดอุดรธานี  มีลักษณะคล้ายผี เสื้อตัวใหญ่กระพือปีกบิน ลักษณะ 
ภูมิประเทศท่ัวไปประกอบไปด้วยภูเขา ท่ีสูง ท่ีราบลุ่ม และพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนต้ืน แบ่งออกได้ 2 บริเวณ คือ  
1) บริเวณท่ีสูงทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีภูเขา บางส่วนเป็นพ้ืนท่ีลูกคลื่น
ลอนต้ืนหรือลอนลึก มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 200 เมตร สภาพภูมิประเทศลักษณะนี้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ในเขตอําเภอน้ําโสม อําเภอหนองวัวซอ อําเภอโนนสะอาด อําเภอศรีธาตุ อําเภอวังสามหมอ และด้านตะวันตกของ
อําเภอกุดจับ และอําเภอบ้านผือ มีเทือกเขาสูงสลับเนินเต้ีย บางส่วนเป็นพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนต้ืนสลับพ้ืนท่ีนา มีท่ีราบลุ่ม 
อยู่บริเวณริมแม่น้ํา เช่น ลําน้ําโมง ลําปาว เป็นต้น  2)บริ เวณพ้ืนท่ีลูกคลื่นทางตะวันออกเฉียงเหนือและทิศ
ตะวันออก สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนต้ืน มีท่ีดอนสลับท่ีนา บางส่วนเป็นเนินเขาเต้ียๆ  
มีความสูงจากระดับน้ําทะเล ปานกลางเฉลี่ยน้อยกว่า 200 เมตร สภาพภูมิประเทศนี้ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอบ้านผือ 
อําเภอเมือง อําเภอกุมภวาปี อําเภอหนองแสง อําเภอไชยวาน อําเภอเพ็ญ อําเภอทุ่งฝน อําเภอสร้างคอม อําเภอ
บ้านดุง มีท่ีราบลุ่มเป็นบริเวณใหญ่ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอกุมภวาปี ซ่ึงเป็นต้นกําเนิดลําน้ําปาว พ้ืนท่ีลูกคลื่น
ดังกล่าวจะมีพ้ืนท่ีสูง ซ่ึงเป็นป่าสงวนเดิมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางอําเภอบ้านดุง นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีราบลุ่ม
บริเวณแม่น้ําต่าง ๆ เช่น ห้วยน้ําสวย ห้วยหลวง ลําน้ําเพ็ญ ห้วยดาน ห้วยไพจานใหญ่ และแม่น้ําสงคราม 
      6) การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 
 ปี 2563 จังหวัดอุดรธานี มีการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 เนื้อท่ีใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรเป็นพ้ืนท่ีท่ีใช้ประโยชน์มากท่ีสุด จํานวน 3,869,098 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.8 ในจํานวนนี้ 
เป็นพ้ืนท่ี นาข้าวมากท่ีสุด จํานวน 2,205,055 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.1 รองลงมาพืชไร่ 754,704 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
10.3 สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น จํานวน 596,165 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.1 สวนผักและไม้ดอก จํานวน 22,389 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 0.3 และเนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอ่ืนๆ จํานวน 290,785 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.0 สําหรับส่วน
ท่ี 2 คือ เนื้อท่ีใช้ประโยชน์นอกการเกษตร จํานวน 2,755,172 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.6 และเนื้อท่ีป่าไม้ เป็นการ 
ใช้ประโยชน์ท่ีน้อยท่ีสุด จํานวน 707,169 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.6  

ประเภทเนื้อท่ี พ้ืนท่ี(ไร่) ร้อยละ 
เนื้อท่ีท้ังหมด 7,331,439 100.0 

เนื้อท่ีป่าไม้ 707,169 9.6 
เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 3,869,098 52.8 

นาข้าว 2,205,055 30.1 
พืชไร่ 754,704 10.3 
สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น 596,165 8.1 
สวนผักและไม้ดอก 22,389 0.3 
เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอ่ืนๆ 290,785 4.0 

เนื้อท่ีใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 2,755,172 37.6 

ท่ีมา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 3 
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     7) ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดอุดรธานีเป็นแบบเขตร้อน แบ่งได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงปลาย
ตุลาคม ระยะนี้จะได้รับอิทธิพลลมตะวันตกเฉียงใต้หย่อมความกดอากาศสูงอยู่ ท่ีมหาสมุทรอินเดีย ลมนี้จะพัด 
ความชุ่มชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาปกคลุมประเทศไทยร่องความกดอากาศตํ่าจะเคลื่อนท่ีจากภาคใต้พาดผ่านมายัง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมท้ังจังหวัดอุดรธานีทําให้มีฝนตกชุก เดือนท่ีมีปริมาณน้ําฝนมากท่ีสุดได้แก่เดือนสิงหาคม 
ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่ปลายเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
หย่อมความกดอากาศสูงอยู่ท่ีประเทศรุสเซีย จีน และได้พัดเอาอากาศหนาวเย็นมาปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพาะ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้รับอิทธิพลจากลมชนิดนี้มาก ทําให้อากาศหนาวเย็นท่ัวไปท้ังจังหวัดอุดรธานี
ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงปลายเดือนพฤษภาคมอากาศจะร้อน อบอ้าวท่ัวทุกเขตพ้ืนท่ีของจังหวัด 
เพราะระยะนี้เป็นช่วงปลอดลมมรสุม 

สําหรับภูมิอากาศปี 2563 พบว่า อากาศจะร้อนมากท่ีสุดในเดือนพฤษภาคม วัดได้ 42.4 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย วัดได้ 37.02 องศาเซลเซียส อากาศจะตํ่าท่ีสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ 12.1 องศาเซลเซียสอุณหภูมิตํ่าสุด 
เฉลี่ย วัดได้ 19.74 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนมากท่ีสุดคือเดือนกันยายน วัดได้ 163.2 มิลลิเมตร ปริมาณน้ําฝนน้อยท่ีสุด
คือเดือนเมษายนวัดได้ 4.0 มิลลิเมตรและปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยท้ังปีวัดได้ 101.5มิลลิเมตร  ซ่ึงมีจํานวนวันท่ีฝนตกมากท่ีสุด
จํ านวน 22 วั น คื อเ ดือนสิ งหาคม เ ดือน ท่ี มีปริ มาณน้ํ าฝนน้ อยท่ีสุ ดจํ านวน 2 วั น คือเ ดือนเมษายน 
จํานวนวันท่ีฝนตกเฉลี่ยต่อเดือนวัดได้ 9 วัน และพบว่าเดือนท่ีฝนไม่ตกเลย คือ มกราคม กุมภาพันธ์ พฤศจิกายน และ
ธันวาคม ร้อยละของความชื้นสัมพัทธ์สูงท่ีสุดวัดได้ คือ ร้อยละ 83.27 เดือนสิงหาคม ตํ่าท่ีสุดวัดได้ ร้อยละ 56.29  
เดือนมีนาคม และความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย วัดได้ ร้อยละ 71.01 

เดือน/ ปี 2563 
อุณหภูมิ 

(องศาเซลเซียส) 
ร้อยละของความช้ืน

สัมพัทธ์ 
ปริมาณน้ําฝน
(มิลลิเมตร) 

จํานวนวันท่ีฝนตก
(วัน) 

สูงสุด ต่ําสุด 
เฉลี่ย 37.02 19.74 71.01 101.5 9 

มกราคม 35.9 15.3 65.67 0.0 0 
กุมภาพันธ์ 37.2 15.0 56.29 0.0 0 
มีนาคม 39.5 19.4 65.84 110.5 7 
เมษายน 42.2 20.5 62.04 4.0 2 
พฤษภาคม 42.4 23.9 64.43 156.3 9 
มิถุนายน 37.9 24.0 76.79 173.4 14 
กรกฎาคม 36.5 24.2 76.94 147.3 11 
สิงหาคม 35.4 23.5 83.27 312.9 22 
กันยายน 35.2 23.7 83.22 163.2 17 
ตุลาคม 33.8 18.8 79.45 150.2 18 
พฤศจิกายน 34.4 16.5 70.07 0.0 0 
ธันวาคม 33.8 12.1 68.09 0.0 0 

ท่ีมา สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี 
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          8)  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
       (1)  การคมนาคมขนส่ง 
  ����การคมนาคมขนส่งทางบก 

   สําหรับการคมนาคมขนส่งทางบก สามารถใช้พาหนะในการเดินทางได้หลายประเภท ได้แก่  
การเดินทางด้วยรถยนต์จากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดอุดรธานี จะใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ 
ผ่านจังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทางประมาณ 564 กิโลเมตรหากเดินทาง 
โดยใช้รถโดยสารประจําทางจะมีบริการรถโดยสารท้ังรถธรรมดาและรถปรับอากาศวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี 
ทุกวันสําหรับการเดินทางโดยใช้รถไฟ จะมีการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานีทุกวัน
มีสถานีรถไฟหลัก 1 แห่ง คือ สถานีรถไฟอุดรธานี และมีสถานีรถไฟประจําอําเภออีก 3 แห่ง ได้แก่ อําเภอกุมภวาปี
อําภอประจักษ์ศิลปาคม และอําเภอโนนสะอาด โดยมีตารางเดินรถไป-กลับ ระหว่างสถานีอุดรธานี–สถานี 
หัวลําโพง กรุงเทพฯ จํานวนเฉลี่ย 10 เท่ียวต่อวัน และมีตารางเดินรถไป-กลับ ระหว่างสถานีอุดรธานี–สถานี
นครราชสีมา จํานวนเฉลี่ย 5 เท่ียวต่อวัน  
   สําหรับถนนหลักเข้าสู่เมืองอุดรธานีมี 4 เส้นทาง ได้แก่ 
   เส้นทาง1 ทางหลวงหมายเลข 2 AH12 (ถนนมิตรภาพ) เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับ อําเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง ในความควบคุม 51.921กม.  
   เส้นทาง 2 ทางหลวงหมายเลข 2 AH12 (ถนนมิตรภาพ) เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับ อําเภอสระใคร
จังหวัด หนองคาย ไปสิ้นสุดท่ีจังหวัดหนองคาย เป็น เส้นทางท่ีเชื่อมต่อกับสะพานมิตรภาพไทย/ลาว แห่งท่ี 1 
รองรับการเดินทางระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระยะทางในความควบคุม 28.951 กม. 
   เส้นทาง 3ทางหลวงหมายเลข 22 AH15 (ถนนนิตโย) จุดเริ่มต้นท่ีสี่แยกประชาสันติ อําเภอเมือง
อุดรธานี ไปตัดกับทางหลวงหมายเลข 216 ท่ีสี่แยกวิทยาลัย สันตพล เป็นเส้นทางมุ่งหน้ําไปจังหวัดสกลนคร 
ไปสิ้นสุดท่ีจังหวัดนครพนม ตัดกับทางหลวงหมาย 240 ท่ีเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 212 เป็น เส้นทางท่ีเชื่อมต่อ 
กับสะพานมิตรภาพไทย/ลาว แห่งท่ี 3 ระยะทาง ในความควบคุม 3.147กม. 
   เส้นทาง 4 ทางหลวงหมายเลข 210 จุดเริ่มต้นท่ีสามแยกดอนอีไข อําเภอเมืองอุดรธานี เชื่อมกับ
ทางหลวง หมายเลข 216 ท่ีสามแยกดอนอีไขและเชื่อมกับ ทางหลวงหมายเลข 2313 ท่ีสามแยกบ้านเหล่าถนนนี้
เส้นทางมุ่งหน้ําไปจังหวัดหนองบัวลําภู ไปสิ้นสุดท่ีจังหวัดเลย เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปภาคเหนือ ระยะทาง ในความ
ควบคุม 9.848 กม.  

  ���� การคมนาคมขนส่งทางอากาศ 
   ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานี มีท่าอากาศยาน1 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี(สังกัดกรมท่า
อากาศยาน) โดยให้บริการเท่ียวบินภายในประเทศทุกวัน ในปี 2563 พบว่า มีจํานวนผู้โดยสาร 1,410,234 คน  
มีจํานวนเท่ียวบิน 12,470 เท่ียว ซ่ึงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงจาก ปี 2562 ร้อยละ44.0เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การแพร่เชื้อของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ท้ังนี้ขีดความสามารถของท่าอากาศยานอุดรธานี 
สามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้ 1,200 คนต่อชั่วโมง (3.5 ล้านคนต่อปี) และทางวิ่ง (Runway) 
ยังสามารถรองรับอากาศยานใหญ่ (B747) ได้ นอกจากนี้ท่าอากาศยานอุดรธานียังสามารถรองรับเท่ียวบินแบบเช่า
เหมาลําท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้ มีลานจอดอากาศยาน ให้บริการจอดค้างคืน พร้อมท้ังมีศูนย์บริการ 
เติมน้ํามันเชื้อเพลิงให้อากาศยาน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง 

ท่ีมา ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 
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 (2) ไฟฟ้า  
 การจําหน่ายยกระแสไฟฟ้าในปี 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ให้กับสถานธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 807.57 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง รองลงมาเพ่ือจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ให้กับท่ีอยู่อาศัย 732.19 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง และสถานท่ีราชการ/สาธารณะ 62.74 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมงและอ่ืนๆ 
15.93 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง โดยอําเภอเมืองอุดรธานี มีการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ามากท่ีสุด 855.40 ล้านกิโลวัตต์/
ชั่วโมง รองลงมาเป็นอําเภอกุมภวาปี107.72 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง และอําเภอหนองหาน 90.74 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง 
ตามลําดับ 

อําเภอ 
การจําหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง ) 

รวม ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการและ
สาธารณะ 

อ่ืน ๆ 

รวมยอด 1,618.42 732.19 807.57 62.74 15.93 
อําเภอเมืองอุดรธานี 855.40 322.64 498.94 27.38 6.44 

อําเภอกุดจับ 38.62 25.48 11.12 1.70 0.31 
อําเภอหนองวัวซอ 44.17 22.03 20.02 1.85 0.28 
อําเภอกุมภวาป ี 107.72 48.75 52.72 3.85 2.41 

อําเภอโนนสะอาด 25.13 15.51 7.98 1.45 0.19 
อําเภอหนองหาน 90.74 45.55 38.42 5.95 0.82 

อําเภอทุ่งฝน 17.24 11.11 5.00 1.00 0.13 
อําเภอไชยวาน 17.91 11.99 4.72 0.95 0.25 
อําเภอศรีธาตุ 41.61 14.77 25.31 1.18 0.36 

อําเภอวังสามหมอ 28.94 166.33 10.87 1.44 0.29 
อําเภอบา้นดุง 87.73 46.01 36.15 4.91 0.67 
อําเภอบา้นผือ 73.21 41.96 27.53 2.91 0.81 
อําเภอนํ้าโสม 33.26 18.45 13.52 0.95 0.34 
อําเภอเพ็ญ 70.77 40.81 27.00 2.21 0.74 

อําเภอสร้างคอม 15.68 9.48 5.35 0.69 0.16 
อําเภอหนองแสง 15.70 8.74 5.74 0.90 0.32 

อําเภอนายูง 12.90 7.97 3.17 0.78 0.17 
อําเภอพบิูลย์รักษ ์ 13.52 8.29 3.72 1.13 0.38 

อําเภอกู่แกว้ 11.48 7.35 3.13 0.83 0.18 
อําเภอประจักษ์ศิลปาคม 17.49 8.97 7.15 0.69 0.69 

ท่ีมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 
หมายเหตุ- จํานวนกลุ่มลูกค้า ตามสํานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หรือ SEPA 

 (3)  อินเตอร์เน็ต 
     ในปี 2563 จังหวัดอุดรธานี มีจํานวนเลขหมายโทรศัพท์ท่ีให้บริการท้ังสิ้น 12,724 หมายเลข  
แบ่งออกเป็นการบริการโทรศัพท์ประจําท่ี จํานวน 12,702 หมายเลข คิดเป็นร้อยละ 99.8 และการบริการโทรศัพท์
สาธารณะ จํานวน 22 หมายเลข คิดเป็นร้อยละ 0.2           

   ในปี 2562 มีจํานวนครัวเรือนท่ีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จํานวน 262,059 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
68.6 ของครัวเรือนท้ังสิ้น ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จํานวน 119,897 หลัง คิดเป็นร้อยละ 31.4 และจํานวนครัวเรือน
ท่ีมีอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากท่ีสุด คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,010 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ15.7เครื่องโทรศัพท์ จํานวน 15,024 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.9 เครื่องโทรสาร จํานวน 
1,634 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ0.4 ตามลําดับ 

ท่ีมา สํานักงานสถิตจัิงหวัดอุดรธานี 
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     9) แผนพัฒนาโครงสร้างท่ีสําคัญ 
 แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุดรธานี 
 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี ได้กําหนดแผนแม่บทการพัฒนา
จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 

1. แผนแม่บทเมืองสมุนไพร 
2. แผนแม่บทเมืองไมซ์(MICE City) 
3. แผนแม่บทเมืองผ้าทอ 

   โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี  ยังได้กําหนดยุทธศาสตร์ย่อย 
เพ่ือนํามาดําเนินการในแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานีในแต่ละปี ให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน โดยมีรายละเอียด
เบ้ืองต้น ดังนี้ 

 
ภาพแผนแม่บทเมืองสมุนไพร 

 

 
ภาพแผนแม่บทเมืองไมซ์(MICE City) 
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ภาพแผนแม่บทเมืองผ้าทอ 

          10) ข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการพัฒนาจังหวัด  
 ����มหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569 
 จังหวัดอุดรธานีเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี 2569 เพ่ือยกระดับภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นท่ีรู้จักและปักหมุดหมายใหม่ลงบนแผนท่ีโลกถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ําและพืชพรรณ 
ผ่านการจัดกิจกรรมในงานตีมการจัดงาน คือ Harmony of Life บนพ้ืนท่ีชุ่มน้ําหนองแดรวมพ้ืนท่ี 975ไร่ เป็นพ้ืนน้ํา 400 
ไร่ และพ้ืนดิน 575ไร่ หากได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก คาดว่าจะผลักดันและยกระดับฐานราก ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม จะมีผู้เข้าชมงานมากถึง 3.6 ล้านคน เป็นชาวไทย ร้อยละ70 และชาว
ต่างประเทศ ร้อยละ 30 ประชากรในจังหวัดอุดรธานี มีมากถึง1.5ล้านคนเราจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนมาเท่ียวชม
งานและเป็นเจ้าท่ีดี จํานวนประเทศท่ีจะเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 20 ประเทศ อีกท้ังประชากร 6จังหวัด ท่ีมีพ้ืนท่ี 
ติดกับจังหวัดอุดรธานี มีจํานวนประชากรรวมมากถึง 6 ล้านคน สามารถมาเท่ียวงานได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยการ
วางผังเมืองท่ีเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ     

  การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเป็นความท้าทาย พลิกโฉมหน้ําอีสาน ตามนโยบายขับเคลื่อน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีแก้ไขปัญหาความยากจน โดยใช้งานเทศกาลระดับ
นานาชาติ หรือ Festivaleconomyบูรณาการทุกภาคส่วนเชื่อมโยงท่ัวภาคอีสาน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน ร่วมแรงร่วมใจผลักดันภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ก้าวไกล ร้อยใจเป็นหนึ่งหากจังหวัดอุดรธานี 
ได้จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จะทําให้เกิดรายได้สะพัดมากถึง 32,000 ล้านบาท มูลค่า GPP20,000 ล้านบาท 
สามารถสร้างงานได้มากถึง 80,000 กว่าอัตรา ท่ีสําคัญรัฐบาลจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเกือบ 8,000 ล้านบาท 
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 3.1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
              1) ด้านเศรษฐกิจ 
         (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
 ����ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (GRPpercapita)ค่าเฉลี่ยต่อหัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ในปี 2562 เท่ากับ 243,787 บาทต่อปี เพ่ิมข้ึนจาก 236,860 บาทต่อปี ในปี 2561 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.9  
เม่ือพิจารณาเป็นรายภาคภาคท่ีมีค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวสูงสุด คือ ภาคตะวันออก เท่ากับ 502.471 บาทต่อปีและ
ตํ่าสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 86,171 บาทต่อปี โดยมีความแตกต่างกัน 5.8 เท่า ลดลงจากปี 2561  
ท่ีต่างกัน 6.0 เท่า เม่ือจัดลําดับค่าเฉลี่ยต่อหัวจากค่าสูงสุดลงมาตํ่าสุด มีลําดับดังนี้ ภาคตะวันออกเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวในปี 
2562 มีอัตราเพ่ิมตามลําดับดังนี้ ภาคใต้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.1 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.4 
ภาคเหนือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.1ภาคตะวันตก เพ่ิมข้ึนร้อยละ1.8  
ภาคตะวันออก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.0 และภาคกลาง ลดลงร้อยละ 0.1 

ภาค 
บาทต่อปี อัตราเพ่ิม (ร้อยละ) 

2561 2562 2561 2562 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 84,434 86,171 4.3 2.1 

เหนือ 110,656 114,287 5.9 3.3 

ใต้ 147,600 153,659 2.1 4.1 

ตะวักออก 502,492 502,471 4.7 0.0 

ตะวันตก 160,253 163,129 6.6 1.8 

กลาง 271,731 271,360 2.9 - 0.1 

กทม.และปริมณฑล 474,004 474,004 5.0 3.4 

เฉลี่ยท้ังประเทศ 236,860 243,787 5.2 2.9 

ท่ีมา สํานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี 
 

 ����ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPPpercapita)ปี2562 มูลค่าสูงสุด10 อันดับแรกส่วนใหญ่อยู่ใน
พ้ืนท่ีภาคตะวันออก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และภาคกลาง ยกเว้นจังหวัดภูเก็ตซ่ึงอยู่ในภาคใต้ โดยส่วนใหญ่
เป็นจังหวัดท่ีมีการผลิตจากภาคนอกเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ
สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย สาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร และสาขาการขนส่งและสถานท่ี 
เก็บสินค้าโดยจังหวัดท่ีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุด10 อันดับแรก ได้แก่ ระยองกรุงเทพมหานคร ชลบุรี ปราจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต สมุทรสาคร สมุทรปราการ และสระบุรี โดยจังหวัดระยองเป็นจังหวัด 
ท่ีมีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงท่ีสุดท่ี 988,748 บาทต่อปี ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมการผลิตในสาขาอุตสาหกรรม  
เช่น การผลิตถ่านโค้ก และผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี การผลิตภัณฑ์ 
ยางและพลาสติก เป็นตัน รวมท้ัง สาขาการทําเหมืองแร่และเหมืองหิน ได้แก่ การผลิตน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
  ส่วนจังหวัดท่ีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวตํ่าสุด 10 อันดับ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมท้ังจังหวัดแม่ฮ่องสอนซ่ึงอยู่ในภาคเหนือ และจังหวัดนราธิวาสซ่ึงอยู่ภาคใต้ โดยส่วนใหญ่เป็นจังหวัดมีผลผลิตหลักจาก
ภาคเกษตร ซ่ึงมีความไม่แน่นอนท้ังด้านปริมาณและราคาผลผลิต ประกอบกับการผลิตภาคนอกเกษตรต่าง โๆดยเฉพาะการผลิต
สินค้าอุตสาหกรรมยังกระจายตัวมายังพ้ืนท่ีเหล่านี้ไม่มากนัก ส่งผลให้ขนาดเศรษฐกิจโดยรวมมีระดับตํ่า โดยเรียงจาก
ลําดับตํ่าสุด ได้แก่ นราธิวาส ยโสธร หนองบัวลําภู แม่ฮ่องสอน สกลนครมุกดาหาร บึงกาฬ ชัยภูมิ อํานาจเจริญ และ
อุบลราชธานี โดยจังหวัดนราธิวาส มีค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวตํ่าท่ีสุดท่ี 59,498 บาทต่อปี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการผลิต
จากภาคบริการสําหรับค่าความแตกต่างระหว่างจังหวัดท่ีมีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงท่ีสุดและตํ่าท่ีสุดคือ จังหวัด
ระยอง กับจังหวัดนราธิวาส ในปีนี้มีความแตกต่างกัน 16.6 เท่า 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี ณราคาประจําปี 
     (ล้านบาท) 

รายการ 2560 2561 2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

2561 2562 

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

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

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

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

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

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

 5. การจัดหานํ้า การจัดการและการบําบัดนํ้าเสีย          512           509           541  -0.6 5.9 

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

 7. การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต ์      16,158       17,613       17,821  8.3 1.2 

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

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

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

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

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

 13 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค            62             61             67  -1.6 9.0 

 14. กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน          920           884           912  -4.1 3.1 

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

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

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

 18. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ          209           245           289  14.7 15.2 

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

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

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

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

ท่ีมา สํานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี 

 จากตาราง พบว่า ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี ณราคาประจําปีเท่ากับ 113,887 ล้านบาท 
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 2.0 แบ่งออกเป็นภาคเกษตร 18,961 ล้านบาท และภาคนอกเกษตร94,927 ล้านบาท 
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเท่ากับ90,269บาทต่อคน เม่ือพิจารณาแล้ว พบว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงจากปี
2561 
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 ����วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ปี 2564 
  ����การขยายตัวทางเศรษฐกิจคาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีจะขยายตัวร้อยละ 1.3  
โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ (-0.5) ถึง 3.3 จากปี 2563 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะปรับตัวดีข้ึนและ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐท่ีมีอย่างต่อเนื่อง ด้านอุปทาน มีแนวโน้มชะลอตัวเม่ือเทียบกับปี 2563  
ร้อยละ1.0 โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ (-1.0) ถึง 3.0 ตามภาคเกษตรคาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ 35 เนื่องจาก
ปริมาณปศุสัตว์ท่ีลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในโคและกระบือ สําหรับภาคบริการคาดว่า 
จะหดตัวร้อยละ -0.1เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และภาครัฐได้ออกมาตรการควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ตามภาวการณ์ผลิตและคําสั่งซ้ือท่ีทยอยฟ้ืนตัว
ด้านอุปสงค์ มีแนวโน้มขยายตัวเม่ือเทียบกับปี 2563 ร้อยละ 2.0 โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 0.3 ถึง 4.0  
เป็นผลจากการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการ 
เพ่ิมกําลังซ้ือของภาครัฐท่ีมีอย่างต่อเนื่อง สําหรับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 5.3 เป็นผลจากมาตรการคลังด้าน
การใช้จ่ายภาครัฐ สนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2564 ลงสู่ระบบเศรษฐกิจ 
ให้รวดเร็วมากยิ่งข้ึนและสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 
ในขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ 0.9 ตามการระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน 
รวมท้ังความเชื่อม่ันของนักลงทุนท่ีลดลงสําหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดจะเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 
ตามการเพ่ิมข้ึนของพลังงานท่ีมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึนและการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ สําหรับเงินเฟ้อท่ัวไปในปี 2564 
คาดว่าจะอยู่ท่ีร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ (การจ้างงานของจังหวัดอุดรธานีคาดว่าจะมีการจ้างงาน
ในจังหวัดอุดรธานีท้ังสิ้นประมาณ 603.013 คน โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ท่ี 591,412 คน ถึง 614,779 คน ขยายตัว 
ร้อยละ 0.8 จากปี 2563 การจ้างงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเนื่องจากภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนการจ้างงานผู้สําเร็จ
การศึกษาใหม่ และมาตรการการสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจในการจ้างงานต่อเนื่อง 
 ����ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในปี 2564 จังหวัดอุดรธานีมี 6 ข้อ ดังนี้ 1) การดําเนินการ
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ทางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดหา
และกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมท่ัวถึงและเพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมูในประเทศภายในเวลาอันรวดเร็ว 
2) การผ่อนคลายมาตรการควบคุมของภาครัฐ ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจในประเทศปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติมากข้ึน 
3) ภาครัฐมีมาตรการเยียวยา กระตุ้นและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ มาตรการด้านการเงิน มาตรการภาษี มาตรการชดเชยรายได้ มาตรการเสริมสภาพคล่อง 
ให้ผู้ประกอบการ และมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศ ฯลฯ 4) การขับเคลื่อนการใช้จ่าย 
และการลงทุนภาครัฐในส่วนภูมิภาค ผ่านมาตรการทางการคลังต่างๆ ท่ีรัฐบาลนํามาเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจ 
5) มาตรการของรัฐในการเพ่ิมประสิทธิภาพและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีเม็ดเงิน 
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลกําหนดและ 6) การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า
เกษตร เพ่ือรักษาระดับรายได้ของเกษตรกรให้เพียงพออย่างต่อเนื่อง อาทิโครงการประกันรายได้เกษตรกร 
ใน 5 สินค้าเกษตรหลักสําคัญ 

  ����ปัจจัยเส่ียงเศรษฐกิจในปี 2564 ของจังหวัดอุดรธานีท่ีต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง 
มี6 ประเด็นสําคัญ ดังนี้  1) ความไม่แน่นอนและขีดความสามารถในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 2) สถานการณ์ภัยธรรมชาติท้ังภัยแล้งและอุทกภัย ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร 
3) หนี้สินภาคครัวเรือนท่ีจะกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทําให้ความสามารถในการใช้จ่ายลดลงและขาด
สภาพคล่อง 4) ผู้ประกอบการไม่มีความเชื่อมั่นและกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจ
โลกที่หดตัว 5)การเพ่ิมข้ึนของการว่างงานและการเพ่ิมข้ึนของภาระหนี้ครัวเรือนและธุรกิจ มีแนวโน้มเป็นข้อจํากัดต่อ
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ6)ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศรุนแรง 

  ����สมมติฐานหลักในการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีมี 5 ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
1) ด้านอุปทาน คาดว่าในปี2564 จะชะลอตัวร้อยละ1.0(ตํ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนมีนาคมคาดการณ์ 
ว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.4 ต่อปี ตามภาคเกษตรคาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ 3.5 เนื่องจากปศุสัตว์ที่ลดลง  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในโคและกระบือ และภาคบริการคาดว่าจะหดตัวร้อยละ -0.1 
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เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และภาครัฐได้ออกมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมคาดว่ าจะขยายตัวร้อยละ1.5 ตามภาวการณ์ผลิตและคําสั่ ง ซ้ือท่ีทยอยฟ้ืนตัว  
2) ด้านอุปสงค์ในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2.0(ขยายตัวตํ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนมีนาคม 2564  
ท่ีคาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.1 ต่อปี) เป็นผลจากการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.2  
ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการเพ่ิมกําลังซ้ือของภาครัฐท่ีมีอย่างต่อเนื่องสําหรับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว
ร้อยละ 5.3 เป็นผลจากมาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ สนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2564 ลงสู่ระบบเศรษฐกิจให้รวดเร็วมากยิ่งข้ึนและสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจหลังการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในขณะท่ีการลงทุคาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ 0.9 ตามการระมัดระวัง
การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน รวมท้ังความเชื่อม่ันของนักลงทุนท่ีลดลง 3)ด้านรายได้เกษตรกรในปี 2564 
คาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ4.4 (ตํ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนมีนาคม 2564 ท่ีคาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.6 ต่อปี) 
ลดลงจากท่ีขยายตัวร้อยละ 11.7 ในปี 2563 เป็นผลจากราคาสินค้าเกษตรโดยรวมชะลอตัวร้อยละ0.8 โดยเฉพาะราคา
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียวท่ีลดลง สําหรับปริมาณผลผลิตภาคเกษตรชะลอตัวร้อยละ 3.5  
4) ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป ในปี 2564 คาดว่าจะอยู่ท่ีร้อยละ 0.4ต่อปี (โดยมีช่วง
คาดการณ์อยู่ท่ีร้อยละ (-0.5) ถึง 1.3) เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ตามการเพ่ิมข้ึนของพลังงานท่ีมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน
และการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อ5) การจ้างงานในปี 2564 คาดว่ามีการจ้างงานในจังหวัดอุดรธานีท้ังสิ้น
ประมาณ 603,013 คน (โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ท่ี 591,412 ถึง 614,779 คน) ขยายตัวร้อยละ 0.8 จากปี 2563 
การจ้างงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเนื่องจากภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนการจ้างงานผู้สําเร็จการศึกษาใหม่ และมาตรการการ
สร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจในการจ้างงานต่อเนื่อง 
ท่ีมา สํานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี 

      (2) การเกษตร 
 ����ลักษณะการถือครองท่ีดิน 
      ลักษณะการถือครองท่ีดินปี2562มีเนื้อท่ีถือครองเพ่ือการเกษตรท้ังสิ้น3,869,098 ไร่ จําแนกเป็น

เนื้อท่ีของตนเอง 2,215,107 ไร่ ได้แก่ เนื้อท่ีของตนเอง1,349,517ไร่ ท่ีเนื้อท่ีติดจํานอง/ขายฝากผู้อ่ืน 865,590 ไร่ 
ส่วนเนื้อท่ีของผู้อ่ืน 1,653,991 ไร่ ได้แก่ เช่าผู้อ่ืน477,636ไร่ รับจํานอง/รับขายฝาก/ได้ทําฟรี1,176,355 ไร่ 
     หน่วย : ไร ่

ลักษณะการถือครองท่ีดินทางการเกษตร 2560 2561 2562 

เนื้อท่ีท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร 3,868,312 3,869,096 3,869,098 
เนื้อท่ีของตนเอง 2,215,594 2,215,313 2,215,107 
ของตนเอง 1,350,521 1,350,138 1,349,517 
จํานอง/ขายฝากผู้อ่ืน   865,175 865,590 
เนื้อท่ีของผู้อ่ืน 1,652,718 1,653,783 1,653,991 

เช่าผู้อ่ืน 477,765 477,759 477,636 
รับจํานอง/รับขายฝาก/ได้ทําฟรี   1,176,024 1,176,355 

ท่ีมา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 
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   ����การใช้ประโยชน์จากท่ีดินทางการเกษตร 
 การใช้ประโยชน์จากท่ีดินในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ในปี 2562 พบว่า มีเนื้อท่ีท้ังหมด 7,331,439 ไร่ 

แบ่งออกเป็น เนื้อ ที่ป่า  707,169 ไร่  เนื้อ ที่ ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 3,869,098 ไร่  จําแนกเป็น  
นาข้าว 2,205,055 ไร่ พืชไร่ 754,704 ไร่ สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น596,165 ไร่สวนผักและไม้ดอก 22,389 ไร่  
และเนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอ่ืนๆ290,785ไร่ ส่วนเนื้อท่ีใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 2,755,172 ไร่ 
   หน่วย: ไร ่

ประเภทเนื้อท่ี 2560 2561 2562 
เนื้อท่ีท้ังหมด 7,331,439 7,331,439 7,331,439 
เนื้อท่ีป่าไม้ 712,226 714,637 707,169 
เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 3,868,312 3,869,096 3,869,098 
นาข้าว 2,204,793 2,204,702 2,205,055 
พืชไร่ 754,480 754,660 754,704 
สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น 595,810 596,475 596,165 
สวนผักและไม้ดอก 22,402 22,384 22,389 
เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอ่ืนๆ 290,827 290,875 290,785 
เนื้อท่ีใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 2,750,901 2,747,706 2,755,172 
หมายเหตุ: p คือตัวเลขเบื้องต้น 
ท่ีมา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3    
 
 

   ����พืชเศรษฐกิจ 
 ในปี 2563 พบว่า จังหวัดอุดรธานีมีเนื้อท่ีเพาะปลูกข้าวท้ังหมด 2,012,750 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 
1,953,922 ไร่ ผลผลิต 707,372 ตัน และมีผลผลิตต่อไร่ 873 กิโลกรัม แบ่งออกเป็น ข้าวนาปีจําแนกเป็น 
ข้าวเจ้าหอมมะลิ ข้าวเหนียวและข้าวเจ้าอ่ืนๆ มีเนื้อท่ีเพาะปลูกท้ังหมด 1,974,920 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว1,916,361ไร่  
มีผลผลิต 688,051 ตัน และมีผลผลิตต่อไร่ 259 กิโลกรัมส่วนข้าวนาปรังจําแนกเป็นข้าวเจ้าปทุมธานี1 ข้าวเหนียว 
และข้าวเจ้าอ่ืนๆมีเนื้อท่ีเพาะปลูกท้ังหมด 37,830 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว37,561 ไร่ มีผลผลิต 19,321 ตัน และมีผลผลิต 
ต่อไร่ 514 กิโลกรัมข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในจังหวัดอุดรธานี ปี 2563 พบว่ามีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น1 และมีข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ รุ่น 2มีเนื้อท่ีเพาะปลูกท้ังหมด 2,362 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 2,360 ไร่ มีผลผลิต 1,515 ตัน และมีผลผลิต 
ต่อไร่ 514 กิโลกรัม มันสําปะหลังโรงงานมีเนื้อท่ีเพาะปลูกท้ังหมด 314,431 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 308,577 ไร่  
มีผลผลิต 1,078,278 ตัน และมีผลผลิตต่อไร่ 3,494 กิโลกรัมยางพารามีเนื้อท่ีเพาะปลูกท้ังหมด 534,860ไร่ เนื้อท่ี
เก็บเก่ียว 524,987 ไร่ มีผลผลิต 111,822 ตัน และมีผลผลิตต่อไร่ 213 กิโลกรัม อ้อยโรงงานมีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 
628,774 ไร่ มีผลผลิต 4,674,002 ตัน และมีผลผลิตต่อไร่ 7,434 กิโลกรัมปาล์มน้ํามันมีเนื้อท่ียืนต้น (ไร่) 31,762  ไร่  
มีเนื้อท่ีให้ผลผลิต 24,857 ไร่ มีผลผลิต 1,201 กิโลกรัมและมีผลผลิตต่อไร่ 7,434 กิโลกรัมถ่ัวเหลือง พบว่า  
มีถ่ัวเหลืองรุ่น 1 และรุ่น 2 มีเนื้อท่ีเพาะปลูกท้ังหมด 952 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 952 ไร่ มีผลผลิต 208 ตัน และมี
ผลผลิตต่อไร่ 454 กิโลกรัม 

อุดรธานี เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่) เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

ข้าว 2,012,750 1,953,922 707,372 873 
   ข้าวนาปี 1,974,920 1,916,361 688,051 359 
ข้าวเจ้าหอมมะล ิ 421,785 409,131 150,999 369 
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อุดรธานี เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่) เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

ข้าวเหนียว 1,512,459 1,466,676 521,798 356 
ข้าวเจ้าอ่ืน ๆ 40,676 40,554 15,254 376 
   ข้าวนาปรัง   37,830 37,561 19,321 514 
      ข้าวเจ้าปทุมธานี 1 80 80 39 488 
      ข้าวเหนียว 35,306 35,059 18,006 514 
      ข้าวเจ้าอ่ืน ๆ 2,444 2,422 1,276 527 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2,362 2,360 1,515 642 
   รุ่น 1 1,878 1,876 1,241 662 
   รุ่น 2 484 484 274 566 
มันสําปะหลังโรงงาน 314,431 308,577 1,078,278 3,494 
ยางพารา 534,860 524,987 111,822 213 
อ้อยโรงงาน - 628,774 4,674,002 7,434 
ปาล์มน้ํามนั 31,762 24,857 29,853 1,201 
ถั่วเหลือง 952 952 208 454 
   รุ่น 1 198 198 48 242 
   รุ่น 2 754 754 160 212 

ท่ีมาสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 
 

  จังหวัดอุดรธานี ในปี 2563 พบว่ามีเนื้อท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึน 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกท้ังหมด 1,974,920 ไร่ซ่ึงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนจากปี  2562 
ร้อยละ 2.2 และยางพาราพ้ืนท่ีเพาะปลูกท้ังหมด 534,860 ไร่ ซ่ึงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2562  
ร้อยละ 0.8 ส่วนเนื้อที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปรังมีพื้นท่ี
เพาะปลูกท้ังหมด 37,830 ไร่ ซ่ึงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 16.4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีพ้ืนท่ี
เพาะปลูกท้ังหมด 2,362 ไร่ ซ่ึงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2562 ร้อยละ3.4 และถ่ัวเหลืองมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ท้ังหมด 952 ไร่ ซ่ึงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2562 ร้อยละ12.7 

อุดรธานี 
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่) อัตราการเปล่ียนแปลง 

2561 2562 2563 2562 2563 
ข้าวนาปี 1,759,560 1,932,381 1,974,920 8.9 2.2 
ข้าวเจ้าหอมมะลิ 398,590 413,097 421,785 3.5 2.1 
ข้าวเจ้าอ่ืน ๆ 48,176 40,440 40,676 -19.1 0.6 
ข้าวเหนียว 1,312,654 1,478,844 1,512,459 11.2 2.2 
ข้าวนาปรัง 44,037 44,035 37,830 0.0 -16.4 

ข้าวเจ้าปทุมธานี 1 85 90 80 5.6 -12.5 
ข้าวเจ้าอ่ืน ๆ 2,963 2,823 2,444 -5.0 -15.5 
ข้าวเหนียว 40,989 41,122 35,306 0.3 -16.5 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 4,477 2,442 2,362 -83.3 -3.4 
รุ่น 1 1,640 1,983 1,878 17.3 -5.6 
รุ่น 2 2,837 459 484 -518.1 5.2 
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อุดรธานี 
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่) อัตราการเปล่ียนแปลง 

2561 2562 2563 2562 2563 
ถ่ัวเหลือง 1,602 1,073 952 -49.3 -12.7 
รุ่น 1 260 220 198 -18.2 -11.1 
รุ่น 2 1,342 853 754 -57.3 -13.1 
ยาพารา 531,068 530,842 534,860 0.0 0.8 

ท่ีมาสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 

  จังหวัดอุดรธานีในปี 2563 พบว่ามีเนื้อท่ีเก็บเก่ียวพืชเศรษฐกิจท่ีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 
2 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปีมีพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด 1,916,361ไร่ ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2562  
ร้อยละ 2.4 และยางพาราพ้ืนท่ีเก็บเกี่ยวทั้งหมด 524,987 ไร่ ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2562  
ร้อยละ 0.4 ส่วนเนื้อท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง 4 ชนิด ได้แก่ข้าวนาปรังมีพื้นท่ี
เก็บเก่ียวท้ังหมด 37,561 ไร่ถั่วเหลืองมีพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด 952 ไร่อ้อยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด 569,290 ไร่ 
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีพ้ืนท่ีเก็บเก่ียวท้ังหมด 2,360 ไร่ซ่ึงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 17.1, 
12.7, 10.4 และ 3.5 ตามลําดับ 

อุดรธานี 
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) อัตราการเปล่ียนแปลง 

2561 2562 2563 2562 2563 
ข้าวนาปี 1,721,157 1,869,622 1,916,361 7.9 2.4 
ข้าวเจ้าหอมมะลิ 390,494 402,154 409,131 2.9 1.7 

ข้าวเจ้าอ่ืน ๆ 47,159 40,408 40,554 -16.7 0.4 
ข้าวเหนียว 1,283,364 1,427,060 1,466,676 10.1 2.7 
ข้าวนาปรัง 43,688 43,986 37,561 0.7 -17.1 
ข้าวเจ้าปทุมธานี 1 85 90 80 5.6 -12.5 
ข้าวเจ้าอ่ืน ๆ 2,922 2,795 2,422 -4.5 -15.4 
ข้าวเหนียว 40,681 41,101 35,059 1.0 -17.2 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 4,328 2,442 2,360 -77.2 -3.5 
รุ่น 1 1,640 1,983 1,876 17.3 -5.7 
รุ่น 2 2,688 459 484 -485.6 5.2 
อ้อยโรงงาน 753,374 628,774 569,290 -19.8 -10.4 
ถ่ัวเหลือง 1,602 1,073 952 -49.3 -12.7 
รุ่น 1 260 220 198 -18.2 -11.1 

รุ่น 2 1,342 853 754 -57.3 -13.1 
ยาพารา 492,881 522,979 524,987 5.8 0.4 

ท่ีมาสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 
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  จังหวัดอุดรธานีใน ปี2563 พบว่ามีผลผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน  
คือข้าวนาปีมีผลผลิตท้ังหมด 688,051 ตัน ซ่ึงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนจากปี2562 ร้อยละ 3.0 ส่วนผลผลิต
พืชเศรษฐกิจท่ีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปรังมีผลผลิตท้ังหมด19,321 ตัน ถ่ัวเหลืองมี
ผลผลิตท้ังหมด 208 ตัน อ้อยโรงงานมีผลผลิตท้ังหมด 4,549,655 ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีผลผลิตท้ังหมด 1,515 ตัน 
และยางพารามีผลผลิตทั้งหมด 111,822 ตัน ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2562 ร้อยละ15.9, 
11.1, 2.7, 1.8 และ1.5 ตามลําดับ 

อุดรธานี 
ผลผลิต (ตัน) อัตราการเปล่ียนแปลง 

2561 2562 2563 2562 2563 
ข้าวนาปี 627,752 667,337 688,051 5.9 3.0 
ข้าวเจ้าหอมมะลิ 139,924 146,965 150,999 4.8 2.7 
ข้าวเจ้าอ่ืน ๆ 17,788 15,027 15,254 -18.4 1.5 
ข้าวเหนียว 469,988 505,345 521,798 7.0 3.2 
ข้าวนาปรัง 20,970 22,390 19,321 6.3 -15.9 
ข้าวเจ้าปทุมธานี 1 40 43 39 7.0 -10.3 

ข้าวเจ้าอ่ืน ๆ 1,507 1,468 1,276 -2.7 -15.0 
ข้าวเหนียว 19,423 20,879 18,006 7.0 -16.0 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 2,717 1,542 1,515 -76.2 -1.8 
รุ่น 1 1,130 1,284 1,241 12.0 -3.5 
รุ่น 2 1,587 258 274 -515.1 5.8 
อ้อยโรงงาน 8,309,719 4,674,002 4,549,655 -77.8 -2.7 

ถ่ัวเหลือง 394 231 208 -70.6 -11.1 
รุ่น 1 63 53 48 -18.9 -10.4 
รุ่น 2 331 178 160 -86.0 -11.3 
ยาพารา 107,941 113,486 111,822 4.9 -1.5 

ท่ีมาสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 
 

  จังหวัดอุดรธานีในปี 2563 พบว่า มีผลผลิตต่อไร่พืชเศรษฐกิจท่ีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 
ได้แก่ อ้อยโรงงานมีผลผลิตต่อไร่ท้ังหมด 7,992 กก. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีผลผลิตต่อไร่ท้ังหมด 642 กก. ถ่ัวเหลือง 
มีผลผลิตต่อไร่ท้ังหมด 218 กก. ข้าวนาปรังมีผลผลิตต่อไร่ท้ังหมด 514 กก. และข้าวนาปีมีผลผลิตต่อไร่ท้ังหมด 
359 กก. ซ่ึงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ร้อยละ 7.0, 1.7, 1.4, 1.0 และ 0.6 ตามลําดับ  
ส่วนยางพารามีผลผลิตต่อไร่ 213 กก.ซ่ึงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 1.9 

อุดรธานี 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) อัตราการเปล่ียนแปลง 

2561 2562 2563 2562 2563 
ข้าวนาปี 365 357 359 -2.2 0.6 
ข้าวเจ้าหอมมะลิ 358 365 369 1.9 1.1 
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อุดรธานี 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) อัตราการเปล่ียนแปลง 

2561 2562 2563 2562 2563 
ข้าวเจ้าอ่ืน ๆ 377 372 376 -1.3 1.1 
ข้าวเหนียว 366 354 356 -3.4 0.6 
ข้าวนาปรัง 480 509 514 5.7 1.0 
ข้าวเจ้าปทุมธานี 1 471 478 488 1.5 2.0 
ข้าวเจ้าอ่ืน ๆ 516 525 527 1.7 0.4 
ข้าวเหนียว 477 508 514 6.1 1.2 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 628 631 642 0.5 1.7 
รุ่น 1 689 648 662 -6.3 2.1 
รุ่น 2 590 562 566 -5.0 0.7 
อ้อยโรงงาน 11,030 7,434 7,992 -48.4 7.0 
ถ่ัวเหลือง 246 215 218 -14.4 1.4 
รุ่น 1 242 241 242 -0.4 0.4 

รุ่น 2 247 209 212 -18.2 1.4 
ยาพารา 219 217 213 -0.9 -1.9 

ท่ีมาสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 
 
 

 ����ปศุสัตว์ 
  ����การเล้ียงสัตว์ 

  สําหรับการเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดอุดรธานี ปี 2563 ท่ีนิยมเลี้ยงมี 8 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นไก่ 
จํานวน 4,273,576 ตัว รองลงมา เป็ด จํานวน 440,162 ตัว สุกร จํานวน 201,132 ตัว โค จํานวน 128,328 ตัว 
กระบือ จํานวน 52,272 ตัว แพะ จํานวน 13,452 ตัว ห่าน จํานวน 2,559 ตัว และแกะ จํานวน 198 ตัว ตามลําดับ 

อําเภอ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน ไก่ เป็ด 
รวม 128,328 52,272 201,132 13,452 198 2,559 4,273,576 440,162 

เมืองอุดรธานี 19,887 10,225 12,921 3,114 91 337 455,424 56,035 

บ้านดุง 9,590 3,172 21,082 402 15 110 249,502 21,940 

บ้านผือ 4,794 2,744 17,744 1,300 19 98 459,868 20,418 

กุมภวาปี 7,068 3,937 4,226 725 9 230 325,344 27,767 

หนองหาน 11,012 6,222 13,487 1,563 7 416 355,106 35,726 

เพ็ญ 9,899 6,424 16,229 335 13 124 327,522 29,548 

ศรีธาต ุ 12,289 3,851 4,194 292 0 163 200,197 29,041 

นํ้าโสม 748 236 1,550 467 8 39 138,955 22,437 

หนองวัวซอ 8,680 1,990 4,991 1,365 4 132 344,038 19,035 

กุดจับ 6,828 1,322 7,952 883 9 325 404,179 58,113 
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อําเภอ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน ไก่ เป็ด 
โนนสะอาด 3,269 881 10,445 390 0 76 102,782 9,390 

สร้างคอม 4,508 600 4,539 187 0 41 84,645 16,093 

วังสามหมอ 3,935 1,197 4,365 552 0 5 112,391 10,938 

ทุ่งฝน 6,303 2,289 14,694 272 0 40 148,402 18,890 

ไชยวาน 5,698 1,832 4,562 491 7 122 116,222 21,223 

หนองแสง 1,456 357 3,069 110 0 31 115,690 6,192 

นายูง 1,128 84 1,122 264 0 17 64,790 11,925 

พิบูลย์รักษ์ 3,826 1,106 9,631 208 0 51 60,034 6,894 

กู่แก้ว 3,028 528 2,189 425 16 94 134,280 10,258 

ประจักษ์ ฯ 4,382 3,275 42,140 107 0 108 74,205 8,299 

ท่ีมาสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  
 

      ����สัตว์เศรษฐกิจ   
  จังหวัดอุดรธานี ในปี 2563 พบว่า มีจํานวนไก่พ้ืนเมืองมากท่ีสุดมีจํานวน 1,969,286 ตัว  
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5.7 รองลงมา ได้แก่ ไก่ไข่จํานวน 431,945 ตัว มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 26.0 ไก่เนื้อมีจํานวน 424,247 ตัวมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 3.3 และมีจํานวน 
โคนมน้อยท่ีสุด 7,265 ตัว มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละ 4.1 

อุดรธานี 
จํานวน อัตราการเปล่ียนแปลง 

2561 2562 2563 2562 2563 

โคเนื้อ (ตัว) 68,695 67,486 69,415 -1.8 2.8 
โคนม (ตัว) 7,258 7,561 7,265 4.0 -4.1 
กระบือ (ตัว) 44,258 44,044 45,561 -0.5 3.3 

สุกร (ตัว) 80,018 100,487 96,938 20.4 -3.7 
ไก่เนื้อ (ตัว) 473,431 438,362 424,247 -8.0 -3.3 
ไก่ไข่ (ตัว) 357,521 319,438 431,945 -11.9 26.0 
ไก่พ้ืนเมือง (ตัว) 1,747,006 1,857,973 1,969,286 6.0 5.7 
เป็นเนื้อ (ตัว) 218,998 222,174 231,494 1.4 4.0 
เป็ดไข่ (ตัว) 7,859 9,018 10,268 12.9 12.2 
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 จังหวัดอุดรธานี ในปี 2563 พบว่า ไก่ไข่มีปริมาณการผลิตมากท่ีสุด คือ 46,321,120 ฟอง  
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 26.0 รองลงมาคือ ไก่เนื้อมีปริมาณการผลิต 2,208,620 ตัว มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละ 3.3 เป็ดไข่ปริมาณการผลิต 1,734,313 ฟอง มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 3.9 และสัตว์เศรษฐกิจท่ีมีปริมาณการผลิตน้อยท่ีสุด คือ กระบือมีปริมาณการผลิต 11,912 ตัว มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.9 

อุดรธานี 
ปริมาณการผลิต อัตราการเปล่ียนแปลง 

2561 2562 2563 2562 2563 

โคเนื้อ (ตัว) 14,316 17,199 16,730 16.8 -2.8 

โคนม (ตัว) 14,684 14,731 15,154 0.3 2.8 
กระบือ (ตัว) 10,118 10,856 11,912 6.8 8.9 
สุกร (ตัว) 211,276 265,321 255,952 20.4 -3.7 
ไก่เนื้อ (ตัว) 2,402,934 2,282,104 2,208,620 -5.3 -3.3 
ไก่ไข่ (ฟอง) 38,604,152 34,255,960 46,321,120 -12.7 26.0 
ไก่พ้ืนเมือง (ตัว) 1,845,158 1,957,033 2,094,339 5.7 6.6 

เป็นเนื้อ (ตัว) 246,369 257,029 267,534 4.1 3.9 
เป็ดไข่ (ฟอง) 1,421,860 1,653,768 1,734,313 14.0 4.6 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 

  ����ประมง 
  จังหวัดอุดรธานี  มีสัตว์น้ําจืดท่ีจับได้รวมท้ังสิ้น 6,835.18 ตัน ส่วนใหญ่เป็นปลานิล  
3,940.06 ตัน รองลงมาเป็นปลาดุก 1,832.65 ตัน ปลาตะเพียน 810.17ตัน ปลาไน 132.31 ตัน อ่ืนๆ 102.39 ตัน 
ปลาช่อน 7.3 ตัน ปลาหมอ 4.41ตัน ปลาสลิด 4.29 ตัน และกุ้งก้ามกราม 1.6 ตันตามลําดับ 

จังหวัด/อําเภอ รวม (ตัน) 
ปลา
ช่อน 

ปลาดุก 
ปลา
หมอ 

ปลา
ตะเพียน 

ปลานิล ปลาไน 
ปลา
สลิด 

กุ้ง
ก้ามกราม 

อ่ืนๆ 

จังหวัดอุดรธานี 6,835.18 7.30 1,832.65 4.41 810.17 3,940.06 132.31 4.29 1.60 102.39 
กุดจับ 176.56 0.50 41.77   19.98 106.47 4.17     3.67 
กุมภวาปี 206.09 0.30 74.41 0.25 47.64 68.97 1.11 1.80   11.61 
กู่แก้ว 55.14   0.97   9.01 44.12 0.76     0.28 
ไชยวาน 146.68   2.27   23.38 117.15 1.44 1.00   1.44 
ทุ่งฝน 384.04   371.22   0.61 11.47       0.74 
นายูง 358.08   19.29   71.29 256.80 8.24   0.20 2.26 
นํ้าโสม 697.68 1.30 60.76   155.19 395.53 74.31   0.25 10.34 
โนนสะอาด 97.50   2.89   11.74 79.76 0.30     2.81 
บ้านดุง 546.18   77.24 1.40 85.83 361.54 11.13 0.40   8.64 
บ้านผือ 491.45 0.32 124.40 0.60 89.65 267.95 1.48 1.09   5.96 
ประจักษ์ศลิปาคม 119.93 0.30 28.41 0.30 13.91 73.60 0.54   1.00 1.87 
พิบูลย์รักษ์ 131.79   42.54   16.39 69.62 2.33     0.91 
เพ็ญ 416.01 0.50 113.99 0.30 34.03 257.76 7.33     2.10 
เมืองอุดรธานี 1,328.41   747.72 0.90 73.44 498.42 2.87     5.06 
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จังหวัด/อําเภอ รวม (ตัน) 
ปลา
ช่อน 

ปลาดุก 
ปลา
หมอ 

ปลา
ตะเพียน 

ปลานิล ปลาไน 
ปลา
สลิด 

กุ้ง
ก้ามกราม 

อ่ืนๆ 

วังสามหมอ 712.45   0.60   1.69 709.01 1.00     0.15 
ศรีธาต ุ 265.99   10.33   56.24 165.76 6.18     27.48 
สร้างคอม 199.62 1.19 70.50   26.43 94.04 3.58   0.15 3.73 
หนองวัวซอ 173.76 2.89 12.56   27.88 117.08 4.37     8.98 
หนองแสง 44.41   0.40   18.95 24.56       0.50 
หนองหาน 283.41   30.38 0.66 26.89 220.45 1.17     3.86 

ท่ีมา สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี 

 (3) อุตสาหกรรม 
 สําหรับข้อมูลพ้ืนฐานด้านอุตสาหกรรม ได้พิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ได้แก่ จํานวนโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีมีท้ังหวัดของจังหวัดอุดรธานี จํานวนเงินทุน จํานวนแรงงานท่ีเก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม และ
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี โดยการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสําคัญ ในการกําหนด 
ความสามารถในการแข่งขันรายละเอียดดังนี้ 1) โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี 
ปี พ.ศ. 2563 มีจํานวนท้ังสิ้น 546 แห่ง ซ่ึงได้กระจายไปทุกอําเภอของจังหวัด โดยอําเภอท่ีมีจํานวนโรงงานมากท่ีสุด 
5 อันดับแรก ได้แก่ อําเภอเมืองอุดรธานี มีจํานวนโรงงาน 339 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.1รองลงมา คือ อําเภอบ้านดุง 
มีจํานวนโรงงาน 83 แห่ง คิดเป็นร้อยละ15.2 อําเภอบ้านผือ มีจํานวนโรงงาน46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.4  
อําเภอกุมภวาปี มีจํานวนโรงงาน 43 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.9 และอําเภอเพ็ญ มีจํานวนโรงงาน 35แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 6.4 ตามลําดับ 2) จํานวนเงินลงทุน ในปี พ.ศ.2563 โรงงานอุตสาหกรรมมี จํานวนเงินลงทุนรวมท้ังหมด
32,150,373,570 บาท โดยอําเภอท่ีมีจํานวนเงินลงทุนมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อําเภอเมืองอุดรธานี
12,772,391,982 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมา คือ อําเภอกุมภวาปี 8,474,000,088 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 26.4 อําเภอบ้านผือ 5,125,826,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.9 อําเภอหนองหาน 4,536,500,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 14.1 และอําเภอวังสามหมอ 1,241,655,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 ตามลําดับ 3) จํานวนแรงงาน 
ในปี พ.ศ. 2563 โรงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี มีจํานวนแรงงานท้ังหมด 14,714 คน โดยอําเภอท่ีมีจํานวน
แรงงานมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อําเภอเมืองอุดรธานี 10,211 คน คิดเป็นร้อยละ 69.4 อําเภอหนองหาน 
1,928 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 อําเภอกุมภวาปี 1,244 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 อําเภอบ้านดุง 669 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 4.5 และอําเภอบ้านผือ 662 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามลําดับ 

อําเภอ 
แรงงาน 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
รวม 9,855 4,859 14,714 100.00 

อําเภอเมืองอุดรธานี 6,231 3,980 10,211 69.4 
อําเภอหนองหาน 1,617 311 1,928 13.1 
อําเภอกุมภวาปี 1,036 208 1,244 8.5 
อําเภอบ้านดุง 414 255 669 4.5 
อําเภอบ้านผือ 557 105 662 4.5 

ท่ีมา  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี  
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 เม่ือพิจารณาถึงขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีวิ เคราะห์ 
โดยใช้กรอบแนวคิดของ Diamond model ท้ังนี้แนวคิดนี้ยังได้ให้ความสําคัญต่อบทบาทของรัฐบาลในการกําหนด
ปัจจัยท่ีสําคัญปัจจัยหนึ่งในการกําหนดขีดความสามารถ ในการแข่งขัน เพราะเชื่อว่าบทบาทของรัฐจะมีความสําคัญ 
ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อปัจจัยแวดล้อมท้ัง 4 ด้าน ซ่ึงจะส่งผลทําให้ปัจจัยต่าง ๆ เอ้ือหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจากการสํารวจข้อมูลประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด
อุดรธานี แสดงให้เห็นว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี ในช่วง กรกฎาคม –ธันวาคม  
ปี 2562 มีระดับคะแนนโดยเฉลี่ยท่ี 3.92 คะแนน โดยมีปัจจัยท่ีสําคัญและมีผลต่อภาคการผลิต ดังนี้  

 1. ปัจจัยการผลิต ระดับคะแนน4.23 
 2. เง่ือนไขด้านอุปสงค์ ระดับคะแนน3.49 

 3. ด้านกลยุทธ์และการแข่งขันระดับคะแนน 4.38 
 4. รัฐบาล ระดับคะแนน3.92 
 5. อุตสาหกรรมสนับสนุน ระดับคะแนน3.78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เม่ือพิจารณาแล้วจะพบว่า ความสามารถในการแข่งขันในด้านกลยุทธ์และการแข่งขันมีศักยภาพสูงสุด 
ท่ีระดับคะแนน 4.38 ส่วนปัจจัยเง่ือนไขด้านอุปสงค์มีระดับคะแนนน้อยท่ีสุด ท่ีระดับคะแนน 3.49 
 สําหรับแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี ยังเป็นไปในทิศทางท่ีดี และมีโอกาส 
ในการพัฒนาศักยภาพให้มีขีดความสามารถสูงได้ เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนท้ังด้านปัจจัยการผลิต และ
ผู้ประกอบการท่ีมีขีดความสามารถสูง รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีเส้นทางเชื่อมโยง  
กับประเทศเพ่ือนบ้าน และนโยบายท่ีกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินกองทุน ประกอบกับ นโยบายการสร้าง
นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี และกําลังซ้ือท่ีมีค่อนข้างมากจากท้ังในและต่างจังหวัด รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน สําหรับ
อุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจในการหาแนวทางพัฒนาต่อไปในอนาคต อาทิ เช่น อุตสาหกรรมพลังงานท้ังจากพลังงาน
แสงอาทิตย์และชีวมวลเกษตรแปรรูป เช่น มะม่วง ข้าวและเกลือสินเธาว์ เป็นต้น 

  (4) การท่องเท่ียวและกีฬา 
 ����แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดอุดรธานี  
  แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดอุดรธานีท่ีสําคัญมีจํานวนท้ังสิ้น 94 แห่ง แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 

  ����แหล่งท่องเ ท่ียวเชิงนิเวศ (จํานวน 5 แห่ง)ได้แก่ ทะเลบัวแดง หมู่บ้านคีรีวงกต 
สวนธรรมชาติเทศบาลตําบลกุมภวาปี (สวนลิง) ภูฝอยลม และน้ําพุบ่อเสวย (น้ําพุเย็น) 
  ����แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะวิทยาการ (2 แห่ง) ได้แก่ ท้องฟ้าจําลอง และศูนย์ศิลปาชีพบ้านกําแมด 
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  ����แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ ( 48 แห่ง) ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี พิธภัณฑสถาน
แห่งชาติบ้านเชียง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร ศูนย์วัฒนธธรรมไทย-จีน (ศาล เจ้าปู่-ย่า) แหล่งศึกษาและ
ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลหลักเมืองศาลเทพารักษ์ 
พระตําหนักหนองประจักษ์ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท วัดกู่แก้วรัตนาราม วัดโพธิสมภรณ์วัดมัชฌิมาวาส 
วัดทิพย์รัฐนิมิต (วัดป่าบ้านจิก) วัดป่าบ้านตาด คําชะโนด วัดศิริสุทโธคําชะโนด พระธาตุนางเพ็ญวัดท่าโสม (ภูนาหลาว)  
พระธาตุดอนแก้ว หรือพระมหาธาตุเจดีย์ วัดถํ้าสุมณฑา วัดป่าภูก้อน วัดภูตะเภาทอง วัดพระพุทธบาทบัวบก  พระอุโบสถกลางน้ํา
ทรงดอกบัววัดเขาช่องชาด วัดป่าบ้านค้อ วัดป่าสว่างธรรม(ศิริพร อําไพพงษ์) วัดจอมแจ้งศรี บุญเรือง  
วัดดอยบันไดสวรรค์ พระธาตุโพนทอง วัดป่าตูมคํา วัดป่าศรีคุณาราม วัดป่าภูนาหลาว (วัดป่าท่าโสม) พุทธอุทยาน
ไตรรัตน์ วัดโพธิ์ชัยศรี วัดมหาธาตุเทพจินดาบ้านเดียม วัดไร่สวรรค์ธรรมรังสี วัดโพธิ์ศรีใน วัดสระมณี วัดป่าสันติกาวาส
วัดป่าสกุณาศัยวัดพระแท่นบ้านแดง (วัดหลวงปู่พิบูลย์) วัดภูทองเทพนิมิตวัดโนนธาตุ วัดบัวจูม วัดโนนสว่าง 
วัดศรีเจริญโพนบก วัดหลวงปู่กํ่า และวัดอุดมมงคลวนาราม(วัดป่านาคําน้อย) 

  ����แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (6 แห่ง) ได้แก่ วนอุทยานวังสามหมอ อ่างเก็บน้ําห้วยหลวง 
อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ําโสม วนอุทยานอ้อมฤดี สปาเกลือบ้านดุง อ่างเก็บน้ําพาน 

  ����แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือนันทนาการ(10 แห่ง) ได้แก่ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
สนามกอล์ฟหนองสําโรง อุดรกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทรอยัลครีค กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ทศรีธานี กอล์ฟ ฟอเรสต์ 
UD TOWN ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี สวนน้ําเพลย์พอร์ต อําเภอเมืองอุดรธานี อุดรวอเตอร์เวิล์ดและฮาร์
เบอร์แลนด์ (ตึกคอมอุดรธานี) 

 ����แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม (10 แห่ง) ได้แก่ หมู่บ้านนาข่า อําเภอเมืองอุดรธานี     
บ้านคําอ้อ (ป่ันหม้อดินเผา) อําเภอหนองหาน บ้านไทพวน อําเภอบ้านเชียง ชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง 
อําเภอหนองหาน วิสาหกิจชุมชนกุดหมากไฟ  อําเภอหนองวัวซอ กลุ่มแม่บ้านท่ีทอผ้ามัดหม่ี อําเภอพิบูลย์รักษ์ 
กลุ่มทอผ้าบ้านโนนกอก อําเภอเมืองอุดรธานี กลุ่มผลิตเครื่องจักรสานจากต้นกล้า อําเภอทุ่งฝน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านเชียง อําเภอหนองหาน และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนยางเด่ียว อําเภอหนองหาน 
  ����แหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ําตก (7 แห่ง) ได้แก่ น้ําตกหินต้ังน้ําตกสามเทพน้ําตกธารงามน้ําตก
นางรินวนอุทยานน้ําตกคอยนางน้ําตกห้วยหลี่ผีและน้ําตกคําชะโนด 
  ����แหล่งท่องเท่ียวประเภททางธรรมชาติประเภทถํ้า (1 แห่ง)คือถํ้าสิงห์ 
  ����แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร (5 แห่ง) ได้แก่ สวนไม้ดอกบ้านห้วยสําราญ-ห้วยเจริญ อุดรฟาร์ม
เมล่อนศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 10 จังหวัดอุดรธานีสะพานหินท่าลี่ และวนอุทยานภูหินจอมธาตุ 

 ����สถานประกอบการตามมาตรฐานSHA ของจังหวัดอุดรธานี  
  ����ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร จํานวน 46 แห่ง ได้แก่ –พิซซ่าฮัทบ๊ิกซีอุดรธานี1- พิซซ่า
ฮัทยูดีทาวน์อุดรธานี-มิสเตอร์โดนัท บ๊ิกซีอุดรธานี- มิสเตอร์เซ็นทรัลอุดรธานี ชั้น4–มิสเตอร์โดนัทท็อปส์หนองหาน–
แบล็คแคนยอนสาขาสนามบินอุดรธานีอาคารA-แบล็คแคนยอนสนามบินอุดรธานีอาคารB- มิสเตอร์โดนัท สาขา
เซ็นทรัลอุดรชั้น1-ร้านมิสเตอร์โดนัท สาขาบ๊ิกซีบ้านดุง- ตําม่ัว เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี 
  ����ประเภทโรงแรม/ท่ีพัก และสถานท่ีจัดประชุม จํานวน 43แห่ง ได้แก่ โรงแรมเดอะคอทเทจอุดรธานี 
เวลาดีอุดรธานี ทิศาโฮเทลอุดรธานี โรงแรมเบลล์แกรนด์ โรงแรมกู๊ดโฮมแอทอุดรธานี โรงแรมพาราไดซ 
เอ็นเอ็นเพลส โรงแรมภูคะนิง โรงแรมนาข่าบุรี รีสอร์ทอุดรธานี ภาทรัพย์แกรนด์โฮเทล ท็อปโฮสเทล  
เก้าดีสปอร์ตโฮเทล โรงแรมการิน โรงแรมซิลเวอร์รีฟ โรงแรมบ้านบัวแกรนด์อุดร โรงแรมกวินบุรี โรงแรมไฮโซเพล
สวาราบูทีคโฮเทล เดอะวิชเรสซิเดนซ์ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์โฮเทล โรงแรมบ้านเชียง โรงแรมดิโอโซนบูธิค 
โรงแรมเดอปริ้นเซสอุดรธานี โรงแรมป้ันหยารีสอร์ทโฮเทลเคลย์อุดรธานี โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์
อุดรธานี ดิโอลอินน์อัมมานยูนีคโฮเทล โรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานี โรงแรมบีทูอุดรบูติคแอนด์บัดเจท  
โรงแรมดิเอทอุดรธานี โรงแรมเพรสซิเดนท์ โรงเเรมบราวน์เฮาส์บายบลูมังก้ี โรงแรมศิวิไลซ์ลีลาวดี แกรนด์โฮเทล 
โรงแรมนภาลัย โรงแรมฮ็อปอินน์อุดรธานี โรงแรมวีธราบูธีคโฮเทล โรงแรมเจริญโฮเต็ล โรงแรมหนองหานแกรนด์ 
โฮเทลแอนด์รีสอร์ท โรงแรมเดอะพรรณราย มลฑาทิพย์ฮอลล์ และพักดีเฮ้าส์ 
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  ����ประเภทนันทนาการและสถานท่ีท่องเท่ียว จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อํานวยการ 
คําชะโนด อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง หมู่บ้านท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี 
บ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงและฮาร์เบอร์แลนด์ ตึกคอมอุดรธานี 
  ����ประเภทยานพาหนะ จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ วระวิทย์ เหลาทองแก้วกัญญาทัวร์  
ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิลผกาและต๋ีรถเช่าอุดร 
  ����ประเภทบริษัทนําเท่ียว จํานวน 16 แห่ง ได้แก่ เหลืองทองทราเวลอรัญญาทัวร์
เอเชียพลัสทราเวลบ๊อบบ้ีแฮปป้ีทัวร์แอนด์ออแกไนซ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัดใบตองใบหม่อนทราเวล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
รีแล็กซ์เซชั่นทัวร์ ห้างหุ้นส่วนจํากัดธัญวรัตม์ทราเวล ห้างหุ้นส่วนจํากัดพิมพ์พิศา 2020 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส
เวิลด์ธาราแทรเวลเซอร์วิส แอร์โร่สตาร์ทราเวลจําปาหอมทัวร์แอนด์ทราเวล ห้างหุ้นส่วนจํากัดทินกรทัวร์ 
ห้างหุ้นส่วนจํากัดชัชวาล ทัวร์แสงทองทราเวลแอนด์เซอร์วิส  และรักจังทัวร์แอนด์ทราเวล 
  ����ประเภทสุขภาพและความงาม จํานวน  1 แห่ง ได้แก่ บ้านสวนมาสสาจ นวดเพ่ือสุขภาพสาขาอุดรธานี 
  ����ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ 
พรีเม่ียมเอาท์เล็ทอุดรธานี ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาอุดรธานี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี 
  ����ประเภทกีฬาเพ่ือการท่องเท่ียว จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ รอยัลครีคกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท 
  ����ประเภทโรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ศึกษา 
และพัฒนาชุมชนอุดรธานี และเทิงไทยเฟสติวัลโดยบริษัทเฟิสท์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์จํากัด จังหวัดอุดรธานี 
  ����ประเภทร้านค้าของท่ีระลึกและร้านค้าอ่ืนๆ จํานวน 4 แห่ง ร้านทองแท้ออโรร่า(สาขา
เซ็นทรัลอุดรธานี) ร้านทองแท้ออโรร่า(สาขาโลตัสอุดรธานี-รังษิณา) ร้านทองแท้ออโรร่า (สาขาโลตัสอุดรธานี-นาดี) 
และบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาบ๊ิกซีอุดรธานี) 

 ����ประเพณีวัฒนธรรมท่ีสําคัญ  
  จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดท่ีมีความเป็นท่ียาวนาน ประกอบด้วยหลายชาติพันธุ์ ส่งผลให้เกิด

ประเพณีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายสืบต่อกันมา สําหรับประเพณีวัฒนธรรมท่ีสําคัญ 10 ลําดับแรก ได้แก่ 
(ท่ีมา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม2562) 

(1)งานเฉลิมฉลองวันก่อตั้งเมืองอุดร อําเภอเมืองอุดรธานีจัดข้ึน ทุกวันท่ี18 มกราคม ของทุกปี 
ทุกคนมางานเฉลิมฉลองวันก่อต้ังเมืองอุดร ถูกบันทึกเป็นสถิติโลก กินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(Guinnessworld record) ว่ามีคนมารํา
บวงสรวง“LargestThaisDance” รอบๆอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนับเป็นจํานวนมากท่ีสุดในโลกเม่ือปี พ.ศ. 2557 

(2)งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อําเภอประจักษ์ศิลปาคมเป็นงานประเพณีทําบุญของชาวอีสาน 
หลังจากการเก็บเก่ียวข้าวในนาแล้ว ซ่ึงจะอยู่ระหว่างเดือนยี่ถึงเดือนสาม (เดือนกุมภาพันธ์) โดยชาวนาทุกคน 
จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพ“การทําบุญกุ้มข้าวใหญ่” ก็คือ การทําบุญด้วยข้าวเปลือกเพื่อถวายให้แก่วัดนอกจาก 
ใช้บริโภคในวัดแล้วยังแปรไปเป็นกองทุนเพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาต่อไป  

(3) งานมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหานแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สําคัญของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมภาคเอเชียอาคเนย์ กรมศิลปากรได้ทําการสํารวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจาก
หลักฐานต่าง  ๆพบว่าบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ท่ีมีอายุราว 5,600 – 1,800 ปี โดยองค์การยูเนสโก 
(UNESCO) ได้จดทะเบียนให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ เม่ือเดือนธันวาคม 2535 

(4)งานมะม่วงแฟร์ อําเภอหนองวัวซออําเภอหนองวัวซอมีพ้ืนท่ีปลุกมะม่วงเป็นอันดับ1  
ของจังหวัดอุดรธานี ปลุกท้ังหมด 5,693 ไร่เกษตรกร 431 ครัวเรือนผลผลิตท้ังในและนอกฤดูประมาณ 3,539 ตันต่อปี 
มูลค่าประมาณ 130 ล้านบาท สินค้าเด่น เช่น มะม่วงน้ําดอกไม้สีทอง น้ําดอกไม้เบอร์ 4 และเขียวเสวย ท่ีปลูกและส่งออก
โดยเฉพาะจัดงานประเพณีในงานกาชาดมะม่วงแฟร์ (ของดีหนองวัวซอ) ท่ีอําเภอหนองวัวซอทุกปี ทุกเดือนมีนาคม 
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(5)งานวันสงกรานต์ อําเภอเมือง จัดงานวันท่ี 13 -15 เมษายนของทุกปี ต้อนรับ“วันกลับบ้าน”
ลูกหลานท่ีทํางานต่างถ่ินจะพากันกลับบ้านมาพร้อมหน้ําพร้อมตากันร่วมกันทําบุญเพ่ือระลึกถึงบรรพบุรุษท่ีล่วงลับ
ไปแล้ว และการรดน้ําดําหัวจากผู้อาวุโสท่ีเคารพนับถือ รวมถึงการเล่นสาดน้ํากันในกลุ่มยาติพ่ีน้องและเพ่ือนฝูง 
สร้างความชุ่มฉํ่าและสนุกสนานในเดือนท่ีมีอากาศร้อนมากท่ีสุดเทศกาลวันสงกรานต์ในจังหวัดอุดรธานี  
ปิดให้ถนนเทศา ริมหนองประจักษ์ศิลปาคมให้เป็นสถานท่ีทําบุญตกบาตร สรงน้ําพระ รดน้ําขอพรจากผู้สูงอายุ และ
จัดเป็นถนนอาหารรวมท้ังจัดให้มีเวทีการแสดง ลานหน้ําสถานีดับเพลิง เปิดโซนนิ่งเล่นน้ําสงกรานต์บนถนนสายนี้ พร้อม
ชมขบวนแห่ตระการตา นับเป็นเทศกาลใหญ่ท่ีไม่ควรพลาด 

(6)งานประเพณีชนสามเผ่าชาวศรีธาตุ อําเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่วงรวมอารยะธรรม
จากคนหลายชาติพันธุ์ เนื่องจากเป็นท่ีอยู่อาศัยของชนเผ่าผู้ลาว ผู้ไทย และย้อนมานับต้ังแต่บรรพบุรุษ หลังจากมีการ
ต้ังเป็นอําเภอศรีธาตุเม่ือราวปี 2516 อําเภอได้ฟ้ืนฟูประเพณีชนสามเผ่าให้เป็นงานระดับอําเภอ เพ่ือเชิญชวน
นักท่องเท่ียวเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมของชนสามเผ่าดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการรําบวงสรวงศาลหลักเมืองศรีธาตุ  
ด้วยนางรํานับร้อยคน เป็นงานใหญ่ในวันสถาปนาอําเภอศรีธาตุเป็นประเพณีทุกปี จัดข้ึนช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปี 

(7) งานแห่บุญบ้ังไฟ อําเภอเพ็ญ อําเภอศรีธาตุ  อําเภอกู่แก้วงาน “ประเพรี บุญบ้ังไฟ” 
ช่วงกลางเดือน 6 ของทุกปี (ราวเดือนพฤษภาคม) ซ่ึงถือเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน จัดข้ึนในหลายจังหวัด  
หลายอําเภอ ท่ีจังหวัดอุดรธานี อําเภอเพ็ญ ถือเป็นงานประเพณีวัฒนธรรมประจําท้องถ่ิน ในอดีตเคยมีการแข่งขันบ้ังไฟล้าน 
บ้ังไฟแสน บ้ังไฟหม่ืน แตกต่างตามขนาดของบ้ังไฟ ปัจจุบันเหลือแต่ประเพณีแห่บ้ังไฟ เนื่องจากเป็นอันตรายต่อชีวิตมากข้ึน
สืบเนื่องมาจากการขอแก้บนด้วยบ้ังไฟในเทศกาลครั้งนี้ สีสันภายในงานคือการประกวดบ้ังไฟของอําเภอต่าง  ๆนั่นเอง 

(8) งานแข่งเรือ อําเภอกุมภวาปีเทศกาลออกพรรษา(เดือนตุลาคม) จะมีงานประเพณี 
ท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของชาวอีสาน มีความเชื่อว่าพญานาคจุดข้ึนมาเพ่ือเป็นพุทธบูชา 
ต่อพระพุทธเจ้า ท่ีเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากท่ีไปโปรดพระมารดาในช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน 
ท้ังเมืองมนุษย์ สวรรค์ และเมืองบาดาล ต่างก็สาธุการจัดงานสมโภช ในวันออกพรรษา ข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 ของทุกปี 
งานบ้ังไฟพญานาคท่ีริมแม่น้ําโขงจึงเป็นท่ีโด่งดัง โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีผูกพันกับตํานานพญานาคอีกหลายแห่ง 
ในจังหวัดอุดรธานีเช่นเดียวกัน ท่ีอําเภอกุมภวาปี บริเวณลําน้ําปาว อบต. และเทศบาลอําเภอกุมภวาปี ร่วมกันจัด
งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประเพณีทุกปี 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 

(9) งานประเพณีโคมลมลอยฟ้า ผ้ามัดหม่ีย้อมคราม อําเภอพิบูลรักษ์งานประเพณีโคม 
ลมลอยฟ้า ผ้ามัดหม่ีย้อมคราม อําเภอพิบูลรักษ์เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินเชื่อว่าการปล่อยโคมลมในช่วงหลัง 
วันออกพรรษาแล้ว (ราวเดือนพฤศจิกายน) หมายถึงส่งเทวดาอารักษ์เหล่านั้นกลับคืนสู่สวรรค์ อีกความหมายหนึ่ง  
ถือเป็นการปล่อยทุกข์ โศก อัปมงคลต่างๆ ให้ลอยไปกับโคมลมด้วย นอกจากประเพณีการละเล่นโคมลมแล้ว  
ในงานยังจัดแสดงผ้ามัดหม่ีย้อมครามเนื่องจาก อําเภอพิบูลรักษ์ เป็นแหล่งผลิตผ้ามัดหม่ีย้อมครามเป็นสินค้าโอท็อป
ดาวเด่นของอําเภออีกด้วย  

(10) งานทุ่งศรีเมือง งานประจําปีทุ่งศรีเมือง และงานกาชาดจังหวัดอุดรธานี เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณ์วัฒนธรรมของดีอุดรธานี การแสดงผลงานของส่วนราชการ การแสดงและจําหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก 20 อําเภอ ชมขบวนแห่บายศรี วัฒนธรรมดีศรีอุดร จัดงานธิดาผ้าหม่ีขิด นอกจากนี้ 
ยังมีขบวนแห่ของหน่วยงานราชการและสถานศึกษา พร้อมกับการแสดงและการละเล่นมังกรทอง ขบวนแห่สิงโต 
ขบวนแห่ล้อโก้ว และเอ็งกอ ของศาลเจ้าปู่-ย่า ซ่ึงเป็นสถานท่ีเคารพของชาวไทยเชื้อสายจีนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี  
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 ����สถานการณ์การท่องเท่ียว  
  สถิติการท่องเท่ียว ปี  2563 พบว่าจํานวนผู้มาเยี่ ยมเยือน มีจํานวน 2,299,411 คน 
อยู่ลําดับท่ี 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวนนักท่องเท่ียว จํานวน 1,601,383 คน จํานวนนักทัศนาจร  
จํานวน 698,028 คน ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเท่ียวเท่ากับ 2.51 วัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้เยี่ยมเยือนท้ังหมด
1,398.52 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ1,488.97 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักทัศนาจร 946.43 บาท รายได้จากผู้เยี่ยม
เยือนท้ังหมด 5,735.71 ล้านบาท จํานวนห้อง 9,013 ห้อง มีอัตราการเข้าพัก 40.63 และมีจํานวนผู้พักแรมท้ังหมด 
1,248,081 คน เม่ือพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง พบว่า มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง 

รายการ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563P 
อัตราการเปล่ียนแปลง 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
จํานวนผู้เยีย่มเยือน 3,720,457 4,019,924 2,299,411 7.4 -74.8 

ชาวไทย 3,560,760 3,837,545 2,263,013 7.2 -69.6 
ชาวต่างประเทศ 159,697 182,379 36,398 12.4 -401.1 

จํานวนนักท่องเท่ียว 2,559,064 2,759,618 1,601,383 7.3 -72.3 
ชาวไทย 2,471,554 2,665,343 1,578,833 7.3 -68.8 
ชาวต่างประเทศ 87,510 94,275 22,550 7.2 -318.1 

จํานวนนักทัศนาจร 1,164,393 1,260,306 698,028 7.6 -80.6 
ชาวไทย 1,089,206 1,172,202 684,180 7.1 -71.3 
ชาวต่างประเทศ 72,187 88,104 13,848 18.1 -536.2 

ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเท่ียว 2.42 2.51 2.04 3.6 -23.0 
ชาวไทย 2.39 2.51 2.01 4.8 -24.9 
ชาวต่างประเทศ 3.17 2.62 2.07 -21.0 -26.6 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผูเ้ยี่ยมเยือนท้ังหมด (บาท) 1,475.83 1,486.56 1,398.52 0.7 -6.3 
ชาวไทย 1,458.67 1,472.81 1,390.03 1.0 -6.0 
ชาวต่างประเทศ 1,819.42 1,888.99 1,356.15 3.7 -39.3 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนของนักท่องเท่ียว (บาท) 1,569.98 1,650.63 1,488.97 4.9 -10.9 
ชาวไทย 1,553.15 1,636.69 1,480.72 5.1 -10.5 
ชาวต่างประเทศ 1,929.07 2,163.88 1,433.85 10.9 -50.9 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักทัศนาจร (บาท) 974.42 881.01 946.43 -10.6 6.9 
ชาวไทย 964.36 847.83 936.5225 -13.7 9.5 
ชาวต่างประเทศ 1,398.04 1,423.98 1,020.05 1.8 -39.6 

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนท้ังหมด (ลา้น) 10,841.24 11,425.46 5,735.71 5.1 -99.2 
ชาวไทย 10,205.18 10,728.47 5,558.82 4.9 -93.0 
ชาวต่างประเทศ 636.06 696.99 176.89 8.7 -294.0 

จํานวนห้อง (ห้อง) 7,253 8,369 9,013 13.3 7.1 
อัตราการเข้าพัก 72.1 69.98 40.63 -3.0 -72.3 

จํานวนผู้พักแรมท้ังหมด (คน) 1,955,016 2,165,410 1,248,081 9.7 -73.5 
ชาวไทย 1,894,521 2,098,433 1,232,651 9.7 -70.2 
ชาวต่างประเทศ 60,495 66,977 15,430 9.7 -334.1 

หมายเหตุ นักท่องเท่ียว หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปเยือนจังหวัด โดยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่การไปทํางานประจํา การศึกษา ท้ังน้ีต้องพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน 
  นักทัศนาจร หมายถึง ผู้เยี่ยมเยือนท่ีไม่พักค้างคืน 

ท่ีมา สํานักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
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 ����ข้อมูลพ้ืนฐานการกีฬา  
 การกีฬาเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องจาก ในปัจจุบันสภาพสังคม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ค่าครองชีพเพ่ิมสูงข้ึน ทําให้ทุกคนต้องขวนขวายทํางาน
เพ่ือหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ทําให้ไม่มีเวลาออกกําลังกายหรือเล่นกีฬา ด้วยเหตุนี้จึงทําให้สุขภาพร่างกาย
อ่อนแอลงและหันไปพ่ึงพาสิ่งเสพติด ทําให้มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์เพ่ิมมากข้ึนเม่ือเศรษฐกิจทรุดตัวลง  
สุขภาพเสื่อม สังคมมีปัญหา ทําให้หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตระหนักในภัยอันตรายท่ีจะมีใกล้ตัว จึงมีแนวคิด
ท่ีจะแสวงหาแนวทางแห่งการแก้ปัญหาท่ีถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายโดยท่ัวกัน 
 จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงเป็นจังหวัดท่ีได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬา (SportsCity) ของแผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพ่ือเป็นส่วนสําคัญใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจังหวัดมีหน้ําท่ีดูแลทุกข์สุขของประชาชนและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในจังหวัด ได้พิจารณาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และรวมถึงแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2651 – 2565 
ตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กลยุทธ์ ท่ี  3.1 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี  
ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนา เสริมสร้าง และยกระดับคุณภาพชีวิต จึงต้องส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุก
วัยมีโอกาสได้ออกกําลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือจะช่วยทําให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จิตใจสดชื่น
แจ่มใสมีน้ําใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ประกอบกับสามารถต่อยอด
ความสามารถทางด้านกีฬาไปสู่กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว 
จังหวัดและประเทศชาติต่อไปได้อีกท้ังเพ่ือยกระดับความเป็นเมืองกีฬา (Sportscity) ให้เป็นรูปธรรม  
 

 ����ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ 
 ����ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20ปี (พ.ศ.2560–2579)ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันแผนงานโครงการของจังหวัดอุดรธานี ได้มียุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือกับประเทศ
เ พ่ือนบ้านในอนุภู มิภาคลุ่ มน้ํ า โขง ซ่ึงสอดคล้อง กับแนวนโยบายของรัฐบาลในแผนยุทธศาสตร์ชา ติ 
ว่าด้วยการเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทย
เป็นฐานของการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกีฬาต่อไป และ 2) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนแผนงานโครงการของจังหวัดอุดรธานี ได้มียุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย 
ของประชาชนในทุกเพศทุกวัย ตามแนวทาง“เมืองกีฬา”ซ่ึงสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลในแผนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดชีวิต เป็นการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี สร้างความอยู่ดี 
มีสุขของครอบครัวไทย 
 ����แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี12 (พ.ศ.2560-2564) ได้แก่1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์แผนงานโครงการของจังหวัดอุดรธานีได้มียุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ
และการออกกําลังกายของประชาชนในทุกเพศทุกวัย ตามแนวทาง “เมืองกีฬา”ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12ในยุทธศาสตร์ท่ี 1การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เป้าหมายท่ี 4  
เพ่ือให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน และ2)ยุทธศาสตร์ท่ี3การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ยั่งยืน
แผนงานโครงการของจังหวัดอุดรธานี ได้มียุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลในแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกีฬา 
เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ยั่งยืน 



 

 แผนพัฒนาจังหวั
 

 ����แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับ
การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดเพ่ือความสําเร็จในระดับอาชีพแผนงานโครงการของจังหวัดอุดรธานี
ได้มีนโยบายท่ีสําคัญในการสนับสนุนนักกีฬายาวชนและประชาชนในจังหวัดอุดรธานีเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอา
องค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาในจังหวัดอุดรธานี
3.2) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพ่ือเป็นส่วนสําคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจแผนงาน
โครงการของจังหวัดอุดรธานี ได้มียุทธศาสตร์ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกีฬา 
เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ยั่งยืนด้วยทําเลท่ีต้ังของจังหวัดอุ
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง มีความใกล้ชิดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม จึงทําให้เป็นโอกาสอันดีในการต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาได้และ
ความรู้และนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาแผน
ฝึกอบรมของบุคลากรด้านกีฬา ไม่ว่าจะเป็น นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ให้ได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพวงการกีฬาของจังหวัดอุดรธานี
 ����แผนพัฒนาจัง
กับแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ตามวิสัยทัศน์ 
ตามพันธกิจท่ี 3 ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 
ในการพัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเลื่อมล้ําในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยกีฬาเป็นหลัก

5) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
  สําหรับข้อมูลด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
และทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะท่ีอยู่อาศัย โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน
จากครัวเรือนตัวอย่างของจังหวัดอุดรธานี จํานวน
ที่นําเสนอเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ที่จํา เป็นต้องใช้
เงินออมซ่ึงสรุปผลการสํารวจท่ีสําคัญ ได้ดังนี้
(ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี 
  ����รายได้ของครัวเรือน ปี 
   จากผลการสํารวจ ในปี 
ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทํางาน ร้อยละ 
ร้อยละ 16.9 และกําไรสุทธิจากการทําการเกษตรร้อยละ 
ร้อยละ 24.7 รายได้ท่ีเป็นเงินอ่ืน  ๆร้อยละ

 

 

 
 
 
 
 

  

 

แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5  ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี6 (พ.ศ. 2560-2564) ได้แก่ 
การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดเพ่ือความสําเร็จในระดับอาชีพแผนงานโครงการของจังหวัดอุดรธานี
ได้มีนโยบายท่ีสําคัญในการสนับสนุนนักกีฬายาวชนและประชาชนในจังหวัดอุดรธานีเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ โดยมุ่งสนับสนุนการพัฒนาทักษะ 
องค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาในจังหวัดอุดรธานี

การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพ่ือเป็นส่วนสําคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจแผนงาน
โครงการของจังหวัดอุดรธานี ได้มียุทธศาสตร์ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกีฬา 
เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ยั่งยืนด้วยทําเลท่ีต้ังของจังหวัดอุ
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง มีความใกล้ชิดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม จึงทําให้เป็นโอกาสอันดีในการต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาได้และ 3.3)ยุทธศาสตร์ท่ี 
ความรู้และนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาแผนงานโครงการของจังหวัดอุดรธานีมีการส่งเสริมการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของบุคลากรด้านกีฬา ไม่ว่าจะเป็น นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ให้ได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพวงการกีฬาของจังหวัดอุดรธานี

แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานีแผนงานโครงการของจังหวัดอุดรธานีมีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ตามวิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการพัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเลื่อมล้ําในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยกีฬาเป็นหลัก

เศรษฐกิจระดับครัวเรือน (รายได้และหนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือน) 
สําหรับข้อมูลด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2562 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย
และทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะท่ีอยู่อาศัย โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน

จังหวัดอุดรธานี จํานวน786ครัวเรือนท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขต
เฉลี่ย ที่จํา เป็นต้องใช้ในการยังชีพเท่านั้น จึงไม่รวมการสะสมทุน เช่น ซ้ือ

เงินออมซ่ึงสรุปผลการสํารวจท่ีสําคัญ ได้ดังนี้ 
สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี , การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ

รายได้ของครัวเรือน ปี 2562 
จากผลการสํารวจ ในปี 2562 พบว่า ครัวเรือนจังหวัดอุดรธานี มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 

ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทํางาน ร้อยละ 49.7 ซ่ึงได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือนร้อยละ 28.
และกําไรสุทธิจากการทําการเกษตรร้อยละ 3.9 เงินท่ีได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนนอกครัวเรือน

รายได้ท่ีเป็นเงินอ่ืน  ๆร้อยละ20.5 รายได้ไม่ประจํา ร้อยละ3.9 รายได้จากทรัพย์สิน ร้อยละ
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ได้แก่ 3.1) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดเพ่ือความสําเร็จในระดับอาชีพแผนงานโครงการของจังหวัดอุดรธานี 
ได้มีนโยบายท่ีสําคัญในการสนับสนุนนักกีฬายาวชนและประชาชนในจังหวัดอุดรธานีเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติและ

ชีพ โดยมุ่งสนับสนุนการพัฒนาทักษะ  
องค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาในจังหวัดอุดรธานี 

การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพ่ือเป็นส่วนสําคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจแผนงาน
โครงการของจังหวัดอุดรธานี ได้มียุทธศาสตร์ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกีฬา  
เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ยั่งยืนด้วยทําเลท่ีต้ังของจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลาง 
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง มีความใกล้ชิดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาองค์
งานโครงการของจังหวัดอุดรธานีมีการส่งเสริมการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของบุคลากรด้านกีฬา ไม่ว่าจะเป็น นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ให้ได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพวงการกีฬาของจังหวัดอุดรธานี 

แผนงานโครงการของจังหวัดอุดรธานีมีความสอดคล้อง 
เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง” 

และเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการพัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเลื่อมล้ําในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยกีฬาเป็นหลัก    

สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานีสํารวจภาวะ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่ายภาวะหนี้สิน  

และทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะท่ีอยู่อาศัย โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน (มกราคม - ธันวาคม 2562)  
และนอกเขต ทั้งนี ้ ค่าใช้จ่าย 

ในการยังชีพเท่านั้น จึงไม่รวมการสะสมทุน เช่น ซ้ือบ้าน/ท่ีดิน และ

การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562) 

พบว่า ครัวเรือนจังหวัดอุดรธานี มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 25,767 บาท  
.9 กําไรสุทธิจากการทําธุรกิจ 

เงินท่ีได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนนอกครัวเรือน/รัฐ 
รายได้จากทรัพย์สิน ร้อยละ 1.2 



 

 แผนพัฒนาจังหวั
 

       ����ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ปี 
     จังหวัดอุดรธานี ในปี 

ร้อยละ 81.9 จําแนกเป็นค่าอาหารเครื่องด่ืมและยาสูบ ร้อยละ
ร้อยละ 21.3 ท่ีอยู่อาศัยและเครื่องใช้
เก่ียวกับกิจกรรมทางศาสนา1.8ค่าเวชภัณฑ์
ร้อยละ 0.9 และสําหรับค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการศึกษามีเพียงร้อยละ
เช่น ค่าภาษี  เงินบริจาค ของขวัญเบ้ียประกันภัยซ้ือสลากกินแบ่ง

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ ค่าใช้จ่ายเฉล่ียท่ีจําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซ้ือบา้น
 
  ����หนี้สินของครัวเรือน ปี 

 จากครัวเรือนจังหวัดอุดรธานีประมาณ
ประมาณ 247,699 ครัวเรือน หรือ ร้อยละ 
เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน ร้อยละ 
ซ้ือบ้าน/ท่ีดินร้อยละ 33.1 และใช้ในการศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นหนี้ใช้ทําธุรกิจ ร้อยละ16.4
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ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ปี 2563 
จังหวัดอุดรธานี ในปี 2563 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ16,693บาท ค่าใช้จ่าย

เป็นค่าอาหารเครื่องด่ืมและยาสูบ ร้อยละ38.7ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับยานพาหนะและการเดินทาง
ท่ีอยู่อาศัยและเครื่องใช้ร้อยละ 18.6 ของใช้ส่วนบุคคลเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

ค่าเวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 1.5การบันเทิงการ
ยเก่ียวกับการศึกษามีเพียงร้อยละ0.8ในส่วนของค่าใช้จ่าย

ค่าภาษี  เงินบริจาค ของขวัญเบ้ียประกันภัยซ้ือสลากกินแบ่ง/หวย ดอกเบ้ียสูงถึงร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียท่ีจําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซ้ือบา้น/ท่ีดิน และเงินออม เป็นต้น

หนี้สินของครัวเรือน ปี 2562 
กครัวเรือนจังหวัดอุดรธานีประมาณ 376,609 ครัวเรือน พบว่า เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน
ครัวเรือน หรือ ร้อยละ 65.8 โดยมีจํานวนหนี้สินเฉลี่ย 238,094 บาท

เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน ร้อยละ 69 ดังนี้ ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ร้อยละ 
และใช้ในการศึกษาร้อยละ 2.7 สําหรับหนี้เพ่ือใช้ในการลงทุนและอ่ืนๆ 

16.4รองลงมาคือใช้ในการทําเกษตรร้อยละ13.7และหนี้อ่ืนๆอีก ร้อยละ 

หนา้ 37 

บาท ค่าใช้จ่ายกับค่าอุปโภคบริโภค 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับยานพาหนะและการเดินทางสื่อสาร

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้าร้อยละ5.5 ค่าใช้จ่าย
การบันเทิงการ/จัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ  

ในส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค 
หวย ดอกเบ้ียสูงถึงร้อยละ 10.9 

ท่ีดิน และเงินออม เป็นต้น 

ครัวเรือน พบว่า เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน
บาท ต่อครัวเรือนซ่ึงส่วนใหญ่

ดังนี้ ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ร้อยละ 33.2 ใช้ในการ 
หนี้เพ่ือใช้ในการลงทุนและอ่ืนๆ ร้อยละ 31 พบว่า 

และหนี้อ่ืนๆอีก ร้อยละ 0.9 
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 ����การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่ายและหนี้สินต่อครัวเรือน ปี พ.ศ.2558-2562 
  เม่ือเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายและหนี้สินของครัวเรือนจังหวัดอุดรธานีต้ังแต่ปี 2558 ถึง 2562 
มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการยังชีพและพบว่ารายได้ ค่าใช้จ่ายและหนี้สินต่อครัวเรือนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1/ ค่าใช้จ่ายเฉล่ียท่ีจําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซ้ือบา้น/ท่ีดิน และเงินออม เป็นต้น 
ท่ีมา สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี 
 

 2) ด้านสังคมและความม่ันคง  
 (1) การปกครอง/ประชากร 

 ����การปกครองของจังหวัดอุดรธานี แบ่งออกเป็น 20 อําเภอ156 ตําบล 1,891 หมู่บ้าน 105 ชุมชน 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง 
เทศบาลตําบล 67 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล109 แห่ง  

 ����ประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบว่ามีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,567,983 คน  
(เป็นผู้ท่ีได้รับสัญชาติไทย1,560,621 คน และไม่มีสัญชาติไทย7,362คน) เป็นชาย 777,107คน  เป็นหญิง 790,876 คน บ้าน
มี จํานวน 528,347 หลัง ความหนาแน่นต่อ ตร.กม.เท่ากับ 133.67 อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลมากถึง 1,082,812 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.1 และอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเพียง 485,171 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9  เม่ือพิจารณาประชากรตามกลุ่ม
อายุ  พบว่า วัยแรงงาน (15-59 ปี)  มีจํานวนมากท่ีสุด 1,056,517 คน คิดเป็นร้อยละ 67.4 รองลงมาวัยเด็ก  
(0-14 ปี) จํานวน 255,577 คน คิดเป็นร้อยละ16.3 วัยสูงอายุ  (60 ปี ขึ้นไป) จํานวน 245,343 คน  
คิดเป็นร้อยละ 15.7 และจําแนกอายุไม่ได้ จํานวน 10,546 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

ปี 
จํานวนประชากร อัตราการเปล่ียนแปลง 

จํานวนบ้าน (หลัง) 
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

2559 1,578,783 786,301 792,482 0.23 0.16 0.30 494,498 
2560 1,583,092 787,877 795,215 0.27 0.20 0.34 503,287 
2561 1,586,666 788,698 797,968 0.23 0.10 0.35 511,382 
2562 1,586,646 787,642 799,004 0.00 - 0.13 0.13 519,228 
2563 1,567,983 777,107 790,876 - 1.19 - 1.36 - 1.03 528,347 

ท่ีมา ท่ีทําการปกครองอุดรธานี  
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 ����อัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพ่ิม 
 การเกิดและการตายของประชากรจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ.2563 พบว่า การเกิดของประชากร 
มีจํานวนท้ังหมด 11,775 คน เป็นชาย จํานวน 6,107 คน และหญิง 5,668 คน การตายของประชากร 
มีจํานวนท้ังหมด 11,481 คน เป็นชาย6,681 คน และหญิง 4,800 คน เม่ือพิจารณาอัตราการเกิดและอัตราการตาย 
จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2561-2563พบว่าอัตราการเกิดลดลงเป็น -8.3 ต่อประชากร1,000 คน ในขณะท่ีอัตรา
การตายเพ่ิมข้ึน เป็น -0.4 ต่อประชากร 1,000 คน 

ปี 
การเกิด การตาย อัตราการเกิด อัตราการตาย 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

2561 13,819 7,062 6,757 10,676 6,340 4,336 -5.7 -5.4 -5.9 -1.3 -0.2 -3.0 

2562 12,755 6,506 6,249 11,527 6,787 4,740 -8.3 -8.5 -8.1 7.4 6.6 8.5 

2563 11,775 6,107 5,668 11,481 6,681 4,800 -8.3 -6.5 -10.3 -0.4 -1.6 1.3 

หมายเหตุ:  อัตราเกิดและตายต่อประชากร 1,000 คน 
ท่ีมา ท่ีทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี 

 �ชาติพันธุ์ 
 บริเวณพ้ืนท่ีท่ีเป็นเมืองอุดรธานีนั้น นอกจากจะมีคนพ้ืนถ่ินเดิม คือ คนไท-ลาว แล้วก็ยังมีราษฎร

ท่ีอพยพหนีสงคราม หนีการกดข่ีจากชนชั้นปกครอง หนีภัยธรรมชาติ หรือหนีร้อนมาพ่ึงเย็น และได้เข้ามาต้ังถ่ินฐาน
อาศัยอยู่บริเวณนี้ท้ังก่อนและหลังการสร้างเมืองอีกมากมายหลายชาติพันธุ์ 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไทพวน-ย้อ ส่วนหนึ่ง
อพยพมาจากเมืองไชยบุรี ทางตอนใต้ของเมืองหลวงพระบาง สําหรับไทพวน บ้านถ่อน บ้านหนองหัวคู บ้านพับ  
ดงหวาย นาคํา และบ้านผือ อพยพมาจากอําเภอบ้านหม่ี สนามแจง จังหวัดลพบุรี ตอนปลายรัชกาลท่ี 3 กลุ่มภูไท 
มาจากฝั่งซ้ายแม่น้ําโขง หลังกบฏเจ้าอนุวงศ์ มีวัฒนธรรมร่วมสมัยกับไท-ลาวอีสาน เข้ามาต้ังถ่ินฐานในพ้ืนท่ีอีสาน
ท่ัวไป และท่ีอําเภอวังสามหมอ จังวัดอุดรธานี  กลุ่มไทลาว หรือไต๋ลาว ชนชาติเก่าแก่ท่ีเข้มแข็งเป็นชาวไต กลุ่มไทจัน-ไทญวน นิยม
เรียก เจ๊ก-แกว เป็นคนต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ท่ีอพยพหนีสงคราม ทุพภิกขภัยฯลฯ มาสมัยรัชกาลท่ี 3 เดิมเป็น
ชนกลุ่มน้อยท่ีต้องต่อสู้ด้ินรน แต่มีความขยัน อดทน เชี่ยวชาญการค้าขาย จนกลายเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจ และ
การเมืองในปัจจุบัน (ส่วนหนังสือ “ความทรงจําในอดีต 67 ปี” ของพะนอ กําเนิดกาญจน์ ระบุว่า พ่อค้าคนจีน 
ส่วนมากจะเป็นชาวโคราช ขายของทุกอย่างเหมือนร้านรักสโตร์ หรือห้างสรรพสินค้า เป็นเจ้าของโรงเลื่อย โรงสี  
ส่วนชาวญวน มักเป็นช่างก่อสร้าง และทําหมูยอ แหนม และเม่ียงญวนขาย) พ่อค้าชาวอิหร่านมักจะค้าขายผ้าแป้ง หวี น้ํามันใส่ผม 
และถ่ัวคนไทย จากภาคกลาง ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ 

 �ศาสนา 
    ประชากรในจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาคริสต์ และอิสลาม 

สําหรับสถานประกอบศาสนกิจของศาสนาต่าง ๆดังต่อไปนี้ ในจังหวัดอุดรธานี มีวัดมีพระสงฆ์ท้ังจังหวัดอุดรธานี 
จํานวน1,524 แห่ง แยกเป็น มหานิกาย1,145 แห่ง ธรรมยุต 378 แห่ง อนัมนิกาย1แห่ง  

ท่ีมา สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  



 

 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5  ปี (พ.ศ. 2566-2570)  หนา้ 40 

 

   (2) ข้อมูลแรงงาน 
  ����สถานภาพแรงาน 

 ปี 2563 พบว่า มีจํานวนประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมด 1,008,967 คน อยู่ในกําลัง
แรงงานรวมท้ังหมด จํานวน 616,098 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 และไม่อยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน 392,869 คน  
คิดเป็นร้อยละ 38.9 เป็นชายท้ังหมด จํานวน 485,453 คน อยู่ในกําลังแรงงานรวมท้ังหมด จํานวน 344,862 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.0 และไม่อยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน 140,590 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 หญิงท้ังหมด  
จํานวน 523,515 คน อยู่ในกําลังแรงงานรวมท้ังหมด จํานวน 271,236 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 และไม่อยู่ในกําลัง
แรงงาน จํานวน 252,279 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 

สถานภาพแรงงาน 
รวม ชาย หญิง 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 1,008,967 100.0 485,453 100.0 523,515 100 
กําลังแรงงานรวม 616,098 61.1 344,862 71.0 271,236 51.8 
  กําลังแรงงานปัจจุบัน 612,714 60.7 343,825 70.8 268,889 51.4 
    ผู้มีงานทํา 608,986 60.4 342,491 70.6 266,495 50.9 
    ผู้ว่างงาน 3,728 0.4 1,334 0.3 2,394 0.5 
  กําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล 3,385 0.3 1,038 0.2 2,347 0.4 
ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 392,869 38.9 140,590 29.0 252,279 48.2 
  ทํางานบ้าน 100,558 10.0 4,669 1.0 95,889 18.3 
  เรียนหนังสือ 103,178 10.2 48,714 10.0 54,464 10.4 
  อ่ืนๆ 189,132 18.7 87,207 18.0 101,925 19.5 
อัตราการว่างงาน 3,728 0.6 1,334 0.2 2,394 0.4 
ท่ีมา สํานักงานสถิตจัิงหวัดอุดรธานี  

 ����ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของแรงาน 
  ปี 2563 พบว่ามีจํานวนประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป จํานวน 1,009,240 คน มีความต้องการพัฒนาขีด

ความสามารถ จํานวน 184,053 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และไม่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จํานวน 825,187 คน  
คิดเป็นร้อยละ 81.2 จําแนกเป็นชายจํานวน 485,692 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 มีความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 
จํานวน 87,402 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 และไม่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จํานวน 398,290 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 
และหญิงจํานวน 523,548 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 มีความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จํานวน 96,651 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.6 และไม่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จํานวน 426,897 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 

ท่ีมา สํานักงานสถิตจัิงหวัดอุดรธานี  

 ����แรงงานในระบบและนอกระบบ 
    จํานวนผู้มีงานทําท่ีอยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบในจังหวัดอุดรธานี ปี 2563 พบว่า 

มีจํานวนท้ังหมด 631,873 คน จําแนกชายจํานวน 347,521 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 หญิงจํานวน 284,353 คน  
คิดเป็นร้อยละ 45.0 มีจํานวนผู้มีงานทําท่ีอยู่ในแรงงานในระบบท้ังหมด 203,048 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 จําแนก
เป็นชาย จํานวน 114,444 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 หญิงจํานวน 88,604 คน คิดเป็นร้อนละ 14.0 และมีจํานวน 
ผู้มีงานทําท่ีอยู่ในแรงงานนอกระบบท้ังหมด 428,836 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9 จําแนกเป็นชาย จํานวน  233,077 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.9 หญิงจํานวน 195,749 คน คิดเป็นร้อนละ 31.0 

ท่ีมา สํานักงานสถิตจัิงหวัดอุดรธานี 
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 ����แรงงานต่างด้าว 
 จํานวนคนต่างด้าวท่ียื่นคําขอ จําแนกตามการได้รับอนุญาตให้ทํางานในจังหวัดอุดรธานี  
ปี 2562 มีจํานวนท้ังหมด 1,883 คน ได้รับอนุญาต จํานวน 1,859 คน คิดเป็นร้อยละ 98.7 สําหรับจํานวนแรงงาน 
ต่างด้าวในจังหวัดอุดรธานีท่ีมีการจดทะเบียน พ.ศ.2563 มีจํานวนท้ังสิ้น 2,403 คน จําแนกเป็นสัญชาติเมียนมา 
324 คน สัญชาติลาว1,725 คน และสัญชาติกัมพูชา354 คน 

การอนุญาต ประเภทการขออนุญาต จํานวน ร้อยละ 
ยื่นขอ รวม 1,883 100.0 

ชั่วคราว 1,866 99.1 
ส่งเสริมการลงทนุและกม.อ่ืน 11 0.6 
คนต่างดา้วตามมาตรา 12* 6 0.3 

อนุญาต รวม 1,859 98.7 
ชั่วคราว 1,843 97.9 
ส่งเสริมการลงทนุและกม.อ่ืน 11 0.6 
คนต่างดา้วตามมาตรา 12* 5 0.3 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี 
 

  ����แรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศ 
 ในปี 2563 จังหวัดอุดรธานีมีจํานวนแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศ  มีจํานวน 3,791 คน  
มีอัตราลดลงจากปี 2562 ร้อยละ -52.10 วิธีการเดินทางไปทํางานต่างประเทศท่ีมากท่ีสุดคือผู้ ท่ี  Re-Entry 
มีจํานวน  2,810 ร้อยละ -54.15 ไปทํางานจากบริษัทจัดหางานส่งไป จํานวน 842 คน ร้อยละ -28.16 และคนหางาน 
แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง จํานวน 139  คน ร้อยละ  -77.32 เม่ือพิจารณาแล้ว พบว่าแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศ 
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง 

ปี 
รวมการเดินทางท้ังสิ้น บริษัทจัดหางานส่ง 

คนหางานแจ้งการเดินทาง
ด้วยตนเอง 

Re-Entry 

จํานวน 
อัตรา
ลดลง 

จํานวน อัตราลดลง จํานวน อัตราลดลง จํานวน อัตราลดลง 

2563 3,791 -52.1 842 -28.16 139 -77.32 2,810 -54.15 

ท่ีมา สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี 

 ����สถิติกองทุนประกันตน 
      ข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33,39 และ 40 จากสํานักงานประกันสังคม  
ในปี 2563 พบว่า มีจํานวนสถานประกอบการท่ีเข้าร่วม 4,42 แห่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลง 0.5 จํานวนผู้ประกันตน 
ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 จํานวน 63,954 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลง -1.2 จํานวนผู้ประกันตน 
ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 39 จํานวน 15,680 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลง 6.9 และจํานวนผู้ประกันตน 
ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 40 จํานวน 67,386 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลง 6.4 

สถิติกองทุนประกันตน 
จํานวนผู้ประกนัตน อัตราการเปลี่ยนแปลง 

2561 2562 2563 2562 2563 

จํานวนสถานประกอบการ (แห่ง) 4,357 4,401 4,421 1.0 0.5 

จํานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 (คน) 65,761 64,709 63,954 -1.6 -1.2 

จํานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 39 (คน) 13,738 14,596 15,680 5.9 6.9 

จํานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 40 (คน) 56,217 63,049 67,386 10.8 6.4 
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สถิติกองทุนประกันตน 
จํานวนผู้ประกนัตน อัตราการเปลี่ยนแปลง 

2561 2562 2563 2562 2563 
จํานวนการใช้บริการของผู้ประกนัตน           
กรณีเจ็บป่วย (ราย) 9,430 32,480 35,486 71.0 8.5 
กรณีทุพพลภาพ (ราย) 7,065 7,367 8,043 4.1 8.4 
กรณีตาย (ราย) 354 392 445 9.7 11.9 

กรณีคลอดบุตร (ราย) 3,683 3,389 4,008 -8.7 15.4 

กรณีชราภาพ (ราย) 4,891 5,092 10,625 3.9 52.1 

การณสีงเคราะห์บุตร (ราย) 3,080 3,201 5,211 3.8 38.6 

ว่างงาน (ราย) 3,197 859 31326 -272.2 97.3 

ท่ีมาสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี 
     (3) การศึกษา 

   ����สถิติการศึกษา 
  ในปี 2563จังหวัดอุดรธานี มีสถานศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 1,155 แห่ง บุคลากรทางการศึกษา  

จํานวน 18,673 คน และนักเรียน จํานวน 311,744 คน จําแนกเป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจํานวน 1,085 แห่ง 
และสถานศึกษาสังกัดอ่ืนๆ 70 แห่ง สําหรับสถานศึกษาในสังกัดศึกษาธิการจําแนกเป็น สํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จํานวน 834 แห่ง สํานักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(ในและนอกระบบ) จํานวน 205  แห่ง สังกัดสํานัก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 26 แห่ง สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ(กศน) จํานวน  20 แห่ง ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจําจังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 แห่ง และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 แห่ง สําหรับสถานศึกษาสังกัด
อ่ืนๆจําแนกเป็นสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 8 แห่ง สํานักพระพุทธศาสนา(ร.ร.พระปริยัติธรรม)  จํานวน  21 แห่ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 34 แห่งโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 5 แห่ง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี จํานวน 1 แห่ง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี จํานวน 1 แห่ง 

ที่ สังกัด จํานวนสถานศึกษา (แห่ง) 
บุคลากรทาง 

การศึกษา (คน) 
นักเรียน 
(คน) 

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร 1,085 15,233 270,731 
1 สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 834 12,939 165,696 

สพป.อุดรธานี เขต 1 225 2,993 38,198 
สพป.อุดรธานี เขต 2 195 2,346 24,803 
สพป.อุดรธานี เขต 3 302 2,646 31,968 
สพป.อุดรธานี เขต 4 146 1,730 23,532 
สพม.20 63 3,046 46,399 

2 สํานักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(ในระบบ) 60 1,916 36,948 
สํานักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(นอกระบบ) 145 0 0 

3 สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 26 0 36,957 
สังกัด อาชีวศึกษา 9 0 18,901 
สังกัด เอกชน 17 0 18,056 

4 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ(กศน) 20 378 31,130 
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุดรธานี 1 97 606 
6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 1 81 190 

สถานศึกษาในสังกัดอื่น 70 3,440 41,013 
7 สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 8 1,304 23,278 

7.1สถานศึกษาในกํากับของรัฐบาล 4 1,124 20,740 
7.2 สถานศึกษาของเอกชน 3 137 1,932 
7.3 โรงเรียนสาธิต 1 43 606 
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ที่ สังกัด จํานวนสถานศึกษา (แห่ง) 
บุคลากรทาง 

การศึกษา (คน) 
นักเรียน 
(คน) 

8 สํานักพระพุทธศาสนา (ร.ร.พระปริยัติธรรม) 21 273 1,749 
9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 34 1,662 14,136 

9.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 8 239 3,648 
9.2 เทศบาลนครอุดรธานี 12 1,318 7,448 
9.3 เทศบาลเมือง 4 

105 
721 

9.4 เทศบาลตําบล                                         8 2,177 
9.5 องค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดอดุรธานี         2 142 

10 โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน 5 27 320 
11 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี 1 69 892 
12 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี 1 105 638 

รวมท้ังส้ิน 1,155 18,673 311,744 
หมายเหตุ ไม่รวมเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของท้องถ่ิน จํานวน 25,252 คน และ ศูนย์เด็กเล็กใน พมจ. จํานวน 508 คน 
ท่ีมา ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 

 ����คุณภาพการศึกษา 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) จังหวัดอุดรธานี ในปีการศึกษา 2563
พบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีแนวโน้มเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน
แต่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีแนวโน้มเฉลี่ยลดลงจากปีท่ีผ่านมา  

ระดับชั้น วิชา 
ปีการศึกษา  

 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

2560 2561 2562 2563 2562 2563 
 
 

ป.6 

คณิตศาสตร ์ 36.83 37.44 31.35 29.23 -6.09 -2.12 
ภาษาไทย 45.30 55.05 47.10 53.22 -7.95 6.12 
ภาษาอังกฤษ 34.88 38.54 33.09 40.31 -5.45 7.22 
วิทยาศาสตร ์ 39.08 39.82 34.38 37.26 -5.44 2.88 
สังคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

      

ค่าเฉลี่ยรวม 39.02 42.71 36.48 40.01 -6.23 3.53 
 
 

ม.3 

คณิตศาสตร ์ 25.19 28.78 25.10 23.51 -3.68 -1.59 
ภาษาไทย 46.44 52.09 53.16 54.45 1.07 1.29 
ภาษาอังกฤษ 29.58 28.76 31.64 31.66 2.88 0.02 
วิทยาศาสตร ์ 31.58 35.39 299.83 28.57 -5.56 -1.26 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

      

ค่าเฉลี่ยรวม 33.20 36.26 34.93 34.55 -1.32 -0.38 
 
 

ม.6 

คณิตศาสตร ์ 22.69 28.21 23.29 23.76 -4.92 0.47 
ภาษาไทย 47.40 45.19 40.40 42.22 -4.79 1.82 
ภาษาอังกฤษ 26.27 29.47 27.23 28.07 -2.24 0.84 
วิทยาศาสตร ์ 27.98 29.56 28.00 30.96 -1.56 2.96 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

33.48 34.25 34.36 35.18 0.11 0.82 

ค่าเฉลี่ยรวม 31.56 33.34 30.66 32.04 -2.68 1.38 

ท่ีมา ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
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 (4) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านสาธารณสุข 
 ����สถานบริการสาธารณสุข 
  ����สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  
แบ่งระดับหน่วยบริการของรัฐตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (ServicePlan)  

  1. สถานบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  1.1 ระดับตติยภูมิ มีโรงพยาบาลศูนย์ จํานวน 2 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี 

และโรงพยาบาลกุมภวาปี      
  1.2 ระดับทุติยภูมิ  
    - โรงพยาบาลชุมชน(ระดับ M2) จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลหนองหาน 

และโรงพยาบาลบ้านผือ 
    - โรงพยาบาลชุมชน(ระดับF1) จํานวน3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราชบ้านดุง โรงพยาบาลเพ็ญ และโรงพยาบาลน้ําโสม 
    - โรงพยาบาลชุมชน(ระดับ F2) จํานวน 11 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกุดจับ

โรงพยาบาลวังสามหมอโรงพยาบาลหนองวัวซอโรงพยาบาลโนนสะอาดโรงพยาบาลศรีธาตุโรงพยาบาลไชยวาน 
โรงพยาบาลทุ่งฝนโรงพยาบาลสร้างคอม โรงพยาบาลนายูงโรงพยาบาลหนองแสงและโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ 

    - โรงพยาบาลชุมชน(ระดับ F3) จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง
โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคมและโรงพยาบาลกู่แก้ว             

  1.3 ระดับปฐมภูมิ ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลศูนย์สุขภาพเขตเมืองสังกัด
โรงพยาบาลอุดรธานี และศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 2. สถานบริการในสังกัดกรมการแพทย์ ได้แก่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี และโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์อุดรธานี                 
  3. สถานบิการในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คือ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ี 8 อุดรธานี 
  4. สํานักวิชาการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 
อุดรธานี ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงท่ี 6.2 อุดรธานี (ศตม.) ศูนย์อนามัยท่ี 8 อุดรธานี ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 8 
อุดรธานี สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 8 และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี              
 5.สถานบริการสังกัดกระทรวงกลาโหมได้แก่ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมและ
โรงพยาบาลกองบิน23 อุดรธานี                   

  ����สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน  มีจํานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธานี 
โรงพยาบาลเอกอุดรและโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 
ท่ีมา  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2562 

  ����บุคลากรด้านสาธารณสุข 
 บุคลากรด้านสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2562 รวมท้ังสิ้น จํานวน 3,687 คน 
ส่วนใหญ่ คือ พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2,749 คน รองลงมา คือ แพทย์ จํานวน 551 คน เภสัชกร จํานวน 235 คน 
ทันตแพทย์ จํานวน 114 คน และพยาบาลเทคนิค จํานวน 38 คน ตามลําดับ 

บุคลากรทางการแพทย์ 2560 2561 2562 

รวมทั้งหมด 3,641 3,710 3,687 
แพทย์ 550 570 551 
ทันตแพทย ์ 134 117 114 
เภสัชกร 228 234 235 
พยาบาลวชิาชีพ 2,677 2,737 2,749 
พยาบาลเทคนิค 52 52 38 
ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
หมายเหตุ: 1. พยาบาล หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ ซ่ึงรวมถึง พยาบาลเวชปฏิบัติพยาบาลและผดุงครรภ์ พยาบาลสาธารณสุข วิสัญญีพยาบาล และ  
        พยาบาลเฉพาะทางอื่น ๆ        
             2. พยาบาลเทคนิค ไม่รวมในความหมายข้อ 1   
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 อัตราส่วนแพทย์เท่ากับ 1 : 4,552 มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ service plan  
ของเขต 8 ทันตแพทย์ เท่ากับ 1 : 17,745มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานตามเกณฑ์serviceplan ของเขต 8 เภสัชกร  
1 : 9,345 มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ serviceplan ของเขต 8 และอัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพ เท่ากับ  
1 : 692 มีค่าค่าตํ่ากว่าค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ serviceplan ของเขต 8 
ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ service plan ของเขต 8 
 

 แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 
ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ 

service plan ของเขต 8 
1 : 2,500 1 : 8,700 1 : 7,420 1 : 5,000 

อัตราส่วน ปี 2562 1 : 4,552 1 : 17,745 1 : 9,345 1 : 692 
อัตราส่วน ปี 2563 1  :   4,209 1  :  16,190 1  :  8,440 1 : 599 

  
 
 ���� สถิติพ้ืนฐานการสาธารณสุข 
 ����การป่วยของผู้ป่วยนอก 
 สาเหตุการป่วยของผู้ ป่วยนอก 5 อันดับแรก ปี 2563 ของจังหวัดอุดรธานี ได ้แก ่  
1) ความดันโลหิตสูง ท่ีไม ่มีสาเหตุนําจํานวน 451,098 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละ0.29              
2) เบาหวานจํานวน 430,390 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละ 5.55  3) เนื้อเยื่อผิดปกติจํานวน 371,775 คน 
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละ 1.54 4) การติดเชื้อของทางเดินหายใจ ส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ  
จํานวน 292,874 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละ  34.28 และ 5) โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะ 
และดูโอเดนัม จํานวน 132,009 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละ 9.29 ตามลําดับ 

ท่ี สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) ปี  2562 ปี 2563 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

1 เบาหวาน 454,281 430,390 -5.55 
2 ความดันโลหิตสูงท่ีไม่มีสาเหตุนํา 452,411 451,098 -0.29 
3 เน้ือเยื่อผิดปกต ิ 377,491 371,775 -1.54 
4 การติดเช้ือของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ 393,261 292,874 -34.28 
5 ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง 181,241 128,305 -41.26 
6 โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 144,274 132,009 -9.29 
7 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืนๆ,ไม่ระบุเฉพาะและหลายบรเิวณ  ในร่างกาย 119,433 107,200 -11.41 
8 ฟันผุ 111,107 128,305 13.40 
9 โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนังและเน้ือเยื่อใต้ผิวหนัง 73,008 62,081 -17.60 
10 พยาธิสภาพของหลังส่วนอ่ืน ๆ 70,640 56,059 -26.01 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
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 ����การป่วยของผู้ป่วยใน 
 กลุ ่มโรคท่ีเป ็นสาเหตุการป ่วยของผู ้ป ่วยใน 5 อันดับแรกของจังหวัดอุดรธานี 
ปีงบประมาณ2563 ได้แก่ 1) โลหิตจางอ่ืนๆจํานวน 9,588 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.94  
2) ปอดบวมจํานวน 7,463 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละ 11.09 3) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆ  
ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย จํานวน 5,140 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละ 3.23  
4)เบาหวาน จํานวน 4,376 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละ 3.88และ5)การดูแลมารดาอ่ืน ๆ 
ท่ีมีปัญหาเก่ียวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ําคล้ําและปัญหาท่ีอาจจะเกิดได้ในระยะคลอด จํานวน 4,331คน  
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5.03 ตามลําดับ 

ท่ี สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) ปี  2562 ปี 2563 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

1 โลหิตจางอ่ืน ๆ 8,635 9,588 9.94 

2 ปอดบวม 8,291 7,463 -11.09 

3 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน ร่างกาย   5,306 5,140 -3.23 

4 ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด 4,634 3,858 -20.11 

5 เบาหวาน 4,546 4,376 -3.88 

6 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อ่ืน ๆ 4,370 3,129 -39.66 

7 การดูแลมารดาอ่ืน ๆ ท่ีมีปัญหาเก่ียวกับทารกในครรภ์ และถุงนํ้าคล้าํและ
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 4,113 4,331 5.03 

8 โรคอักเสบติดเช้ือของผิวหนังและเน้ือเยื่อใต้ผิวหนัง 3,778 3,724 -1.45 

9 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดก้ันแบบเรื้อรังอ่ืน 3,680 3,420 -7.60 

10 ไข้จากไวรัสท่ีนําโดยแมลงและไข้เลือดออกท่ีเกิดจากไวรสัอ่ืน ๆ 3,116 2,659 -17.19 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  

 �อัตราป่วยด้วยโรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
 อุดรธานีมีการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพให้ได้คุณภาพ และให้ประชาชน
เข้าถึงบริการ ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การเจ็บป่วยได้จาก 
อัตราป่วยด้วยโรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สําหรับปี 2563 พบว่าอัตราป่วยด้วยโรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
5 ลําดับแรกได้แก่ 1) อุจจาระร่วง 2) โรคไขไม่่ทราบสาเหตุ 3) ปอดบวม 4) อาหารเป็นพิษ และ 5) ตาแดง 
ตามลําดับเม่ือพิจารณาแล้ว พบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงจาก ปี 2562 

ท่ี ช่ือโรค จํานวน อัตราการเปล่ียนแปลง 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

1 อุจจาระร่วง 9,647 6,621 -45.70 
2 ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 9,886 6,013 -64.41 
3 ปอดบวม 3,831 2,781 -37.76 
4 อาหารเป็นพิษ 1,429 1,319 -8.34 
5 ตาแดง 780 600 -30.00 
6 ไข้หวัดใหญ ่ 1,450 455 -218.68 
7 โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ุ 365 265 -37.74 
8 อิสุกอิใส 570 310 -83.87 
9 มือ เท้า ปาก 425 67 -534.33 
10 ไข้เลือดออก 1,608 905 -77.68 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
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 ����หลักประกันสุขภาพ 
 ในปี 2563 ประชากรจากการสํารวจในจังหวัดอุดรธานี มีจํานวนท้ังสิ้น 1,621,178 คน 
จําแนกออกเป็น 1)สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า จํานวน 1,125,648 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละ 7.4 
2) ประกันสังคม จํานวน 238,959 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละ 1.7 3) ประชากรในจังหวัด 
ย้ายไปลงทะเบียนจังหวัดอ่ืน จํานวน 121,717 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละ 3.4  4) ข้าราชการ พนักงานรัฐ 
และครอบครัว จํานวน 92,022 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.0  5) สิทธิสวัสดิการพนักงานท้องถ่ิน  
จํานวน18,411 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.3  6) สิทธิอ่ืนๆ จํานวน 14,107 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.9  7)ยังไม่ลงทะเบียนบัตรทอง จํานวน 9,925 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 92.9 
และ 8) บุคคลท่ีไม่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (รอยืนยันสิทธิ) จํานวน 7 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละ 92.9 

ประเภทสิทธิ 
จํานวน (คน) อัตราการ

เปล่ียนแปลง ปี 2562 ปี 2563 
จังหวัดอุดรธานี 1,697,823 1,621,178 -4.7 

1. ข้าราชการ พนักงานรัฐ และครอบครัว 89,232 92,022 3.0 
2. ประกันสังคม 243,020 238,959 -1.7 
3. สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1,208,786 1,125,648 -7.4 
4. สิทธิสวัสดิการพนักงานท้องถ่ิน 17,981 18,411 2.3 
5. สิทธิอ่ืนๆ 12,285 14,107 12.9 
6. ประชากรในจังหวัดย้ายไปลงทะเบียนจังหวัดอ่ืน 125,800 121,717 -3.4 
7. บุคคลท่ีไม่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (รอยืนยันสิทธิ) 11 7 -57.1 
8. ยังไม่ลงทะเบียนบัตรทอง 708 9,925 92.9 
ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

 ���� การอนุญาตประกอบธุรกิจเก่ียวกับยา  
 ในปี 2562 พบว่า จังหวัดอุดรธานีมีจํานวนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั้งหมด  
249 ใบอนุญาต ใบอนุญาตที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน จํานวน 236 ใบอนุญาต 
รองลงมาคือใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จท่ีไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษจํานวน  
51ใบอนุญาต ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว์ จํานวน 26 ใบอนุญาต และใบอนุญาต
ขายยาแผนโบราณ 36 ใบอนุญาต 

ประเภทใบอนุญาตเก่ียวกับยา จํานวนใบอนุญาต 

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 236 

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จท่ีไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 51 

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว์ 26 

ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ 36 

รวม 349 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
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 (5) ความยากจน 
 ในปี 2563 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 มีตัวชี้วัดการพัฒนาท้ังหมด 2 มิติ 15 ตัวชี้วัด 

ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ (Growth&Competitiveness) มีตัวชี้วัดท้ังหมด 11 ตัวชี้วัด ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ีมีค่าเปรียบเทียบมากว่า
ค่ากลางของประเทศ 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดท่ีมีค่าเปรียบเทียบท่ีตํ่ากว่าค่ากลางของประเทศ 8 ตัวชี้วัด 2) ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Inclusive&GreenGrowth) มีตัวชี้วัดท้ังหมด 4 ตัวชี้วัด ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ีมีค่าเปรียบเทียบมากว่าค่ากลางของ
ประเทศ 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดท่ีมีค่าเปรียบเทียบท่ีต่ํากว่าค่ากลางของประเทศ 2 ตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด 
ค่ากลาง
ประเทศ 

กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเห

นือตอนบน 1 

ค่า
เปรียบเทียบ 

ด้านเศรษฐกิจ (Growth & Competitiveness)       
PC_GC_01 อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ) 0.92 0.39 -0.53 
PC_GC_02 อัตราการขยายตัวภาคเกษตร (ร้อยละ) -2.48 -1.75 0.73 
PC_GC_03 อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ) 0.37 -1.4 -1.77 
PC_GC_04 อัตราการขยายตัวภาคบริการ (ร้อยละ) 2.31 1.81 -0.5 
PC_GC_05 มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวดัเฉล่ียต่อหัว (บาท/คน) 130,951 85,658 -45293 
PC_GC_06 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้กลุ่มจังหวัด 0.414 0.42 0.006 
PC_GC_07 ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 133,429 111,584 -21845 
PC_GC_08 อัตราการขยายตัวผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ) 3.25 2.71 -0.54 
PC_GC_09 อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 0.94 0.68 -0.26 
PC_GC_10 รายได้การท่องเท่ียว (ล้านบาท) 34,881 23,240 -11641 
PC_GC_11 อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเท่ียว (ร้อยละ) 2.16 3 0.84 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Inclusive & Green Growth)       

PC_IGG_01 ร้อยละประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน (ร้อยละ) 7.73 4.86 -2.87 
PC_IGG_02 จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียประซากรไทย อาย ุ15-59 ปี (ปี) 9.01 8.8 -0.21 
PC_IGG_03 ร้อยละของประซากรท่ีเข้าถึงอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ) 60.67 59.33 -1.34 
PC_IGG_04 ปริมาณขยะในกลุ่มจังหวัด (พันตัน) 1,196 1,351 155 

ท่ีมา สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 
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 ภาพรวมมิติการพัฒนาของจังหวัดอุดรธานี ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 56.35 ซ่ึงมาค่าเปรียบเทียบ
สูงกว่าค่ากลางของประเทศ 3.48 แบ่งออกเป็น 5 มิติ ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาคน (People) คิดเป็นร้อยละ 65.11  
ซ่ึงมาค่าสูงกว่าค่ากลางของประเทศ 1.91 2) ด้านเศรษฐกิจและความม่ันคง (Prosperity) คิดเป็นร้อยละ 52.13  
ซ่ึงมาค่าสูงกว่าค่ากลางของประเทศ 2.1 3) ด้านสิ่งแวดล้อม(Planet) คิดเป็นร้อยละ 52.02 ซ่ึงมาค่าตํ่ากว่าค่ากลาง 
ของประเทศ 1.1 4) ด้านสันติภาพและยุติธรรม (Peace) คิดเป็นร้อยละ 64.94 ซ่ึงมาค่าสูงกว่าค่ากลางของประเทศ 1.49 
และ 5) ด้านความเป็นหุ้นส่วนพัฒนา (Partnership) คิดเป็นร้อยละ 49.53 ซ่ึงมาค่าสูงกว่าค่ากลางของประเทศ 1.26 

มิติการพัฒนา ปี ภาพรวม ด้านการพัฒนา
คน (People) 

ด้านเศรษฐกิจ
และความมั่นคง 
(Prosperity) 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
(Planet) 

ด้านสันติภาพและ
ยุติธรรม (Peace) 

ด้านความเป็น
หุ้นส่วนพัฒนา 
(Partnership) 

ค่ากลางของประเทศ 2558 50.35 59.45 48.84 49.27 63.99 38.33 
2559 51.00 58.86 49.11 50.54 62.21 40.25 
2560 51.91 58.50 47.99 51.38 62.72 39.84 
2561 50.86 59.89 50.06 51.60 62.02 38.69 
2562 52.87 63.2 50.03 50.92 63.45 44.68 

อุดรธานี 2558 51.45 62.93 46.67 51.72 68.4 34.68 
2559 52.04 60.21 48.35 51.45 67.16 37.94 
2560 52.68 58.96 47.59 50.95 66.38 42.75 
2561 52.7 61.51 50.64 50.95 64.12 39.95 
2562 56.35 65.11 52.13 52.02 64.94 49.53 

ค่าเปรียบเทียบ 2558 1.1 3.48 -2.17 2.45 4.41 -3.65 
2559 1.04 1.35 -0.76 0.91 4.95 -2.31 
2560 0.77 0.46 -0.4 -0.43 3.66 2.91 
2561 1.84 1.62 0.58 -0.65 2.1 1.26 
2562 3.48 1.91 2.1 1.1 1.49 4.85 

ท่ีมา สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 

 ในปี 2563 จังหวัดอุดรธานี  มีตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดท้ังหมด 5 มิติ 32 ตัวชี้วัด ได้แก่  
1) มิติด้านการพัฒนาคน (People) มีตัวชี้วัดท้ังหมด 7 ตัวชี้วัด ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ีมีค่าเปรียบเทียบมากว่าค่ากลางของ
ประเทศ2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดท่ีมีค่าเปรียบเทียบท่ีตํ่ากว่าค่ากลางของประเทศ5 ตัวชี้วัด 2) มิติด้านเศรษฐกิจและ
ความม่ังค่ัง (Prosperity)มีตัวชี้วัดท้ังหมด 11 ตัวชี้วัด ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ีมีค่าเปรียบเทียบมากว่าค่ากลางของประเทศ  
3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดท่ีมีค่าเปรียบเทียบท่ีตํ่ากว่าค่ากลางของประเทศ 8 ตัวชี้วัด 3) มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet)  
มีตัวชี้วัดท้ังหมด 5 ตัวชี้วัด ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ีมีค่าเปรียบเทียบมากว่าค่ากลางของประเทศ 4 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดท่ีมีค่า
เปรียบเทียบท่ีตํ่ากว่าค่ากลางของประเทศ 1 ตัวชี้วัด 4) ด้านสันติภาพและยุติธรรม (Peace) มีตัวชี้วัดท้ังหมด  
5ตัวชี้วัด ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ีมีค่าเปรียบเทียบมากว่าค่ากลางของประเทศท้ัง 5 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดท่ีมีค่าเปรียบเทียบ 
ท่ีตํ่ากว่าค่ากลางของประเทศ1ตัวชี้วัด 5) ด้านความเป็นหุ้นส่วนพัฒนา (Partnership)มีตัวชี้วัดท้ังหมด 4 ตัวชี้วัด 
ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ีมีค่าเปรียบเทียบมากว่าค่ากลางของประเทศ 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดท่ีมีค่าเปรียบเทียบท่ีตํ่ากว่า 
ค่ากลางของประเทศ 1 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ค่ากลาง
ประเทศ 

อุดรธานี 
ค่า

เปรียบเทียบ 
ด้านการพัฒนาคน (People) 
PP_01 ร้อยละของประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน (ร้อยละ) 6.14 4.09 -2.05 
PP_02 ร้อยละของทารกแรกเกิดท่ีมีน้าํหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละทารกเกิดมีชพี) 1047 8.02 -1038.98 
PP_03 ร้อยละของประชากรท่ีเจ็บปว่ยท่ีเป็นผู้ป่วยใน (ร้อยละ) 11.23 11.21 -0.02 
PP_04 อัตราส่วนประชากรต่อแพทย ์(คน/แพทย์) 2,274 2,867 593 
PP_05 อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ร้อยละ) 73.7 78.44 4.74 
PP_06 จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียประขากรไทยอาย 15-59 ปี (ปี) 9.15 9 -0.15 
PP_07 ค่าเฉล่ียคะแนน o-net มัธยมศึกษาตอนปลาย (คะแนน) 35.29 34.94 -0.35 



 

 แผนพัฒนาจังหวั
 

ด้านเศรษฐกิจและความมั่งค่ัง (Prosperity) 
PT_01 อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้เลียของครัวเรือนในจังหวัด 
PT_02 อัตราการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
PT_03 อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 
PT_04 อัตราส่วนหน้ีเฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียของครัวเรือน 
PT_05 ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 
PT_06 สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร 
PT_07 สักส่วนปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ 
PT_08 ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกําลังแรงงาน 
PT_09 ร้อยและของครัวเรือนท่ีมีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเอง 
PT_10 ร้อยละของหมู่บา้นท่ีถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี 
PT_11 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 
ด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) 
PN_01 อัตราการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าไม้ในจังหวัด 
PN_02 สัดส่วนปริมาณขยะท่ีกําจัดถกูต้องต่อปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น 
PN_03 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงนํ้าประปา
PN_04 ร้อยละของประชากรท่ีประสบอุทกภยั 
PN_05 ร้อยละของประชากรท่ีประสบภัยแล้ง 
ด้านสันติภาพและยุติธรรม (Peace) 
PC_01 การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
PC_02 จํานวนของประซากรในเรือนจํา (ต่อแสนคน
PC_03 จํานวนเจ้าหนํ้าท่ีตํารวจ (ต่อแสนคน) 
PC_04 อัตราการฆ่าตัวตาย (ต่อแสนคน) 
PC_05 จํานวนผู้ถูกกกัขังท่ีรอการพิพากษาในสัดส่วนของประซากรในเรือนจํา 
ด้านความเป็นหุ้นส่วนพัฒนา (Partnership)
PS_01 ร้อยละของประชากรท่ีเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
PS_02 ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บไต้ต่อรายได้รวมท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุน
PS_03 ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด
PS_04 สัดส่วนองค์กรชุมชนต่อประซากรแสนคน
ท่ีมา สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต
 
 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5  ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

ตัวชี้วัด 
ค่ากลาง
ประเทศ

 
อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้เลียของครัวเรือนในจังหวัด (ร้อยละ) -0.46
อัตราการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ร้อยละ) 0.68

0.86
อัตราส่วนหน้ีเฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียของครัวเรือน (เท่า) 6.92

121,328
สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร (kw-ช่ัวโมง/คน) 548.49
สักส่วนปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้านบาท) 469.42
ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกําลังแรงงาน (ร้อยละ) 24.93
ร้อยและของครัวเรือนท่ีมีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเอง (ร้อยละ) 82.47
ร้อยละของหมู่บา้นท่ีถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี (ร้อยละ) 65.46

0.432

อัตราการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าไม้ในจังหวัด (ร้อยละ) 0.1
สัดส่วนปริมาณขยะท่ีกําจัดถกูต้องต่อปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น (ร้อยละ) 18.8
ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงนํ้าประปา (ร้อยละ) 16.81
ร้อยละของประชากรท่ีประสบอุทกภยั (ร้อยละ) 1.51

(ร้อยละ) 

การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ต่อแสนคน) 80.86
ต่อแสนคน) 502.87

268.05
7.08

จํานวนผู้ถูกกกัขังท่ีรอการพิพากษาในสัดส่วนของประซากรในเรือนจํา (ร้อยละ) 16.52
Partnership) 

ร้อยละของประชากรท่ีเข้าถึงอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ) 60.75
ก็บไต้ต่อรายได้รวมท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11.56

ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด (ร้อยละ) 71.87
สัดส่วนองค์กรชุมชนต่อประซากรแสนคน (แห่ง/แสนคน)**** 142.82

ท่ีมา สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 
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ค่ากลาง
ประเทศ 

อุดรธานี 
ค่า

เปรียบเทียบ 

0.46 12.18 12.64 
0.68 0.66 -0.02 
0.86 0.54 -0.32 
6.92 9.24 2.32 

121,328 119,885 -1443 
548.49 432.71 -115.78 
469.42 422.29 -47.13 
24.93 23.03 -1.9 
82.47 92.95 10.48 
65.46 62.86 -2.6 
0.432 0.398 -0.034 

0.1 -1.04 -1.14 
18.8 21.71 2.91 

16.81 21.58 4.77 
1.51 2.22 0.71 

0 0 0 

80.86 62.96 -17.9 
502.87 320.68 -182.19 
268.05 230.8 -37.25 

7.08 6.74 -0.34 
16.52 24.84 8.32 

60.75 67.55 6.8 
11.56 10.65 -0.91 
71.87 81.25 9.38 

142.82 185.39 42.57 
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  (6) อาชญากรรม 
 ข้อมูลสถิติฐานความผิดคดีอาญากรรม (คดี 4 กลุ่ม) หน่วยงาน ตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ในปี 2562-2563  
เม่ือพิจารณาตามประเภทความผิด พบว่า ฐานความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ (ภาพรวม) ฐานความผิดเก่ียวกับทรัพย์ 
(ภาพรวม)ฐานความผิดพิเศษ และคดีความผิดท่ีรัฐเป็นผู้เสียหายมีการรับแจ้งคดีหรือการเกิดเหตุในทิศทางท่ีลดลง 

ประเภทความผิด 
2562 2563 

รับแจ้ง จํานวนจับกุม รับแจ้ง จํานวนจับกุม 
ราย ราย คน ราย ราย คน 

1. ฐานความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ (ภาพรวม) 259 256 302 142 136 152 
     1.1 ฆ่าผู้อ่ืน (คดีอุกฉกรรจ์) 18 18 20 14 14 18 
     1.2 ทําร้ายผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย  14 14 15 5 5 5 
     1.3 พยายามฆ่า 54 54 65 25 24 24 
     1.4 ทําร้ายร่างกาย 101 99 130 55 54 64 
     1.5 ข่มขืนกระทําชําเรา 39 39 40 14 11 11 
     1.6 อ่ืนๆ 33 32 32 29 28 30 
2. ฐานความผิดเก่ียวกับทรัพย์ (ภาพรวม) 858 809 1,008 393 367 439 
     2.1 ปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์) 0 0 0 0 0 0 
     2.2 ชิงทรัพย์ 15 13 15 3 3 3 
     2.3 ว่ิงราวทรัพย์ 17 17 19 12 12 12 
     2.4 ลักทรัพย์ 446 424 503 183 176 212 
     2.5 กรรโชกทรัพย์ 7 7 14 4 4 5 
2.6 ฉ้อโกง 91 83 128 42 32 36 
     2.7 ยักยอกทรัพย์ 107 94 129 39 33 43 
     2.8 ทําให้เสียทรัพย์ 40 40 49 24 24 26 
     2.9 รับของโจร 25 24 26 9 8 13 
     2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่ 0 0 0 0 0 0 
     2.11 วางเพลิง 9 9 9 13 12 12 
     2.12 อ่ืนๆ 101 98 116 64 63 77 
3. ฐานความผิดพิเศษ 205 116 115 58 43 52 
     3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 1 1 1 0 0 0 
     3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 4 4 4 2 2 2 
     3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ 13 13 14 5 5 7 
     3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร 0 0 0 0 0 0 
     3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า 19 19 23 1 1 1 
     3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ 10 7 8 4 4 4 
     3.7 ความผดิเก่ียวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์  2 2 2 0 0 0 
     3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้ 94 25 37 24 24 18 
     3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 16 3 4 5 5 2 
     3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 
     3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 140 13 15 3 3 3 
     3.12 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 0 0 0 0 0 0 
     3.13 พ.ร.บ.งาช้า 0 0 0 0 0 0 
     3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน 0 0 0 0 0 0 
     3.15 พ.ร.บ.ศลุากร 2 2 2 1 1 1 
     3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 9 8 18 4 3 3 
     3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา 21 19 27 9 9 11 
4. คดีความผดิท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 8,066 9,688 7,114 8,889 
     4.1 ยาเสพตดิ 6,883  5,625 5,948 
     4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด 658  533 550 
     4.3 การพนัน 473  344 1,264 

ท่ีมา : ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
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  (7) ปัญหายาเสพติด 
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
(สํานักงาน ป.ป.ส.) ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปราม และบําบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 เพ่ือเป็นฐานข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปใช้ใน
การติดตามประเมินผล และวางแผนการดําเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไปซ่ึงสามารถ
นําเสนอผลระดับจังหวัดได้ 

 จากการสํารวจฯ เก่ียวกับสถานการณ์ด้านยาเสพติดของจังหวัดอุดรธานี พบว่า การพบเห็นปัญหา 
ยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ไม่พบเห็นด้วยตนเอง แต่จะทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด ร้อย
ละ59.2 รองลงมา คือ ไม่พบเห็นด้วยตนเอง และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด ร้อยละ 37.4  
และพบเห็นปัญหายาเสพติดด้วยตนเอง ร้อยละ3.4ตามลําดับ เม่ือสอบถามเก่ียวกับระดับปัญหายาเสพติด 
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เมษายน – พฤษภาคม 2562) เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2561 พบว่า ส่วนใหญ่ระดับปัญหายัง
เหมือนเดิม ร้อยละ 46.6 (โดยมีสาเหตุ คือ ยังพบเห็นผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดอยู่เหมือนเดิม และผู้ท่ีเก่ียวข้องไม่เกรง
กลัวกฎหมาย) รองลงมา คือ ระดับปัญหาลดลง ร้อยละ30.3 (โดยมีสาเหตุ คือ การม่ัวสุมของเด็กและเยาวชนลดลง 
และผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดมีจํานวนลดลง) เม่ือพิจารณาถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงาน
โดยรวมของรัฐบาลในการป้องกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด พบว่า มีความพึงพอใจระดับ
มาก (7-8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10) ร้อยละ 47.1 รองลงมา คือ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง (5-6 คะแนน) 
ร้อยละ 44.5 และมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด(9-10 คะแนน)ร้อยละ 6.0 ตามลําดับ ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลการดําเนินงานด้านการปราบปรามปัญหายาเสพติดพบว่า มีความพึงพอใจระดับมาก (7-8 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 10) ร้อยละ 65.2 รองลงมา คือ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง (5-6 คะแนน) ร้อยละ 24.5 และมี
ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด(9-10 คะแนน) ร้อยละ 7.9 ตามลําดับ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ
ดําเนินงานด้านการบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด พบว่า มีความพึงพอใจระดับมาก (7-8 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 10) ร้อยละ 46.7 รองลงมา คือ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง (5-6 คะแนน) ร้อยละ 42.6 และมีความพึง
พอใจระดับมากท่ีสุด (9-10 คะแนน) ร้อยละ 7.1 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาคะแนนความเชื่อม่ันต่อนโยบายรัฐบาลใน
การป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด พบว่า มีคะแนนความเชื่อม่ัน 5-6 คะแนน (คะแนน
เต็ม 10) มากท่ีสุด ร้อยละ 48.8 เหตุผลเพราะมีชุดรักษาความปลอดภัย(ชรบ.)ในชุมชน/หมู่บ้าน และแหล่งม่ัวใน
ชุมชน/หมู่บ้านน้อยลง รองลงมามีคะแนนความเชื่อม่ัน7-8 คะแนนร้อยละ 43.3และมีคะแนนความเชื่อม่ัน9-10
คะแนน ร้อยละ 4.5 ตามลําดับ และเม่ือสอบถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะ/แนวทางการป้องกัน ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษาหรือผู้ต้องขังในคดียาเสพติดท่ี
พ้นโทษออกมาในชุมชน/หมู่บ้าน พบว่า ควรมีการปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่องมากท่ีสุด ร้อยละ64.7 
รองลงมา ควรมีการใช้กฎหมายลงโทษผู้ท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด ร้อยละ 58.8 ควรใช้กฎหมาย
ประหารชีวิตผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด ร้อยละ26.2ควรจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร้อยละ 
24.3 และควรมีการต้ังจุดตรวจหรือจุดสกัดเพ่ือเฝ้าระวังในชุมชน/หมู่บ้าน ร้อยละ 23.3 ตามลําดับ 
ท่ีมา : โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษา 
ยาเสพติด ปี 2562 , วิเคราะห์ข้อมูลโดยสํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี 
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3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   (1) ป่าไม้ 
 ����สงวนแห่งชาติ 
  จังหวัดอุดรธานีมีจํานวนป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 21 ป่า มีเนื้อท่ีป่าตามประกาศแนบท้ายกฎ

กระทรวงฯ จํานวน 2,908,723.50 ไร่ และมีพ้ืนท่ีคงสภาพป่าจากข้อมูลการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม  
เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนท่ีป่าคงสภาพ จํานวน 3,543,920.54 ไร่ 

ที่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาต ิ
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
พ้ืนที่ท้ายกฎกระทรวงฯ (ไร่) 

1 ป่ากุดจับ ต.เขือน้ํา บ้านเมก็ กุดจับ หมากหญ้า อ.บ้านผือ เมอืงอุดรธาน ี 310.08 193,803.00 
2 ป่าเขือน้ํา  ต.กลางใหญ่ หายโศก เมืองพาน เขือน้ํา จําปาโมง คําบง บ้าน อ.บ้านผือ 266.00 166,250.00 
3 ป่าโคกทับถ่านและป่าโคกวังเดือนห้าต.สุมเส้า บ้านเหล่า อ.เพ็ญ 127.00 79,375.00 
4 ป่าโคกน้ําเค็มและป่าโคกดอนโพธิ์ ต.สร้างคอม ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ  174.00 108,750.00 
5 ป่าดงหนองขุน่และป่าดงหนองไฮ ต.นิคมสงเคราะห์ บ้านตาด หมากหญ้า อ.เมืองอุดรธานี หนองวัวซอ  33.04 20,650.00 
6 ป่าตําบลเชียงหวาง ป่าตําบลเพ็ญ และป่าตําบลสุมเส้าต.เชียงหวาง เพ็ญ สุมเส้า อ.เพ็ญ 92.93 58,083.00 
7 ป่าทม และป่าข่า  ต.ทมนางงาม สีออ อ.โนนสะอาด กมุภวาปี 109.00 68,125.00 
8 ป่านายูง และป่าน้ําโสมอ.นาแค นายูง หนองแวง น้ําโสม นางัว อ.น้ําโสม 1,070.00 668,750.00 
9 ป่าบะยาว ป่าหัวนาคํา ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไชยต.บะยาว หัวนาคํา นายูง อ.กิ่งอ.ศรีธาตุ อ.กุมภวาปี 713.81 446,131.00 
10 ป่าบ้านจัน แปลงที่ 1ต.นาไหม อ.บ้านดุง 15.50 9,687.00 
11 ป่าบ้านจัน แปลงที่ 2 ต.ถ่อนนาลับ บ้านจนั นาไหม บ้านดุง วังทอง อ.บ้านดุง 158.50 99,062.00 
12 ป่าบ้านจีต ป่าไชยวาน ป่าหนองหลักและป่าคอนสายต.คอนสาย บ้านจีด หนองหลัก โพนสูง ไชยวาน อ.

หนองหาน กิ่ง อ ไชยวาน อ หนองหาน 
334.30 208,937.50 

13 ป่าบ้านดุง และป่าดงเย็น แปลงที่ 1และแปลงที่ 2 ต.วังทอง บ้านม่วง โพนสูง อ้อมกอ อ.บ้านดุง 63.20 39,501.00 
14 ป่าปะโค ป่าโพธิ์ศรีสําราญ และป่าแสงสว่าง ต.แสงสว่าง ปะโค ห้วยเกิ้ง โพศรีสําราญ โนนสะอาด อ.กิ่ง 

อ.หนองแสง กุมภวาปี โนนสะอาด  
152.37 95,234.00 

15 ป่าไผท และป่าโคกไม้งาม ต.บ้านแดง สะแบง สรอยพร้าว ทุ่งใหญ ่อ.หนองหาน  อ.ทุ่งฝน 142.34 88,962.00 
16 ป่าพันดอนและป่าปะโค ต.เสอเพลอ ปะโค พันคอน โพธิ์ศรีสําราญ อ.กมุภวาปี 307.77 192,356.00 
17 ป่าโพธิ์ศรีสําราญต.โพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาด บุ่งแกว้ อ.กุมภวาปี 139.82 87,386.00 
18 ป่าเวียงคําและป่าศรีธาตุต.เวียงคํา หัวนาคํา ศรีธาตุ บ้านโป่ง จําปี อ.กุมภวาปี อ.ศรธีาตุ 184.48 115,300.00 
19 ป่าหนองบุและป่าหนองหานต.หนองบุ หนองหาน โพนงาม อ.เมือง หนองหาน 25.81 16,131.00 
20 ป่าหนองหญ้าไซ ป่าท่าลาด ป่าวังขัย และป่าลําปาวต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ 19.00 11,875.00 
21 ป่าหมากหญ้าต.หมากหญ้า อูบมุ่ง อ.เมืองอดุรธาน ี 215.00 134,375.00 

ท่ีมา: สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี 
 

 ����เนื้อท่ีป่าไม้ 
 จังหวัดอุดรธานี ปี 2562 มีเนื้อท่ีป่าไม้ท้ังหมด 707,169.28 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.6 ของเนื้อท่ี

ท้ังหมด ซ่ึงพบว่าพ้ืนท่ีป่าลดลงจากปี 2561 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง -1.1 

ปี เนื้อท่ีป่าไม้ (ไร่) 
อัตราการเปล่ียนแปลง 

2560 712,226.15 -0.2 
2561 714,637.07 0.3 
2562 707,169.28 -1.1 

ท่ีมา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี 
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 (2) ดินและท่ีดิน 
 จังหวัดอุดรธานี มีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดอุดรธานี เป็นดินปนทรายและดินรุกรัง ชั้นล่างเป็นดินดาน 

ไม่เก็บน้ําหรืออุ้มน้ําในฤดูแล้ง พ้ืนท่ีบางแห่งเป็นดินเค็มซ่ึงประกอบกสิกรรมไม่ค่อยได้ผลดี และบางพ้ืนท่ีเป็นลูกคลื่นดินดาน
พ้ืนท่ีบางส่วนของจังหวัดอุดรธานีเป็นพ้ืนท่ีดินเค็มโดยเฉพาะเขตอําเภอบ้านดุงท่ีมีพ้ืนท่ีคราบเกลือมากกว่า 50% 
มากท่ีสุดในอําเภอท่ีมีดินเค็มของพ้ืนท่ีท้ังหมด 16 อําเภอ โดยอําเภอท่ีไม่มีพ้ืนท่ีดินเค็มเลย คือ อําเภอวังสามหมอ น้ําโสม
และนายูง ดินทรายคิดเป็นร้อยละ 5 ของพ้ืนท่ีจังหวัด พบในอําเภอกุดจับ อําเภอเมือง อําเภอหนองแสง และอําเภอ
โนนสะอาดดินทรายเป็นอุปสรรคต่อการขุดบ่อหรือสระเพ่ือเก็บกักน้ําต้องใช้เวลาหลายปี จึงจะสามารถเก็บน้ําดี
นอกจากนี้ยังปัญหาการชะล้างของหน้ําดินได้ง่ายโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดเทจะมีอันตรายการพังทลาย 
ของหน้ําดินค่อนข้างมากดินต้ืนคิดเป็นร้อยละ 20 ของพ้ืนท่ีจังหวัดกระจายอยู่ท่ัวไปทุกอําเภอ หมู่บ้าน เสี่ยงภัย 
ต่อดินถล่มมีท้ังสิ้น 35 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ1.86 ของหมู่บ้านท้ังจังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในอําเภอนายูง น้ําโสม 
วังสามหมอ หนองวัวซอ ไชยวาน ศรีธาตุ และอําเภอเมืองต่างๆ 

 ����ประเภทของดินประกอบด้วย 3 ประเภท ดังนี้ 1) ดินเหนียว เป็นดินท่ีมีเนื้อ ละเอียด มีสีดําหรือ
สีคล้ําระบายน้ําและอากาศได้ไม่ดี เพราะเม็ดดินเล็กจับตัวกันแน่นจึงอุ้มน้ํา 2) ดินร่วน เป็น ดินท่ีมีเม็ดดินใหญ่กว่า
ดินเหนียวประกอบด้วยทรายและดินเหนียวในปริมาณพอ ๆ กัน จึงมีสีดําเพราะมีฮิวมัสอยู่มาก ระบายน้ําและ
อากาศได้ดี 3) ดินทรายเป็นดินท่ีมีทรายปนอยู่มากจึงทําให้มีเนื้อดินหยาบ เม็ดดินใหญ่และไม่เกาะกัน น้ําและ
อากาศซึมผ่านง่าย ไม่อุ้มน้ํา จึงมีการระบายน้ําและอากาศได้ดี 
ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ����การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน ในปี 2563 จังหวัดอุดรธานี มีการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน  
โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเป็นพ้ืนท่ีท่ีใช้ประโยชน์มากท่ีสุด จํานวน
3,869,098 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.8 ในจํานวนนี้ เป็นพ้ืนท่ี นาข้าวมากท่ีสุด จํานวน 2,205,055 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 30.1 รองลงมาพืชไร่ 754,704 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.3 สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น จํานวน 596,165 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 8.1 สวนผักและไม้ดอก จํานวน 22,389ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.3 และเนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
อ่ืนๆจํานวน 290,785 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.0  สําหรับส่วนท่ี 2 คือเนื้อท่ีใช้ประโยชน์นอกการเกษตรจํานวน 
2,755,172 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.6 และเนื้อท่ีป่าไม้ เป็นการใช้ประโยชนท่ีน้อยท่ีสุด จํานวน 707,169 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 9.6 
 

ประเภทเนื้อท่ี พ้ืนท่ี(ไร่) ร้อยละ 
เน้ือท่ีท้ังหมด 7,331,439 100.0 
เน้ือท่ีป่าไม ้ 707,169 9.6 
เน้ือท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 3,869,098 52.8 
นาข้าว 2,205,055 30.1 
พืชไร่ 754,704 10.3 
สวนไมผ้ลและไม้ยืนต้น 596,165 8.1 
สวนผักและไม้ดอก 22,389 0.3 
เน้ือท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอ่ืนๆ 290,785 4.0 
เน้ือท่ีใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 2,755,172 37.6 
ท่ีมา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 3 
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 (3)แหล่งน้ํา 
 ����แหล่งน้ํา 
 แหล่งน้ําของจังหวัดอุดรธานีในปี 2563 มีจํานวนทั้งสิ้น 294 แห่ง จําแนกเป็น อ่างเก็บน้ํา  
178 แห่ง (อ่างขนาดใหญ่ 2 แห่ง ขนาดกลาง 20 แห่ง และขนาดเล็ก 156 แห่ง) ฝายคอนกรีต 116 แห่ง  

จังหวัด/อําเภอ 
ประเภทแหล่งน้ํา 

รวม อ่างเก็บน้ํา ฝายคอนกรีต ทํานบ สระ, หนอง,คู บ่อบาดาล บ่อน้ําต้ืน 
ใหญ่ กลาง เล็ก 

จังหวัดอุดรธานี  294 2 20 156 116 - - - - 
เมืองอุดรธานี 32 1 10 16 5 - - - - 
กุดจับ 7 - - 5 2 - - - - 
หนองวัวซอ 18 - - 13 5 - - - - 
กุมภวาปี 15 1 1 4 9 - - - - 
โนนสะอาด 11 - 1 9 1 - - - - 
หนองหาน 13 - 1 5 7 - - - - 
ทุ่งฝน 8 - - 6 2 - - - - 
ไชยวาน 13 - - 9 4 - - - - 
ศรีธาต ุ 17 - - 9 8 - - - - 
วังสามหมอ 26 - 2 17 7 - - - - 
บ้านดุง 22 - - 14 8 - - - - 
บ้านผือ 29 - 2 10 17 - - - - 
นํ้าโสม 15 - 1 5 9 - - - - 
เพ็ญ 20 - 1 12 7 - - - - 
สร้างคอม 7 - - 6 1 - - - - 
หนองแสง 8 - 1 5 2 - - - - 
นายูง 17 - - 6 11 - - - - 
พิบูลย์รักษ์ 6 - - 2 4 - - - - 
กู่แก้ว 3 - - 1 2 - - - - 
ประจักษ์ศลิปาคม 3 - - 1 2 - - - - 

ท่ีมา โครงการชลประทานอุดรธานี 

 ����การเก็บน้ํา 
  สําหรับปริมาณน้ําท่ีเก็บเฉลี่ยท้ังปี รวมท้ังสิ้น 354.30 ลูกบาศก์เมตร เม่ือพิจารณาเป็นรายอําเภอ 
พบว่า อําเภอท่ีมีอ่างเก็บน้ําและปริมาณน้ําท่ีเก็บเฉลี่ยท้ังปีมากท่ีสุดคือ อําเภอเมืองอุดรธานี 153.52 ลูกบาศก์เมตร  
น้อยท่ีสุดอําเภอกุดจับ 0.1 ลูกบาศก์เมตร 

จังหวัด/อําเภอ 
ปริมาณนํ้าที่เก็บเฉลีย่ทั้งปี (ลูกบาศก์เมตร)จําแนกตามประเภทแหลง่นํ้า 

รวม อ่างเก็บนํ้า ฝายคอนกรีต ประตูระบายนํ้า 
จังหวัดอุดรธานี 354.30 354.30                    -                      -   
เมืองอุดรธานี 153.52 153.52                    -                      -   
กุดจับ 0.1 0.1                    -                      -   
หนองวัวซอ 2.64 2.64                    -                      -   
กุมภวาป ี 105.08 105.08                    -                      -   
โนนสะอาด 1.8 1.8                    -                      -   
หนองหาน 0.59 0.59                    -                      -   
ทุ่งฝน - -                    -                      -   
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จังหวัด/อําเภอ 
ปริมาณนํ้าที่เก็บเฉลีย่ทั้งปี (ลูกบาศก์เมตร)จําแนกตามประเภทแหลง่นํ้า 

รวม อ่างเก็บนํ้า ฝายคอนกรีต ประตูระบายนํ้า 
ไชยวาน - -                    -                      -   
ศรีธาตุ 0.62 0.62                    -                      -   
วังสามหมอ 53.82 53.82                    -                      -   
บ้านดุง - -                    -                      -   
บ้านผือ 13.8 13.8                    -                      -   
นํ้าโสม 5.73 5.73                    -                      -   
เพ็ญ 0.19 0.19                    -                      -   
สร้างคอม - -                    -                      -   
หนองแสง 16.19 16.19                    -                      -   
นายูง 0.22 0.22                    -                      -   
พิบูลย์รักษ ์ - -                    -                      -   
กู่แกว้ - -                    -                      -   
ประจักษ์ศิลปาคม - -                    -                      -   
ท่ีมาโครงการชลประทานอุดรธานี 
 

 ����ลุ่มน้ํา 
  สําหรับพ้ืนท่ีลุ่มน้ํามีจํานวนท้ังสิ้น 11 ลุ่มน้ํา (ลุ่มน้ําแม่น้ํ าโขงส่วนท่ี 5 ห้วยน้ําโสม น้ําโมง 
แม่น้ําโขง ส่วนท่ี 6 น้ําสวยห้วยหลวงห้วยดาน แม่น้ําสงครามตอนบน ลําปาวตอนบน ลําพันชาดและลําน้ําพองตอนล่าง)
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 21,132 ตร.กม. ลุ่มน้ําท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของจังหวัดคือลุ่มน้ําห้วยหลวงครอบคลุมพ้ืนท่ี 3,425 ตร.กม. 
หรือร้อยละ 16.20 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําของจังหวัด (ครอบคลุมอําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอบ้านดุง อําเภอเพ็ญ อําเภอบ้านผือ 
อําเภอหนองหาน อําเภอหนองวัวซอ อําเภอกุดจับ อําเภอสร้างคอม อําเภอพิบูลย์รักษ์ และอําเภอทุ่งฝน)รองลงมาคือลําปาว
ตอนบนและน้ําโมงครอบคลุมพ้ืนท่ี 3,265 และ 2,718 ตร.กม.ตามลําดับ โดยเป็นพ้ืนท่ีชลประทาน868,534 ไร่ ความต้องการใช้
น้ําปัจจุบัน1,625.34ล้านลบ.ม.และมีความต้องการใช้น้ําในปี 2568 จํานวน 4,093.90 ล้านลบ.ม. เพ่ิมข้ึนร้อยละ 151.87  
โดยมีความต้องการใช้น้ําด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบัน จํานวน42.57ล้านลบ.ม.และมีความต้องการใช้น้ําในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม  
ในปี 2568  จํานวน 133.47 ล้านลบ.ม. ซ่ึงมีความต้องการเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 213.53 ความต้องการใช้น้ําด้านการเกษตร 
ในปัจจุบัน จํานวน 1,451.75 ล้านลบ.ม.และมีความต้องการใช้น้ําในด้านการเกษตร ปี 2568  จํานวน 3,797.18 ล้านลบ.ม.  
ซ่ึงมีความต้องการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 161.55 ความต้องการใช้น้ําด้านการอุปโภคบริโภค การท่องเท่ียว ในปัจจุบัน จํานวน  
131.02 ล้านลบ.ม. และมีความต้องการใช้น้ําในด้านการอุปโภคบริโภค การท่องเท่ียว ปี 2568 จํานวน 163.25 ล้านลบ.ม.  
ซ่ึงมีความต้องการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 24.59 

ลุ่มน้ํา พ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) 

พ้ืนท่ี
เกษตร 
(ไร่) 

พ้ืนท่ี 
ชลประ  
ทาน 
(ไร่) 

ความต้องการใช้น้ําปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.) ความต้องการใช้น้ําในปี 2568 (ล้าน ลบ.ม.) 

อุปโภคฯ 
และ

ท่องเท่ียว 

อุตสาหกร
รม เกษตร รวม 

อุปโภคฯ
และ

ท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรม เกษตร รวม 

แม่น้ําโขง 
ส่วนที่ 5 1,823 510,317 26,010 2.81 0.16 22.76 25.73 2.87 0.19 22.76 25.82 

ห้วยน้ําโสม 1,056 390,160 41,800 3.10 0.001 304.88 307.98 3.68 0.01 305.02 308.71 

น้ําโมง 2,718 1,141,478 121,100 7.08 0.48 82.51 90.07 11.04 0.73 539.17 550.94 
แม่น้ําโขง 
ส่วนที่ 6 540 257,357 70,120 7.13 0.28 47.27 54.68 6.91 0.33 156.71 163.95 

น้ําสวย 1,310 707,088 72,505 16.9 0.40 68.33 85.63 20.27 0.52 73.28 94.07 

ห้วยหลวง 3,425 1,534,695 150,693 30.65 3.09 146.41 180.15 35.38 3.73 220.00 259.11 

ห้วยดาน 681 369,305 3,600 2.54 0.44 3.06 6.04 3.17 0.53 8.54 12.24 
แม่น้ําสงคราม
ตอนบน 3,271 1,472,526 90,427 18.66 11.61 224.72 254.99 27.86 16.24 1,176.53 1,220.63 

ลําปาวตอนบน 3,265 1,641,594 111,400 17.49 1.23 148.21 166.93 19.00 15.68 821.51 856.19 
ลําพันชาด 657 131,544 44,000 1.17 11.72 4.81 17.70 2.40 48.04 51.84 102.28 
ลําน้ําพอง
ตอนล่าง 2,386 1,099,480 137,879 23.49 13.16 398.79 435.44 30.67 47.47 421.82 499.96 

รวม 21,132 9,255,544 868,534 131 42.57 1,451.8 1,625.3 163.6 133.5 3,797.2 4,093.9 

ท่ีมา: สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี 
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 ����สถานการณ์คุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน ปี 2563 
  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน โดยดําเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

ตัวอย่างน้ําผิว ดิน ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จังหวัดอุดรธานี รวม จํานวน 6 สถานี ดังนี้ 1)ห้วยหลวงมีจุดตรวจวัดคุณภาพ
น้ํา 4 สถานี ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 3 สถานี และหนองคาย1 สถานี เริ่มจากบริเวณสะพานบ้านหนองแวงฮี-บ้านแสง
บูรพา ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานีถึงประตูระบายน้ํา บ้านดอนดง ตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัยจังหวัด
หนองคาย คุณภาพน้ําเม่ือเทียบกับปี 2558-2562 พบว่า คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและพอใช้  
ในปี 2563 มีคุณภาพน้ําดีลดลง และคุณภาพน้ําพอใช้-เสื่อม โทรมมากเพ่ิมข้ึน พารามิเตอร์สําคัญท่ีบ่งชี้ถึงปัญหา
คุณภาพน้ําตลอดปี คือ BODNH3TCBและFCBเนื่องจากมี ชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชน 
ประกอบกับห้วยหลวงเป็นลําน้ําท่ีรองรับน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอุดรธานีทําให้เกิดการสะสมสิ่ง
สกปรกท่ีถูกชะล้างจากกิจกรรมในพ้ืนท่ีลงสู่แหล่งน้ํา 2)น้ําโมงมีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 4 สถานี ในพ้ืนท่ีจังหวัด
อุดรธานี 2 สถานี และหนองคาย2สถานี เริ่มจากสะพานบ้านม่วง ตําบลจําปาโมง อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ถึงสะพานบ้านชุมชนป่าง้ิว ตําบลท่าบ่อ อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย คุณภาพน้ําเม่ือเทียบกับปี 2558-2562 
พบว่าคุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และดี ในปี2563 คุณภาพน้ําดีเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 3)หนองหาน
อุดรธานีมีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา3สถานี ในพ้ืนท่ีอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เริ่มต้ังแต่จุดสูบน้ําประปาบ้านเดียม 
ตําบลเชียงแหว ถึงฝายน้ําล้นบ้านปอ ตําบลกุมภวาปี คุณภาพน้ําเม่ือเทียบกับปี 2558-2562 พบว่า คุณภาพน้ําส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและพอใช้ในปี2563คุณภาพน้ํามีแนวโน้มดีข้ึนจากปีท่ีผ่านมา4)ห้วยโสมมีจุดตรวจวัด
คุณภาพน้ํา3สถานี ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย เริ่มจากเทศบาล ตําบลผาต้ัง อําเภอสังคม จังหวัด
หนองคาย ถึงบ้านนาเมืองไทย ตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสมจังหวัดอุดรธานีเม่ือเทียบกับคุณภาพน้ําในปี 2560-2562 
คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีและในปี2563คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี–เสื่อมโทรม คุณภาพน้ํามีแนวโน้มเสื่อมโทรม
ลง พารามิเตอร์สําคัญท่ีบ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือTCBและFCB เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ํา
หลายชุมชนและเกษตรกรรมทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกท่ีเกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพ้ืนท่ีลงสู่แหล่งน้ํา5)ห้วยดานมี
จุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา3 สถานี ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี เริ่มจากบ้านเสรีพัฒนา ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ์ ถึง
บ้านหนองบ่อ ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน เม่ือเทียบกับคุณภาพน้ําในปี 2560- 2562คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์พอใช้-ถึงเสื่อมโทรม และในปี2563 คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม มีแนวโน้มคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง 
พารามิเตอร์สําคัญท่ีบ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ FCBเนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งหลายชุมชนและ
เกษตรกรรม ทําให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกท่ีเกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพ้ืนท่ีลงสู่แหล่งน้ําและ6)แม่น้ําสงครามตอนบน 
มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 4 สถานี ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานีและสกลนคร เริ่มจากบ้านหนองกา ตําบลบ้านจันทน์ อําเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี ถึงบ้านคําบอน ตําบลคําเลาะ อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานีเม่ือเทียบกับคุณภาพน้ําในปี 2560-2562
คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี-พอใช้และในปี2563คุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้คุณภาพน้ํามีแนวโน้มดีข้ึน
จากปีท่ีผ่านมา  
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  ����สถานการณ์คุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน ประเมินตามค่า WQI  
  เม่ือเปรียบเทียบจากค่าดัชนีคุณภาพน้ําบ่งชี้คุณภาพน้ําของแหล่งน้ําWQI (WaterQualityIndex) 

จํานวน 5 ค่า ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) แอมโมเนีย (NH3) แบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB)และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม(FCB)มาคํานวณผลคุณภาพน้ําท่ีได้เปรียบเทียบเกณฑ์
คุณภาพน้ํา โดยมีเกณฑ์ดีมาก (คะแนนมากกว่า 91-100) เกณฑ์ดี (คะแนนมากกว่า 71-90)  เกณฑ์พอใช้ (คะแนน
มากกว่า 61-70) เกณฑ์เสื่อมโทรม (คะแนนมากกว่า 31-60)และเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก  (คะแนนมากกว่า 0-30)   

  คุณภาพน้ําแม่น้ําสายหลัก ในเขตจังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 แหล่งน้ํา โดยเปรียบเทียบจากค่าWQI
ต้ังแต่ปี 2558-2562 พบว่า คุณภาพน้ําอยู่ในช่วงดีและพอใช้ ส่วนในปี 2563 มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้  

  คุณภาพน้ําแม่น้ําสายรอง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 5 แหล่งน้ํา โดยเปรียบเทียบจากค่า WQI 
คุณภาพน้ําในปี 2563 มีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 4 แหล่งน้ํา ได้แก่ ห้วยโสม น้ําโมง แม่น้ําสงครามตอนบน
หนองหานอุดรธานี แม่น้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จํานวน 1 ได้แก่ ห้วยดาน 

 

ชื่อแหล่งนํ้า 
คุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดิน ประเมินตามค่า WQI  จังหวัดอุดรธานี ปี2557-2563 

ปี 2557 ปี  2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 

น้ําโมง 74 77 75 83 80 69 83 

หนองหานกุมภวาปี 69 68 67 67 69 77 82 
ห้วยโสม   83 80 72 84 75 
ห้วยดาน   76 71 71 74 64 
แม่น้ําสงครามตอนบน   78 77 77 73 73 
ห้วยหลวงอุดรธานี 76 71 70 71 73 66 68 

 

 ท่ีมาสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 
 

 (4)สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปี2563 
 ����สถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีสํานักงานสิ่งแวดล้อม  
  จากกราฟในภาพท่ี 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น กําจัดอย่างถูกต้อง  

และนําไปใช้ประโยชน์ ต้ังแต่ปี2554-2563 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)  
ท้ัง 6 จังหวัด พบว่าอัตราการเพ่ิมของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนโดยเฉลี่ย ระหว่างปี 2557-2562มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ด้วย
อัตราท่ีค่อนข้างตํ่าและคงท่ี ประมาณร้อยละ 1.1 สําหรับปี2563 พบว่ามีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนลดลง จากปี 2562 
ร้อยละ0.2 มีปริมาณขยะท่ีจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมข้ึนร้อยละ11และปริมาณขยะท่ีนํามาใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 2 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง ได้ให้ความสําคัญในการจัดการขยะท่ีต้นทาง
จึงได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs และขยายพื้นที่ดําเนินการ 
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ละแห่งเพ่ิมมากข้ึน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและสถานท่ี
กําจัดขยะก็มีการ คัดแยกขยะท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ก่อนดําเนินการกําจัดขยะด้วยเช่นกัน  



 

 แผนพัฒนาจังหวั
 

ภาพท่ี 1 ปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึน กําจัดอย่างถูกต้อง และนําไปใช้ประโยชน์

  จากการสํารวจและทบทวนข้อมู
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิด
รวม 647 แห่ง  และจากภาพท่ี 1 
หรือท่ียอมรับได้เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 
ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในปี2562
เก็บขนขยะไปกําจัดด้วยวิธีท่ีถูกต้องเพ่ิมข้ึนจากเดิม
ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในปี2563มีปริมาณเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปี
ขยะต้นทางต้ังแต่ครัวเรือน สร้างความเข้าใจใน
รีไซเคิลเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์เพ่ิมมากข้ึนถึงร้อยละ
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ปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึน กําจัดอย่างถูกต้อง และนําไปใช้ประโยชน์ 

จากการสํารวจและทบทวนข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ังแต่ปี
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่9 (อุดรธานี

1 พบว่าในปี2563ร้อยละของปริมาณขยะท่ีถูกกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
หรือท่ียอมรับได้เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 16ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในปี 2563 เม่ือเทียบกับปี

2562ซ่ึงสอดกับข้อมูลในตารางท่ี2มีจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริการ
ยวิธีท่ีถูกต้องเพ่ิมข้ึนจากเดิม 182 แห่ง ในปี 2562 เป็น 225 

ปริมาณเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2562 เนื่องจากแต่ละจังหวัดให้ความสําคัญ
ขยะต้นทางต้ังแต่ครัวเรือน สร้างความเข้าใจในการลด และคัดแยกขยะมากข้ึน และมี

ช้ประโยชน์เพ่ิมมากข้ึนถึงร้อยละ 68 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด
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ลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ังแต่ปี 2556 - 2563  ขององค์กร 
อุดรธานี )  ทั้ ง  6 จังหวัด  

ร้อยละของปริมาณขยะท่ีถูกกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
เม่ือเทียบกับปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 14  

มีจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริการ
 แห่ง ในปี 2563 ส่วนขยะ 

เนื่องจากแต่ละจังหวัดให้ความสําคัญกับการจัดการ
การลด และคัดแยกขยะมากข้ึน และมีสัดส่วนการคัดแยกขยะ 
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  จังหวัดอุดรธานีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริการเก็บขนขยะ 180 แห่ง และท่ีมีการ
กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีท่ีถูกต้องหรือยอมรับได้ 70 แห่ง ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2562 แล้ว พบว่าจังหวัดอุดรธานี
มีจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีบริการเก็บขนและกําจัดขยะอย่างถูกต้องเพ่ิมข้ึน 15 แห่ง การบริการเก็บขน
ขยะและนําไปกําจัดอย่างไม่ถูกต้องมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 41 ของจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังหมด  
แต่เม่ือเทียบกับปี 2562 พบว่ามีจํานวนลดลง กล่าวคือในปี 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ีจังหวัด
อุดรธานีได้ดําเนินการจัดการขยะด้วยวิธีท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้จังหวัดอุดรธานีได้ดําเนิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

  จังหวัดอุดรธานีมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท้ังหมด 73 แห่ง มีปริมาณขยะท่ีเข้าสถานท่ีกําจัดขยะ 581 
ตัน/วันสถานภาพสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ปี 2563 ท่ีดําเนินการถูกหลักวิชาการมีจํานวนสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 4 แห่ง
และมีปริมาณมูลฝอยเข้า Site 360 ตัน/วัน ส่วนดําเนินการไม่ถูกหลักวิชาการ69แห่ง และมีปริมาณมูลฝอยเข้า Site   
221 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกค้างสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะในปี2562 เท่ากับ 1,613 ตัน ซ่ึงลดลงจากปี 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ปี 2563 พ้ืนท่ีสํานักงานสิ่งแวดล้อม (อุดรธานี) 
����การประเมินการบริหารจัดการสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี 

  การประเมินการบริหารจัดการสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เป็นกิจกรรมการส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถ่ินทราบผลกระทบจากการบริหารจัดการสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ด้วยการคัดเลือกสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอยท่ี ดําเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมมาก และสถานท่ีต้ัง 
มีความเสี่ยงต่อการปนเป้ือนต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ยกตัวอย่างเช่น ต้ังอยู่ใกล้ชุมชน 
หรือใกล้แหล่งน้ํา และใช้แบบประเมินผลกระทบและการบริหารจัดการสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีคณะทํางาน 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลัก
วิชาการ (สํานักงาน สิ่งแวดล้อมภาคท่ี1-16) ได้พัฒนาข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน 
และให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน และเพ่ือกําหนดมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบการปนเป้ือนสารมลพิษ และเป็นข้อมูลสนับสนุนจังหวัด 
ในการวางแผนปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย รวมท้ังการพิจารณาปิดสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการการคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการประเมินการบริหารจัดการสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีสํานักงาน 
สิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 ในจังหวัดอุดรธานีจํานวน 5 แห่ง จากสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีดําเนินงานอย่างไม่ถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการท้ังหมด 69 แห่ง พบว่าท้ังหมดอยู่ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล (ทต.)  
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 ����การวิเคราะห์ความเส่ียงพ้ืนท่ีอ่อนไหวต่อการปนเป้ือนน้ําใต้ดินจากสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย
โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  

  การวิเคราะห์พ้ืนท่ีอ่อนไหวต่อการปนเป้ือนของน้ําใต้ดินจากสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ระบบ 
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ด้วยแบบจําลอง DRASTIC เป็นวิธีการซ้อนทับ 
ข้อมูลและให้ค่าน้ําหนักแก่ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง จํานวน 7 ปัจจัย (ภาพท่ี10) ได้แก่ระดับความลึกของน้ําใต้ดิน อัตรา
การเพ่ิมน้ําชั้นหินอุ้มน้ําประเภทของดินลักษณะภูมิประเทศชั้นหินท่ีไม่อ่ิมตัวด้วยน้ําและสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน ได้
ของชั้นหินอุ้มน้ํา ซ่ึงสามารถคํานวณด้วยสมการความอ่อนไหวต่อการปนเป้ือนน้ําใต้ดิน(สมการท่ี1) โดยใช้ค่าน้ําหนัก
และค่าคะแนนแต่ละปัจจัย จากเอกสารแนวทางการวิเคราะห์พ้ืนท่ีอ่อนไหวต่อการปนเป้ือนของน้ําใต้ดินจากสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอยซ่ึงคณะทํางานโครงการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานท่ีกําจัด ขยะมูล
ฝอยให้ถูกตองเป็นไปตามหลักวิชาการ (สสภ.1-16) ได้พัฒนาข้ึน พร้อมจัดลําดับความเสี่ยงของพ้ืนท่ีท่ีน้ําใต้ ดินมี
โอกาสจะได้รับผลกระทบจากสถานท่ี กําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือนําไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนแก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  

  จากการวิเคราะห์พ้ืนท่ีอ่อนไหวต่อการปนเป้ือนน้ําใต้ดินจากสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย แสดง
รายละเอียดจังหวัดอุดรธานี ได้ ดังนี้ จังหวัดอุดรธานีมีพ้ืนท่ีอ่อนไหวต่อการปนเป้ือนของน้ําใต้ดินท้ังหมด 11,001 
ตร.กม. มีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท้ังหมด73แห่งมีรายละเอียดตามระดับของความอ่อนไหวและจํานวนสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอยดังนี้  

 �พ้ืนท่ีท่ีมีความอ่อนไหวฯ ในระดับสูงมาก202 ตร.กม. : 0 แห่ง  
 �พ้ืนท่ีท่ีมีความอ่อนไหวฯ ในระดับสูง 3,060 ตร.กม. : 18 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม 

เทศบาลตําบลบ้านโคก องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว องค์การบริหารส่วนตําบลเพ็ญ (บ้านนาส่อน) องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนหายโศก องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านก้อง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง องค์การบริหารส่วน
ตําบลจําปาโมง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองอ้อ เทศบาลตําบลเชียงแหว 
เทศบาลตําบลแสงสว่าง องค์การบริหารส่วนตําบลทับกุง องค์การบริหารส่วนตําบลแสงสว่าง องค์การบริหารส่วนตําบลคําเลาะ 
เทศบาลตําบลลําพันชาด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกุงทับม้า และองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลี่ (บ้านนาทับ)  

 �พ้ืนท่ีท่ีมีความอ่อนไหวฯ ในระดับปานกลาง 5,870 ตร.กม. :45 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลนายูง  
เทศบาลตําบลสร้างคอม เทศบาลตําบลกลางใหญ่ อบต.คําด้วง อบต.โคกกลาง 2แห่ง (บ้านโคกสง่า และบ้านม่วงดง) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทมนางาม 3 แห่ง (บ้านหนองไผ่ล้อม บ้านทมป่าข่า และบ้านหาดสถาพร) เทศบาลตําบลกุดจับ 
เทศบาลตําบลตาลเลียน เทศบาลตําบลกงพานพันดอน เทศบาลตําบลปะโค เทศบาลตําบลพันดอน เทศบาลตําบล
หนองหว้า เทศบาลตําบลห้วยเก้ิง องค์การบริหารส่วนตําบลสีออ บ้านสีออ เทศบาลตําบลหนองแวงแก้มหอม 
เทศบาลตําบลโนนสะอาด เทศบาลเมืองบ้านดุง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม่วง องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง 
เทศบาลตําบลบ้านผือ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหัวคู องค์การบริหารส่วนตําบลอุ่มจาน (บ้านลานเต) 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง องค์การบริหารส่วนตําบลนาพู่ องค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ็ญ (บ้านหนองตุ) องค์การบริหารส่วนตําบลเพ็ญ (บ้านโนนยาง) องค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า 
องค์การบริหารส่วนตําบลจอมศรี (ของเอกชน) เทศบาลนครอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตําบลนาข่า  
เทศบาลตําบลวังสามหมอ องค์การบริหารส่วนตําบลคําโคกสูง เทศบาลตําบลศรีธาตุ เทศบาลตําบลบ้านยวด 
เทศบาลตําบลบ้านเชียง เทศบาลตําบลผักตบ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน องค์การบริหารส่วนตําบลพังงู 
องค์การบริหารส่วนตําบลสะแบง องค์การบริหารส่วนตําบลสร้อยพร้าว และเทศบาลตําบลหนองไผ่  

 �พ้ืนท่ีท่ีมีความอ่อนไหวฯ ในระดับตํ่า1,522 ตร.กม. :7แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลนางัว องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ่มจาน(บ้านอุ่มจาน) เทศบาลตําบลภูผาแดง เทศบาลตําบลแชแล องค์การบริหารส่วนตําบลสีออ (บ้านหนอง
แดง) เทศบาลตําบลจําปี องค์การบริหารส่วนตําบลทมนางาม (บ้านหนองไผ่ล้อม)   
 �พ้ืนท่ีท่ีมีความอ่อนไหวฯ ในระดับตํ่ามาก347ตร.กม. :3แห่งได้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลน้ํา
โสม  องค์การบริหารส่วนตําบลอุ่มจาน (บ้านดอนกลาง) องค์การบริหารส่วนตําบลอุ่มจาน (บ้านโพนทอง)  

 



 

 แผนพัฒนาจังหวั
 

ภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความอ่อนไหวต่อการปนเป้ือนของน้ําใต้ดินจากสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี
    ท่ีมาสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9  

  (5) แร่ธาตุ 
 จังหวัดอุดรธานีมีทรัพยากรแร่ธาตุท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงหลายชนิดได้แก่ถ่านหิน
อําเภอบ้านผือ และตําบลห้วยทราย อําเภอนายูง
อําเภอนายูง โปรแตชในอําเภอประจักษ์ศิล
 สําหรับโครงการเหมืองแร่โพแทช ได้ปรากฏเป็นนโยบายของรัฐบาลในปี พ
นโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเม่ือวันท่ี 
จะเอ้ือต่อการลงทุนและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ โดยโครงการจะเป็นการผลิตแร่โพแทชด้วยวิธีการทําเหมืองใต้
ดินขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับโครงการนี้รัฐบาลได้
พ.ศ.2523 เป็นต้นมา และบริษัท เอเซีย แปซิฟิคโปแตซคอร์ปอเรชั่น จํากัด ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมให้ดําเนินการสํารวจแร่ต้ังแต่วันท่ี 
ถึง 61/2543 และเม่ือได้ดําเนินการสํารวจพบว่ามีแร่โพแทชในปริมาณสํารองเพียงพอในการทําเหมือง จึงได้ดําเนินการ
ยื่นคําขอประทานบัตรเพ่ือทําเหมืองแร่ในปี พ
รวมท้ังรัฐจะได้ค่าภาคหลวงประมาณ 
ท้องถ่ินซ่ึงเป็นท่ีต้ังคําขอประทานบัตรได้รับจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ร้อยละ 
(ปีละ 240 ล้านบาท) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ร้อยละ 
ส่วนท่ีเหลือจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในจังหวัดอุดรธานีร้อยละ 
ท่ัวประเทศร้อยละ10แร่ในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างมีปริมาณ
สํารองของแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อ
คิดเป็นมูลค่าแหล่งแร่ 2,029,980,000 
ท่ีมา : สํานักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี
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พ้ืนท่ีท่ีมีความอ่อนไหวต่อการปนเป้ือนของน้ําใต้ดินจากสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี
 

จังหวัดอุดรธานีมีทรัพยากรแร่ธาตุท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงหลายชนิดได้แก่ถ่านหิน
อําเภอนายูง ดินขาวในตําบลโนนทอง อําเภอนายูง แบไรต์ในตําบลบ้านเพีย

อําเภอประจักษ์ศิลปาคม และอําเภอเมืองอุดรธานี หินปูนในอําเภอน้ําโสม
สําหรับโครงการเหมืองแร่โพแทช ได้ปรากฏเป็นนโยบายของรัฐบาลในปี พ

ยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2522 ท่ีรัฐบาลจะดําเนินการโครงการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ อัน
จะเอ้ือต่อการลงทุนและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ โดยโครงการจะเป็นการผลิตแร่โพแทชด้วยวิธีการทําเหมืองใต้
ดินขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับโครงการนี้รัฐบาลได้เชิญชวนภาคเอกชนทําการสํารวจต้ังแต่ปี 

เป็นต้นมา และบริษัท เอเซีย แปซิฟิคโปแตซคอร์ปอเรชั่น จํากัด ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมให้ดําเนินการสํารวจแร่ต้ังแต่วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2543 ตามอาชญาบัตรพิเศษท่ี 

นการสํารวจพบว่ามีแร่โพแทชในปริมาณสํารองเพียงพอในการทําเหมือง จึงได้ดําเนินการ
ยื่นคําขอประทานบัตรเพ่ือทําเหมืองแร่ในปี พ.ศ.2547 มูลค่าแหล่งแร่รวมท้ังสิ้นประมาณ 
รวมท้ังรัฐจะได้ค่าภาคหลวงประมาณ 30,000 ล้านบาท ตลอดอายุโครงการทําเหมือง 25 
ท้องถ่ินซ่ึงเป็นท่ีต้ังคําขอประทานบัตรได้รับจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ร้อยละ 20 เป็นเงินประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ร้อยละ 
ส่วนท่ีเหลือจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในจังหวัดอุดรธานีร้อยละ 10 และองค์กรปกค

แร่ในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างมีปริมาณ
สํารองของแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีสามารถทําเหมืองได้ 

000 บาท  (คิดตามราคาประกาศฯ ณ ขณะนั้น 105บาท/เมตริกตัน
สํานักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี 
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พ้ืนท่ีท่ีมีความอ่อนไหวต่อการปนเป้ือนของน้ําใต้ดินจากสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานีมีทรัพยากรแร่ธาตุท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงหลายชนิดได้แก่ถ่านหินในตําบลบ้านผือ
ตําบลบ้านเพีย และตําบลนาแค 

อําเภอน้ําโสม 
สําหรับโครงการเหมืองแร่โพแทช ได้ปรากฏเป็นนโยบายของรัฐบาลในปี พ.ศ.2522 โดยมีการแถลง

ท่ีรัฐบาลจะดําเนินการโครงการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ อัน
จะเอ้ือต่อการลงทุนและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ โดยโครงการจะเป็นการผลิตแร่โพแทชด้วยวิธีการทําเหมืองใต้

เชิญชวนภาคเอกชนทําการสํารวจต้ังแต่ปี 
เป็นต้นมา และบริษัท เอเซีย แปซิฟิคโปแตซคอร์ปอเรชั่น จํากัด ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ

ตามอาชญาบัตรพิเศษท่ี 9/2543  
นการสํารวจพบว่ามีแร่โพแทชในปริมาณสํารองเพียงพอในการทําเหมือง จึงได้ดําเนินการ

ล่งแร่รวมท้ังสิ้นประมาณ 430,000 ล้านบาท 
25 ปีโดยองค์กรปกครองส่วน

เป็นเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ร้อยละ 20 เป็นเงิน 6,000 ล้านบาท 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แร่ในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างมีปริมาณ

สร้างท่ีสามารถทําเหมืองได้ 21,074,000 เมตริกตัน  
เมตริกตัน) 
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 (6)มลพิษ 
 ����ข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสียจังหวัดอุดรธานี 

  จังหวัดอุดรธานี มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณก่อสร้างผ่านแผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด มีเพียง 1 แห่ง 
คือ เทศบาลนครอุดรธานี ท้ังนี้ เทศบาลนครอุดรธานี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการ  
น้ําเสียชุมชนจังหวัดอุดรธานี กับองค์กรปกครองท้องถ่ินใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลเมืองหนองสําโรง เทศบาลตําบล
หนองขอนกว้าง เทศบาลตําบลหนองบัว และเทศบาลตําบลบ้านจั่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีลงนามสามารถรวบรวมน้ําเสียเชื่อมต่อเข้าระบบรวบรวมของเทศบาลนครอุดรธานี เพ่ือนําน้ําเสียไปบําบัด  
ท่ีโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครอุดรธานีต่อไป 
 ����โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครอุดรธาน ี

  ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึนเฉลี่ยวันละ 19,579 ลูกบาศก์เมตร 
โดยมีอัตราการผลิตน้ําเสีย 150 ลิตรต่อคนต่อวัน และมีห้วยหมากแข้ง และห้วยม่ัง เป็นแหล่งรองรับน้ําเสียจากชุมชนไหล
รวมลงสู่ห้วยหลวง การจัดการน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน ดําเนินการโดยรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ณ โรงปรับปรุง
คุณภาพ ซอยทองหล่อ ถนนอุดร-สามพร้าว ตําบลสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

  เทศบาลนครอุดรธานี ดําเนินการจัดการน้ําเสีย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ 
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน เริ่มก่อสร้างวันท่ี 12 มีนาคม 2551ถึงวันท่ี 21 ธันวาคม 2554 
รวมระยะเวลา 1,380 วัน แบ่งเป็น 200 งวด โดยลงนามในสัญญาก่อสร้าง 737.91 ล้านบาท 
 ����ข้อมูลด้านเทคนิค 

  ระบบรวบรวมน้ําเสียระบบท่อรวบรวมน้ําเสียของเทศบาลนครอุดรธานี เป็นระบบท่อรวม 
(Combined System) ครอบคลุมพ้ืนท่ี 8.3 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ16.77ของพ้ืนท่ีท้ังหมด สามารถรับน้ําเสียได้ 
43,902ลูกบาศก์เมตรต่อวันท่อรวบรวมน้ําเสียขนาดต่างๆ มีความยาวรวม 10,030 เมตร และท่อระบายน้ําความยาว
รวมท้ังสิ้น 2,020 เมตร ในส่วนของอาคารชลศาสตร์ ประกอบด้วยบ่อดักน้ําเสีย จํานวน 25 แห่ง บ่อดักขยะ  
จํานวน 23 แห่ง และอาคารติดต้ัง FlapValveจํานวน 23 แห่ง โดยทําการดักน้ําเสียท่ีจะระบายลงสู่ห้วยหมากแข้ง
และห้วยม่ัง และมีสถานีสูบน้ําเสียในระบบรวบรวมน้ําเสีย จํานวน 1 แห่ง ณ หนองสิม 

   ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุดรธานีเป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อฝั่ง (Stabilization Ponds) 
ต้ั งอยู่ บ้ านหนองบุ  ตํ าบลสามพร้ าว และบ้ านดอนหวาย ตําบลกุดสระ อําเภอเมือง จั งหวั ดอุดรธานี 
เนื้อท่ี 287-2-61 ไร่ เป็นท่ีกรรมสิทธิ์ของเทศบาล โดยระบบบําบัดน้ําเสียนี้สามารถรองรับ น้ําเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดสอง
ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 ปริมาณน้ําเสีย 43,902 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นปริมาณ ความสกปรก 4,094 กิโลกรัมต่อวัน 
ในระยะท่ี 2 รับปริมาณน้ําเสียได้ 70,322 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น ปริมาณความสกปรก 7,994 กิโลกรัมต่อวัน  
 ����การติดตามตรวจสอบ 

  องค์การจัดการน้ําเสีย ซ่ึงเป็นผู้บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียได้ตรวจสอบคุณภาพ น้ําเข้าระบบ
และน้ําท้ิงเป็นประจําทุกเดือน โดยส่งตัวอย่างน้ําให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ซ่ึงคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
 �ข้อมูลด้านบริหารจัดการ 

 ระบบท่อรวบรวมน้ําเสียของเทศบาลนครอุดรธานี เป็นระบบท่อรวม (CombinedSystem) 
สามารถรับน้ําเสียได้ 43,902 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เริ่มเปิดเดินระบบต้ังแต่เม่ือปลายปี 2555 ปัจจุบัน เทศบาลนคร
อุดรธานี ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) เพ่ือให้มีหน้ําท่ีบริหารจัดการ ระบบบําบัดน้ําเสีย
ให้มีประสิทธิภาพ 
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 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคของระบบบําบัดน้ําเสีย อยู่ในสภาพดีและใช้งาน ได้
ตามปกติ ปริมาณน้ําเสียท่ีเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียเฉลี่ย ประมาณ 15,835 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
18.48 ของปริมาณน้ําเสียท่ีออกแบบไว้ สามารถเดินระบบเป็นไปตามหลักเทคนิควิชาการ ไม่มีวัชพืช ในบ่อบําบัดน้ําเสีย
ในบ่อบําบัดอยู่ในสภาพดี มีสีเขียวและไม่มีกลิ่นเหม็น จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสีย และน้ําท้ิง พบว่าน้ําท้ิง
จากระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครอุดรธานีมีคุณภาพดีก่อนปล่อยลงสู่ลําห้วยอิฐ 

 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ต้ังแต่เดือน
กรกฎาคม 2558 รายได้ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ประมาณ 938,905 บาทต่อปี 

 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเทศบาลนครอุดรธานี ได้ออกเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บ 
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.2557มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี1กรกฎาคม2557โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่ 

• แหล่งกําเนิดน้ําเสีย ประเภทท่ี 1 อาคาร/บ้านพักอาศัย 
• แหล่งกําเนิดน้ําเสียประเภทท่ี 2 อาคารท่ีทําการ 14 ประเภท  
• แหล่งกําเนิดน้ําเสียประเภทประเภทท่ี 3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน สถานท่ีประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลาง 
 �ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

  ปัญหา อุปสรรคได้แก่ 1)การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียมีขนาดใหญ่ แต่ปริมาณน้ําเสียเข้า
ระบบค่อนข้างน้อย 2) น้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียมีสีเขียว ซ่ึงสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นผลจาก
สาหร่ายอาจทําให้เกิดปัญหา Algaebloom ได้ 
  ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ได้แก่ 1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือน และสถานประกอบการ
บริเวณพ้ืนท่ีรองรับน้ําเสียในปัจจุบันเชื่อมท่อน้ําเสียเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียหลัก2)ควรเร่งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียและดําเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ กับกลุ่มเป้าหมายตามเทศบัญญัติให้ได้ตามแผน 
 

3.1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ 
 จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ดําเนินการเก็บรวบรวมประเด็นปัญหา 
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ปี 2564โดยมีกระบวนการจัดเก็บตามระเบียบวิธีทางสถิติ  
ดังนี้ จังหวัดประสานงานไปยัง 20 อําเภอให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นําชุมชน ทําการประชาคมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือนําเสนอความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 1,891 หมู่บ้าน และ 105 ชุมชน การสํารวจ
โดยส่งเจ้าหน้ําท่ีของสํานักงานสถิติจังหวัดออกไปทําการสัมภาษณ์ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นําชุมชนโดยบันทึก
ข้อมูลผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นและกําหนดให้อํานวยความสะดวกให้กับผู้ให้ข้อมูลสามารถเลือกวิธีการให้ข้อมูลได้หลายช่องทาง
ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าพ้ืนท่ีและสัมภาษณ์ใกล้ชิด เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
เช่นวางแบบสอบ ส่งข้อมูลทางอีเมล์/โทรสารตอบทางโทรศัพท์ส่งไปรษณีย์เป็นต้นผลการสํารวจ พบว่าประเด็น
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี จําแนกตามกลุ่มเป้าหมาย มีจํานวนท้ังสิ้น  
90 ปัญหา กระจายใน 20 อําเภอ เม่ือพิจารณาประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 10 ลําดับ
แรกพบว่ามีปัญหาดังนี้ปัญหาการว่างงาน/ตกงาน จํานวน 698 หมู่บ้าน หรือร้อยละ 16.97 กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่ม
แรงงานใน-นอกระบบ เป็นปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า จํานวน  
687 หมู่บ้าน หรือร้อยละ 16.71 กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกร ค่าครองชีพสูง จํานวน 363 หมู่บ้านหรือร้อยละ 8.83 
เป็นปัญหาทุกกลุ่มอาชีพ ปัญหาขาดแหล่งเงินทุน/เงินกู้ดอกเบ้ียตํ่าจํานวน 302 หมู่บ้าน หรือร้อยละ 7.34 
กลุ่มเป้าหมายคือปัญหาทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ ปัญหาน้ําใช้ทําการเกษตรไม่พอเพียง   
จํานวน 295 หมู่บ้าน หรือร้อยละ 7.17 กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกร ปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย จํานวน  
221 หมู่บ้าน หรือร้อยละ 5.37กลุ่มเป้าหมายคือ ทุกกลุ่มอาชีพ ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดจํานวน 200 หมู่บ้าน 
หรือร้อยละ 4.86กลุ่มเป้าหมายคือ  เด็ก-เยาวชน ปัญหาเป็นหนี้สินท้ังในและนอกระบบจํานวน หมู่บ้าน 151 หรือ
ร้อยละ 3.67 กลุ่มเป้าหมายคือทุกกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะผู้ท่ีมีรายได้น้อย ปัญหาถนนเป็นลูกรัง/เส้นทางสัญจร 
ไม่สะดวก (ทางบก)จํานวน 97 หมู่บ้าน หรือร้อยละ 2.36 กลุ่มเป้าหมายคือทุกกลุ่มอาชีพ/หมู่บ้านท่ีอยู่ห่างไกล/
ถนนเว้นท่ีเข้าสวนไร่นา และปัญหาราคาของแพง(สินค้าอุปโภค-บริโภค)จํานวน 94 หมู่บ้าน หรือร้อยละ2.29 
กลุ่มเป้าหมายคือ ทุกกลุ่มอาชีพ  
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ตาราง ร้อยละประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีจําแนกตามกลุ่มเป้าหมายจํานวนหมู่บ้าน 
ลําดับ ประเด็นปัญหาและความต้องการ 

ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน

หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

ร้อยละ 

1 การว่างงาน/ตกงาน แรงงานใน-นอกระบบ 698 16.97 
2 ผลผลติทางการเกษตรราคาตกต่ํา เกษตรกร 687 16.71 
3 ค่าครองชีพสูง ทุกกลุ่มอาชีพ 363 8.83 
4 ขาดแหล่งเงินทุน/เงินกู้ดอกเบ้ียต่าํ ทุกกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ 302 7.34 
5 นํ้าใช้ทําการเกษตรไม่พอเพียง เกษตรกร 295 7.17 
6 รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ทุกกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะกลุม่ผู้มรีายได้น้อย 221 5.37 
7 ยาเสพตดิแพรร่ะบาด เด็ก-เยาวชน 200 4.86 
8 เป็นหน้ีสินท้ังในและนอกระบบ ทุกกลุ่มอาชีพ 151 3.67 

9 ถนนเป็นลูกรัง/เส้นทางสญัจรไมส่ะดวก 
(ทางบก) 

ทุกกลุ่มอาชีพ/หมู่บ้านท่ีอยู่หา่งไกล /ถนน
เว้นท่ีเข้าสวนไร่นา 

97 2.36 

10 ราคาของแพง (สินค้าอุปโภค-บริโภค) ทุกกลุ่มอาชีพ 94 2.29 

11 นํ้าสําหรับอุปโภค-บริโภคในครัวเรอืนไม่
เพียงพอ 

ทุกกลุ่มอาชีพ 87 2.12 

12 ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ นํ้าขัง ทุกกลุ่มอาชีพ 80 1.95 

13 ไม่มีท่ีดินทํากิน เกษตรกร 72 1.75 

14 ฝนแล้ง/ภัยแล้ง เกษตรกร 70 1.70 

15 เศรษฐกิจตกต่ํา ทุกกลุ่มอาชีพ 53 1.29 

16 ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง เกษตรกร 52 1.26 

17 ค่าแรงข้ันต่ํา แรงงานใน-นอกระบบ 48 1.17 

18 เป็นหน้ีสินในระบบ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ/
ลูกจ้างเอกชน 

45 1.09 

19 ไฟฟ้าส่องสว่างถนนไมเ่พียงพอ หมู่บ้านท่ีอยู่ห่างไกล 40 0.97 

20 ปุ๋ยและสารเคมีมรีาคาแพง เกษตรกร 35 0.85 

21 นํ้าประปาไม่เพียงพอ ทุกกลุ่มอาชีพ 30 0.73 

22 คนยากจน/ยากไรไ้มม่ีท่ีอยู่อาศัยหรือขาดผู้
อุปการะเลี้ยงด ู

คนยากจน/กลุ่มผู้เปราะบาง 25 0.61 

23 ไม่มไีฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร เกษตรกร 25 0.61 

24 เบ้ียยังชีพคนยากจน/บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไม่เพียงพอ 

คนยากจน/กลุ่มผู้เปราะบาง 21 0.51 

25 ผลกระทบจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เช่น เดินทาง
ไม่สะดวก ค้าขายไมไ่ด้ ฯลฯ 

แรงงานใน-นอกระบบ 21 0.51 

26 ไม่มเีอกสารสิทธ์ิในท่ีดินทํากิน เกษตรกร 21 0.51 

27 ขาดตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร เกษตรกร 19 0.46 

28 ขาดความรูเ้พ่ือการพัฒนาอาชีพ แรงงานใน-นอกระบบ 19 0.46 

29 ท่อนํ้าท้ิงตันไม่มีการขุดลอกระบายได้ช้า 
ปัญหาท่อระบายนํ้า 

ทุกกลุ่มอาชีพ 19 0.46 
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ลําดับ ประเด็นปัญหาและความต้องการ 
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

กลุ่มเป้าหมาย จํานวน
หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

ร้อยละ 

30 เป็นหน้ีสินนอกระบบดอกเบ้ียโหด แรงงานใน-นอกระบบ/ผู้ประกอบการย่อย 15 0.36 

31 นํ้ามันก๊าซ ราคาแพง ทุกกลุ่มอาชีพ 15 0.36 

32 นํ้าประปามสีีกลิ่น ตะกอน และ สิง่เจอปน ทุกกลุ่มอาชีพ 12 0.29 

33 ห้วยหนอง คลอง บึง ตื้นเขินมีวัชพืช เกษตรกร 10 0.24 

34 ไม่มไีฟฟ้าใช้ เกษตรกร 10 0.24 

35 ค่าสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา มรีาคาแพง ทุกกลุ่มอาชีพ 9 0.22 

36 เกษตรประสบปัญหาจากการประกอบอาชีพ เกษตรกร 9 0.22 

37 ปัญหาคนชราถูกทอดท้ิง/ไม่มผีู้ดูแล ผู้สูงอาย/ุกลุ่มผู้เปราะบาง 8 0.19 

38 รถบรรทุกสิ่งของเกินขนาดไม่คลุมสินค้าให้
รัดกุม ทําให้เกิดสิ่งของตกกระจายเต็ม
ถนน/ถนนพังชํารุดก่อนเวลาบรรทุกเกิน
พิกัด 

ทุกกลุ่มอาชีพ 8 0.19 

39 ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเช่น เงิน
เยียวยา COVID-19, เงินช่วยเหลอื
เกษตรกร ฯลฯ 

กลุ่มอาชีพท่ีไม่เข้าข่ายการประกาศ พรก.
ฉุกเฉิน 

7 0.17 

40 ถูกลดจํานวนวัน/ช่ัวโมงการทํางาน แรงงานใน-นอกระบบ 7 0.17 

41 การมั่วสมุของกลุ่มวัยรุ่น เด็ก-เยาวชน 7 0.17 

42 ขยะมูลฝอย ทุกกลุ่มอาชีพ 7 0.17 

43 ขาดแคลนพันธ์ุพืช/เมล็ดพันธ์ุเพาะปลูก เกษตรกร 6 0.15 

44 ไม่มีนํ้าประปาหมู่บ้านใช้ เกษตรกร 6 0.15 

45 พ่อค้าคนกลางกดราคาสินค้าทางการเกษตร เกษตรกร/สถานประกอบการ 5 0.12 

46 ประปาภเูขามไีม่เพียงพอ เกษตรกร 5 0.12 

47 ขโมย/โจรชุกชุม เด็ก-เยาวชน 5 0.12 

48 เด็กยากจนขาดทุนการศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพ 4 0.10 
49 โรคระบาดCOVID-19 ทุกกลุ่มอาชีพ 4 0.10 
50 ปัญหาเรื่องสุขภาพและความเครยีด/

สุขภาพจิตย่ําแย ่
ทุกกลุ่มอาชีพ 4 0.10 

51 ถนนยังเข้าไม่ถึง เกษตรกร/หมู่บ้านท่ีอยู่ห่างไกล 4 0.10 

52 การก่อสร้างถนนไม่สาํเร็จใช้เวลานานเกินควร ผู้รับเหมา/หน่วยงานท่ีกํากับการดาํเนินงาน 4 0.10 

53 พืชผลทางการเกษตรถูกทําลายจากแมลง เกษตรกร 3 0.07 

54 อินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึง หน่วยงานรัฐ/หมู่บ้านท่ีอยู่ห่างไกล 3 0.07 

55 พืชผลทางการเกษตรถูกทําลายจากโรคระบาด เกษตรกร 2 0.05 
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ลําดับ ประเด็นปัญหาและความต้องการ 
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

กลุ่มเป้าหมาย จํานวน
หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

ร้อยละ 

56 เบ้ียยังชีพคนชราไมเ่พียงพอ ผู้สูงอาย/ุกลุ่มผู้เปราะบาง 2 0.05 
57 ไม่มเีครื่องมือในการทํามาหากิน/อุปกรณ์

ทางการเกษตร 
เกษตรกร 2 0.05 

58 กลิ่นเหม็นจากโรงงาน ประชาชนท่ีอยู่รอบ ๆ โรงงาน 2 0.05 
59 ฝุ่นละอองพิษ ทุกกลุ่มอาชีพ 2 0.05 

60 บ่อบาดาลมไีมเ่พียงพอ เกษตรกร 2 0.05 

61 นํ้าประปาไมไ่หล ทุกกลุ่มอาชีพ 2 0.05 
62 สะพานชํารุด ทุกกลุ่มอาชีพ 2 0.05 
63 ไม่มเีอกสารสิทธ์ิในท่ีอยู่อาศัย เกษตรกร/ ทุกกลุ่ม 2 0.05 
64 ขาดแคลนแรงงาน แรงงานใน-นอกระบบ 1 0.02 

65 ค่ารักษาพยาบาล/ดูแลสุขภาพมรีาคาแพง ทุกกลุ่มอาชีพ 1 0.02 

66 ค่าอุปกรณ์การศึกษาไม่เพียงพอ ทุกกลุ่มอาชีพ/กระทรวงศึกษาธิการ 1 0.02 
67 ไม่มีศูนย ์OTOP ในชุมชน/หมู่บ้าน เกษตรกร/ผู้ประกอบการย่อย 1 0.02 
68 ขาดงบประมาณในการพัฒนาซ่อมแซม 

อุปกรณ์/อุปกรณ์เทคโนโลยี ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
ทุกกลุ่มอาชีพ 1 0.02 

69 เด็ก-วัยรุ่นตดิมือถือและติดเกมส ์ เด็ก-เยาวชน 1 0.02 
70 คนเร่ร่อน ผู้สูงอาย/ุกลุ่มเปราะบาง 1 0.02 
71 จอดรถขวางทางเข้าออกบ้าน ทุกกลุ่มอาชีพ 1 0.02 
72 ลักลอบเล่นการพนันหวย บอล ทุกกลุ่มอาชีพ 1 0.02 
73 โรคระบาดจากยุงลาย ทุกกลุ่มอาชีพ 1 0.02 
74 การยังเข้าไม่ถึงการบริการสาธารณสุข ทุกกลุ่มอาชีพ/หมู่บ้านท่ีอยู่หา่งไกล 1 0.02 
75 ขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

ท่ีทันสมัย 
ทุกกลุ่มอาชีพ/หมู่บ้านท่ีอยู่หา่งไกล 1 0.02 

76 การจํากัดการใช้สารเคมีฆา่หญ้า เกษตรกร 1 0.02 
77 คนในหมู่บ้าน/ชุมชนขาดความสามัคคี/ขาด

จริยธรรมและคุณธรรม 
ทุกกลุ่มอาชีพ 1 0.02 

78 นํ้าเน่าเสยี ทุกกลุ่มอาชีพ 1 0.02 
79 เสียงดังรบกวน เด็ก-เยาวชน 1 0.02 
80 การบุกรุกเผาป่า เกษตรกร 1 0.02 
81 การเผาฟางนาข้าว/ไร่อ้อย/หญ้า เกษตรกร 1 0.02 
82 การสร้างซ่อม โครงสร้างพ้ืนฐานของแต่ละ

หน่วยงานไม่พร้อมกัน 
ทุกกลุ่มอาชีพ 1 0.02 

83 การจราจรตดิขัด ทุกกลุ่มอาชีพ 1 0.02 
84 ไม่มีกล้องวงจรปิดในท่ีสาธารณะ/หมู่บ้าน/

ชุมชน 
ทุกกลุ่มอาชีพ/กลุ่มชุมชนแออัด/พ้ืนท่ี
ห่างไกล 

1 0.02 

85 การก่อการร้ายในเขตเมือง เด็ก-เยาวชน/กลุ่มชุมชนแออัด 1 0.02 
86 นักเลงอันตพาล เด็ก-เยาวชน 1 0.02 
87 นํ้าท่วมเฉียบพลัน/ไม่สามารถระบายได ้ ทุกกลุ่มอาชีพ 1 0.02 
88 นํ้าป่าไหลหลาก ทุกกลุ่มอาชีพ 1 0.02 
89 ลมพายุฤดรู้อน ทุกกลุ่มอาชีพ 1 0.02 
90 ลานกีฬาไม่เพียงพอ เด็ก-เยาวชน 1 0.02 

รวมประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 4,112 100.00 
ท่ีมา  สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี 
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  เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหา 10 ลําดับแรก พบว่าปัญหาว่างงาน/ตกงาน และปัญหาผลผลิต 
ทางการเกษตรราคาตกตํ่า เป็นปัญหาทุกอําเภอ สําหรับปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหาขาดแหล่งเงินทุน/เงินกู้ 
ดอกเบ้ียตํ่า ปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย ปัญหาถนนเป็นลูกรัง/เส้นทางสัญจรไม่สะดวก (ทางบก) เป็นปัญหา 
เกือบทุกอําเภอ  สําหรับปัญหาท่ีพบน้อยท่ีสุดคือ ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาด ปัญหาราคาของแพง (สินค้าอุปโภค-
บริโภค) กระจายในพ้ืนท่ี 10 อําเภอ 

 

ตารางประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 10 ลําดับแรก จําแนกตามพ้ืนท่ี ในจังหวัดอุดรธานี 
 

อําเภอ 
ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 10 ลําดับแรก 

ลําดับท่ี 
1 

ลําดับท่ี 
2 

ลําดับท่ี 
3 

ลําดับท่ี 
4 

ลําดับท่ี 
5 

ลําดับท่ี 
6 

ลําดับท่ี 
7 

ลําดับท่ี 
8 

ลําดับท่ี 
9 

ลําดับท่ี
10 

เมืองอุดรธานี � � � � � � �  � � 
กุดจับ � � � � �     � 
หนองวัวซอ � � � � � � �    กุมภวาปี � � � � � � � �   โนนสะอาด � � � � � � � �   หนองหาน � � � � � � � � �  
ทุ่งฝน � � � � �  � �  � 
ไชยวาน � � � � � � � � �  
ศรีธาต ุ � � �  � � � � �  วังสามหมอ � � � � � � � � �  บ้านดุง � � � � � �   � � 
บ้านผือ � �  �  �  �   
นํ้าโสม � � � � � �    � 
เพ็ญ � � � � � �   � � 
สร้างคอม � �  � �    �  หนองแสง � �   � �  �  � 
นายูง � � �   �  �   
พิบูลย์รักษ์ � � � �     � � 
กู่แก้ว � � �  � �  �   ประจักษ์ศลิปาคม � � �  � � � �   
 
ท่ีมา  สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี 
 
หมายเหตุ : ลําดับท่ี 1 ปัญหาว่างงาน/ตกงาน       ลําดับท่ี 2 ปัญหาผลผลติทางการเกษตรราคาตกต่ํา 

ลําดับท่ี 3 ปัญหาค่าครองชีพสูง        ลําดับท่ี 4 ปัญหาขาดแหล่งเงินทุน/เงินกู้ดอกเบ้ียต่ํา 
  ลําดับท่ี 5 ปัญหานํ้าใช้ทําการเกษตรไม่พอเพียง    ลําดับท่ี 6 ปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย 

ลําดับท่ี 7 ปัญหายาเสพติดแพรร่ะบาด      ลําดับท่ี 8 ปัญหาเป็นหน้ีสินท้ังในและนอกระบบ 
  ลําดับท่ี 9 ปัญหาถนนเป็นลูกรัง/เส้นทางสัญจรไม่สะดวก (ทางบก) 
  ลําดับท่ี 10 ปัญหาราคาของแพง (สินค้าอุปโภค-บริโภค) 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนพัฒนาจังหวั
 

 
3.1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงท่ีผ่านมา

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ

(รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ข้อมูล ณ วันท่ี 

 �จังหวัดอุดรธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
วงเงิน 308,832,500 บาท (รวมค่าใช้จ่ายงบบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

  (1) งบดําเนินงาน วงเงิน 
  (2) งบลงทุน วงเงิน  

 (3) งบค่าใช้จ่ายใ
 ����สถานะ การดําเนินงาน 

 - มี 19 หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ
 - อนุมัติโครงการท้ังหมดแล้ว

 ����ขอยกเลิกโครงการ
 1) สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี
 รายการ : ค่าจ้างเหมาจัดงานแสด
  2) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
 รายการ : ค่าจ้างเหมาส่งเสริมการท่องเท่ียว เทศกาลมรดกโลกบ้านเชียง
 รายการ : ค่
 3) สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีจํานวน 
 รายการ : ฝึกอบรม
 4) สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีจํานวน
 รายการ : ฝึกอบรม
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ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงท่ีผ่านมา 

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2561-2565  

ข้อมูล ณ วันท่ี 9 กันยายน 2564) 

จังหวัดอุดรธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 

รวมค่าใช้จ่ายงบบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) แยกเป็น 
งบดําเนินงาน วงเงิน 16,842,500 บาท 
งบลงทุน วงเงิน  281,990,000 บาท  
งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการวงเงิน 10,000,000 

การดําเนินงาน  
หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ติโครงการท้ังหมดแล้ว จํานวน 19 หน่วยงาน วงเงิน 308,832,5
ขอยกเลิกโครงการ 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี10อุดรธานี จํานวน 1โครงการ 1กิจกรรม 
ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงไม้ดอกนานาชาติภูฝอยลม ครั้งท่ี1 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จํานวน1 โครงการ 1 กิจกรรม 
ค่าจ้างเหมาส่งเสริมการท่องเท่ียว เทศกาลมรดกโลกบ้านเชียง
ค่าจ้างเหมาส่งเสริมการท่องเท่ียวอุดรธานีเมืองแฟชั่น (วงเงินรวม

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีจํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม 
ฝึกอบรม (วงเงินรวม 276,814 บาท) 

กงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีจํานวน1 โครงการ 1 กิจกรรม 
ฝึกอบรม (วงเงินรวม 479,852บาท) 

หนา้ 69 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2564 
จํานวน 6 ผลผลิตรวม 27 โครงการ
แยกเป็น  

,000,000 บาท 

8,832,500 บาท 

กิจกรรม  
(วงเงินรวม 2,250,000 บาท) 

กิจกรรม  
ค่าจ้างเหมาส่งเสริมการท่องเท่ียว เทศกาลมรดกโลกบ้านเชียง (วงเงินรวม 1,147,500 บาท) 

วงเงินรวม 510,500 บาท) 
กิจกรรม  

กิจกรรม  
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 ����รายการงบลงทุนมี 3 หน่วยงาน (ได้ก่อหนี้ผูกพัน PO ทุกรายการแล้ว) รวมท้ังส้ิน 28 รายการวงเงิน 
281,990,000 บาท 
 1) แขวงทางหลวงท่ี 2 (หนองหาน) อุดรธานี จํานวน 1 รายการ วงเงิน 30,000,000 บาท 
 2) แขวงทางหลวงชนบท อุดรธานี จํานวน 19 รายการ วงเงิน 184,990,000 บาท 
( แขวงทางหลวงชนบทขอใช้เงินเหลือจ่าย 2 รายการ เงิน 12,131,588 บาท อยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน PO) 
 3) โครงการชลประทาน อุดรธานีจํานวน 8 รายการ วงเงิน 67,000,000 บาท (เป็นการดําเนินงานเอง) 
 ����รายการงบงบดําเนินงาน มี 4 หน่วยงาน (ท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ) รวมท้ังส้ิน 5 รายการ 
วงเงิน 3,109,000 บาท 
 1) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี วงเงิน 251,900บาท 
 2) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 วงเงิน  441,000 บาท 
 3) สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี วงเงิน  528,600 บาท 

 4) สํานักงานปกครองจังหวัดอุดรธานี วงเงิน 1,512,500 บาท 
 5) ท่องเท่ียว และกีฬาจังหวัดอุดรธานี วงเงิน 375,000 บาท 
 ����ผลการเบิกจ่ายภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่รวมค่าใช้จ่ายงบบริหารงานกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 10,000,000 บาท) 

รายการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับการ
จัดสรร 

การก่อหนึ้ 
(PO) คงเหลือคร้ังท่ี 2  การเบิก – จ่าย 

(รวม PO) ร้อยละ 
คงเหลือท่ียังไม่

เบิกจ่าย ร้อยละ 

(บาท) (บาท) (ส่งคืนจังหวัด) (บาท) (บาท) 
ภาพรวม 301,832,500 22,602,825 3,303,969 269,417,948 87.24 13,491,002 12.76 
งบลงทุน 281,990,000 22,133,825 0 253,829,497 90.01 9,265,764 9.99 
งบดําเนินงาน 26,842,500 469,000 3,303,969 15,588,451 58.07 4,225,238 41.93 

ผลการเบิกจ่ายอยู่ในอันดับ 5 ของประเทศ จากท้ังหมด 76 จังหวัด (ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 9  กันยายน 2564) 

 
���� ตัวช้ีวัดการพัฒนาจังหวัด 
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สรุปศักยภาพของจังหวัด 
 จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจ เส้นทางยุทธศาสตร์ CLMV โดยมี
เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดหนองคาย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย- สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ (ห่างจาก 
สปป.ลาว ประมาณ 60 กิโลเมตร) ประชาชนสปป.ลาว เข้ามาซ้ือสินค้าและรักษาพยาบาลเป็นจํานวนมาก  
และสามารถเชื่อมโยงไปถึงประเทศเวียดนาม นอกจากนี้อุดรธานี ยังเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคม
เป็นจุดเชื่อมโยงGMSมีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี,เจ้าพระยา,แม่โขง, ACMECS อีกท้ัง รัฐบาลมีนโยบาย
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนผ่านเวียงจันทน์, หนองคายมายังจังหวัด
อุดรธานี และมีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เพ่ือสนับสนุนการค้าการลงทุนการกระจายสินค้าจากจังหวัดอุดรธานี 
สู่จังหวัดอ่ืนๆ รวมท้ังกรุงเทพฯและภูมิภาคอาเซียน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทําให้เกิดโอกาสในด้านตลาด
สินค้าและบริการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 และนโยบายรัฐบาลส่งเสริมเกษตรปลอดภัย, 
อาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 จุดเด่นของจังหวัดอุดรธานีประการสําคัญ คือ การมีท่ีต้ังท่ีเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ําโขง หรือ GMS โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการมี ที่ ตั้ ง ใกล้กับเมืองหลวงของสปป.ลาวอย่างเวียงจันทน์  
และการมีเส้นทางท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศ GMS ตอนบน ซ่ึงมีขนาดของตลาด หรือ Demand Size 
มหาศาลมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนตอนใต้ ท่ีมีความทันสมัยและมีประชากรหนาแน่น อย่างเมืองหนานหนิง  
ท่ีอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามขนาดพ้ืนท่ีใหญ่กว่าอุดรธานีแค่ 2 เท่า แต่มีประชากรเกือบ 7 ล้านคน มากกว่า
ประชากรลาวท้ังประเทศ ถ้าเราสามารถทะลุทะลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านด่านชายแดนไปตามเส้นทาง R8   
ทางบึงกาฬ และ R12 ทางนครพนม ไปยังจีนตอนใต้ได้ จะไม่ใช่แค่เมืองหนานหนิง แต่ยังมีเมืองอ่ืนๆ  
ท่ีมี Market Size ขนาดพอๆ กับหนานหนิงอีกหลายเมือง ถ้าทําสําเร็จจะทําให้สินค้าบริการของจังหวัดอุดรธานี  
มีการเจริญเติบโตอย่างม่ันคง 
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3.2 ประเด็นการพัฒนา 
 
3.2.1 บทวิเคราะห์ 
 จังหวัดอุดรธานีได้มีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยมีการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของจังหวัดอุดรธานี เพ่ีอระดมความคิดเห็น 
จากทุกภาคส่วน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้ําส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ  
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท่องถ่ินในพ้ืนท่ี และแต่งต้ังแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานรับผิดชอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานีจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี (พ.ศ. 2566– 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โดยมีการทบทวนข้อมูลการพัฒนาจังหวัดและจัดทําข้อมูลสภาพปัญหาพ้ืนท่ีเป้าหมายและศักยภาพการพัฒนา 
ของจังหวัด และกําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กรอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาตลอดจน
แผนงาน/โครงการและงบประมาณการพัฒนาจังหวัดในแต่ละยุทธศาสตร์ ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ัง
ภายนอกและภายในจังหวัด ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสังคมการท่องเท่ียว การค้าการลงทุน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านความม่ันคง รวมท้ังกลั่นกรอง ตรวจสอบ และบูรณาการแผนงาน/โครงการ
และงบประมาณของส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรภาคเอกชนในพ้ืนท่ี เพ่ือลดความซํ้าซ้อน
ของแผนงาน/โครงการและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาเป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี  
 เพ่ือให้แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานีมีความสมบูรณ์ สามารถนําไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม
มากยิ่งข้ึน รวมท้ังสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างแท้จริง 
จังหวัดอุดรธานีจึงได้มีการนําเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนบริหารราชการแผนดิน 
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570 )
ของจังหวัดอุดรธานีนอกจากนั้นยังได้นําร่างแผนพัฒนาจังหวัดท่ีผ่านการประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับ
จังหวัด เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นเก่ียวกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ของจังหวัดอุดรธานีและจัดทําให้เป็นแผนพัฒนาจังหวัดท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
รวมท้ังในการการกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ปี 2566–2570 โดยการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
จําเป็นต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การพัฒนาจังหวัดท่ีครบถ้วนรอบด้านครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคม 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซ่ึงในกรณีของจังหวัดอุดรธานี ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การพัฒนา  
โดยได้ดําเนินการสํารวจ และสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ภาคส่วนราชการ ภาคส่วนเอกชน กลุ่มและองค์กรต่างๆ 
ท่ีถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีนําไปเป็นข้อเสนอในการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีต่อไปในอนาคต
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนท่ัวไปอายุ 18 ปีข้ึนไปส่วนงานปกครอง (นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ส่วนงาน
ท้องถ่ิน (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) ส่วนการศึกษาทุกระดับเครือข่ายภาคประชาชน และผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนทุกระดับ พร้อมท้ังเพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดมีข้อมูลท่ีสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น ข้อด้อย และ
โอกาสในการพัฒนาจังหวัดจังวัดอุดรธานีจึงได้จัดทํา SWOT Analysis ร่วมกับทุกภาคส่วนของจังหวัด ดังนี้ 
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1) ส่วนท่ี 1 การสํารวจความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในการ
    คําช้ีแจง: สรุปผลการตอบกลับจากจํานวน 

     ภาคส่วนเอกชน กลุ่มและองค์กรต่างๆ ซ่ึงถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
   จัดทําโดย: คณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาจงหวัดอุดรธานี 

(1) เพศ 

(2) อายุ 

อันดับ 

1 

2 

3 

4 

5 

แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5  ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

การสํารวจความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในการอยากเห็นทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการตอบกลับจากจํานวน 746 คน แสดงความคิดเห็นของประชาชน ภาคส่วนราชการ 
ภาคส่วนเอกชน กลุ่มและองค์กรต่างๆ ซ่ึงถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
คณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาจงหวัดอุดรธานี 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

อายุ สัดส่วน

41 - 45 17.3%

36 - 40 16.8%

51 - 55 13.9%

31 - 35 12.8%

46 - 50 12.3%
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พัฒนาจังหวัดอุดรธานใีนอนาคต 
คน แสดงความคิดเห็นของประชาชน ภาคส่วนราชการ  

ภาคส่วนเอกชน กลุ่มและองค์กรต่างๆ ซ่ึงถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี  
2570) 

 

 

สัดส่วน 

17.3% 

16.8% 

13.9% 

12.8% 

12.3% 



 

 แผนพัฒนาจังหวั
 

(3) ระดับการศึกษา 

(4) สถานะ 

อันดับ 

1 รับราชการสถานศึกษา

2 ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐ

3 รับราชการส่วนท้องถ่ิน

4 

 

 

แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5  ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

สถานะ สัดส่วน

รับราชการสถานศึกษา 29.9%

ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐ 25.5%

รับราชการส่วนท้องถ่ิน 15.6%

ประชาชนท่ัวไป 10.6%
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สัดส่วน 
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25.5% 
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(5) จังหวัดของหน่วยงานท่ีสังกัด

 

 

 

 

 

2) ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
    (1) จุดเด่นของจังหวัดอุดรธานี 

อันดับ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5  ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

จังหวัดของหน่วยงานท่ีสังกัด 

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
จุดเด่นของจังหวัดอุดรธานี  

จุดเด่นจังหวัดอุดร สัดส่วน

การท่องเท่ียว 78.3%

ศิลปและวัฒนธรรม 54.2%

การค้าการลงทุน 51.7%

การคมนาคม 44.4%

การเกษตร 43.6%

การศึกษา 32.6%

หนา้ 75 

 

สัดส่วน 

78.3% 

54.2% 

51.7% 

44.4% 

43.6% 

32.6% 



 

 แผนพัฒนาจังหวั
 

 

    (2)ภาพอนาคตของจังหวัดอุดรธานี ในอีก 

อันดับ ภาพอนาคตจังหวัด อีก 

1 เมืองแห่งการท่องเท่ียว

2 เมืองแห่งการค้าการลงทุน

3 เมืองแห่งศูนย์กลางการคมนาคม

4 

5 เมืองแห่งการเกษตรกรรม

6 เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม
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ภาพอนาคตของจังหวัดอุดรธานี ในอีก 5 ปี ท่ีต้องการเห็น 

ภาพอนาคตจังหวัด อีก 5 ปี ข้างหน้ํา สัดส่วน

เมืองแห่งการท่องเท่ียว 24.3%

เมืองแห่งการค้าการลงทุน 20.3%

เมืองแห่งศูนย์กลางการคมนาคม 10.5%

เมืองแห่งการศึกษา 8.9%

เมืองแห่งการเกษตรกรรม 8.4%

เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม 8%
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(3) ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน หากจังหวัดอุดรธานีมีภาพอนาคตตามท่ีระบุไว้

 

อันดับ 
ภาพอนาคตจังหวัด อีก 

1 เศรษฐกิจในครัวเรือนดีข้ึน

2 สุขภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน

3 มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ืออํานวย ความ

4 

5 ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

6 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน

 

 

แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5  ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน หากจังหวัดอุดรธานีมีภาพอนาคตตามท่ีระบุไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น จาก 

ภาพอนาคตจังหวัด อีก 5 ปี ข้างหน้ํา 
สัดส่วน

เศรษฐกิจในครัวเรือนดีข้ึน 68.2%

สุขภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน 39.1%

มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ืออํานวย ความ
สะดวกในชีวิตประจําวัน 

38.7%

คุณภาพการศึกษาดีข้ึน 32.8%

ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 30.8%

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 26.3%
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(4) ส่ิงสําคัญท่ีจะทําให้ภาพอนาคตดังกล่าวเป็นไปได้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ 
ส่ิงสําคัญท่ีจะทําให้ภาพอนาคตดังกล่าว

1 

2 ความร่วมมือจากภาคประชาชน

3 

4 

5 การขยายโอกาสทางการศึกษา

6 

7 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

8 การอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม
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ส่ิงสําคัญท่ีจะทําให้ภาพอนาคตดังกล่าวเป็นไปได้จริง  

ส่ิงสําคัญท่ีจะทําให้ภาพอนาคตดังกล่าว
เป็นไปได้จริง 

สัดส่วน

การดําเนินงานของภาครัฐ 

ความร่วมมือจากภาคประชาชน 

การลงทุนจากภาคเอกชน 

การสร้างวินัยทางสังคม 

การขยายโอกาสทางการศึกษา 

การส่งด้านเกษตรสมัยใหม่ 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม 
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(5) อุปสรรคสําคัญในการท่ีจะทําให้ภาพอนาคตท่ีท่านระบุไม่เป็นจริง

 

 

 

 

 

อันดับ 
อุปสรรคสําคัญในการท่ีจะทําให้ภาพ

อนาคตท่ีระบุไว้ ไม่เป็นจริง

1 ขาดการส่งเสริมจากภาครัฐอย่าง

2 สภาวะการระบาดของโรค

3 ภาคประชาชนไม่เห็นความสําคัญไม่ให้

4 ติดขัดเรื่องระเบียบหรือข้อกฎหมาย

5 ภาคธุรกิจไม่เห็นความสําคัญหรือไม่ให้
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อุปสรรคสําคัญในการท่ีจะทําให้ภาพอนาคตท่ีท่านระบุไม่เป็นจริง 

อุปสรรคสําคัญในการท่ีจะทําให้ภาพ
อนาคตท่ีระบุไว้ ไม่เป็นจริง 

สัดส่วน

ขาดการส่งเสริมจากภาครัฐอย่าง
จริงจังและท่ัวถึง 

69.8%

สภาวะการระบาดของโรค 55.8%

ภาคประชาชนไม่เห็นความสําคัญไม่ให้
ความร่วมมือ 

40.1%

ติดขัดเรื่องระเบียบหรือข้อกฎหมาย 27.3%

ภาคธุรกิจไม่เห็นความสําคัญหรือไม่ให้
ความร่วมมือ 

27.1%

หนา้ 79 

สัดส่วน 

69.8% 

55.8% 

40.1% 

27.3% 

27.1% 
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2) ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)  
 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

S1  อุดรธานีเป็นเมืองมรดกโลก เมืองไมซ์ซิต้ี  
     เมืองสปอร์ตซิตี้ เขตพัฒนาการท่องเท่ียว  
     ธรณีวิทยาถ่ินอีสาน 

S2 เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารและการ 
    แปรรูปทางการเกษตรท่ีสําคัญซ่ึงมีความสามารถ 
     ในการแข่งขันสูง 

S3 เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคและ  
    สินค้าเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ตอนบน 

S4 มีแรงงานท่ีไปทํางานในต่างประเทศจํานวนมาก  
    ซ่ึงสามารถนําความรู้และประสบการณ์มาพัฒนา  
    จังหวัดได้ 

S5 เป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ ท่ีสามารถรองรับ  
    ระบบการขนส่งทางอากาศ ทางบก ระบบราง  
    เพ่ือการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม 

S6 มีประสิทธิภาพในจัดการสิ่งแวดล้อม 

S7 ระบบบริการสาธารณสุขมีศักยภาพ เป็น 
    ศูนย์บริการในการแพทย์ในระดับอนุภูมิภาค 

S8 ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน 
    มีความสามารถในการแข่งขัน 

S9 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึง 
    ความปลอดภัยทางถนน และการรองรับ 
    การขนส่งด้านโลจิสติกส์ และการรองรับปริมาณ    
    การจราจรอยู่ในเกณฑ์ดี 

S10  มีอุตสาหกรรมของจังหวัดอุดรธานีรองรับ 
       ระเบียงเศรษฐกิจ 

W1 ครัวเรือนมีรายได้น้อย มีเงินออมตํ่า มีภาระหนี้ 
      เพ่ิมมากข้ึน มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคม    
      ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางรายได้สูง 

W2 เกษตรกรรมยังพ่ึงพาเกษตรเชิงเด่ียว 

W3 ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรน้ํามีความจํากัด และ 
      เสื่อมโทรม จนอาจจะไม่สามารถรับมือกับการขยายตัว 
      ของการพัฒนาได้ในอนาคต 

W4 ประสิทธิภาพแรงงานค่อนข้างตํ่า และการคุ้มครอง 
      แรงงานยังมีข้อจํากัด 

W5 ภาวะสุขภาพจิต ความโดดเด่ียว ช่องว่างระหว่างวัย 
     นําไปสู่ความเปราะบางทางสังคมท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

W6 การเพ่ิมข้ึนของปัญหายาเสพติดส่งผลต่อปัญหา 
      อาชญากรรมเพ่ิมสูงข้ึน 

W7 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังคงตํ่ากว่าจังหวัดใกล้เคียง  
      และตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของท้ังประเทศ 

W8  ขาดการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและมี 
      ประสิทธิภาพ 

W9 ภาวะความเจ็บป่วยจากโรคท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิต เช่น   
      โรคเบาหวาน มะเร็ง อยู่ในเกณฑ์สูง 

W10 ระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตสาธารณะไม่ท่ัวถึง 

W11 ขาดบุคลากรมืออาชีพในการสนับสนุนศักยภาพ 
         ด้านไมซ์ กีฬา และการท่องเท่ียวของจังหวัด 

W12 โครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท ไม่ท่ัวถึงและขาดการ 
        ซ่อมบํารุง 
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โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

O1  การพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
     จะเอ้ืออํานวยโอกาสใหม่ในการพัฒนา ท้ังทาง 
     การค้า การลงทุน การศึกษา/เรียนรู้ และการ 
     แก้ไขปัญหาทางสังคม 

O2  เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงยังคงเติบโต 
     อย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มท่ีจะมีการค้าขาย 
     ภายในภูมิภาคมากยิ่งข้ึน 

O3 การท่องเท่ียวในอนุภูมิภาคและในประเทศไทยมี 
     การขยายตัวอย่างรวดเร็วมาก 

O4  นโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนเพ่ือ  
     สร้างเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจชีวภาพ และ  
     เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มี  
     เพ่ิมมากข้ึน 

O5 การขยายโครงข่ายด้านคมนาคมของประเทศ  
     และกลุ่มประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  
     ส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีมีทําเลท่ีตั้งท่ี 
     เหมาะสมด้านการค้าการลงทุนด้านโลจิสติกส์ท่ี 
     ออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้ 

O6  มีการส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (NEEC) 

T1  การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือโรค 
     อุบัติใหม่ 

T2  การเข้าสู่สังคมสูงวัย อาจมีผลกระทบต่อการขาดแคลน  
     แรงงาน ภาวะสุขภาพของประชากร และ ความเข้มแข็ง 
     ทางสังคม 

T3  ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอก 
      ประเทศ ส่งผลต่อการชะลอตัวเศรษฐกิจ 

T4  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ส่งผลให้เกิดภัย 
      พิบัติทางธรรมชาติมากข้ึนและรุนแรงข้ึน 

T5  ท่ีตั้งจังหวัดอุดรธานีมีระยะทางห่างไกลจากท่าเรือขนส่ง
สินค้า และกรุงเทพมหานคร 
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3.2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี : “เมืองอัจฉริยะ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนการท่องเท่ียวและไมซ์ 
                ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง” 

   พันธกิจ 
   1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และการยกระดับมาตรฐานแรงงาน สถานประกอบการ 
และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   2) พัฒนาการผลิตและการตลาด เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรมูลค่าสูง เกษตรอุตสาหกรรม  
และส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก 
   3) พัฒนาทุนมนุษย์ ด้านการศึกษา สาธารณสุข และพลังทางสังคม เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
และลดความเหลื่อมล้ํา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4) พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา และการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ โดยใช้ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัด เพ่ือเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ กีฬา และการท่องเท่ียว
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 
   5) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ํา การจัดการขยะ 
เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน 
   6) เสริมสร้างการมีส่วนร่วม เครือข่ายทางสังคม และหลักประกันทางสังคม เพ่ือให้เกิดความเสมอภาค 
ความยุติธรรม ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   7) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการทํางานกับทุกภาคส่วน
ตามแนวทางจังหวัดอัจฉริยะ เพ่ือการบริการประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐ 
3.2.3 ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

 จากวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ท่ีมุ่งเน้นการเป็น “เมืองอัจฉริยะ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน 
การท่องเท่ียว และไมซ์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง” และการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การพัฒนาในด้านต่างๆ จังหวัดอุดรธานี
จึงกําหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา คือ 
 ตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนา : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  

3.2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
   1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

   2. การส่งเสริมและยกระดับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
และความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก 

   3. การยกระดับคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้
สังคมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

   4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา การท่องเท่ียวเชิงคุณค่า โดยใช้ศักยภาพและ 
อัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีรองรับการแข่งขันทุกรูปแบบ 

   5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

   6. การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง ม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
          ในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

            วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุน 

แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. ส่ ง เสริ มผู้ประกอบการ โดย เฉพาะSMEs 
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้า ส่งเสริม
ข้อมูลเทคโนโลยี ดิจิ ทัล  ปัญญาประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการด้านอาหาร สิ่งทอ สมุนไพร 
กีฬา ท่องเท่ียว ดิจิทัล และผู้ประกอบการทาง
สังคม 

1.1 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าท่ีเกิดจากการส่งเสริม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม มากกว่าร้อยละ 10 

2. ส่งเสริมการตลาดท้ังในและต่างประเทศโดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์มและระบบสารสนเทศท้ังสื่อ
social media ท้ังonline และoffline 

2.1 จํานวนของผู้ประกอบการโดยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและ
ระบบสารสนเทศท่ีสามารถทําการค้าขาย หรือการร่วม
ลงทุนกับท้ังในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

2.2 จํานวนโครงการของภาครัฐ และจํานวนสินค้าท่ีได้รับการ
สนับสนุนให้มีเกิดการส่งเสริมการตลาด การค้าท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ เพ่ิมข้ึนร้อยละ10 

2.3 มูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนของการค้าผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ10 

3.  ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ การรับรอง
มาตรฐานการใช้/สร้างตราสัญลักษณ์สินค้า
อุดรธานีและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด
อุดรธานี การพัฒนาท้ังภาคการลงทุน ภาค
การเกษตร 

3.1 สัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของสินค้าท่ีได้รับผ่านการรับรองมาตรฐาน 
ท่ีได้รับการยอมรับ มากกว่าร้อยละ10 

4.  ส่ ง เสริ มผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

4.1 จํานวนท่ีเ พ่ิม ข้ึนของผู้ประกอบการโดยเฉพาะSMEs 
วิสาหกิจชุมชน ท่ีเข้าถึงแหล่งเงินทุน ……..ราย (ร้อยละ10) 

5. พัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ  
วัฒนธรรม อารยธรรม เกษตรและสุขภาพ เพ่ือ
รองรับนักท่องเ ท่ียวและการลงทุนในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

5.1 จํ า น ว นแหล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร พัฒนา ไ ด้ ต าม
มาตรฐานสากล เพ่ิมข้ึนร้อยละ10 

5.2 จํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
5.3 มูลค่าการท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

6.  พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานพร้อม 
ecosystemสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือดึงดูด
นักลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจรองรับระเบียง
เศรษฐกิจ (NEEC)ในอนาคต 

 
 
 

6.1 จํ านวน ข้อร้ อ ง เ รี ยน เ ก่ี ยว กับ ปัญหาระบบผั ง เ มื อ ง 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน ลดลงร้อยละ 10 
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7.  พัฒนาโครงสร้างด้านการขนส่งและเครือข่ายโลจิ
สติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ การคมนาคมท้ัง
ทางราง ทางบกและทางอากาศ สามารถ
เชื่อมต่อกับภูมิภาคท้ังภายในภายนอกประเทศ
การสื่อสารและระบบดิจิทัล 

7.1 มูลค่าต้นทุนของการคมนาคมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ลดลง
ร้อยละ 10 

8.  พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่(BigData) 
เพ่ือรองรับห่วงโซ่อุปทาน (SupplyChain) 

8.1 จํานวนศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีถูกพัฒนาข้ึน เพ่ิมข้ึน 
      ร้อยละ 10 
8.2 จํานวนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ิมข้ึนร้อยละ10 

9.  ยกระดับประสิทธิภาพ ทักษะฝีมือแรงงาน โดย
พัฒนาศักยภาพของแรงงาน พร้อมเรียนรู้การ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
เพ่ิมผลตอบแทนสําหรับแรงงาน เพ่ิมสวัสดิการ
การคุ้มครองแรงงาน และสร้างจรรยาบรรณ
ให้กับแรงงาน 

9.1 ผลการจัดอันดับประสิทธิภาพฝีมือแรงงานเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
9.2 จํานวนแรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมฝีมือ

แรงงาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

10. ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้พลังงานทดแทน 
(พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก) 

10.1 อัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานทดแทน ร้อยละ10 

11. ส่งเสริมการลงทุนตามแนวทางเศรษฐกิจBCG 11.1 มูลค่าการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การส่งเสริมและยกระดับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ  
                    ทางการแข่งขันและความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก 
           วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

1. การส่ ง เสริ มการ ขับ เคลื่ อน เกษตรชี วภาพ 
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน สู่เกษตรกรรมยั่งยืน 

1.1 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน (ขยายตัวร้อยละ 5) 
1.2 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินมีมูลค่าเพิ่มข้ึน (ขยายตัวร้อยละ 4) 
1.3 กลุ่มประชาชนมีรายได้ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ 

ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง (สัดส่วนภาระหนี้ ต่อรายได้ (debtserviceratio) 
(ร้อยละ 50) 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ การวิจัย และเกษตรอัจฉริยะ 

2.1 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15) 

2.2 สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4) 

2.3 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพ่ิมข้ึน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15) 

3. ได้การรับรองมาตรฐานของเกษตรปลอดภัยและ 3.1 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน (ขยายตัวร้อยละ 3) 
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เกษตรอินทรีย์ 3.2 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับ 
ด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงข้ึน 
(ดัชนีระดับดี) 

4. ยกระดับสิน ค้า เกษตรแปรรูป  และเกษตร
อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล 

4.1 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน (ขยายตัว
ร้อยละ 4) 

 
5. สร้างเครือข่ายและเ พ่ิมช่องทางการตลาดท่ี

หลากหลาย จัดต้ังศูนย์รวบรวมและกระจาย
สินค้าทางการเกษตร 

5.1 วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินมี
การจัดต้ังในทุกตําบลเพ่ิมข้ึน (1 ตําบล 1 วิสาหกิจ) 

6. ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบ
กิจการ 

6.1 ส ถ า บั น เ กษตร กร  ( ส หกร ณ์  วิ ส าห กิ จ ชุ ม ช น  แล ะ
กลุ่มเป้าหมาย) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน (สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งระดับท่ี 1 และ 2) 

6.2 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 5 

6.3 ศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน (ไม่
ตํ่ากว่าละ 20 ต่อปี) 

7. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร และ
พัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

7.1 ระดับความสําเร็จของโครงการท่ีสนับสนุน (ระดับ 5) 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและ 
            ความเข้มแข็งให้สังคมพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลง 
          วัตถุประสงค์  : เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา  

แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

1. ลดความเหลื่ อมล้ํ าและลดความยากจน 
ยกระดับรายได้ครัว เรือน ยกระดับฝี มือ
แรงงาน มีหลักประกันทางสังคม ดําเนินชีวิต
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 อัตราการออมของครัวเรือนสูงกว่าร้อยละ 5 
1.2 สัดส่วนแรงงานท่ีมีประกันสังคมเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 22 
1.3 แรงงานได้มาตรฐาน ได้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ร้อยละ 5 
1.4 สัดส่วนความยากจนของครัวเรือนลดลงให้ต่ํากว่าร้อยละ 8 
1.5 ความเหลื่อมล้ําของรายได้ลดลงจนตํ่ากว่าร้อยละ 40   
1.6 อัตราหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนไม่เกินกว่า 8 เท่า 
 
 
 

2. เพ่ิมโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2.1 อัตราการศึกษาต่อมัธยมปลายและอาชีวศึกษาสูงกว่าร้อยละ 80 



 

 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5  ปี (พ.ศ. 2566-2570)  หนา้ 86 

 

แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
ทักษะการเรียนรู้  ทักษะการทํางาน และ
ทักษะชีวิต สําหรับทุกช่วงวัยเพ่ือรองรับความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 

2.2 จํานวนปีท่ีได้รับการศึกษาของประชากรท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 ปี
ข้ึนไปเพ่ิมข้ึนเป็น 18 ปี 

2.3 การเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตเ ท่ากับค่าเฉลี่ยของท้ังประเทศ 
(ปี 2021 ประเทศไทยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากถึง 69.5 % 
เม่ือเทียบกับประชากรท้ังประเทศ) 

2.4 พัฒนาการเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 90 
2.5 ระดับสติปัญญา (IQ) เท่ากับเป้าหมาย/ค่าเฉลี่ยของประเทศ 

3. สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือลดปัจจัย
เสี่ยงของโรคท่ีสําคัญ เช่น โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง รวมท้ังโรคอุบัติ
ใหม่อุบัติซํ้า และเพ่ิมศักยภาพของสุขภาวะ
ทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม เป็นคนดีมี
ศีลธรรม มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

3.1 คุณภาพชีวิต อายุขัยเฉลี่ยของผู้สูงอายุดีข้ึน 
3.2 คะแนนสุขภาพจิตเพ่ิมข้ึนเป็น 72 คะแนน 
3.3 อัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34:1,000 

ประชากรหญิงกลุ่มอายุ 15-19 ปี 
3.4 ร้อยละ 80 ของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่อุบัติซํ้า

ได้รับการช่วยเหลือ 
3.5 ทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

ท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้
มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3.6 อัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 10-14 ปี ไม่เกิน 1.8:1,000
ประชากรหญิงกลุ่มอายุ 10-14 ปี 

3.7 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพร้อยละ 60 
3.8 อัตราการป่วย/การตายด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงลดลง 
3.9 อัตราเด็กแรกเกิดท่ีมีน้ําหนักตํ่ากว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 
3.10 สมรรถภาพทางกายของประชาชนจังหวัดอุดรธานี ดีข้ึนร้อยละ 80 

4. เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ท้ังในด้าน
การออม ระบบเศรษฐกิจท่ีเหมาะกับผู้สูงอายุ 
การดูแลผู้สูงอายุ ในระยาว การออกแบบเพ่ือการ
เข้าถึงของคนทุกกลุ่มในสังคม(Universal Design) 

4.1 ผู้สูงอายุท่ีได้รับการส่งเสริมการมีงานทําและเข้าฝึกอาชีพ มี
งานทําเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

5. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพชีวิตและการดูแลผู้สูงอายุ 

5.1 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในผู้สูงอายุ เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 

6. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมท่ีดี
งาม ตระหนักและภูมิใจในความเป็นไทย นํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดํารงชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง 

6.1 ค่าดัชนีคุณธรรม 5 ประการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 15 จากปีฐาน 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา การท่องเท่ียวเชิงคุณค่า โดยใช้ 
            ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีรองรับการแข่งขันทุกรูปแบบ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมปริมาณและมูลค่าด้านการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมไมซ์ 

แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

1. สร้างและสนับสนุนคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้าและบริการ อุตสาหกรรมไมซ์ การ
ท่องเท่ียวและการกีฬา 

1.1 จํานวนคลัสเตอร์ทางด้านการท่องเท่ียว อุตสาหกรรมไมซ์ 
และกีฬา ไม่น้อยกว่า 10 คลัสเตอร์ 

2. ยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรด้าน
อุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียวและการกีฬา 
แบบคู่ขนานให้มีความพร้อมในทุกระดับเพ่ือ
รองรับนักท่องเท่ียวคุณภาพสูงและเพ่ิมโอกาส
ทางการตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

2.1 คุณภาพหรือมาตรฐานท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20  

2.2 GPPจากการท่องเท่ียวการกีฬาอุตสาหกรรมไมซ์ เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ5 ต่อปี เทียบจากปีท่ีผ่านมา 

3. วิจัย ออกแบบ และสร้างเครือข่ายกลุ่มความ
ร่วมมือทางวิชาการ เ พ่ือพัฒนาศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของจังหวัดให้มีมูลค่าสูงรองรับ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
จิตวิญญาณ 

3.1 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเ ท่ียวเชิ ง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม(เฉลี่ยร้อยละ) 

3.2 จํานวนเมืองและชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

3.3 อัตราการขยายตัวของจํานวนสินค้าและบริการการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมท่ีได้รับการข้ึน
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เฉลี่ยร้อยละ) 

4. ยกระ ดั บ โคร ง ข่ าย ระบบ ดิจิ ทั ล  ร ะบบ 
โลจิสติกส์ท่ีทันสมัยและมาตรฐานของแหล่ง
ท่องเท่ียว สินค้าและบริการ เพ่ือรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียว 
และการกีฬา 

4.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ํา 

4.2 จํานวนโครงข่ายระบบดิจิทัลและระบบโลจิสติกส์ท่ีทันสมัย
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียว และการกีฬา 

4.3 จํานวนการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา และการ
ท่องเท่ียว เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ของการจัดงาน 

5. การบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา
และการท่องเท่ียวอย่างเป็นเลิศ สร้างความ
ป ร ะ ทั บ ใ จ แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ ห้ กั บ
นักท่องเท่ียว 

5.1 จํานวนวันพํานักของนักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างประเทศ
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากรอบปีท่ีผ่านมา เพ่ิมเป็น 2.5 วัน 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างอย่างคุ้มค่า 
         และย่ังยืน 
            วัตถุประสงค์ : เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน 

แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้สมบูรณ์ 1.1 สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวพ้ืนท่ีเป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 1 
1.2 สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวพ้ืนท่ีเป็นป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 1 
1.3 สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวพ้ืนท่ีเป็นป่าในเขตเมืองและชนบท ร้อย

ละ 1 
1.4 อัตราการออมของครัวเรือนสูงกว่าร้อยละ 3 (ผ่านธนาคาร

ต้นไม้) 
 
 

2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้ํ า  ท้ัง ท่ี 
มีอยู่เดิม และ/หรือ พัฒนาเพ่ิมข้ึนเพ่ือการใช้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2.1 ดัชนีความม่ันคงด้านน้ําอุปโภคบริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
2.2 ดัชนีความม่ันคงด้านน้ําเพ่ือสิ่งแวดล้อม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
2.3 ดัชนีความม่ันคงด้านน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
2.4 ดัชนีความ่ันคงด้านน้ําเพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 3 
 

3. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการมลพิษท่ีมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างถูกวิธี/เหมาะสม 
เพ่ือรองรับกับการขยายตัวของเมืองชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

 

3.1 ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 

4. การเสริมสร้างความตระหนักและเตรียมความ
พร้อมรั บ มือ ต่อการ เปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 

4.1 ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
การสร้างเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

5.1 ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 : การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง ม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
            วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีความสงบเรียบร้อย และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1.  ส่ ง เสริมการเรียนรู้ วิ ถีปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เพ่ือสร้าง/สนับสนุน มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในฐานะพลเมืองอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ภายใต้ความคิดมุมมองท่ีแตกต่างและสร้าง
ความตระหนักรู้ของประชาชนในด้านสิทธิและห
น้ําท่ีพลเมือง การเคารพสิทธิและหน้ําท่ี 

1.1 ความตระหนักรู้ของประชาชนในด้านสิทธิและหน้ํา ท่ี
พลเมือง การเคารพสิทธิและหน้ําท่ี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

1.2 ไม่มีกรณีกระทําผิดกฎหมาย กระทําละเมิดเก่ียวกับการ
ปกครอง ในพ้ืนท่ี (ชุมนุมตามกรอบแห่งกฎหมาย) เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5 

 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายทางสังคม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมิให้ส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน 
และความสงบความสุขของประชาชน 

2.1 จํานวนเครือข่าย/ชุมชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม
เพ่ิมข้ึนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

2.2 แจ้งความดําเนินคดีลดลงร้อยละ 30 
2.3  อัตรากระทําผิดซํ้าลดลงร้อยละ 10 

3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 
 
 

3.1 จํานวนอาชญากรรมลดลงร้อยละ 20 
 

4. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอุบัติภัย
ทางถนน ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย 

4.1 จํานวนพ้ืนท่ีประสบภัยท่วม/แล้ง ซํ้าซากลดลงร้อยละ 10 
4.2 จํ านวนผู้ เ สี ยชี วิ ตจาก อุ บั ติ เห ตุบนท้องถนนไ ม่ เ กิน 

18 ต่อ 100,000 คนต่อปี 
4.3 มูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินประชาชนลดลงร้อยละ 10 

5. ส่ ง เสริ มความร่ วม มือ ด้ านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ท้ังระดับชาติและระหว่าง
ประเทศ 

5.1 จํานวนนักโทษเด็ดขาดชาวต่างประเทศได้รับการปล่อยตัว
ในเง่ือนไขคุมประพฤติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

5.2 เหยื่ออาชญากรรมได้รับการดูแลช่วยเหลือมากกว่าร้อยละ 80 
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งบหน้าแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาจังแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

ที่ ประเดน็การพัฒนา 
หน่วยรวบรวม

แผนงาน
โครงการ 

จํานวน 
โครงการ

หลัก 

จํานวน 
กิจกรรม

หลัก 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
รวม 

ปี 2566-2570 
1 การพัฒนาศักยภาพ

การค้าการลงทุนและ
ระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่ม
นํ้าโขง 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 

3 22 3,076,157,365 3,326,877,365 2,961,877,365 2,771,877,365 2,621,877,365 14,758,666,825 

2 การส่งเสริมและยกระดับ
การผลิตและการตลาด
สินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขันและความม่ันคง
ของเศรษฐกิจฐานราก 

สํานักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดอุดรธานี 

3 48 584,175,900 433,375,900 433,375,900 433,375,900 433,375,900 2,317,679,500 

3 การยกระดับคุณภาพชีวิต 
การสาธารณสุข และ
การศึกษา เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันและความ
เข้มแข็งให้สังคมพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดอุดรธานี 

2 34 622,780,868 622,780,868 622,780,868 622,780,868 622,780,868 3,113,904,340 

4 การยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไมซ์ การ
กีฬา การท่องเท่ียวเชิง
คุณค่า โดยใช้ศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของจังหวัด
อุดรธานีรองรับการ
แข่งขันทุกรูปแบบ 

สํานักงาน
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
อุดรธานี 

2 49 493,001,254 493,001,254 493,001,254 3,078,001,254 478,001,254 5,035,006,270 

5 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างอย่าง
คุ้มค่าและย่ังยืน 

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จังหวัดอุดรธานี 

3 26 2,117,473,252 2,125,497,000 2,130,497,000 2,135,497,000 2,125,497,000 10,634,461,252 

6 การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็ง ม่ันคง ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ท่ีทําการ
ปกครองจังหวัด

อุดรธานี 

3 16 120,467,100 25,225,800 43,671,700 23,966,000 23,852,300 237,182,900 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
16 195 7,014,055,739 7,026,758,187 6,685,204,087 9,065,498,387 6,305,384,687 36,096,901,087 

 
************************************* 
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แบบ จ.1 
แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการสําคัญของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) จังหวัดอุดรธานี 

 

      เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองอัจฉริยะ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเท่ียวและไมซ์ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

ประเด็นการพัฒนา 
 

ตัวชี้วดัของประเด็นการพัฒนา 
 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2566 

 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ.
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

พ.ศ. 
2566-
2570 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
การค้าการลงทุนและ
ระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่ม
นํ้าโขง 

1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าท่ีเกิดจากการส่งเสริมด้วย 
    เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม มากกวา่ร้อยละ 10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 50 

2.1 จํานวนของผู้ประกอบการโดยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและ 
     ระบบสารสนเทศท่ีสามารถทําการค้าขายหรือการร่วมลงทุน 
     ท้ังในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
2.2 จํานวนโครงการของภาครัฐ และจาํนวนสินค้าท่ีได้รับการ 
     สนับสนุนให้มีเกิดการส่งเสริมการตลาด การค้าท้ังภายในและ 
     ภายนอกประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ10 
2.3 มูลค่าท่ีเพิ่มขึ้นของการค้าผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพิ่มขึ้น 
     ร้อยละ10 

ร้อยละ 
10 
 

ร้อยละ10 
 
 

ร้อยละ10 

ร้อยละ 
10 
 

ร้อยละ10 
 
 

ร้อยละ10 

ร้อยละ 
10 
 

ร้อยละ10 
 
 

ร้อยละ10 

ร้อยละ 
10 
 

ร้อยละ10 
 
 

ร้อยละ10 

ร้อยละ 
10 
 

ร้อยละ10 
 
 

ร้อยละ10 

ร้อยละ 50 
 
 

ร้อยละ 50 
 
 

ร้อยละ 50 

3. สัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นของสินค้าท่ีได้รับผ่านการรับรองมาตรฐาน 
   ท่ีได้รับการยอมรับ มากกวา่ร้อยละ10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 50 
 

4. จํานวนท่ีเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs วิสาหกจิ 
    ชุมชน ท่ีเข้าถึงแหล่งเงินทุน ……..ราย (ร้อยละ10) 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 50 
 

5.1 จํานวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับการพัฒนาได้ตามมาตรฐานสากล 
เพิ่มขึ้นร้อยละ10 

5.2 จํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
 
5.3 มูลค่าการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 50 
 
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 50 

 
6. จํานวนขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาระบบผังเมืองและโครงสร้าง 
    พื้นฐาน ลดลงร้อยละ 10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 50 

7. มูลค่าต้นทุนของการคมนาคมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 
    ลดลงร้อยละ 10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 50 

8.1 จํานวนศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
 
8.2 จํานวนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้นร้อยละ10 
 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 50 
 
ร้อยละ 50 

 
9.1 ผลการจัดอันดับประสิทธภิาพฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น 
 
9.2 จํานวนแรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมฝีมือแรงงาน  
     เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 25 
 

10. อัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน ร้อยละ10 ร้อยละ10 ร้อยละ10 ร้อยละ10 ร้อยละ10 ร้อยละ10 ร้อยละ50 
11. มูลค่าการลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ร้อยละ10 ร้อยละ10 ร้อยละ10 ร้อยละ10 ร้อยละ10 ร้อยละ50 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมและยกระดับ
การผลิตและการตลาด
สินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขันและความม่ันคง
ของเศรษฐกิจฐานราก 
 

1.1 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ขยายตัวร้อยละ 5) 
1.2 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น(ขยายตัวร้อยละ 4) 
1.3 กลุ่มประชาชนมีรายได้ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการ 
     บริหารจัดการหน้ีสินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
     (สัดส่วนภาระหน้ีต่อรายได้ (debtserviceratio) (ร้อยละ 50) 

ร้อยละ 5 
ร้อยละ 4 
ร้อยละ 

50 
 

ร้อยละ 5 
ร้อยละ 4 
ร้อยละ 

50 
 

ร้อยละ 5 
ร้อยละ 4 
ร้อยละ 

50 
 

ร้อยละ 5 
ร้อยละ 4 
ร้อยละ 

50 
 

ร้อยละ 5 
ร้อยละ 4 
ร้อยละ 

50 
 

ร้อยละ 25 
ร้อยละ 20 
ร้อยละ 50 
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ประเด็นการพัฒนา 
 

ตัวชี้วดัของประเด็นการพัฒนา 
 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2566 

 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ.
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

พ.ศ. 
2566-
2570 

 
 2.1 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยี 

     สมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15) 
2.2 สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  
     (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4) 
2.3 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว 
     เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15) 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 4 
 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 4 
 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 4 
 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 4 
 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 4 
 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 75 
 

ร้อยละ 20 
 

ร้อยละ 75 
 

3.1 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึน้ (ขยายตัวร้อยละ 3) 
3.2 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้าน 
     คุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น (ดัชนี 
     ระดับดี) 

ร้อยละ 3 
ดัชนี

ระดับดี 

ร้อยละ 3 
ดัชนี

ระดับดี 

ร้อยละ 3 
ดัชนี

ระดับดี 

ร้อยละ 3 
ดัชนี

ระดับดี 

ร้อยละ 3 
ดัชนี

ระดับดี 

ร้อยละ 15 
ดัชนี 

ระดับดี 

4. สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มมูีลค่าเพิ่มขึ้น (ขยายตัว 
   ร้อยละ 4) 

ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 20 

5. วิสาหกจิการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการ 
    จัดต้ังในทุกตําบลเพิ่มขึ้น (1 ตําบล 1 วิสาหกิจ) 

ตําบลล่ะ 
1 แห่ง 

ตําบลล่ะ 
1 แห่ง 

ตําบลล่ะ 
1 แห่ง 

ตําบลล่ะ 
1 แห่ง 

ตําบลล่ะ 
1 แห่ง 

ตําบลล่ะ 1 
แห่ง 

6.1 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกจิชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)  
     ท่ีขึ้นทะเบยีนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็ง 
     ในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น (สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับท่ี 1 
     และ 2) 
6.2 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากท่ีมรีายได้เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
     ร้อยละ 5 
6.3 ศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น (ไม่ตํ่า 
      กวา่ร้อยละ 20 ต่อปี) 

ระดับท่ี 1 
และ 2 

 
ร้อยละ 5 

 
ร้อยละ 

20 

ระดับท่ี 1 
และ 2 

 
ร้อยละ 5 

 
ร้อยละ 

20 

ระดับท่ี 1 
และ 2 

 
ร้อยละ 5 

 
ร้อยละ 

20 

ระดับท่ี 1 
และ 2 

 
ร้อยละ 5 

 
ร้อยละ 

20 

ระดับท่ี 1 
และ 2 

 
ร้อยละ 5 

 
ร้อยละ 

20 

ระดับท่ี 1 
และ 2 

 
ร้อยละ 25 

 
ร้อยละ 
100 

7.ระดับความสําเร็จของโครงการท่ีสนับสนุน (ระดับ 5) 5 5 5 5 5 5 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การยกระดับคุณภาพชีวิต 
การสาธารณสุข และ
การศึกษา เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันและความ
เข้มแข็งให้สังคมพร้อม
รับมือกับการ
เปล่ียนแปลง 

1.1 อัตราการออมของครัวเรือนสูงกว่าร้อยละ 5 
1.2 สัดส่วนแรงงานท่ีมีประกันสังคมเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 22 
 
1.3 แรงงานได้มาตรฐาน ได้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
     ร้อยละ 5 
1.4 สัดส่วนความยากจนของครัวเรือนลดลงให้ตํ่ากว่าร้อยละ 8 
1.5 ความเหล่ือมลํ้าของรายได้ลดลงจนตํ่ากวา่ร้อยละ 40 
 
1.6 อัตราหน้ีสินเฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียของครัวเรือนไม่เกินกว่า 8 เท่า 

ร้อยละ 5 
ร้อยละ 

22 
ร้อยละ 5 

 
ร้อยละ 8 
ร้อยละ 

40  
8 

ร้อยละ 5 
ร้อยละ 

22 
ร้อยละ 5 

 
ร้อยละ 8 
ร้อยละ 

40  
8 

ร้อยละ 5 
ร้อยละ 

22 
ร้อยละ 5 

 
ร้อยละ 8 
ร้อยละ 

40 
8 

ร้อยละ 5 
ร้อยละ 

22 
ร้อยละ 5 

 
ร้อยละ 8 
ร้อยละ 

40 
8 

ร้อยละ 5 
ร้อยละ 

22 
ร้อยละ 5 

 
ร้อยละ 8 
ร้อยละ 

40 
8 

ร้อยละ 25 
ร้อยละ 22 

 
ร้อยละ 25 

 
ร้อยละ 40 

ร้อยละ  
40   
40 

2.1 อัตราการศึกษาต่อมัธยมปลายและอาชีวศึกษาสูงกวา่ร้อยละ80 
 
2.2 จํานวนปีที่ได้รับการศึกษาของประชากรท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้น 
      ไปเพิ่มขึ้นเป็น 18 ป ี
2.3 การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเท่ากับค่าเฉล่ียของท้ังประเทศ 
     (ป ี2021 ประเทศไทยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากถึง 69.5 %  
     เม่ือเทียบกับประชากรท้ังประเทศ) 
2.4 พัฒนาการเด็ก อาย ุ0-5 ปี มีพัฒนาการสมวยัร้อยละ 90 
2.5 ระดับสติปัญญา (IQ) เท่ากับเป้าหมาย/ค่าเฉล่ียของประเทศ 

ร้อยละ80 
18 
 

69.5 
 
 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ80 
18 
 

69.5 
 
 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ80 
18 
 

69.5 
 
 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ80 
18 
 

69.5 
 
 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ80 
18 
 

69.5 
 
 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ80 
18 
 

69.5 
 
 

ร้อยละ  
90 

3.1 คุณภาพชีวิต อายขุัยเฉล่ียของผู้สูงอายุดีขึ้นร้อยละ 5 
3.2 คะแนนสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นเป็น 72 คะแนน 
3.3 อัตราการคลอดมีชีพของหญิงอาย ุ15-19 ปี ไม่เกิน 34:1,000  
     ประชากรหญิงกลุ่มอาย ุ15-19 ปี 
3.4 ร้อยละ 80 ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่อุบัติซํ้า 
     ได้รับการช่วยเหลือ 

ร้อยละ 5 
72 

34:1,000 
ร้อยละ 

80 
 

ร้อยละ 5 
72 

34:1,000 
ร้อยละ 

80 
 

ร้อยละ 5 
72 

34:1,000 
ร้อยละ 

80 
 

ร้อยละ 5 
72 

34:1,000 
ร้อยละ 

80 
 

ร้อยละ 5 
72 

34:1,000 
ร้อยละ 

80 
 

ร้อยละ 25 
72 

  34:1,000 
ร้อยละ  

80 
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ประเด็นการพัฒนา 
 

ตัวชี้วดัของประเด็นการพัฒนา 
 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2566 

 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ.
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

พ.ศ. 
2566-
2570 

 
 
3.5 ทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
     ท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มี 
     ความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21รักการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
      ตลอดชีวิต ร้อยละ 5 
3.6 อัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ10-14ปี ไม่เกิน 1.8:1,000 
     ประชากรหญิงกลุ่มอาย ุ10-14 ปี 
3.7 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพร้อยละ 60 
3.8 อัตราการป่วย/การตายด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
      ลดลงร้อยละ 5 
3.9 อัตราเด็กแรกเกิดท่ีมีน้ําหนักตํ่ากว่า 2,500กรัมไม่เกิน 
      ร้อยละ 7 
3.10 สมรรถภาพทางกายของประชาชนจังหวัดอุดรธานี ดีขึ้น 
       ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 5 

 
 
 

1.8:1,000 
 
 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 7 
ร้อยละ 

80 

 
ร้อยละ 5 

 
 
 

1.8:1,000 
 
 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 7 
ร้อยละ 

80 

 
ร้อยละ 5 

 
 
 

1.8:1,000 
 
 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 7 
ร้อยละ 

80 

 
ร้อยละ 5 

 
 
 

1.8:1,000 
 
 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 7 
ร้อยละ 

80 

 
ร้อยละ 5 

 
 
 

1.8:1,000 
 
 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 7 
ร้อยละ 

80 

 
ร้อยละ 25 

 
 
 

1.8:1,000 
 
 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 25 
 

ร้อยละ 35 
ร้อยละ 80 

4. ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทําและเข้าฝึกอาชีพ  
    มีงานทําเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 50 

5. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน 
    ผู้สูงอาย ุเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 50 

6.ค่าดัชนีคุณธรรม 5 ประการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 จากปีฐาน ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 75 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไมซ์ การ
กีฬา การท่องเท่ียวเชิง
คุณค่า โดยใช้ศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของจังหวัด
อุ ด ร ธ า นี ร อ ง รั บ ก า ร
แข่งขันทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 

1. จํานวนคลัสเตอร์ทางด้านการท่องเท่ียว อุตสาหกรรมไมซ์ 
   และกีฬา ไม่น้อยกว่า 10 คลัสเตอร์ 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 10 

2.1 คุณภาพหรือมาตรฐานท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงาน 
     ท่ีเกีย่วขอ้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  
2.2 GPPจากการท่องเท่ียวการกีฬาอุตสาหกรรมไมซ์ เพิ่มขึ้น 
     ร้อยละ5 ต่อป ีเทียบจากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 5 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 5 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 5 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 5 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 5 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 25 
 

3.1 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
     และวัฒนธรรมเฉล่ียร้อยละ 5 
3.2 จํานวนเมืองและชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิง 
     สร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นปลีะ 1 แห่ง 
3.3 อัตราการขยายตัวของจาํนวนสินค้าและบริการการท่องเท่ียว 
     เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมท่ีได้รับการขึ้นทะเบยีนทรัพย์สิน 
     ทางปัญญา (เฉล่ียร้อยละ 5) 

ร้อยละ 5 
 
1 
 

ร้อยละ 5 
 

 

ร้อยละ 5 
 
1 
 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 5 
 
1 
 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 5 
 
1 
 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 5 
 
1 
 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 25 
 
1 
 

ร้อยละ 5 
 

4.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
     การคมนาคมทางบกและทางนํ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
4.2 จํานวนโครงข่ายระบบดิจิทัลและระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย 
     เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียว และการกีฬา 
     เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
4.3 จํานวนการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา และการ 
     ท่องเท่ียว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ของการจัดงาน 
 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 5 
 

 
ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 5 
 
 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 5 
 
 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 5 
 
 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 5 
 
 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 25 
 
ร้อยละ 25 
 
 
ร้อยละ 5 

 

5. จํานวนวันพํานักของนักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างประเทศเฉล่ีย 
    เพิ่มขึ้นจากรอบปีที่ผ่านมาเพิ่มเป็น 2.5 วัน  
 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 12.5 
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ประเด็นการพัฒนา 
 

ตัวชี้วดัของประเด็นการพัฒนา 
 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2566 

 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ.
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

พ.ศ. 
2566-
2570 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน 

1.1 สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวพื้นท่ีเป็นปา่ธรรมชาติ ร้อยละ 1 
1.2 สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวพื้นท่ีเป็นปา่เศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์  
     ร้อยละ 1 
1.3 สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวพื้นท่ีเป็นปา่ในเขตเมืองและชนบทร้อยละ 1 
1.4 อัตราการออมของครัวเรือนสูงกว่าร้อยละ 3(ผ่านธนาคารต้นไม้) 

ร้อยละ 1 
ร้อยละ 1 

 
ร้อยละ 1 
ร้อยละ 3 

ร้อยละ 1 
ร้อยละ 1 

 
ร้อยละ 1 
ร้อยละ 3 

ร้อยละ 1 
ร้อยละ 1 

 
ร้อยละ 1 
ร้อยละ 3 

ร้อยละ 1 
ร้อยละ 1 

 
ร้อยละ 1 
ร้อยละ 3 

ร้อยละ 1 
ร้อยละ 1 

 
ร้อยละ 1 
ร้อยละ 3 

ร้อยละ 5 
ร้อยละ 5 

 
ร้อยละ 5 
ร้อยละ 15 

 
2.1 ดัชนีความม่ันคงด้านนํ้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
2.2 ดัชนีความม่ันคงด้านนํ้าเพือ่ส่ิงแวดล้อม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
2.3 ดัชนีความม่ันคงด้านนํ้าเพือ่การเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
2.4 ดัชนีความ่ันคงด้านนํ้าเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น 
     ร้อยละ 3 

ร้อยละ 3 
ร้อยละ 2 

 
 
 

ร้อยละ 3 
ร้อยละ 2 

 
 
 

ร้อยละ 3 
ร้อยละ 2 

 
 
 

ร้อยละ 3 
ร้อยละ 2 

 

ร้อยละ 3 
ร้อยละ 2 

 
 
 

ร้อยละ 15 
ร้อยละ 10 

 
 
 

3. ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ เพิม่ขึ้นร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 10 

4. ดัชนีการตระหนักรู้ด้านส่ิงแวดล้อม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 10 
5. ดัชนีการตระหนักรู้ด้านส่ิงแวดล้อม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 20 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 
การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็ง ม่ันคง ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1.1 ความตระหนักรู้ของประชาชนในด้านสิทธิและหน้าท่ีพลเมือง  
     การเคารพสิทธิและหน้าท่ี เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
1.2 ไม่มีกรณีกระทําผิดกฎหมาย กระทําละเมิดเกี่ยวกับการ 
      ปกครอง ในพื้นท่ี (ชุมนุมตามกรอบแห่งกฎหมาย) เพิ่มขึ้น 
      ร้อยละ 5 

ร้อยละ 5 
 
 

ร้อยละ 5 

ร้อยละ 5 
 
 

ร้อยละ 5 

ร้อยละ 5 
 
 

ร้อยละ 5 

ร้อยละ 5 
 
 

ร้อยละ 5 

ร้อยละ 5 
 
 

ร้อยละ 5 

ร้อยละ 25 
 
 

ร้อยละ 25 

2.1 จํานวนเครือข่าย/ชุมชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม 
     เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
2.2 แจ้งความดําเนินคดีลดลงร้อยละ 30 
 
2.3 อัตรากระทําผิดซํ้าลดลงร้อยละ 10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 30 
 

ร้อยละ 50 
 

3.1จํานวนอาชญากรรมลดลงร้อยละ 20 ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
100 

4.1 จํานวนพื้นท่ีประสบภยัท่วม/แล้ง ซํ้าซากลดลงร้อยละ 10 
 
4.2 จํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบทท้องถนนไม่เกิน 18 ต่อ  
     100,000 คนต่อปี 
4.3 มูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินประชาชนลดลงร้อยละ 10 

ร้อยละ 
10 
18 
 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 
18 
 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 
18 
 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 
18 
 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 
18 
 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 50 
 

90 
 

ร้อยละ 50 

5.1 จํานวนนักโทษเด็ดขาดชาวต่างประเทศได้รับการปล่อยตัวใน 
      เง่ือนไขคุมประพฤติเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
5.2 เหยื่ออาชญากรรมได้รับการดูแลช่วยเหลือมากกวา่ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 80 

 
************************************* 
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  ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
     แข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X) 

/แผน
แม่บทฯ
(Y)(7) 

แหล่ง  
งปม. 

 

หน่วย
ดําเนินการ 

 
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาระบบดิจิทัลและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

         

1. โครงการสําคัญท่ี 1 
โครงการอุดรธานีเมืองอัจฉริยะ 

X :2 
Y :6,7,8 

1  
2,778,668,000 3,029,388,000 2,664,388,000 2,474,388,000 2,324,388,000 13,271,220,000 

กิจกรรมหลัก 1.1 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
1.1.1 โครงการติดต้ังระบบนวัตกรรม
อัจฉริยะนําร่อง เพ่ือรองรับอุดรธานี เมือง
อัจฉริยะ 

 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

1.1.2 โครงการติดต้ังศูนย์ข้อมูล จังหวัด
อุดรธานี 
 

 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 125,000,000 

กิจกรรมหลัก 1.2 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ 
ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 

 1 1..สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี 
2. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 
3. วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
อุดรธานี 

      

1.2.1โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
นวัตกรรมอัจฉริยะ 

 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

1.2.2 เสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 
ให้แก่คนทุกช่วงวัย 

 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 30,000,000 

กิจกรรมหลัก 1.3 
การพัฒนาระบบสารสนเทศและ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือบริหารจัดการ 
เมืองอัจฉริยะ 
 1.3.1โครงการพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศผู้ประกอบการ 

 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

1.3.2 สํารวจออกแบบและค่าก่อสร้าง 
ทํารางรถไฟบนพ้ืนที่ของการรถไฟฯ มาถึง
จุดเชื่อมต่อรางรถไฟเข้านิคมอุตสาหรรม
อุดรธานี ระยะทาง 2.802 กม.  
ตําบลโนนสูง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี (นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดย
บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จํากัด 
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
วางรางบริเวณจุดเชื่อมต่อเข้าไปในพ้ืนที่
ของนิคม ฯ ระยะทางประมาณ 1.1 กม. 

 2 แขวงบํารุงทาง
อุดรธานี การ
รถไฟแห่ง
ประเทศไทย 
 

76,370,000 76,370,000 76,370,000 76,370,000 76,370,000 381,850,000 

1.3.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนน Local Road สายสถานีรถไฟหนอง
ตะไก้ - ทางหลวงหมายเลข 216  
ตําบลโนนสูง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี 
 

 2 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี/ 
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดอุดรธานี 
 

154,250,000 154,250,000 154,250,000 154,250,000 154,250,000 771,250,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X) 

/แผน
แม่บทฯ
(Y)(7) 

แหล่ง  
งปม. 

 

หน่วย
ดําเนินการ 

 
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570 

1.3.4  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 
เ พ่ื อแ ก้ ไขปัญหา จุดทางแยกที่ เ สี่ ย ง
อันตราย (ห้าแยกจุดตัดอันตราย) บริเวณ
ใกล้สถานีรถไฟหนองตะไก้เชื่อมต่อกับ
ถนน Local Road ตําบลโนนสูง  
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

2 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี/  
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดอุดรธานี 

13,530,000 13,530,000 13,530,000 13,530,000 13,530,000 67,650,000 

1.3.5  เปิดช่องทางเกาะกลางถนนพร้อม
ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร ณ จุดเลี้ยวเข้า
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี  
บนถนนหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) 
บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 441+179 ทางเข้า
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี 

 1,2 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 1  
กรมทางหลวง 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,000 

1.3.6  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืน
ฐานรองรับมหกรรมพืชสวนโลก 

 2 โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
อุดรธานี 

135,000,000 135,000,000 135,000,000 135,000,000 135,000,000 675,000,000 

1.3.7โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
สาย อด.3001 แยกทล.216 - บ.หนอง
สร้างไพร อ.เมือง จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,000,000 

1.3.8 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย 
อด.2049แยกทล.22 - บ .สามพร้าว  
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,000 

1.3.9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย 
อด.4081 แยกทล .2410 - บ .นาบั ว 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,000,000 

1.3.10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สาย อด.3090 แยกทล.210 - บ.บ่อน้ําฝั่ง
ขวา อ.เมือง จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,000 

1.3.11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สาย อด.3091 แยกทล.210 - บ.บ่อน้ําฝั่ง
ซ้าย อ.เมือง จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,000 

1.3.12 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สาย อด.4070 แยกทล.2313 - บ.หลุบ
หวาย อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000 

1.3.13 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สาย นภ.4004 แยกทล.2097 - บ.ท่าลี่ 
(ตอนอุดรธานี) อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

10,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 30,000,000 

1.3.14 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ส า ย  อ ด . 4 0 1 0  แ ย ก ท ล . 2 3 4 8  -  
บ.เท่อเล่อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,000,000 

1.3.15 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สาย อด.4013แยกทล.2376 - บ.นาตูม 
อ.นายูง จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

50,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 30,000,000 200,000,000 

1.3.16 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สาย อด.4018 แยกทล.2021 - บ.กุดจับ 
อ.นายูง จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

40,000,000 40,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 170,000,000 

1.3.17 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สาย อด.4023 แยกทล.2348 - บ.น้ําโสม 
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000 

1.3.18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สาย อด.4048 แยกทล.2263 - บ.แหลม
ทองพัฒนา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X) 

/แผน
แม่บทฯ
(Y)(7) 

แหล่ง  
งปม. 

 

หน่วย
ดําเนินการ 

 
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570 

1.3.19 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สาย  อด .7087แยกทช .อด .4013 -  
บ.โนนทองอ.นายูง จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,000,000 

1.3.20 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สาย อด.2003 แยก ทล.22 - บ.อ้อมกอ 
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 30,000,000 30,000,000 210,000,000 

1.3.21 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สาย อด.4027 แยกทล.2329 - บ.ทุ่งม่วง 
อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,000,000 

1.3.22 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สาย อด.4036 แยก ทล.2270 –  
บ.ศรีสุทโธอ.บ้านดุง  จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,000,000 

1.3.23 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ส าย  อด . 4 0 6 6  แย ก  ท ล . 2 3 1 2  -  
บ.โพนทันอ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 175,000,000 

1.3.24 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สาย อด.1080 แยกทล.2 - บ.เพ็ญ อ.เพ็ญ 
จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 200,000,000 

1.3.25 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ส าย  อด . 4 0 8 5  แย ก  ท ล . 2 3 1 8  -  
บ.ผักแว่น อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

50,000,000 50,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 190,000,000 

1.3.26 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สาย สน.2040 แยก ทล.22 - บ.คําน้อย  
(ตอนอุดรธานี)อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,000,000 

1.3.27 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ส า ย  อ ด . 4 0 4 2  แ ย ก ท ล . 2 0 2 3  -  
บ.หนองเรือ อ.วังสามหมอ  จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 200,000,000 

1.3.28 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สาย อด.4056 แยกทล.2350- บ.โนนม่วง 
อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

50,000,000 40,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 180,000,000 

1.3.29 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สาย อด.1065 แยกทล.2 - บ.ท่ ายม  
อ.โนนสะอาด  จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,000,000 

1.3.30 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สาย อด.7088 แยกทล.227 - บ.นาตาด  
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

50,000,000 50,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 190,000,000 

1.3.31 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย กส.
4034 แยกทล.2253 - บ.คําไฮ(ตอน
อุดรธานี) อ.วังสามหมอ  จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,000,000 

1.3.32 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 
1.00 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร 
ทล.2096 ตอน บ้านดุง - หนองกา กม.
55+600 - กม.59+500 

 2 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

55,000,000     55,000,000 

1.3.33 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 
1.00 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร 
ทล.2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี 
กม.23+000 – 25+000 

 2 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

45,000,000     45,000,000 

1.3.34 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 
1.00 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร ทล.
2022 ตอน นิคม - บ้านดุง กม.35+500 - 
กม.40+300 

 2 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

55,000,000     55,000,000 
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1.3.35 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 
1.00 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร  
ทล.2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ  
กม.39+600 - กม.44+500 

 2 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

55,000,000     55,000,000 

1.3.36 ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง
จราจร เป็น 4 ช่องจราจรและเพ่ิมอุปกรณ์
อํานวยความปลอดภัยทางถนน ทล.2023 
ตอน น้ําฆ้อง - ศรีธาตุ กม.8+700  - กม.
11+000 

 1 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

40,000,000     40,000,000 

1.3.37 ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง
จราจร เป็น 4 ช่องจราจรและเพ่ิมอุปกรณ์
อํานวยความปลอดภัยทางถนน ทล.2312 
ตอน หนองหาน - สุมเส้า กม.0+436 - 
กม.2+500 

 2 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

60,000,000     60,000,000 

1.3.38 ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร 
เป็น 4 ช่องจราจรและเพ่ิมอุปกรณ์อํานวย
ความปลอดภัยทางถนน ทล.2350 ตอน 
หนองหาน - กุมภวาปี กม.1+100 - กม.
3+700 

 2 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

 75,000,000    75,000,000 

1.3.39 ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง
จราจร เป็น 4 ช่องจราจรและเพ่ิมอุปกรณ์
อํานวยความปลอดภัยทางถนน ทล.2410 
ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย กม.12+700 
- กม.14+700 

 2 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

 80,000,000    80,000,000 

1.3.40 ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง
จราจร เป็น 4 ช่องจราจรและเพ่ิมอุปกรณ์
อํานวยความปลอดภัยทางถนน ทล.2410 
ตอน  บ้ า น เ หล่ า  - ดอน กล อย  ก ม .
14+700- กม.16+700 

 1 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

 80,000,000    80,000,000 

1.3.41 ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง
จราจร เป็น 4 ช่องจราจรและเพ่ิมอุปกรณ์
อํานวยความปลอดภัยทางถนน ทล.2023 
ตอน น้ําฆ้อง - ศรีธาตุ กม.5+000 - กม.
7+300 

 2 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

 90,000,000    90,000,000 

1.3.42 ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง
จราจร เป็น 4 ช่องจราจรและเพ่ิมอุปกรณ์
อํานวยความปลอดภัยทางถนน ทล.2350 
ตอน หนองหาน - กุมภวาปี กม.15+600 
- กม.18+700 

 2 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

 90,000,000    90,000,000 

1.3.43 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 
1.00 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตรทล.
2092 ตอน เหล่าอุดม - บ้านท่าห้วยหลัว 
กม.0+000 - กม.6+000 

 2 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

 90,000,000    90,000,000 

1.3.44 ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง
จราจร เป็น 4 ช่องจราจรและเพ่ิมอุปกรณ์
อํานวยความปลอดภัยทางถนน ทล.2023 
ตอน น้ําฆ้อง - ศรีธาตุ กม.1+800 - กม.
5+000 

 2 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

 60,000,000 60,000,000   120,000,000 

1.3.45 ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง
จราจร เป็น 4 ช่องจราจรและขยายไหล่
ทางจาก 1.00 เมตร เป็น 2.50 เมตร เพ่ิม
อุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยทางถนน 
ทล.2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี 
กม.18+500 - กม.23+000 

 1 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

 60,000,000 60,000,000   120,000,000 



 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5  ปี (พ.ศ. 2566-2570) หนา้ 99 

 

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X) 

/แผน
แม่บทฯ
(Y)(7) 

แหล่ง  
งปม. 

 

หน่วย
ดําเนินการ 

 
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570 

1.3.46 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร 
ทล.2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ กม.
0+000 - กม.8+000 

 2 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

  60,000,000   60,000,000 

1.3.47 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 
1.00 เมตร  เป็น  ข้างละ 2 .50 เมตร 
ทล.2410 ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย 
กม.18+000 - กม.23+173 

 1 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

  80,000,000   80,000,000 

1.3.48 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร 
ทล.2022 ตอน นิคม - บ้ านดุง กม .
24+000 - กม.29+550 

 2 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

  80,000,000   80,000,000 

1.3.49 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร 
ทล.2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้ า  
กม.13+500 - กม.18+500 

 2 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

   75,000,000  75,000,000 

1.3.50 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร 
ทล.2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้ า  
กม.2+500 - กม.7+500 

 1 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

   75,000,000  75,000,000 

1.3.51 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 
1.00 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร 
ทล.2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี 
กม.27+000 - กม.33+200 

 1 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2 
 (หนองหาน) 

    90,000,000 90,000,000 

1.3.52 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตรและ
ก่อสร้างระบบระบายน้ํา ทล.2023 ตอน 
น้ํ า ฆ้ อ ง  - ศ รี ธ า ตุ  ก ม . 3 0 + 4 0 0  -  
กม.36+614 

 2 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

    90,000,000 90,000,000 

1.3.53 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร 
ทล.2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ  
กม.48+000 - กม.59+620 (เป็นช่วงๆ) 

 2 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

   60,000,000 60,000,000 120,000,000 

1.3.54 งานยกระดับมาตรฐานทางและ
เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0102 ตอน 
บ้านดุง - หนองกา ช่วง กม.60+500 - 
กม.61+500 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง  
จ.อุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

30,000,000     30,000,000 

1.3.55 สนับสนุนไฟฟ้าแสงสว่ างบน
เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสนับสนุน
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว บน
ทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - 
บ้านดุง ช่วง กม.14+000 - กม.25+000 
(เป็นช่วงๆ) ตําบลเพ็ญ , ตําบลสุมเส้า 
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

3,990,000     3,990,000 

1.3.56 สนับสนุนงานติดต้ังไฟสัญญาณ
จราจรบนเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว เพ่ือ
สนับสนุ นและ ฟ้ืน ฟู เศ รษฐกิจแหล่ ง
ท่องเที่ยว บนทางหลวงหมายเลข 22 
ตอน หนองขาม - หนองหาน ช่วง กม.
5+800 บริเวณจุดกลับรถ ตําบลหนองบัว 
ตําบลหนองขอนกว้ า ง  อํ า เภอเ มือ ง 
จังหวัดอุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

2,500,000     2,500,000 
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1.3.57 สนับสนุนไฟฟ้าแสงสว่ างบน
เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสนับสนุน
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว บน
ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - 
หนองหาน  ช่ ว ง  กม .5+000  - กม .
3 5 + 0 0 0  ( เ ป็ น ช่ ว ง ๆ )  ร ะ ห ว่ า ง  
ตําบลหนองขอนกว้ า ง  อํ า เภอเ มือ ง 
จังหวัดอุดรธานี จนถึง ตําบลหนองหาน 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

 1 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2  
(หนองหาน) 

3,390,000     3,390,000 

1.3.58 โครงการก่อสร้างทางหลวงจาก  
4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ผิวทาง
คอนกรีตทางหลวงหมายเลข 216 ตอน 
ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านทิศใต้ 
ช่วง กม.1+200 – กม.8+934 

 2 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 1 

50,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000  500,000,000 

1.3.59 โครงการขยายไหล่ทางขยายคัน
ทางเดิมจาก 9.00 เมตร เป็น 12.00 เมตร 
ทางหลวงหมายเลข 2316 ตอน ท่ายม - 
บ้านเหล่า ช่วง กม.42+155 – กม.
58+405 

 1 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 1 

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 200,000,000 

1.3.60 โครงการขยายไหล่ทางขยายคัน
ทางเดิมจาก 9.00 เมตร เป็น 12.00 เมตร
และก่อสร้างทางหลวงจาก 2 ช่องจราจร 
เป็น 4 ช่องจราจร ช่วงชุมชนและช่วงที่ 
ต้องการเพ่ิมความสะดวกและปลอดภัย
ทางหลวงหมายเลข 2348  
ตอน อ. บ้านผือ-อ.น้ําโสม ช่วง  
กม14+850 – กม.40+000 

 1 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 1 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,000 

1.3.61 โครงการขยายไหล่ทางขยายคัน
ทางเดิมจาก 7.00 เมตร เป็น 12.00 เมตร 
บนทางหลวงหมายเลข  2097 ตอน 
0200   ตอน  หนองแวง – ข้าวสาร  
ช่วง กม.31+500 - กม.42+397 

 2 
 

แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 1 

90,000,000     90,000,000 

 1.3.62 โครงการก่อสร้างขยายคันทางเดิมจาก 
9.00  เมตร  เป็น 12.00  เมตร  บนทางหลวง
หมายเลข  2098  ตอน 0100   ตอน  บ้านผือ 
– ข้าวสาร ช่วง กม.0+000 - กม.13+616 

 2 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 1 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000  120,000,000 

1.3.63 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
บนทางหลวงหมายเลข2316 ตอน 0102 
ตอน ท่ายม-บ้านเหล่า ช่วง กม.25+000 - 
กม.42+155  

 1 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 1 

50,000,000 40,000,000 30,000,000   120,000,000 

1.3.64 พัฒนาทางหลวงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัส
งาน12100  กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน
และเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทาง
หลวงหมายเลข 2  ตอนควบคุม 0601
ตอน โนนสะอาด – อุดรธานี ระหว่าง  
กม.440+957 - กม.441+370 

 1 แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 1 

9,400,000     9,400,000 

1.3.65 ก่อสร้างถนนภายในเขตจังหวัด
อุดรธานีเพ่ือการคมนาคม 

 3 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฯ 

400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 2,000,000,000 

1.3.66  การวางรางภายในโครงการนิคม
อุตสาหกรรมอุดรธานีจากชุดเชื่อมต่อของ
สถานีรถไฟหนองตะไก้เข้าไปในพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมฯ ระยะทาง 1.1 กม. 

 4 บริษัท เมือง
อุตสาหกรรมฯ 
แขวงบํารุงทาง การ
รถไฟแห่งประเทศ
ไทย 

36,238,000 36,238,000 36,238,000 36,238,000 36,238,000 181,190,000 

กิจกรรมหลัก 1.4 
ป รั บ ป รุ ง  ซ่ อ มส ร้ า ง ส ายท า ง ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน ปีละ 22 สายทาง 
 

 2 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี 

300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1,500,000,000 
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แผนงานท่ี 2 ยกระดับขีดความสามารถ
การค้าการลงทุน 

         

2. โครงการสําคัญท่ี 2 
โครงการส่งเสริมยกระดับและสร้างขีด
ความสามารถทางธุรกิจอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารสู่สากล 

X :2 
Y :3,4 

1  208,577,315 208,577,315 208,577,315 208,577,315 208,577,315 1,042,886,575 

กิจกรรมหลัก 2.1 
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ก ลุ่ ม
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารโดย
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการ
ด้านอาหาร 

 1 สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.2  พัฒนานวัตกรรม 
2.2.1  ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเกษตรกร 
(Robot coding)  

 1 
 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
อุดรธานี 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 45,000,000 

2.2 .2   ตู้ยาส มุนไพรประ จํา จังหวั ด
อุดรธานี 

 1 สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัดฯ 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 45,000,000 

2.2 .3   โครงการการบริหาร จัดการ  
การวิจัย และการแปรรูป อุตสาหกรรม
แมลงเพ่ือการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อ ย่ า ง ย่ั ง ยื น  โ ด ย เ ท ค โ น โ ล ยี ท า ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 
 

11,500,000 
 

11,500,000 
 

11,500,000 
 

11,500,000 
 

11,500,000 
 

57,500,000 

กิจกรรมหลัก 2.3 
สูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโคกล่าม – 
แสงอร่าม 

 1 สํานักงาน
พลังงานจังหวัด
อุดรธานี 

1,046,315 1,046,315 1,046,315 
 

1,046,315 
 

1,046,315 
 

5,231,575 

กิจกรรมหลัก 2.4 
ศูนย์มาตรฐานวิชาชีพสําหรับรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
แรงงานสู่สากล 

 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 

17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 85,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.5 
โครงการ เชื่ อมโยงการค้าการลงทุน 
สู่เศรษฐกิจลุ่มน้ําโขง 

 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 

9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 47,500,000 

กิจกรรมหลัก 2.6 
โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
แ ล ะ ผู้ ผ ลิ ต ผ้ า ท อ ใ น พ้ื น ที่ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือยกระดับขีด
ความสาม ารถทางก ารแ ข่ ง ขั นขอ ง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ า ทอชุ ม ชน สู่ ส าก ล ด้ ว ย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 
 

35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 175,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.7 
โครงการ พัฒนาศักยภาพของชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตลุ่มน้ํ าโขง บนวิ ถีชี วิตใหม่ (New 
Normal) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 

35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 175,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.8 
โครงการอุดรธานี เ มืองสมุนไพรและ
ท่องเที่ ยวเชิงสุขภาพ บนวิ ถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานราก 

 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 

35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 175,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.9 
โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ
แ ล ะ ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พ่ิ ม ใ ห้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
บนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ (BCG) รองรับ 
ก า ร พั ฒ น า เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 

35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 175,000,000 
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กิจกรรมหลัก 2.10 
พัฒนาศักยภาพผู้ ป ระกอบการและ
ยกระดับสินค้าตราสัญลักษณ์อุดรธานี 

 1 พาณิชย์จังหวัด
อุดรธานี 

1000,000 1000,000 1000,000 1000,000 1000,000 5,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.11 
ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP 

 1 พัฒนาชุมชน
จังหวัดอุดรธานี 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.12 
พัฒนาสินค้าผ้าอิสาน Road show  
สู่สากล 

 1 พาณิชย์จังหวัด
อุดรธานี 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.13 
ศูนย์บริการการค้าอิเลกทรอนิกส์จังหวัด
อุดรธานี (Online Center) 

 1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
อุดรธานี 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.14 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 

 1 พัฒนาชุมชน
จังหวัดอุดรธานี 

2,531,000 2,531,000 2,531,000 2,531,000 2,531,000 12,655,000 

แผนงานท่ี 3 สร้างโอกาสเพ่ือเพ่ิมรายได้          
3. โครงการสําคัญท่ี 3 
โครงการสัมมนาทางด้านการค้าและการ
ลงทุนและการท่องเท่ียวในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขง 

X :2 
Y:8 

1  
 

88,912,050 88,912,050 88,912,050 88,912,050 88,912,050 444,560,250 

กิจกรรมหลัก 3.1 
การพัฒนาระบบ Digital City Platform  

  
1 

สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัด
อุดรธานี 

      

3.1.1 โครงการกระตุ้นการใช้จ่าย แบบ
สะสมคะแนน (อุดรย่ิงใช้ ย่ิงคุ้ม) จัดหา
ระบบ สะสมคะแนนของโครงการ และ
ดําเนินการกิจกรรมการตลาด (ทาง
ออนไลน์และออฟไลน์) เพ่ือสร้างกระแส
ให้เกิดการใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน และกระตุ้น
ความสําเร็จของโครงการ 

  
1 

สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัด
อุดรธานี 
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
อุดรธานี 
ศูนย์เครือข่าย
เทคโนโลยีเพ่ือ
ความย่ังยืน 
วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษก 
จังหวัดอุดรธานี 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี 
สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 18 
อุดรธานี 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

3.1.2 โครงการจัดทํา E-Catalog จังหวัด
อุดรธานี 

  
1 

สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัด
อุดรธานี 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000 

3.1.3 ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม“ของดีอุดร”(จัดต้ังศูนย์
ออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ชุมชนเ พ่ือสร้ า ง
มูลค่าเพ่ิม พร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การออกแบบและ พัฒนาผลิ ต ภัณ ฑ์
ต้นแบบ) 

  
1 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
อุดรธานี 
ศูนย์เครือข่าย
เทคโนโลยีเพ่ือ
ความย่ังยืน 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 30,000,000 
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3.1.4 โครงการศูนย์ออกแบบกราฟฟิก
เพ่ือเศรษฐกิจชุมชน (Digital Design For 
E-commerce) ( จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้
ก า ร ว าดภาพ ดิ จิ ตอล  พ ร้ อ มอบ ร ม
ถ่ายทอดการใช้งานโปรแกรม เทคนิคการ
วาด และการใช้ งานเครื่ องมือต่าง ๆ  
ในโปรแกรม) 

  
1 

วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษก 
จังหวัดอุดรธานี 
ศู น ย์ เ ค รื อ ข่ าย
เทคโนโลยี เ พ่ือ
ความย่ังยืน 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000 

3.1.5 ตลาดสด 4.0 
(1)  พัฒนาตลาดสด สู่ ตลาดสด 4.0  
ด้วยการใช้ CCTV เก็บข้อมูลพฤติกรรม
การ ใช้บ ริ ก ารและนํ า เ ข้ า โปรแกรม
วิเคราะห์ รายงานข้อมูล 
(2) พัฒนา สื่อออนไลน์ เพ่ือเป็นช่องทาง
ติดต่อสําหรับผู้ค้า และผู้บริโภค เพ่ือให้
เกิดข้อตกลง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

  
1 

สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัด
อุดรธานี 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

3.1.6 สัมมนาการค้าการลงทุน อุดรธานี 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (UD – GMS TIS)  
6 ประเทศ 

  
1 

สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัด
อุดรธานี 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

 3.1.7  ศูนย์บริการการค้าอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดอุดรธานี(Online – Center) 

 1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฯ 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

3.1.8  มหกรรมผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขง GMS Fabric Expo 2023 

 1 ม.ราชภัฏฯ 37,150,000 37,150,000 37,150,000 37,150,000 37,150,000 185,750,000 

3.1.9  พัฒนาผ้าอีสานสู่สากล  1 สนง.พาณิชย์ฯ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 
กิจกรรมหลัก 3.2 
การคัดเลือกและพัฒนาผู้ประกอบการ
และผลิตภัณฑ์เป้าหมายสู่ Digital 
Platform 
3.2.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ &
ตราสัญลักษณ์อุดรธานี 

 1 สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัด
อุดรธานี 

2,081,900 2,081,900 2,081,900 2,081,900 2,081,900 10,409,500 

 3.2.2  ออกแบบพัฒนาสินค้าชุมชนมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ (อุดรมีดี) 

 1 สนง.พาณิชย์
จังหวัดอุดรธานี 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

3.2.3  ยกระดับมาตรฐานสินค้า GI  1 สนง.พาณิชย์ฯ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

3.2.4  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 

 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 4,500,000 

กิจกรรมหลัก 3.3 
พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง ในการพัฒนา 
Digital Platform 
3.3.1  โครงการขยายตลาดสินค้าเกษตร
แปรรูปและ เกษตรชุมชนสู่ ช่ อ งทาง
ออนไลน์  
 (1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ผลิต ภัณ ฑ์  การตลาด  ใ ห้แ ก่ ผู้ ผ ลิ ต /
ประกอบการ  
 (2) จัดทํา business Matching ระบบ
ออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัด
อุดรธานีกับผู้ประกอบการจากภูมิภาคอ่ืน  

 1 สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัด
อุดรธานี 
 

2,243,150 2,243,150 2,243,150 2,243,150 2,243,150 11,215,750 

  3.3.2  โครงการพัฒนากําลังแรงงานให้มี
ทักษะฝีมือและศักยภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การประกอบอาชีพ 

X :2 
Y:8 

1 สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 18 
อุดรธานี 

1,037,000 1,037,000 1,037,000 1,037,000 1,037,000 5,185,000 

กิจกรรมหลัก 3.4 
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ศักยภาพ 
SMEs 

X :2 
Y:8 

1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 

- รวมท้ังส้ิน*    3,076,157,365 3,326,877,365 2,961,877,365 2,771,877,365 2,621,877,365 14,758,666,825 
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แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X) 

/แผน
แม่บทฯ
(Y)(7) 

แหล่ง  
งปม. 
 

หน่วยดําเนินการ 
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แผนงานท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตร  1        
โครงการท่ี 1 การส่ง เสริมขับเคลื่อน
เกษตรชีวภาพ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน 
เ ก ษ ต ร ป ล อ ด ภั ย เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์  
สู่เกษตรกรรมที่ย่ังยืน 

X : 2 
Y:3 

1  372,021,950 221,221,950 221,221,950 221,221,950 221,221,950 1,256,909,750 

กิจกรรมหลัก 1.1  
ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ 
พ้ืนถ่ิน 

 1 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

12,196,750 12,196,750 12,196,750 12,196,750 12,196,750 60,983,750 

กิจกรรมหลัก 1.2  
การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรชีวภาพ 

 1 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

3,287,800 3,287,800 3,287,800 3,287,800 3,287,800 16,439,000 

กิจกรรมหลัก 1.3  
พัฒนาการผลิตยกระดับมาตรฐานและเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ 

 1 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

32,134,060 32,134,060 32,134,060 32,134,060 32,134,060 160,670,300 

กิจกรรมหลัก 1.4  
ขับเคลื่อนและสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน 
เพ่ือเกษตรปลอดภัยและย่ังยืน 
 

 1 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

18,559,600 18,559,600 18,559,600 18,559,600 18,559,600 92,798,000 

กิจกรรมหลัก 1.5  
โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขต
ปฏิรูที่ดิน 

 2 สนง.ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด 

1,041,200 1,041,200 1,041,200 1,041,200 1,041,200 5,206,000 

กิจกรรมหลัก 1.6  
โครงการเกษตรอินทรีย์ 

 2 สนง.ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด 

647,000 647,000 647,000 647,000 647,000 3,235,000 

กิจกรรมหลัก 1.7  
โคร งการ เกษตรกรปราด เป รื่ อ ง  SF 
ต่อเนื่อง GAP 

 2 สนง.ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด 

226,040 226,040 226,040 226,040 226,040 1,130,200 

กิจกรรมหลัก 1.8  
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 

 2 สนง.ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด 

122,500 122,500 122,500 122,500 122,500 612,500 

กิจกรรมหลัก 1.9  
โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูป
ที่ดิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร  
“การทําผ้ายกดอก” 

 2 สนง.ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด 

114,800 114,800 114,800 114,800 114,800 574,000 

กิจกรรมหลัก 1.10  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจ
และการทําเกษตรผสมผสานอย่างย่ังยืน 
ตามมาตรฐาน เกษตรปลอดภัย ด้ วย
นวัตกรรมสมัยใหม่ 

 1 สํานักงานเกษตร
จังหวัดอุดรธานี 

180,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 300,000,000 

กิจกรรมหลัก 1.11 
โครงการขยายผลการดําเนินงานศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน 

 1 สํานักงานเกษตร
จังหวัดอุดรธานี 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 9,000,000 

กิจกรรมหลัก 1.12 
โครงการสร้ างการรับรู้ โ รคใบด่างมัน
สําปะหลัง และการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน (IPM) 

 1 สํานักงานเกษตร
จังหวัดอุดรธานี 

1,800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,800,000 

กิจกรรมหลัก 1.13 
การพัฒนาและสร้างมูลค่าเ พ่ิมมะม่วง
น้ําดอกไม้สีทองด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (ศูนย์ AIC) 
 

 1 ศูนย์ AIC  
ม.ราชภัฎ 

2,022,600 2,022,600 2,022,600 2,022,600 2,022,600 10,113,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X) 

/แผน
แม่บทฯ
(Y)(7) 

แหล่ง  
งปม. 
 

หน่วยดําเนินการ 
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กิจกรรมหลัก 1.14 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ 

 1 สนง.ปศุสัตว์
จังหวัดอุดรธานี 

8,980,000 8,980,000 8,980,000 8,980,000 8,980,000 44,900,000 

กิจกรรมหลัก 1.15 
การส่ ง เ ส ริ มการปลู ก พืชผสมผสาน 
เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน 

 1 สนง.เกษตร
จังหวัดอุดรธานี 

11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 55,000,000 

กิจกรรมหลัก 1.16 
การส่ ง เสริมการปลูกกล้วยปลอดภัย 
เพ่ือการบริโภคและส่งออก 

 1 สนง.เกษตร
จังหวัดอุดรธานี 

5,243,000 5,243,000 5,243,000 5,243,000 5,243,000 26,215,000 

กิจกรรมหลัก 1.17 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใบกระท่อมและ
ฟ้าทะลายโจร 

 1 สนง.เกษตร
จังหวัดอุดรธานี 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

กิจกรรมหลัก 1.18 
การส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการปลูกไผ่
พืชเศรษฐกิจใหม่ตามมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย จังหวัดอุดรธานี   

 1 สนง.เกษตร
จังหวัดอุดรธานี 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

กิจกรรมหลัก 1.19 
การส่งเสริมการผลิตข้าวเพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตและการรับรองคุณภาพข้าวปลอดภัย 

 1 ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวอุดรธานี 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,000,000 

กิจกรรมหลัก 1.20 
การยกระดับคุณภาพการผลิตโคเนื้อเพ่ือ
พัฒนาสู่มาตรฐาน GAP 

 1 สนง.ปศุสัตว์
จังหวัดอุดรธานี 

5,112,000 5,112,000 5,112,000 5,112,000 5,112,000 25,560,000 

กิจกรรมหลัก 1.21 
การบริหารจัดการผลผลิตข้าวอินทรี ย์ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยการมีส่วนร่วมของเครือ ข่ายกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิต ข้าวอินทรีย์  อําเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี 

 1 สนง.การปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด

อุดรธานี 

878,000 878,000 878,000 878,000 878,000 4,390,000 

กิจกรรมหลัก 1.22 
การส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน 

 1 สนง.เกษตร
จังหวัดอุดรธานี 

19,486,200 19,486,200 19,486,200 19,486,200 19,486,200 97,431,000 

กิจกรรมหลัก 1.23 
การส่งเสริมการปลูกกล้วย 

 1 สนง.เกษตร
จังหวัดอุดรธานี 

15,681,400 15,681,400 15,681,400 15,681,400 15,681,400 78,407,000 

กิจกรรมหลัก 1.24 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร 

 1 สนง.เกษตร
จังหวัดอุดรธานี 

20,211,500 20,211,500 20,211,500 20,211,500 20,211,500 101,057,500 

กิจกรรมหลัก 1.25 
การส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการปลูกไผ่ 

 1 สนง.เกษตร
จังหวัดอุดรธานี 

17,477,500 17,477,500 17,477,500 17,477,500 17,477,500 87,387,500 

แผนงานท่ี 2 เพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร          

โครงการท่ี 2 ยกระดับสินค้าเกษตรแปร
รูป  และ เกษตรอุ ตสาหกรรม ใ ห้ ได้
มาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ การวิจัย และเกษตร
อัจฉ ริยะ สู่การ เป็น เมื องแ ห่ง  Food 
Valley 

X : 2 
Y:3 

1 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ
ภาคีเครือข่าย 

182,388,150 182,388,150 182,388,150 182,388,150 182,388,150 911,940,750 

กิจกรรมหลัก 2.1  
ยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 
และการบูรณาการเพ่ือความเข้มแข็งอย่าง
ย่ังยืนด้วยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 

 1 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ
ภาคีเครือข่าย 

9,450,000 9,450,000 9,450,000 9,450,000 9,450,000 47,250,000 

กิจกรรมหลัก 2.2  
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพ่ือการเกษตรสมัยใหม่ และ 
Big data เกษตรจังหวัดอุดรธานี 
 
 
 
 

 1 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ
ภาคีเครือข่าย 

5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 26,500,000 
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ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
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/แผน
แม่บทฯ
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แหล่ง  
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กิจกรรมหลัก 2.3  
ส่ ง เส ริ มและบริหาร จัดการน้ํ า  เ พ่ื อ
การเกษตรอย่างย่ังยืนด้วยเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 

 1 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ
ภาคีเครือข่าย 

14,300,000 14,300,000 14,300,000 14,300,000 14,300,000 71,500,000 

กิจกรรมหลัก 2.4 
ส่ ง เ ส ริ มการประ ยุก ต์ ใ ช้ เ ทค โน โล ยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) และเกษตร
แม่นยําเพ่ือการเกษตรมูลค่าสูง 

 1 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ
ภาคีเครือข่าย 

14,929,650 14,929,650 14,929,650 14,929,650 14,929,650 74,648,250 

กิจกรรมหลัก 2.5 
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับ
การผลิตและแปรรูปปุ๋ยอินทรีย์และอาหาร
สัตว์ต้นทุนตํ่าและคุณภาพสูง 

 

1 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ
ภาคีเครือข่าย 

21,780,000 21,780,000 21,780,000 21,780,000 21,780,000 108,900,000 

กิจกรรมหลัก 2.6 
ยกระดับการผลิตและเพ่ิมมูลการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์แบบครบวงจร 

 

1 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ
ภาคีเครือข่าย 

16,920,000 16,920,000 16,920,000 16,920,000 16,920,000 84,600,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.7  
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมพลังงานทดแทนเพ่ือแปรรูปและ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

 

1 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ
ภาคีเครือข่าย 

11,214,000 11,214,000 11,214,000 11,214,000 11,214,000 56,070,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.8  
ส่งเสริมระบบการทําเกษตรด้วยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG 

 

1 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ
ภาคีเครือข่าย 

23,570,000 23,570,000 23,570,000 23,570,000 23,570,000 117,850,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.9  
การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะสําหรับ
การปลูกผักปลอดภัยมูลค่าสูง 

 

1 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ
ภาคีเครือข่าย 

8,080,000 8,080,000 8,080,000 8,080,000 8,080,000 40,400,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.10  
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  (Logistic) 
และการตลาดสินค้ า เกษตร  จังหวั ด
อุดรธานี 

 

1 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ
ภาคีเครือข่าย 

6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 34,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.11 
การยกระดับและเพ่ิมมูลค่าการแปรรูป
ส มุ น ไ พ ร สํ า ห รั บ โ ร ค อุ บั ติ ใ ห ม่ ด้ ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ 

 

1 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ
ภาคีเครือข่าย 

11,615,000 11,615,000 11,615,000 11,615,000 11,615,000 58,075,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.12  
การบริหารจัดการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนในการขับเคลื่ อนการ
ดําเนินงานของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ
ภาคีเครือข่าย 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 27,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.13  
ยกระ ดับสิ นค้ า เ กษตรแปรรู ป ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส มัยใหม่  สู่ ก าร เป็น เ มืองแห่ง  Food 
Valley 

 

1 สํานักงานเกษตร
จังหวัดอุดรธานี 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.14  
พัฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต สั ต ว์ น้ํ า ด้ ว ย
เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ํ าระบบน้ํ า
หมุนเวียนและระบบ IoT 
 
 

 

 สํานักงานประมง
จังหวัดอุดรธานี 

855,200 855,200 855,200 855,200 855,200 4,276,000 



 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5  ปี (พ.ศ. 2566-2570) หนา้ 107 

 

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X) 

/แผน
แม่บทฯ
(Y)(7) 

แหล่ง  
งปม. 
 

หน่วยดําเนินการ 
 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570 

กิจกรรมหลักท่ี 2.15  
พัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการคุณภาพ
น้ําด้วยเทคโนโลยี IoT สําหรับแปลงใหญ่
ปลานิลกระชังเข่ือนลําปาว อําเภอวังสาม
หมอ จังหวัดอุดรธานี 

 

 สํานักงานประมง
จังหวัดอุดรธานี 

474,300 474,300 474,300 474,300 474,300 2,371,500 

กิจกรรมหลักท่ี 2.16  
ส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงจ้ิงหรีด และ
ส่งเสริมการแปรรูปจ้ิงหรีดผงสู่
อุตสาหกรรมอาหาร 

 

 ศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและ

นวัตกรรม (AIC) 
จังหวัดอุดรธานี,
สํานักงานเกษตร
จังหวัดอุดรธานี 

และสํานักงานปศุ
สัตว์จังหวัด
อุดรธานี 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.17  
ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร 

 

 สํานักงานพลังงาน
จังหวัดอุดรธานี 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 

แผนงานท่ี 3 ยกระดับเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุม ชนแ ละ ผู้ป ร ะกอ บ กิจก า รด้ า น
การเกษตร 

 
        

โครงการท่ี 3 การส่งเสริมและยกระดับ
การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน
และความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก 

X : 2 
Y: 3 

 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

29,765,800 29,765,800 29,765,800 29,765,800 29,765,800 148,829,000 

กิจกรรมหลักท่ี 1  
การสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาด
สินค้าเกษตร 

 1 หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

3,214,800 3,214,800 3,214,800 3,214,800 3,214,800 16,074,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2  
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพ่ือ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 
1 หน่วยงานสังกัด

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 3,250,000 

กิจกรรมหลักท่ี 3  
การยกระดับศักยภาพและสร้างเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชุนและผู้ประกอบการ 

 
1 หน่วยงานสังกัด

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

14,751,000 14,751,000 14,751,000 14,751,000 14,751,000 73,755,000 

กิจกรรมหลักท่ี 4  
ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป
ปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

 

1 สํานักงานเกษตร
จังหวัดอุดรธานี 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 5  
พัฒนาช่องทางการตลาดสําหรับผลผลิต
สินค้าทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล 

 

1 ศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและ

นวัตกรรม (AIC) 
จังหวัดอุดรธานี 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 3,250,000 

กิจกรรมหลักท่ี 6  
สร้าง Branding สําหรับสินค้าเกษตร
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

 

1 ศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและ

นวัตกรรม (AIC) 
จังหวัดอุดรธานี 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 

- รวมท้ังส้ิน*    584,175,900 433,375,900 433,375,900 433,375,900 433,375,900 2,317,679,500 

           ************************************* 
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   ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้สังคมพร้อมรับมือกับการ  
                                    เปล่ียนแปลง 

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X) 

/แผน
แม่บทฯ
(Y)(7) 

แหล่ง  
งปม. 
 

หน่วย
ดําเนินการ 

 
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570 

แผนงานท่ี 1 ยกระดับคุณภาพชีวิต 
สร้างโอกาสทางสังคมและความเสมอ
ภาคทุกช่วงวัย 

         

โครงการสําคัญท่ี 1 
ยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทาง
สังคมและความเสมอภาคทุกช่วงวัย 

X :3 
Y:11,13
,14 

  582,179,180 582,179,180 582,179,180 582,179,180 582,179,180 2,910,895,900 

กิจกรรมหลัก 1.1  
ยกระ ดับฝี มือแรงงาน การคุ้ มครอง
แรงงาน มีหลักประกันทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

 

1 สํานักงาน
แรงงานจังหวัด

อุดรธานี 

2,869,600 2,869,600 2,869,600 2,869,600 2,869,600 14,348,000 

กิจกรรมหลัก 1.2 
พัฒนากําลังแรงงานกลุ่มเปราะบางให้มี
ทักษะฝีมือและศักยภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การประกอบอาชีพ 

 

1 ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด

อุดรธานี 

1,037,000 1,037,000 1,037,000 1,037,000 1,037,000 5,185,000 

กิจกรรมหลัก 1.3 
โครงการซ่อมสร้างบ้านให้ประชาชน 
กลุ่ ม เ ป ร า ะบ า ง ใน จั งหวั ด อุ ดร ธ านี  
(บ้านโฮมฮักอุดรธานี) 

 

1 สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดอุดรธานี 

4,765,000 4,765,000 4,765,000 4,765,000 4,765,000 23,825,000 

กิจกรรมหลัก 1.4  
โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลัง
รับโอนเทศบาลเ พ่ือครัว เรือนมีน้ํ า ใช้
พอเพียง 

 

1 การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 7 

62,627,000 62,627,000 62,627,000 62,627,000 62,627,000 313,135,000 

กิจกรรมหลัก 1.5 
การเสริมหนุนกลไก เครือข่ายทางสังคม
เ พ่ื อการ ขับ เคลื่ อ น อุดร ธ านี จั งหวั ด
คุณธรรมต้นแบบ 

 

1 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดอุดรธานี 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 2,450,000 

กิจกรรมหลัก 1.6  
โครงการศูนย์นวัตกรรมผู้สูงวัย: ชะลอวัย
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
คุณค่ าและส่ ง เสริ มคุณภาพชี วิตของ
ผู้สูงอายุ 

 

1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 

2,578,800 2,578,800 2,578,800 2,578,800 2,578,800 12,894,000 

กิจกรรมหลัก 1.7 
โครงการสร้างความเข้มแข็งเพ่ือยกระดับ
คุณภาพเด็กปฐมวัย 

 
1 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุดรธานี 
903,200 903,200 903,200 903,200 903,200 4,516,000 

กิจกรรมหลัก 1.8 
โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี 

 
1 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุดรธานี 
1,309,000 1,309,000 1,309,000 1,309,000 1,309,000 6,545,000 

กิจกรรมหลัก 1.9 
โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนฐานในเยาวชน
จังหวัดอุดรธานี 

 
1 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุดรธานี 
1,309,000 1,309,000 1,309,000 1,309,000 1,309,000 6,545,000 

กิจกรรมหลัก 1.10 
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 
ให้พัฒนาสู่ระดับประเทศ 

 
1 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุดรธานี 
1,498,000 1,498,000 1,498,000 1,498,000 1,498,000 7,490,000 

กิจกรรมหลัก 1.11 โครงการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมและศักยภาพทักษะชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

 
1 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุดรธานี 
2,026,000 2,026,000 2,026,000 2,026,000 2,026,000 10,130,000 

กิจกรรมหลัก 1.12 
โครงการส่ ง เสริมการออกกําลั งกาย 
เพ่ือสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี 
 
 

 

1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี 

925,000 925,000 925,000 925,000 925,000 4,625,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X) 

/แผน
แม่บทฯ
(Y)(7) 

แหล่ง  
งปม. 
 

หน่วย
ดําเนินการ 

 
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570 

กิจกรรมหลัก 1.13 
โครงการอบรมผู้นําการออกกําลังกาย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
1 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุดรธานี 
1,027,000 1,027,000 1,027,000 1,027,000 1,027,000 5,135,000 

กิจกรรมหลัก 1.14 
ยกระดับคุณภาพชีวิตในการจัดสวัสดิการชุมชนตําบล 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
1 1.องค์กรชุมชน  

2.สนง.พมจ.
อุดรธานี 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

กิจกรรมหลัก 1.15 
โครงการพัฒนาศักยภาพของทุกช่วงวัย  

1 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

อุดรธานี 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

กิจกรรมหลัก 1.16 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด
อุดรธานี 

 

1 สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดอุดรธานี 

1,252,000 1,252,000 1,252,000 1,252,000 1,252,000 6,260,000 

กิจกรรมหลัก 1.17 โครงการพัฒนาระบบ
การส่ ง เสริมสุขภาพผู้ สู งอายุ  จังหวัด
อุดรธานี 

 
1 สํานักงาน

สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 

5,432,180 5,432,180 5,432,180 5,432,180 5,432,180 27,160,900 

กิจกรรมหลัก 1.18 
โครงการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม 
ป้องกัน และการค้นหาผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

1 สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดอุดรธานี 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000 

กิจกรรมหลัก 1.19โครงการตําบลควบคุม
โรคเข้มแข็ง จังหวัดอุดรธานี(ตําบลละ 
200,000 ) 

 
1 สํานักงาน

สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 

31,200,000 31,200,000 31,200,000 31,200,000 31,200,000 156,000,000 

กิจกรรมหลัก 1.20 
โครงการยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
1 สํานักงาน

สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000 

กิจกรรมหลัก 1.21 
โครงการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
ส่งเสริมรายได้เศรษฐกิจชุมชน Smart 
Farmer รพ.สต.คําเลาะ อ.ไชยวาน  
จังอุดรธานี 

 

1 สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดอุดรธานี 

6,951,200 6,951,200 6,951,200 6,951,200 6,951,200 34,756,000 

กิจกรรมหลัก 1.22 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการรองรับการ
รักษาผู้ป่วยโรคสําคัญ รวมถึงโรคอุบัติใหม่ 

 
2 โรงพยาบาล

อุดรธานี 
437,000,000 437,000,000 437,000,000 437,000,000 437,000,000 2,185,000,000 

กิจกรรมหลัก 1.23 
ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทาง
สังคมและความเสมอภาคทุกช่วงวัย 

 
1 จัดหางานจังหวัด

อุดรธานี 
1,291,600 1,291,600 1,291,600 1,291,600 1,291,600 6,458,000 

กิจกรรมหลัก 1.24 
ส่ ง เสริ มชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อน
ด้วยพลั งบวร  สู่ ชุ มชนท่อง เที่ ยว เชิ ง
วัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 

 

1 วัฒนธรรม
จังหวัด 

687,600 687,600 687,600 687,600 687,600 3,438,000 

แผนงานท่ี 2 แผนงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

 
        

2. โครงการสําคัญท่ี 2 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

X :3 
Y:10,12 

  40,601,688 40,601,688 40,601,688 40,601,688 40,601,688 203,008,440 

กิจกรรมหลัก 2.1 
โครงการพัฒนาต่อยอดทุนวัฒนธรรมตาม
รอยศาสตร์พระราชาเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง
อย่างย่ังยืน 

 

1 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดอุดรธานี 

1,021,408 1,021,408 1,021,408 1,021,408 1,021,408 5,107,040 

กิจกรรมหลัก 2.2 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและศักยภาพทักษะชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 
 

 

1 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X) 

/แผน
แม่บทฯ
(Y)(7) 

แหล่ง  
งปม. 
 

หน่วย
ดําเนินการ 
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กิจกรรมหลัก 2.3 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาสื่อการ
สอนแอปพลิเคชั้นในยุค New normal 

 
1 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุดรธานี 
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.4 
การเสริมสร้างทักษะวิชาชีพเฉพาะ(Skill) 
มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือผลิตผลและการ
สร้างนวัตกรรม 

 

1 วิทยาลัยสารพัด
ช่างอุดรธานี 

9,300,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000 46,500,000 

กิจกรรมหลัก 2.5 
เสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี 
(UD New Generation) 

 
1 สํานักงาน

ศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี 

16,865,080 16,865,080 16,865,080 16,865,080 16,865,080 84,325,400 

กิจกรรมหลัก 2.6 
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพอุสาหกรรม 
4.0 สําหรับนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนของจังหวัดอุดรธานี 

 

1 สํานักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดอุดรธานี 

2,000,700 2,000,700 2,000,700 2,000,700 2,000,700 10,003,500 

กิจกรรมหลัก 2.7 
ส่ ง เสริมและพัฒนาศักยภาพตามพหุ
ปัญญาของเยาวชนจังหวัดอุดรธานี 
 
 

 

1 สํานักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดอุดรธานี
,มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุดรธานี 

3,122,900 3,122,900 3,122,900 3,122,900 3,122,900 15,614,500 

กิจกรรมหลัก 2.8 
โครงการส่งเสริมการมีงานทําและฝึก
ทักษะอาชีพผู้สูงอายุ 

 
1 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุดรธานี 
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.9 
โค รงการ พัฒนาทักษะชี วิ ต เ พ่ื อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 
1 สํานักงาน

สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 

กิจกรรมหลัก 2.10 พัฒนาศักยภาพ
แรงงานด้านทักษะภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาเกาหลี) 

 
1 จัดหางานจังหวัด

อุดรธานี 
1,791,600 1,791,600 1,791,600 1,791,600 1,791,600 8,958,000 

รวมท้ังส้ิน*    622,780,868 622,780,868 622,780,868 622,780,868 622,780,868 3,113,904,340 

 
************************************* 
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 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา การท่องเท่ียวเชิงคุณค่า โดยใช้ศักยภาพ 
   และอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีรองรับการแข่งขันทุกรูปแบบ 

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X)/ 
แผน

แม่บทฯ
(Y)(7) 

แหล่ง  
งปม. 
 หน่วย

ดําเนินการ 
 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570 

1. โครงการสําคัญท่ี 1 โครงการพัฒนา
และยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา 
และการท่องเท่ียวเชิงคุณค่า โดยใช้
ศักยภาพและอัต ลักษณ์ของจังหวัด
อุดรธานี แบบคู่ขนาน 

X :2 
Y:5 

1  

370,220,080 370,220,080 370,220,080 2,870,220,080 370,220,080 4,351,100,400 

แผนงานท่ี 1 ยกระดับผู้ประกอบการและ
บุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การ
ท่องเที่ยวและการกีฬา แบบคู่ขนานเพ่ือ
รองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว
คุณภาพสูง  

         

กิจกรรมหลัก 1.1 
สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว โ ด ย ชุ ม ช น แ ล ะ ส ถ า น
ประกอบการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม 
เมืองไมซ์อุดรธานี 

 1 สํานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อุดรธานี 

2,292,800 
 

2,292,800 
 

2,292,800 
 

2,292,800 
 

2,292,800 
 

11,464,000 

กิจกรรมหลัก 1.2 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

 1 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎอุดรธานี 

1,160,000 
 

1,160,000 
 

1,160,000 
 

1,160,000 
 

1,160,000 
 

5,800,000 

กิจกรรมหลัก 1.3 
ยกระดับการท่องเที่ ยว เชิงอาหารข้ึน
ทะเบียนเมืองสร้างสรรค์จากยูเนสโก 

 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุดรธานี 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,000,000 

กิจกรรมหลัก 1.4 
พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสถาน
บริการทางการแพทย์ สถานประกอบการ 
ด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 1 สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 

3,200,000 
 

3,200,000 
 

3,200,000 
 

3,200,000 
 

3,200,000 
 

16,000,000 

แผนงานท่ี 2  
ยกระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว 
สถานที่จัดงานไมซ์ กีฬา สุขภาพ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ไมซ์ การท่องเที่ยว และการกีฬา 

         

กิจกรรมหลัก 1.5 
ส่งเสริมศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวเชิ ง
สร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม  กิจกรรมหลัก 
การพัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ือต่อยอด
ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ด้วยวิธีการสมัยใหม่ 

 1 สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี 

464,500 464,500 464,500 464,500 464,500 2,322,500 

กิจกรรมหลัก 1.6 
เสริมสร้างความหลากหลายของสินค้าและ
บริการด้านสมุนไพร สุขภาพ ความงาม 
แพท ย์แผ น ไท ย  เ พ่ื อ เ ชื่ อ ม โ ย งก า ร
ท่องเที่ ยว เชิ งธุ ร กิจ  7 กิจกรรม 20 
อําเภอ 

 1 สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 

3,461,000 3,461,000 3,461,000 3,461,000 3,461,000 17,305,000 

กิจกรรมหลัก 1.7 
เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 1 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี 

430,000 430,000 430,000 430,000 430,000 2,150,000 

กิจกรรมหลัก 1.8 
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (ลานเอนกประสงค์
จุดชมวิวเกาะคําชะโนด) 

 1 สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดอุดรธานี 

2,230,000 2,230,000 2,230,000 2,230,000 2,230,000 11,150,000 

กิจกรรมหลัก 1.9 
งานปรับปรุ งผิ วจราจรรอบหนองน้ํ า
สาธารณะคําชะโนด 

 1 สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดอุดรธานี 

15,610,000 15,610,000 15,610,000 15,610,000 15,610,000 78,050,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X)/ 
แผน

แม่บทฯ
(Y)(7) 

แหล่ง  
งปม. 
 หน่วย

ดําเนินการ 
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กิจกรรมหลัก 1.10 
งานปรับปรุงภูมิทัศน์บึงนาคํา (บ้านเชียง) 

 1 สนง.โยธาธิการ
และผังเมืองฯ 

22,400,000 22,400,000 22,400,000 22,400,000 22,400,000 112,000,000 

กิจกรรมหลัก 1.11 
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแด อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

 3 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
อุดรธานี 

300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1,500,000,000 

กิจกรรมหลัก 1.12 
การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ “การจัดงาน
มหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2569 

 2 สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดฯ 
สนง.จังหวัด
อุดรธานี 
สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี 

   2,500,000,000  2,500,000,000 

แผนงานท่ี 3 วิจัย ออกแบบ และสร้าง
เครือข่ายกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและอัตลักษณ์ของ
จังหวัดให้มีมูลค่าสูงรองรับการท่องเท่ียว
เชิงอนุ รัก ษ์ สร้างสรรค์ วัฒนธรรม 
ศรัทธา ความเช่ือ กีฬาสุขภาพ ความ
งามและแพทย์แผนไทย 

         

กิจกรรมหลัก 1.13 
การสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) ของจังหวัด
อุดรธานี 

 1 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎอุดรธานี 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 17,500,000 

กิจกรรมหลัก 1.14 
ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
จํานวน 100 ผลิตภัณฑ์ เพ่ือผลักดันเข้าสู่
อุตสาหกรรมไมซ์  (MICE Product 
Premium) เป้าหมาย ปีละ 5ผลิตภัณฑ์ 

 1 สํานักงาน 
พัฒนาชุมชน 
จังหวัดอุดรธานี 
 

3,531,000 3,531,000 3,531,000 3,531,000 3,531,000 17,655,000 

กิจกรรมหลัก 1.15 
พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน
หลังสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า โควิด-19 

 1 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎอุดรธานี 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,000,000 

กิจกรรมหลัก 1.16 
ส่งเสริมศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวเชิ ง
สร้ างสรรค์ ในมิ ติวัฒนธรรมกิจกรรม
หลั กกา รสื บส าน  อนุ รั ก ษ์ม รดก ภู มิ
ปัญญา อัตลั กษณ์ผ้ า ไทยของ จั งหวั ด
อุดรธานี เทิดไท้พระพันปีหลวง 

 1 สํานักงาน
วัฒนธรรม 
จังหวัดอุดรธานี 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 3,250,000 

แผ น ง า น ท่ี  5  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
อุตส าหกรรม ไมซ์ก า ร กีฬ าและการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นเลิศ  เ พ่ือเ พ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขัน 

         

กิจกรรมหลัก 1.17 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
สังคม 

 1 สํานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 

กิจกรรมหลัก 1.18 
การบริหาร จัดการอุตสาหกรรมไมซ์ 
การกีฬาและการท่องเที่ยวอย่างเป็นเลิศ  
สร้างความประทับใจและความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเที่ยว 

 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุดรธานี 

1,456,000 1,456,000 1,456,000 1,456,000 1,456,000 7,280,000 

กิจกรรมหลัก 1.19 
เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
จังหวัดอุดรธานี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

 2 สํานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อุดรธานี 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X)/ 
แผน

แม่บทฯ
(Y)(7) 

แหล่ง  
งปม. 
 หน่วย

ดําเนินการ 
 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570 

กิจกรรมหลัก 1.20 
บริหารจัดการสํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดอุดรธานีประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

 2 สํานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อุดรธานี 

934,780 934,780 934,780 934,780 934,780 4,673,900 

โครงการสําคัญท่ี 2 โครงการส่งเสริม
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ส ร้ า ง ภ า พ ลั ก ษ ณ์ 
ในอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา และการ
ท่องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมโอกาสการแข่งขัน
ทางการตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

X :2 
Y:5,14 

  122,781,174 122,781,174 122,781,174 207,781,174 107,781,174 683,905,870 

แผนงานท่ี 3 วิจัย ออกแบบ และสร้าง
เครือข่ายกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการ 
เ พ่ือ พัฒนาศักยภาพและอัต ลักษณ์ 
ของจังหวัดให้มีมูลค่า สูงรองรับการ
ท่อ ง เ ท่ี ยว เ ชิ ง อนุ รั ก ษ์  ส ร้ า งสรร ค์ 
วัฒนธรรม ศรัทธา ความเ ช่ือ กีฬา
สุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย 

         

กิจกรรมหลัก 2.1 
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนและ
อุตสาหกรรมไมซ์และการบริการเพ่ือรองรับ
ความเป็นอุดรธานีเมืองไมซ์ซิต้ีกิจกรรม
หลัก : ประชุมผู้ประกอบด้านการท่องเที่ยว
และ 10 เมืองไมซ์ “Udonthani Tourism 
& MICE Forum 2023 

 1 สํานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อุดรธานี 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 22,500,000 

กิจกรรมหลัก 2.2 
จัดประชุม “สามเหลี่ยมมรดกโลก” 
(ไทย - ลาว - เวียดนาม) 

 1 สํานักงานจังหวัด
อุดรธานี 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.3 
ส่ ง เสริ มชุ มชนคุณธรรมน้อมนําหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อน
ด้วยพลั งบวร  สู่ ชุ มชนท่อง เที่ ยว เชิ ง
วัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 

 1 สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี 

687,600 687,600 687,600 687,600 687,600 3,438,000 

กิจกรรมหลัก 2.4 
จัดทําสื่อเชิงสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยว
ในมิติทางวัฒนธรรม  (ผลิตสื่อภาพยนตร์
สั้นเชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในมิติทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัด
อุดรธานี) 

 1 สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี 

2,085,100 2,085,100 2,085,100 2,085,100 2,085,100 10,425,500 

กิจกรรมหลัก 2.5 
ออกแบบและประเมินผลการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ือบ่งชี้การเติบโต
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและการบริการ 

 1 สถิติจังหวัด/ 
สํานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อุดรธานี 

1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.6 
นมัสการหลวงปู่พิบูลย์ และงานประเพณี
โคมลมลอยฟ้า ผ้ามัดหม่ีย้อมคราม อําเภอ
พิบูลย์รักษ์ 

 1 สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 

กิจกรรมหลัก 2.7 
บวงสรวงพระธาตุวัดศรีธาตุประมัญชา 

 1 สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี 

374,200 374,200 374,200 374,200 374,200 1,871,000 

กิจกรรมหลัก 2.8 
ส่ ง เสริ มการท่อง เที่ ยว เชิ งคุณค่ าท า
ศิ ล ป วั ฒน ธ ร ร ม  โ ดยก า ร ป ร ะ ก ว ด
จิตรกรรมสีไม้แห่งประเทศไทย (เทิดไท้
องค์ราชัน) จังหวัดอุดรธานี 

 1 สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี 

3,725,000 3,725,000 3,725,000 3,725,000 3,725,000 18,625,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X)/ 
แผน

แม่บทฯ
(Y)(7) 

แหล่ง  
งปม. 
 หน่วย

ดําเนินการ 
 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570 

แผนงานท่ี 4 สร้างและสนับสนุนคลัส
เตอร์เมืองไมซ์ เมืองกีฬา เมืองสมุนไพร 
เมืองมรดกโลก เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ประชาสัมพันธ์และเ พ่ิม โอกาสทาง
การตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

         

กิจกรรมหลัก 2.9 
สร้างภาพลักษณ์โดยมาสคอตคุณทอง
โบราณ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้าน
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัด
อุดรธานี 

 1 สํานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อุดรธานี 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.10 
การจัดการแข่ง ขัน จักรยาน L'Etape 
Thailand Tour de Franc (Udonthani 
2023-2025) 

 1 สํานักงานจังหวัด
อุดรธานี 

15,000,000 15,000,000 15,000,000   45,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.11 
ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบ
วงจร : “การจัดงานมหกรรมผ้าทอมืออนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง : GMS  Fabric  Expo 
2023” 

 1 สํานักงานจังหวัด
อุดรธานี/  
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี/
สํานักงานพัฒนา
ชุมชนฯ/สภา
อุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี 

37,150,000 37,150,000 37,150,000 37,150,000 37,150,000 185,750,000 

กิจกรรมหลัก 2.12 
การ จัดการแข่ง ขันปั่ น  2  ล้ อ  2  น่ อ ง  
ท่องเมืองมรดกโลกบ้านเชียง 

 1 สํานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดฯ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.13 
การจัดการแข่งขันกีฬาลุ่มน้ําโขงเกมส์  
2023-2027 

 1 สํานักงานการกีฬา
แห่งประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี 
/สํานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อุดรธานี 

17,009,160 17,009,160 17,009,160 17,009,160 17,009,160 85,045,800 

กิจกรรมหลัก 2.14 
ก า ร จั ดก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ าแ ห่ ง ช า ติ ปี  
พ.ศ. 2569 “อุดรธานีเกมส์ ครั้งที่ 50 

 1 สํานักงานการ
กีฬาแห่งประเทศ
ไทยจังหวัด
อุดรธานี /
สํานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด 

   100,000,000  100,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.15 
มหกรรมเมืองกัญชากัญชงและสมุนไพร
ไทย 

 1 สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.16 
ส่งเสริมและพัฒนากีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
และย่ังยืน  “Udon Sport City” 

 1 สนง.การกีฬา
แห่งประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี 
/สํานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

กิจกรรมหลัก 2.17 
ย้อนรอยวิ ถีชี วิ ต  วัฒนธรรมไทพวน 
จังหวัดอุดรธานี 

 1 สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี 

1,251,864 1,251,864 1,251,864 1,251,864 1,251,864 6,259,320 

กิจกรรมหลัก 2.18 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม “ปู่ – ย่า สอนหลาน สืบ
สานภูมิปัญญาท้องถ่ิน” 
 

 1 สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี 

375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 1,875,000 



 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5  ปี (พ.ศ. 2566-2570) หนา้ 115 

 

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X)/ 
แผน

แม่บทฯ
(Y)(7) 

แหล่ง  
งปม. 
 หน่วย

ดําเนินการ 
 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570 

กิจกรรมหลัก 2.19 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุดรธานีเมืองแฟชั่น 

 1 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี 

489,600 489,600 489,600 489,600 489,600 2,448,000 

กิจกรรมหลัก 2.20 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีนมัสการ
หลวงปู่กํ่า 

 1 สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี 

366,000 366,000 366,000 366,000 366,000 1,830,000 

กิจกรรมหลัก 2.21 
ส่งเสริมมรดกโลกบ้านเชียง 

 1 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี 

1,289,650 1,289,650 1,289,650 1,289,650 1,289,650 6,448,250 

กิจกรรมหลัก 2.22 
ท่องแดนมหัศจรรย์ปู่ศรีสุทโธ-ย่าศรีปทุม
มา คําชะโนด 

 1 สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี 

428,000 428,000 428,000 428,000 428,000 2,140,000 

กิจกรรมหลัก 2.23 
ไหว้เจ้า 5 สิ่งศักด์ิสิทธิ์ รับรถไฟความเร็ว
สูง ลาว-จีน 

 1 สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดฯ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000 

กิจกรรมหลัก 2.24 
ส่ ง เ ส ริ ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น ด้ ว ย มิ ติ 
ทางวัฒนธรรม” พ้ืนที่ชุมชนคุณธรรม 
บ้านผาสิงห์ ตําบลหมากหญ้า อําเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 2,475,000 

กิจกรรมหลัก 2.25 
ส่ ง เสริม เศรษฐกิจชุมชนด้วย มิ ติทาง
วัฒนธรรม” ชุมชนคุณธรรม บ้านโนน
สวรรค์ บ้านราษฎร์สมบูรณ์ ตําบลท่าลี่ 
อําเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 2,475,000 

กิจกรรมหลัก 2.26 
เสริ มหนุนกลไก เครื อ ข่ายทางสั งคม 
เพ่ือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 

 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี 

540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 2,700,000 

กิจกรรมหลัก 2.27 
ส่ ง เสริ มชุ มชนคุณธรรมน้อมนําหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 

 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี 

1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 5,100,000 

กิจกรรมหลัก 2.28 
โครงการ“พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2566” 

 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 

กิจกรรมหลัก 2.29 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์
ฟ้ื น ฟู ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ร ะ เ พ ณี 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
กิจกรรม ปู่ – ย่า สอนหลาน สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน จังหวัดอุดรธานี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

รวมท้ังส้ิน*    493,001,254 493,001,254 493,001,254 3,078,001,254 478,001,254 5,035,006,270 

************************************ 
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    ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน 

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X) 

/แผน
แม่บทฯ

(Y) 

แหล่ง 
งปม. 
 

หน่วย
ดําเนินการ 

 
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570 

แผนงานท่ี 1 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้ํา ท้ังท่ี
มีอยู่เดิม และ/หรือ พัฒนาเพ่ิมข้ึนเพ่ือ
การใช้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

 

        

โครงการสําคัญท่ี 1 
โครงการกําจัดพืชน้ําต่างถ่ินท่ีรุกราน
ระบบนิเวศในแหล่งน้ําธรรมชาติ 

X :5 
Y:19 

  15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 75,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 1.1 
กําจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรบริเวณหนอง
หานกุมภวาปี 

 

1 โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษา
กุมภวาปี 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 1.2 
โครงการขุดลอกและฟ้ืนฟูพัฒนาแหล่งน้ํา  

1 สํานักงาน
ทรัพยากรน้ํา
ภาค 3  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

โครงการสําคัญท่ี 2  
โครงการ พัฒนาน้ํ าบาดาลน้ํ า เ พ่ื อ
การเกษตร น้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคน้ํา
เพ่ือส่ิงแวดล้อม และน้ําเพ่ือการพัฒนา
ด้ าน เศรษฐ กิจ  เ พ่ื อการ ใ ช้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน 

X :5 
Y:19 

  2,077,579,000 2,081,379,000 2,086,379,000 2,091,379,000 2,081,379,000 10,418,095,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.1 
เจาะบ่อบาดาล  

1 สํานักงาน
ทรัพยากรน้ํา
บาดาล เขต 10 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.2 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายน้ํา
ชุมชน 

 
1 สํานักงาน

ทรัพยากรน้ํา
บาดาล เขต 10 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.3  
ปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายน้ํา 
ในแปลงเกษตร 

 
1 สํานักงาน

ทรัพยากรน้ํา
บาดาล เขต 10 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.4 
 โครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร
แปลงใหญ่ (สํารวจและพัฒนาแหล่งน้ํา
บาดาลพร้อมระบบกระจายน้ํา) 

 

2 สํานักงาน
ทรัพยากรน้ํา
บาดาล เขต 10 

294,864,800 294,864,800 294,864,800 294,864,800 294,864,800 1,474,324,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.5 
โครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือความม่ันคง
ระดับชุมชน (สํารวจและพัฒนาแหล่งน้ํา
บาดาลพร้อมระบบกระจายน้ํา) 

 

2 สํานักงาน
ทรัพยากรน้ํา
บาดาล เขต 10 

57,321,000 57,321,000 57,321,000 57,321,000 57,321,000 286,605,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.6 
 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพัฒนาแหล่งน้ํา
และบริหารจัดการน้ําจํานวน  11 แห่ง 

 
2 สํานักงาน

ทรัพยากรน้ํา
ภาค 3 

238,807,900 238,807,900 238,807,900 238,807,900 238,807,900 1,194,039,500 

กิจกรรมหลักท่ี 2.7 
 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบกระจายน้ํา จํานวน  5 แห่ง 

 
2 สํานักงาน

ทรัพยากรน้ํา
ภาค 3 

11,357,600 11,357,600 11,357,600 11,357,600 11,357,600 56,788,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.8 
การลดของเสียในแหล่งน้ํ าวิกฤติและ
จัดการคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําหลัก 

 
2 สํานักงาน

สิ่งแวดล้อมภาค 
ที่ 9 (อุดรธานี) 

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 10,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.9 
การ พัฒนาคุณภาพแหล่ งน้ํ า ดิบ เ พ่ือ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
2 สํานักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคที่ 
9 (อุดรธานี) 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.10 
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
ในแหล่งน้ําผิวดิน 

 
2 สํานักงาน

สิ่งแวดล้อมภาค 
ที่ 9 (อุดรธานี) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X) 

/แผน
แม่บทฯ

(Y) 

แหล่ง 
งปม. 
 

หน่วย
ดําเนินการ 
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กิจกรรมหลักท่ี 2.11 
การส่ง เสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ   

 

2 สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค
ที่ 9 (อุดรธานี) 
 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 3,250,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.12 
การยกระดับศักยภาพชุมชนสู่ สั งคม 
ทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

 
2 สํานักงาน

สิ่งแวดล้อมภาค 
ที่ 9 (อุดรธานี) 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 3,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.13 
ผลผลิตการจัดการน้ําชลประทาน  

2 โครงการส่งน้ํา 
และบํารุงรักษา 
กุมภวาปี 

38,903,000 38,903,000 38,903,000 38,903,000 38,903,000 194,515,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.14 
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ํา
ชลประทาน 

 
2 โครงการส่งน้ํา 

และบํารุงรักษา 
กุมภวาปี 

78,220,700 78,220,700 78,220,700 78,220,700 78,220,700 391,103,500 

กิจกรรมหลักท่ี 2.15 
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน  

2 โครงการส่งน้ํา 
และบํารุงรักษา 
กุมภวาปี 

413,443,000 413,443,000 413,443,000 413,443,000 413,443,000 2,067,215,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.16 
โครงการจัดหาแหล่งน้ําและเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 

 
2 โครงการส่งน้ํา 

และบํารุงรักษา 
กุมภวาปี 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.17 
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา  

2 โครงการส่งน้ํา 
และบํารุงรักษา 
กุมภวาปี 

755,611,000 755,611,000 755,611,000 755,611,000 755,611,000 3,778,055,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.18 
โครงการจัดหาแล้ งน้ํ าและเ พ่ิม พ้ืนที่
ชลประทาน 

 
2 โครงการ

ชลประทาน
อุดรธานี 

60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 300,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.19 
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา 
 

 
2 โครงการ

ชลประทาน
อุดรธานี 

20,000,000 25,000,000 25,000,000 30,000,000 20,000,000 120,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.20 
โครงการสนับสนุนการบิรหารจัดการน้ํา
และงานชลประทาน 

 
2 โครงการ

ชลประทาน
อุดรธานี 

15,000,000 20,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 110,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.21 
ปรับปรุงถนนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ํา
กุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี   

 

1 โครงการ
ชลประทาน
อุดรธานี 

6,200,000     6,200,000 

แผนงานท่ี 2  
อนุ รัก ษ์  ฟ้ื น ฟู  เ พ่ิม พ้ืน ท่ี สี เ ขี ยวใ ห้
สมบูรณ์ 

 
        

 โครงการสําคัญท่ี 3 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียว 
 

X :5 
Y:18 
 

  24,894,252 29,118,000 29,118,000 29,118,000 29,118,000 141,366,252 

กิจกรรมหลักท่ี 1  
โ ค ร งการ ส่ ง เ ส ริ มคุ้ มค ร อง พ้ื นที่ ป่ า
ธรรมชาติ 

 
  13,435,552 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 77,435,552 

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการ
ป้องกันไฟป่า ควบคุมหมอกควัน และฝุ่น 
PM 2.5 
 
 

 

1 สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้
ที่ 6 (อุดรธานี) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 
โ ค ร งกา ร จั ดทํ า แน ว กัน ไฟ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ศักยภาพการป้องกันพ้ืนที่ป่าธรรมชาติให้
คงความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 

 

1 สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้
ที่ 6 (อุดรธานี) 

1,028,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 9,028,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X) 

/แผน
แม่บทฯ

(Y) 

แหล่ง 
งปม. 
 

หน่วย
ดําเนินการ 
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กิจกรรมย่อยท่ี 1.3 
โครงการซ่อมแซมอาคารบริการ
นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ํา
โสม (เตรียมการ) 

 

1 อุทยานแห่งชาติ
นายูง-น้ําโสม 
(เตรียมการ) 

851,512 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,851,512 

กิจกรรม ย่อย ท่ี  1 .4  โ ค ร งการ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพงานด้านป้องกันไม้พะยูงและ
ไม้ มีค่ า  งานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 
(Smart Patrol) ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

1 อุทยานแห่งชาติ
นายูง-น้ําโสม 
(เตรียมการ) 
 

6,384,840 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 34,384,840 

กิจกรรมย่อยท่ี 1.5 
โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ําโสม 
(เตรียมการ) 

 

1 อุทยานแห่งชาติ
นายูง-น้ําโสม 
(เตรียมการ) 
 

3,171,200 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 19,171,200 

กิจกรรมหลักท่ี 2 โครงการส่งเสริมเพ่ิม
พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 

   4,620,700 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 24,620,700 

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 
โครงการเสริมสร้างความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าป่าชุมชน ตามแนว
พระราชดําริ 

 1 สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้
ที่ 6 (อุดรธานี) 

620,700 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,620,700 

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

 1 ศูนย์ป่าไม้
อุดรธานี 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 3 โครงการส่งเสริมเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองและชนบท 

   6,838,000 8,118,000 8,118,000 8,118,000 8,118,000 39,310,000 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 
การเพาะชํากล้าไม้ใหญ่และกล้าหวายเพ่ือ
แจกจ่ายประชาชนและใช้สนับสนุนใน
โครงการปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่า
ต้นน้ํา ป่าชายเลนและป้องกันไฟในพ้ืนที่
จังหวัดอุดรธานี 

 1 โครงการพัฒนา
พ้ืนที่ลุ่มน้ําทอน 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
จังหวัดอุดรธานี 
 

1,360,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 9,360,000 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 
โครงการเพาะชํากล้าไม้ใหญ่และกล้า
หวายเ พ่ือแจกจ่ายประชาชนและใช้
สนับสนุนในโครงการปลูกป่าเพ่ือการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา ป่าชายเลนและ
ป้องกันไฟในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี 

 1 โครงการพัฒนา
พ้ืนที่ภูผาหักตาม
พระราชเสาวนีย์
จังหวัดอุดรธานี 

1,360,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 9,360,000 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.3 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชะโนด 
สวนรุกขชาติบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

 1 สวนรุกขชาติ
บ้านดุง สํานัก
บริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ 10 
(อุดรธานี) 

1,118,000 1,118,000 1,118,000 1,118,000 1,118,000 5,590,000 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.4 
ส่งเสริมการเ พ่ิมพ้ืนที่สี เ ขียวในเมือง/
ชนบท 

 1 ศูนย์ป่าไม้
อุดรธานี 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

รวมท้ังส้ิน*    2,117,473,252 2,125,497,000 2,130,497,000 2,135,497,000 2,125,497,000 10,634,461,252 
***************************** 
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     ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 : การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง ม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X) 

/แผน
แม่บทฯ

(Y) 

แหล่ง  
งปม. 
 

หน่วย
ดําเนินการ 

 
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570 

แผนงานท่ี 1   
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

         

โครงการสําคัญท่ี 1โครงการอุดรเมือง
อัจฉริยะปลอดภัย (Udon Smart & 
Safety 

X : 1 
Y:1 

1 สนง.ตํารวจภูธร
จังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
อุดรธานี 

100,884,400 13,520,000 13,520,000 13,520,000 13,520,000 154,964,400 

กิจกรรมหลักท่ี 1 
โครงการการ พัฒนาและ ดูแลระบบ
แพลตฟอร์มบริหารจัดการความปลอดภัย
สาธารณะดิจิทัล 

 1 สํานักงาน
ตํารวจภูธร
จังหวัดอุดรธานี 

100,000,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 150,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการ
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน 

 1 สํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด 

650,000 750,000 750,000 750,000 750,000 3,650,000 

กิจกรรมหลักท่ี 3 
โครงการการขับเคลื่อนแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี 

 1 สํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
อุดรธานี 

145,900 150,000 150,000 150,000 150,000 745,900 

กิจกรรมหลักท่ี 4 
โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 1 สํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด 

88,500 120,000 120,000 120,000 120,000 568,500 

กิจกรรมหลักท่ี 5 
ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 3 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
อุดรธานี 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 

แผนงานท่ี 2 การป้องกัน แก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน 

         

โครงการสําคัญท่ี 2 โครงการการบูรณา
การเพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน (Udonthani 
Safe Community)  : อุดรปลอดภัย 

X : 1 
Y:1 

1 - สํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด 
- เรือนจํากลาง 
- สํานักงานคุม
ประพฤติฯ 

11,075,500 3,198,600 21,644,500 1,938,800 1,825,100 39,682,500 

กิจกรรมหลักท่ี 1 
บูรณาการเพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน(Udonthani Safe 
Community) 

 1 สํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด 

865,000 951,500 1,038,000 1,124,500 1,211,000 5,190,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2 
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนม่ันคง 
ปลอดภัยด้วยเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฏีใหม่ 

 1 เรือนจํากลาง
อุดรธานี 

9,604,000 1,640,600 20,000,000 207,800 7,600 31,460,000 

กิจกรรมหลักท่ี 3 
บูรณาการเครือข่ายครอบครัวและชุมชน
เพ่ือป้องกันการกระทําผิดซ้ํา 

 1 สํานักงานคุม
ประพฤติ
อุดรธานี 

606,500 606,500 606,500 606,500 606,500 3,032,500 

แผนงานท่ี 3การเสริมสร้ างสังคมให้
เข้มแข็ง ม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

         

โครงการสําคัญท่ี 3 โครงการการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 
ป้องกันปราบปรามยาเสพติดและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน อุดรธานี 

X : 1 
Y:1 

1  8,507,200 8,507,200 8,507,200 8,507,200 8,507,200 42,536,000 

กิจกรรมหลักท่ี 1 
เพ่ิมสมรรถนะชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) เ พ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

 1 ที่ทําการปกครอง
จังหวัดอุดรธานี 
 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 4,500,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(X) 

/แผน
แม่บทฯ

(Y) 

แหล่ง  
งปม. 
 

หน่วย
ดําเนินการ 

 
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570 

กิจกรรมหลักท่ี 2 
ชุดปฏิบัติการ“สีหราชพิทักษ์ราษฎร์” 
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยความม่ังคง
ภายใน  และความปลอด ภัย ในชี วิ ต 
และทรัพย์สินของประชาชน 

 1 ที่ทําการปกครอง
จังหวัดอุดรธานี 
 

787,700 787,700 787,700 787,700 787,700 3,938,500 

กิจกรรมหลักท่ี 3 
สร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และ
ผู้ มี ส่ วนเ ก่ียวข้องในการรั กษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน 

 1 ที่ทําการปกครอง
จังหวัดอุดรธานี 
 

1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 6,200,000 

กิจกรรมหลักท่ี 4 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
จัดระเบียบสังคม 

 1 ที่ทําการปกครอง
จังหวัดอุดรธานี 

1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 6,600,000 

กิจกรรมหลักท่ี 5 
ฝึกจัดต้ังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(อส.สํารอง) เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

 1 ที่ทําการปกครอง
จังหวัดอุดรธานี 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 6 
การเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม 
และการฝึกอาชีพให้แก่การบําบัดฟ้ืนฟู
บําบัดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด  
และระบบต้องโทษ ในเรือนจํา 

 1 1.ที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
อุดรธานี 
2.สํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
อุดรธานี 

384,500 384,500 384,500 384,500 384,500 1,922,500 

กิจกรรมหลักท่ี 7 
เพ่ิมประสิทธิภาพกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
สมาชิก อส. เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

 1 ที่ทําการปกครอง
จังหวัดอุดรธานี 
 

937,500 937,500 937,500 937,500 937,500 4,687,500 

กิจกรรมหลักท่ี 8 
เพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฝ่าย
ปกครอง,ตํารวจ,สาธารณสุขอําเภอ,ผู้นํา
หมู่บ้าน/ชุมชน, อสม. ฯลฯ) มีความรู้ 
ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยจิต
เวชจากการใช้ยาเสพติด 

 1 ปกครองจังหวัด 
สาธารณสุข 
ตํารวจ 

937,500 937,500 937,500 937,500 937,500 4,687,500 

- รวมท้ังส้ิน*    120,467,100 25,225,800 43,671,700 23,966,000 23,852,300 237,182,900 

**********************************
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

        แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ(ProjectBrief)ของโครงการสําคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

      ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 :  การลงทุนการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
                                    ในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการสําคัญ โครงการอุดรธานีเมืองอัจฉริยะ   
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาระบบดิจิทัลและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลระบบสารสนเทศ และบุคลากร เพ่ือรองรับอุดรธานีเมือง

อัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  

4. หลักการและเหตุผล จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) ท่ีมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทย
เป็นประเทศท่ีมีความม่ังคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจากกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี13เ พ่ือมุ่งพลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่าสังคมเดินหน้า 
อย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติท่ีว่า “ประเทศชาติม่ันคง 
ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม สุ ข  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พั ฒ น า อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  สั ง ค ม เ ป็ น ธ ร ร ม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ซ่ึงประกอบด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
จํานวน 23 ฉบับ ซ่ึงเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมาย
ตามเป้าท่ีวางไว้ในปี 2580 และจากห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยภายใต้แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(06) พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ,(07) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล, (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ และ (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ,(16) เศรษฐกิจฐานรากท่ีถือได้ว่าเป็นกลไกสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ท้ังในมิติของการสร้างรายได้ และยังเป็นกลไกสําคัญในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนของประเทศ โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทย
ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ท่ีก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ท้ังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับเวทีการค้าโลกได้ ซ่ึงสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
นอกจากการพัฒนาและเสริมสร้างในด้านประเด็นของผู้ประกอบการแล้ว การจัดทํา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (BigData)และเมืองอัจฉริยะก็ถือเป็นหนึ่งในกลไกสําคัญท่ีจะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างขีดความสามารถและพัฒนาผู้ประกอบในด้านการค้าการ
ลงทุน เพราะการจัดทําฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ถือเป็นตัวช่วยในเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวน
ปริมาณมหาศาลขององค์กรเพ่ือท่ีจะนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคการ
ลงทุนด้านต่างๆ เช่น ภาคการลงทุนด้านธุรกิจ  ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าการตลาด 
หรือภาคการเกษตร ก็ล้วนแต่ต้องมีการจัดทําระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือนําข้อมูล
เหล่านั้นมาประเมิน วิเคราะห์ และพัฒนาเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิผล เพ่ือมุ่งไปสู่
เป้าหมายของการเป็นแหล่งการค้าการลงทุนและระบบโลจิสติกส์ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ํา
โขงและยังมุ่งไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต 
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จังหวัดอุดรธานี มีเขตการปกครอง 20 อําเภอ 156 ตําบล 1,900 หมู่บ้าน มีผลิตภัณฑ์ 
การค้าการลงทุน จัดอยู่ในลําดับท่ี 3 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
1 และเป็นลําดับท่ี 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลําดับท่ี 54 ของประเทศ 
รายได้หลักของจังหวัดอุดรธานี มีรายได้มาจากการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะรายได้
จากการค้าปลีก รายได้ลําดับท่ีสองมาจากสินค้าการเกษตรประกอบด้วย ข้าว อ้อย มัน
สําปะหลัง พืชผัก สมุนไพร ยางพารา นอกจากนั้นจังหวัดยังมีศูนย์รวบรวมและการ
กระจายสินค้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม ปัญหาท่ีสําคัญ 
คือการขาดกลไกท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลท่ีใช้สําหรับบริหารจัดการข้อมูล 
เพ่ือเชื่อมข้อมูลทางการค้าการลงทุนของจังหวัดท่ีถูกจัดเก็บอย่างกระจัดกระจาย 
ตามหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตจังหวัดอุดรธานีเข้าด้วยกัน จึงส่งผลให้การบริหารจัดการ
ข้อมูลขาดประสิทธิภาพ การนําข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์มาใช้อ้างอิงเพ่ือสร้างเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมข้ึนมาใหม่จึงไม่เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ข้อมูลท่ีอยู่ตามหน่วยงาน
เก่ียวกับการเกษตรต่าง ๆ มีความหลากหลาย และยิ่งนําข้อมูลของทุกหน่วยงาน 
มารวมกันแล้วจะยิ่งมีจํานวนมาก ข้อมูลจํานวนมากเหล่านั้นจะถูกเรียกว่ามหาภาค
ข้อมูล หรือ Big data โดยคุณสมบัติของมหาภาคข้อมูลจะมีข้อมูลจํานวนมาก 
(Volume) ความหลากหลายจากชนิดไฟล์ เช่น รูปภาพ วีดีโอ ข้อมูลข้อความ เป็นต้น 
(Variety) มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากการอัพเดตข้อมูลในแต่ละวัน (Velocity) 
และข้อมูลไม่มีความชัดเจน จากการไม่มีความสัมพันธ์กันของข้อมูล (Veracity) ซ่ึงหาก
มีการจัดการข้อมูลเหล่านั้นได้ ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลกลางสําหรับ
จัดเก็บข้อมูลทางการค้าการลงทุน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ท่ีสําคัญภายในจังหวัดอุดรธานีจึงเป็นประเด็นท่ีสําคัญ เนื่องจากเป็นช่องทาง 
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกมากยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้ยังสามารถนําข้อมูลจากหลากหลายแห่งมาใช้วิเคราะห์หาองค์ความรู้ใหม่ 
ท่ีจะเกิดจากข้อมูลจากท่ีอ่ืน เพ่ือการพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เช่น การนําข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้เพ่ือจัดเก็บ และบันทึกข้อมูลในระหว่างการค้าการ
ลงทุนและเศรษฐกิจ โดยเก็บทุกข้ันตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐาน
และเพ่ือติดตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ หรือการนําข้อมูลมาแยกเป็นข้ันตอนย่อย 
เพ่ือให้ง่ายแก่การนําเสนอ ซ่ึงการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการค้าการลงทุนของจังหวัด
อุดรธานี สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี นอกจากนั้นการกําหนดตําแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์ในเวทีโลกภายในวาระขับเคลื่อน Thailand 4.0 นั้น รัฐบาลได้ใช้กลไก 
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ซ่ึงถือเป็นวาระแห่งชาติ และได้มอบหมาย
ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมโดยมีส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มีเป้าหมายการขับเคลื่อน
เป็นการพัฒนาเมืองเพ่ือการอยู่อาศัยในอนาคต โดยคํานึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม อาศัยดิจิทัลเทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการ 
และตรวจสอบให้เมืองมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย สร้างคุณภาพชีวิตท่ี
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ดี ปลอดภัย ไม่มีอาชญากรรม และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีการพัฒนาอยู่เสมอ 
สําหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม สามารถตอบสนองความต้องการตามบริบทและ
ศักยภาพของเมืองท่ีต้องการการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีให้สอดรับกับเป้าหมายการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะของรัฐบาลท่ีมุ่งนําเครื่องมือการบริหารจัดการและเทคโนโลยีเข้ามา
เพ่ือลดทอนข้อจํากัดและเพ่ิมขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของภาครัฐ
จําเป็นต้องมีแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะโดยมีแนวคิดท่ีสําคัญคือการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาบนพ้ืนฐานของข้อจํากัดและสภาพเฉพาะของแต่ละพ้ืนท่ี 
(Area-basedDevelopment) เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปในแนวทางท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาจริงท่ีพ้ืนท่ีกําลังเผชิญ เพ่ือผลักดันให้จังหวัดอุดรธานี
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นจังหวัดอัจฉริยะได้อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และเง่ือนไขเฉพาะของพ้ืนท่ียกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือวางรากฐานด้านดิจิทัลท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ 
   ท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
   จังหวัดอุดรธานี 
4. เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการด้านการค้าการลงทุนในเขตจังหวัดอุดรธานีให้มี 
   ประสิทธิภาพสูงสุด 
5. เพ่ือสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  
    และช่วยแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 
    ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
6. เพ่ือให้ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดอุดรธานีสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีเก่ียวกับการค้า 
   การลงทุนเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง และสังคม 
7. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเข้าสู่การการขยายตัวของเมืองและชุมชน 

6.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

ประเด็นหลักท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล  
1. ระดับ TIER ของศูนย์ข้อมูล 
2. ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 
3. ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการจราจรของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 
4. จํานวนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ 
5. จํานวนสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ 
6. จํานวนสถานีควบคุมประตูระบายน้ําอัจฉริยะ 
7. จํานวนถังขยะอัจฉริยะ 
8. อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและสาขาค้าส่ง/ค้าปลีก มากกว่าร้อยละ 5 
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ประเด็นหลักท่ี 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาทักษะและ
ขีดความสามารถท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 
1. จํานวนคนท่ีผ่านการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 
2. จํานวนห้องเรียนอัจฉริยะSmartClassroom 
3. จํานวนวิชาท่ีเปิดใหม่ในบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหาชน 
4. จํานวนคนท่ีผ่านการอบรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้และความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. จํานวนคนท่ีผ่านการอบรมการส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
6. จํานวนพ้ืนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมในลักษณะเมคเกอร์สเปซ 
   และโคเวิร์คก่ิงสเปซ (Maker&Co-workingspace) 
7. จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันนวัตกรรม 
8. จํานวนผู้ท่ีผ่านการอบรมการผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพระดับชุมชน 
9. จํานวนผู้ท่ีผ่านการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
10. จํานวนนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ 
11. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครอบครัวท่ีใช้บริการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพ 
     ชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ 
12. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนต่อการพัฒนาระบบช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉิน 
13. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีโดยสารด้วยรถสาธารณะ 
14. จํานวนรถโดยสารสาธารณะท่ีเข้าร่วมโครงการยกระดับรถโดยสารสาธารณะและ 
     การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
15. จํานวนรถท่ีเข้าร่วมโครงการยกระดับรถรับส่งนักเรียนอัจฉริยะและการพัฒนา    
     ระบบบริหารจัดการ 
 

ประเด็นหลักท่ี 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือบริหารจัด
การเมืองอัจฉริยะ 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการท่องเท่ียวภายในจังหวัดอุดรธานี 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าการลงทุนภายในจังหวัดอุดรธานี 
3. จํานวนชุดข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม 
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการตลาดออนไลน์ท่ีซ้ือขายผ่าน UDON Card 
5. จํานวนชุดข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์และออกรายงานเชิงสารสนเทศ 

7. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  เขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 
8. กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบดิจิทัลและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 
 
งบประมาณ 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
1.1.1 โครงการติดตั้งระบบนวัตกรรมอัจฉริยะนําร่อง เพ่ือรองรับอุดรธานี เมืองอัจฉริยะ 
25,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 

1.1.2 โครงการติดตั้งศูนย์ข้อมูล จังหวัดอุดรธานี 
125,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี, วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
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8.2 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 
 
 
งบประมาณ 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 
1.2.1 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรมอัจฉริยะ 
5,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
 
1.2.2 เสริมสร้างทักษะศตวรรษท่ี 21 ให้แก่คนทุกช่วงวัย 
30,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 1.3 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ 
1.3.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศผู้ประกอบ 
10,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
1.3.2 สํารวจออกแบบและค่าก่อสร้างทํารางรถไฟบนพ้ืนท่ีของการรถไฟฯ มาถึงจุด
เช่ือมต่อรางรถไฟเข้านิคมอุตสาหรรมอุดรธานี ระยะทาง 2.802 กม. ตําบลโนนสูง  
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดยบริษัท เมือง
อุตสาหกรรมอุดรธานี จํากัดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการวางรางบริเวณ 
จุดเช่ือมต่อเข้าไปในพ้ืนท่ีของนิคมฯ ระยะทางประมาณ 1.1 กม. 
381,850,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงบํารุงทางอุดรธานี การรถไฟแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
1.3.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน LocalRoad สายสถานีรถไฟหนอง 
ตะไก้ - ทางหลวงหมายเลข 216 ตําบลโนนสูง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
771,250,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี 
 
1.3.4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือแก้ไขปัญหาจุดทางแยกท่ีเส่ียงอันตราย  
(ห้าแยกจุดตัดอันตราย) บริเวณใกล้สถานีรถไฟหนองตะไก้เช่ือมต่อกับถนน  
Local Road ตําบลโนนสูง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
67,650,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี 
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งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

1.3.5 เปิดช่องทางเกาะกลางถนนพร้อมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ณ จุดเล้ียวเข้า 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี  บนถนนหมายเลข 2(ถนนมิตรภาพ)  
บริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 441+179 ทางเข้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี 
250,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
1.3.6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับมหกรรมพืชสวนโลก 
675,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
1.3.7 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.3001 แยกทล.216 - บ.หนอง 
สร้างไพร อ.เมือง จ.อุดรธานี 
150,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
1.3.8 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.2049แยกทล.22 - บ.สามพร้าว  
อ.เมือง จ.อุดรธานี 
250,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
1.3.9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.4081 แยกทล.2410 - บ.นาบัว  
อ.เมือง จ.อุดรธานี 
250,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
1.3.10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.3090 แยกทล.210 - บ.บ่อน้ําฝ่ังขวา 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 
250,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

1.3.11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.3091 แยกทล.210 - บ.บ่อน้ําฝ่ังซ้าย  
อ.เมือง จ.อุดรธานี 
150,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.12 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.4070 แยกทล.2313 - บ.หลุบหวาย  
อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 
100,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.13 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย นภ.4004 แยกทล.2097-บ.ท่าล่ี 
(ตอนอุดรธานี) อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 
30,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.14 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.4010 แยกทล.2348-บ.เท่อเล่อ  
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
150,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.15 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.4013 แยกทล.2376 - บ.นาตูม อ.นายูง จ.อุดรธานี 
200,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.16 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.4018 แยกทล.2021-บ.กุดจับ อ.นายูง จ.อุดรธานี 
170,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.17 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.4023 แยกทล.2348-บ.น้ําโสม  
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 
100,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

1.3.18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.4048 แยกทล.2263 - บ.แหลมทอง
พัฒนา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
150,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.19 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.7087แยกทช.อด.4013-บ.โนนทอง 
อ.นายูง จ.อุดรธานี 
150,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.20 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.2003 แยกทล.22-บ.อ้อมกอ 
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
210,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.21 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.4027แยกทล.2329-บ.ทุ่งม่วงอ.เพ็ญ 
จ.อุดรธานี 
150,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.22 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.4036 แยกทล.2270-บ.ศรีสุทโธ 
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
150,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.23 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.4066 แยกทล.2312-บ.โพนทัน 
อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 
175,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.24 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายอด.1080 แยกทล.2-บ.เพ็ญ อ.เพ็ญ  
จ.อุดรธานี 
200,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

1.3.25 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.4085แยกทล.2318-บ.ผักแว่น  
อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 
190,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.26 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย สน.2040 แยกทล.22-บ.คําน้อย  
(ตอนอุดรธานี)อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 
150,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.27 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.4042 แยกทล.2023-บ.หนองเรืออ.
วังสามหมอ จ.อุดรธานี 
200,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

1.3.28 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.4056 แยกทล.2350-บ.โนนม่วง 
อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 
180,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.29 โครงการปรับปรุ งถนนลาดยางสาย อด.1065 แยกทล.2-บ. ท่ายม  
อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 
150,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.30 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.7088 แยกทล.227-บ.นาตาด  
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 
190,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.31 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย กส.4034 แยกทล.2253-บ.คําไฮ(ตอนอุดรธานี)  
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 
150,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

1.3.32 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร ทล.
2096 ตอน บ้านดุง - หนองกา กม.55+600 - กม.59+500 
55,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.33 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร 
ทล.2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี กม.23+000 – 25+000 
45,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.34 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร  
ทล.2022 ตอน นิคม - บ้านดุง กม.35+500 - กม.40+300 
55,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.35 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร  
ทล.2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ กม.39+600 - กม.44+500 
55,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.36 ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรและเพ่ิมอุปกรณ์อํานวยความ
ปลอดภัยทางถนน ทล.2023 ตอน น้ําฆ้อง - ศรีธาตุ กม.8+700 -กม.11+000 
40,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.37 ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรและเพ่ิมอุปกรณ์อํานวยความ
ปลอดภัยทางถนน ทล.2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้า กม.0+436-กม.2+500 
60,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.38ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรและเพ่ิมอุปกรณ์ 
อํานวยความปลอดภัยทางถนน ทล.2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี กม.1+100 - 
กม.3+700 
75,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 

1.3.39 ขยายช่องจราจรจาก2ช่องจราจรเป็น4 ช่องจราจรและเพ่ิมอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย
ทางถนน ทล.2410 ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย กม.12+700 - กม.14+700 
80,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.40 ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรและเพ่ิมอุปกรณ์ 
อํานวยความปลอดภัยทางถนน ทล.2410 ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย กม.14+700 
- กม.16+700 
80,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.41 ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรและเพ่ิมอุปกรณ์อํานวย 
ความปลอดภัยทางถนน ทล.2023 ตอน น้ําฆ้อง - ศรีธาตุ กม.5+000 - กม.7+300 
90,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.42 ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรและเพ่ิมอุปกรณ์ 
อํานวยความปลอดภัยทางถนน ทล.2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี กม.15+600 
- กม.18+700 
90,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.43 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร เป็น ข้างละ2.50 เมตร 
ทล.2092 ตอน เหล่าอุดม- บ้านท่าห้วยหลัว กม.0+000-กม.6+000 
90,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.44 ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรและเพ่ิมอุปกรณ์อํานวยความ
ปลอดภัยทางถนน ทล.2023 ตอน น้ําฆ้อง - ศรีธาตุ กม.1+800 - กม.5+000 
120,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

1.3.45 ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรและขยายไหล่ทาง 
จาก 1.00 เมตร เป็น 2.50 เมตร เพ่ิมอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยทางถนน  
ทล.2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี กม.18+500-กม.23+000 
120,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.46 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร 
ทล.2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ กม.0+000- กม.8+000 
60,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.47 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 1.00เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร 
ทล.2410 ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย กม.18+000- กม.23+173 
80,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.48 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร 
ทล.2022 ตอน นิคม - บ้านดุง กม.24+000- กม.29+550 
80,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.49 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร 
ทล.2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้า กม.13+500- กม.18+500 
75,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.50 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร 
ทล.2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้า กม.2+500- กม.7+500 
75,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.51 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร 
ทล.2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี กม.27+000- กม.33+200 
90,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

1.3.52 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตร และก่อสรา้งระบบ
ระบายน้าํ ทล.2023 ตอน น้าํฆ้อง - ศรธีาต ุกม.30+400 –กม.36+614 
90,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.53 ขยายไหล่ทางจากไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เป็น ข้างละ 2.50 เมตรทล.
2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ กม.48+000- กม.59+620 (เป็นช่วงๆ) 
120,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.54 งานยกระดับมาตรฐานทางและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านดุง - หนองกา ช่วง กม.60+500 - 
กม.61+500 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
30,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.55 สนับสนุนไฟฟ้าแสงสว่างบนเส้นทางสู่แหล่งท่องเท่ียว เพ่ือสนับสนุนและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจแหล่งท่องเท่ียว บนทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม- บ้านดุง 
ช่วง กม.14+000 - กม.25+000 (เป็นช่วงๆ) ตําบลเพ็ญ, ตําบลสุมเส้า อําเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี 
3,990,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.56 สนับสนุนงานติดตั้ งไฟสัญญาณจราจรบนเส้นทางสู่แหล่งท่องเท่ียว  
เพ่ือสนับสนุนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจแหล่งท่องเท่ียว บนทางหลวงหมายเลข 22  
ตอน หนองขาม - หนองหาน ช่วง กม.5+800 บริเวณจุดกลับรถ ตําบลหนองบัว , 
ตําบลหนองขอนกว้าง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
2,500,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 

1.3.57 สนับสนุนไฟฟ้าแสงสว่างบนเส้นทางสู่แหล่งท่องเท่ียว เพ่ือสนับสนุนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
แหล่งท่องเท่ียว บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ช่วง กม.5+000 - กม.
35+000 (เป็นช่วงๆ) ระหว่าง ตําบลหนองขอนกว้าง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จนถึง  
ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
3,390,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2 (หนองหาน) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
1.3.58 โครงการก่อสร้างทางหลวงจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6ช่องจราจร ผิวทาง
คอนกรีตทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านทิศใต้  
ช่วง กม.1+200–กม.8+934 
500,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
1.3.59 โครงการขยายไหล่ทางขยายคันทางเดิมจาก 9.00 เมตร เป็น 12.00 เมตร  
ทางหลวงหมายเลข 2316 ตอน ท่ายม - บ้านเหล่า ช่วง กม.42+155– กม.58+405 
200,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
1.3.60 โครงการขยายไหล่ทางขยายคันทางเดิมจาก 9.00 เมตร เป็น 12.00 เมตร  
และก่อสร้างทางหลวงจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ช่วงชุมชนและช่วงท่ีต้อง
การเพ่ิมความสะดวกและปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน อ. บ้านผือ- 
อ.น้ําโสม ช่วง กม14+850– กม.40+000 
250,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
1.3.61 โครงการขยายไหล่ทางขยายคันทางเดิมจาก 7.00 เมตร เป็น 12.00 เมตร  
บนทางหลวงหมายเลข 2097ตอน 0200 ตอนหนองแวง–ข้าวสาร ช่วง กม.31+500 - กม.42+397 
90,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

1.3.62 โครงการก่อสร้างขยายคันทางเดิมจาก 9.00 เมตร เป็น 12.00 เมตร  บนทางหลวง 
หมายเลข 2098  ตอน 0100  ตอน บ้านผือ–ข้าวสาร ช่วง กม. 0+000 - กม.13+616 
120,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.63 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง บนทางหลวงหมายเลข2316 ตอน 0102  
ตอน ท่ายม-บ้านเหล่า ช่วง กม.25+000 - กม.42+155 
120,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.64 พัฒนาทางหลวงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน12100  กิจกรรม
ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2  ตอนควบคุม 0601 
ตอน โนนสะอาด–อุดรธานี ระหว่าง กม.440+957 - กม.441+370 
9,400,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

1.3.65 ก่อสร้างถนนภายในเขตจังหวัดอุดรธานีเพ่ือการคมนาคม 
2,000,000,000 บาท (งบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
อําเภอทุกอําเภอ 
 

1.3.66 การวางรางภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีจากชุดเช่ือมต่อของ
สถานีรถไฟหนองตะไก้เข้าไปในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมฯ ระยะทาง 1.1 กม. 
181,190,000 บาท (งบภาคเอกชน) 
บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานีจํากัด 
แขวงบํารุงทางอุดรธานี,การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 

8.4กิจกรรมหลักท่ี 1.4 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ปรับปรุงซ่อมสร้างสายทางให้ได้มาตรฐาน ปีละ 22 สายทาง 
1,500,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

9. หน่วยงานดําเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี , วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานี,แขวงบํารุงทางอุดรธานี,การรถไฟแห่งประเทศไทย,แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธานี,สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี,แขวงทางหลวง
อุดรธานีท่ี 1,แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2(หนองหาน),องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี,บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานีจํากัด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
10. ระยะเวลาในการดําเนิน
โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 5,494,280,000บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
5,595,750,000บาท (งบกระทรวง/กรม) 
2,000,000,000 บาท (งบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
181,190,000 บาท (งบภาคเอกชน) 
รวมท้ังส้ิน 13,271,220,000 บาท 
 

12.ผลผลิต (Output) ได้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบดิจิตอล เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ 
13.ผลลัพธ์จากการดําเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. สถานประกอบการท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถใช้ระบบได้อย่าง 
   ยั่งยืนและสามารถเป็นพ่ีเลี้ยงในการขยายองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สถาน 
   ประกอบการอ่ืน 
2. พลเมืองอัจฉริยะ มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนในการประกอบอาชีพ อยู่อาศัยอย่างปลอดภัย  
   ในสิ่งแวดล้อมท่ีดีข้ึนจากการประยุกต์ใช้ระบบอัจฉริยะในจังหวัดอุดรธานี 
3. เพ่ิมขีดความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
**************************************
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แบบ จ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 

 
         แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

       ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 :  การลงทุนการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
           ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการสําคัญ โครงการส่งเสริมยกระดับและสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและ

อาหารสู่สากล 
2. ช่ือแผนงาน ยกระดับขีดความสามารถการค้าการลงทุน 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม การพัฒนานวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพสําหรับคน

ทุกช่วงวัยและนักกีฬา 
4. หลักการและเหตุผล  จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) ท่ีมีเ ป้าหมายและวิสัยทัศน์ 

ให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความม่ังคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  
ด้วยการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจากกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13 เพ่ือมุ่งพลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคม
เดินหน้าอย่างยั่งยืน ซ่ึงประกอบด้วย 13 หมุดหมาย และยังคงน้อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญานําทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนา
ประเทศเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล และจากห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยภายใต้แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (03) ประเด็นการเกษตร ท่ีมีเป้าหมายท่ีจะยกระดับด้านการเกษตร
ของประเทศให้เป็นเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป 
เกษตรอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร เพ่ือให้สามารถสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ซ่ึงสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันและจากแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี (2566 – 2570) 
ในประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมและยกระดับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก ท่ีมุ่งพัฒนาและ
ยกระดับการเกษตรด้วยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรต้ังแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา และขยายผลลงสู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานรากสร้าง
รายได้ สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ําของเกษตรกรในพ้ืนท่ีอย่างท่ัวถึง และมุ่งสู่การรองรับการ
เจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และเพ่ือมุ่งสู่การ
เป็นเมืองแห่ง Food Valley ในอนาคต 
 จังหวัดอุดรธานี มีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ประมาณ 150 แปลง ในพ้ืนท่ี 20 อําเภอ 
มีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ประมาณ 15 แห่ง ผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีสําคัญ ประกอบด้วย ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง พืชผัก สมุนไพร ยางพารา 
มะม่วง กล้วย ไม้ดอกไม้ประดับ โค กระบือ และปลา ผลผลิตส่วนใหญ่เกษตรกร 
จะจําหน่ายเป็นวัตถุดิบโดยตรง ส่งผลให้ได้ราคาตํ่า และปัจจุบันยังพบว่าเกษตรกรยังทํา
การเกษตรในพ้ืนท่ีมากแต่ยังได้ผลผลิตน้อย การนําผลผลิตมาผ่านกระบวนการแปรรูป 
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เพ่ือเพ่ิมมูลค่ายังมีส่วนน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรท่ีได้ ทําให้
เกษตรกรยังมีรายได้น้อย ต้นทุนการผลิตสูงไม่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง และไม่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ซ่ึงปัญหาหลักท่ีสําคัญ คือ เกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการผลิตและแปรรูป ต้ังแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา 
ผลผลิตบางชนิดต้องพ่ึงพาราคาจากโรงงานซ่ึงมีราคาตํ่า เป็นหนี้สินไม่มีท่ีสิ้นสุด และต้องใช้
สารเคมีในการเพาะปลูกมาก เช่น อ้อย ข้าว และมันสําปะหลัง ผลผลิตบางอย่างต้องนําเข้า
จากนอกพ้ืนท่ีเพ่ือทําการแปรรูป เช่น ปลา ทําให้มีต้นทุนวัตถุดิบท่ีนํามาใช้ในการแปรรูปสูง 
อาหารท่ีนํามาเลี้ยงสัตว์มีต้นทุนสูงและคุณภาพตํ่า ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง 
ระบบการบริหารจัดการน้ําและพลังงานยังไม่มีการนําเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้
เท่าท่ีควร ผลผลิตไม่สามารถผลิตได้ต่อเนื่องตลอดท้ังปี ท้ังท่ีผลผลิตบางชนิดมีความต้องการของ
ตลาดในพ้ืนท่ีสูงมาก เช่น ผักปลอดภัยมูลค่าสูง อีกท้ังกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการยัง
ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ เนื่องจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิต 
มีราคาแพงไม่เหมาะสมกับปริมาณการผลิตในพ้ืนท่ี และเครื่องจักรบางชนิดต้องนําเข้าจาก
ต่างประเทศ ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงได้ ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการผลิตและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ท่ีได้ ขาดความต่อเนื่อง สิ้นเปลืองแรงงานคน และผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
อาหารและยา (อย.) หรือมาตรฐานอาหารสากล ทําให้ไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง และวัสดุเหลือท้ิงจาก
ผลผลิตทางการเกษตรก็ยังไม่นํามาใช้ประโยชน์เท่าท่ีควร ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงมีความ
จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพลิกโฉมรูปแบบการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของ
กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานีใหม่แบบครบวงจร ภายใต้การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี โดยการนําระบบเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า เพ่ือให้เกิดการทรัพยากรแบบคุ้มค่า ยั่งยืน และเกิดต้นแบบการการพัฒนา
และยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากท่ีสามารถลดความเหลื่อมล้ําให้กับกลุ่มเกษตรกรได้
อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน เกิดชุมชน
นวัตกรรม สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ และรองรับการเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารปลอดภัยในภูมิภาค 
 ดั งนั้ น  ก า ร พัฒนา ด้ านการ เกษตร โดยกระทรว ง เ กษตรและสหกร ณ์  
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายท้ังระบบของจังหวัดอุดรธานี จึงได้ดําเนินโครงการยกระดับ
สินค้าเกษตรแปรรูป และเกษตรอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ การวิจัย และเกษตรอัจฉริยะ สู่การเป็นเมืองแห่ง FoodValley เพ่ือ
บูรณาการการทํางาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีได้จาก
โครงการให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี เพ่ือแก้ปัญหากระบวนผลิต
และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรเป้าหมายในพ้ืนท่ี และเกิดการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมให้กับเกษตรกร อีกท้ังสร้างผู้ประกอบการราย
ใหม่ หรือ Young Smart Farmer ในจังหวัดอุดรธานีเพ่ิมข้ึน และช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ให้มีทักษะเพ่ือนําไป
ประกอบอาชีพได้ 
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5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูป และเกษตรอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล  
   ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่และเกษตรอัจฉะริยะ สําหรับกลุ่ม 
   เกษตรเป้าหมายพ้ืนท่ีแปลงใหญ่จังหวัดอุดรธานี 20 อําเภอ จํานวน 150 พ้ืนท่ี 
   แปลงใหญ่ 
2. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสู่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย  
3. เพ่ือสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้ กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในพ้ืนท่ีจังหวัด 
   อุดรธานี และช่วยแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
   โควิด–19 ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
4. เพ่ือสร้างต้นแบบชุมชนเกษตรสมัยใหม่ ตามแนวทางการพัฒนาโดยยึดหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพ่ือให้เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ และ 
   เกษตรแปรรูปร่วมกับการใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้ 

6.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

1. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในพ้ืนท่ี 20 อําเภอ ประกอบด้วย แปลงใหญ่ข้าว อ้อย  
   มันสําปะหลัง ปลา โค กระบือ แพะ มะม่วง และผัก โดยมีจํานวนเกษตรกรเข้าร่วม 
   โครงการ 2,000 ราย 
2. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จํานวน 15 แห่ง  
3. อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม มากกว่าร้อยละ 2 

7. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  1. พ้ืนท่ีแปลงใหญ่ 20 อําเภอ จํานวน 150 แปลง ประกอบด้วย อําเภอเมืองอุดรธานี  
   เพ็ญ โนนสะอาด ไชยวาน กุดจับ กุมภวาปี กู่แก้ว ทุ่งฝน นายูง น้ําโสม บ้านดุง  
   บ้านผือ ประจักษ์ศิลปาคม พิบูลย์รักษ์ วังสามหมอ ศรีธาตุ สร้างคอม หนองแสง  
   หนองวัวซอ และหนองหาน 
2. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดอุดรธานี จํานวน 15 แห่ง 
3. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงภายในจังหวัดอุดรธานี   

8. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม และพัฒนานวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพสําหรับคนทุกช่วงวัย 

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการ ส่ ง เสริ ม พัฒนาก ลุ่ม ผู้ประกอบการใน อุตสาหกรรมอาหารโดยใ ช้
เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการด้านอาหาร 
5,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.2กิจกรรมหลักท่ี 2.2 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

พัฒนานวัตกรรม 
2.2.1 ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเกษตรกร (Robot coding)  
45,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

2.2.2 ตู้ยาสมุนไพรประจําจังหวัดอุดรธานี 
45,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2.2.3 โครงการการบริหารจัดการ การวิจัย และการแปรรูป อุตสาหกรรมแมลงเพ่ือการ
ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างย่ังยืน โดยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
57,500,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.3กิจกรรมหลักท่ี 2.3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

สูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโคกล่าม – แสงอร่าม 
5,231,575 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.4กิจกรรมหลักท่ี 2.4 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ศูนย์มาตรฐานวิชาชีพสําหรับรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานแรงงานสู่สากล
85,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.5กิจกรรมหลักท่ี 2.5 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการเช่ือมโยงการค้าการลงทุนสู่เศรษฐกิจลุ่มน้ําโขง 
47,500,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.6กิจกรรมหลักท่ี 2.6 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและผู้ผลิตผ้าทอในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนสู่สากลด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
175,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.7กิจกรรมหลักท่ี 2.7 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมวิถีชีวิตลุ่มน้ําโขง 
บนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
175,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.8กิจกรรมหลักท่ี 2.8 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการ อุดรธานี เ มืองสมุนไพรและท่องเ ท่ียวเ ชิง สุขภาพ บนวิ ถี ชี วิตใหม่  
(New Normal) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
175,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.9กิจกรรมหลักท่ี 2.9 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์บน
ฐานเศรษฐกิจชีวภาพ (BCG) รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
175,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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8.10กิจกรรมหลักท่ี 2.10 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าตราสัญลักษณ์อุดรธานี 
5,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.11กิจกรรมหลักท่ี 2.11 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
5,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.12กิจกรรมหลักท่ี 2.12 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

พัฒนาสินค้าผ้าอีสาน Road show สู่สากล 
25,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.13กิจกรรมหลักท่ี 2.13 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ศูนย์บริการการค้าอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดอุดรธานี (Online Center) 
5,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.14กิจกรรมหลักท่ี 2.14 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
12,655,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

9. หน่วยงานดําเนินการ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี,วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี,สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดอุดรธานี,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,สํานักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี 

10. ระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 1,042,886,575 บาท (งบประมาณจังหวัด) 

12.ผลผลิต (Output) 1. ได้นวัตกรรมสําหรับใช้ในการแปรรูปสําหรับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีแปลงใหญ่  
   จํานวน 100 นวัตกรรม 
2. สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 
3. เกิดระบบการเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรภายในจังหวัด 
4. มีระบบการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรในชุมชนท่ีเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีและ 
   นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
5. ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับไม่น้อยกว่า 40 ผลิตภัณฑ์ 
6. เครือข่ายผู้เลี้ยงแมลงในจังหวัดอุดรธานี พัฒนาเป็นผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดความ 
   ม่ันคงทางอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
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13.ผลลัพธ์จากการดําเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. เกิดชุมชนต้นแบบเกษตรแปรรูป เกษตรมูลค่าสูง และเกษตรอัจฉริยะ 
2. ลดความเหลื่อมล้ําของคนในชุมชน 
3.เกิดการพ่ึงพาตนเองแบบยั่งยืน และเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
4.เกิดรูปแบบการพัฒนาเมืองเกษตรสมัยใหม่ท่ีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี      
5.เกิดการสร้างนวัตกรรมการใช้ทรัพยากรท้องถ่ิน มาเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  
และเศรษฐกิจของชุมชน 
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แบบ จ.1-1 

(Project Briefรายโครงการ) 
 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 :  การลงทุนการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
              ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการสําคัญ โครงการสัมมนาทางด้านการค้าและการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
2. ช่ือแผนงาน ยกระดับการค้าการลงทุน 
3. แนวทางการพัฒนา สร้างเครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย และ 

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ในระบบดิจิทัล แพลตฟอร์มเพ่ือรองรับการ จัดสัมมนาทางด้าน
การค้าการลงทุนและการท่องเท่ียว แบบออนไลน์สอดคล้องแผนแม่บท (07)โครงการ
พ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (08)ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่ (09)เศรษฐกิจพิเศษ 

4. หลักการและเหตุผล จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) ท่ีมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทย
เป็นประเทศท่ีมีความม่ังคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยท่ีประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่  สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการท่ีมีทักษะและจิตวิญาณของการ
เ ป็นผู้ ป ระกอบการ ท่ี มีความสามารถในการแ ข่ ง ขันและ มี อัตลั กษณ์ชั ด เจน  
โดยมีนวัตกรรมใน 3 ด้านคือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้า
และบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมท้ังเป็นนักการค้า 
ท่ีเข้มแข็งท่ีจะนําไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึงตลาด
ท้ังในและต่างประเทศตามระดับศักยภาพการประกอบการ โดยการสนับสนุน
ผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และแบรนด์ท่ีชัดเจน รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า 
ท่ีมีคุณภาพและมีความแตกต่างเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆในประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพการค้าการลงทุนและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ซ่ึงจังหวัดอุดรธานีมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs 
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้า ส่งเสริมข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านอาหาร สิ่งทอ สมุนไพร 
กีฬา ท่องเท่ียว ดิจิทัล และผู้ประกอบการทางสังคม ส่งเสริมการตลาดท้ังในและ
ต่างประเทศโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและระบบสารสนเทศท้ังสื่อ socialmedia แบบ 
onlineและofflineยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ การรับรองมาตรฐานการใช้/ สร้าง
ตราสัญลักษณ์สินค้าอุดรธานีและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดอุดรธานี การพัฒนาท้ังภาค
การลงทุน ภาคการเกษตร ส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยเฉพาะSMEsวิสาหกิจชุมชน เพ่ือ
กา ร เ ข้ า ถึ ง แหล่ ง เ งิ น ทุน  พัฒนาและยกระ ดับการ ท่อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง ธ ร รมชา ติ  
ธรรม วัฒนธรรม อารยะธรรม เกษตรและสุขภาพ เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวและการลงทุน
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ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานพร้อม ecosystem  
สิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือดึงดูดนักลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจรองรับระเบียงเศรษฐกิจ 
(NEEC) ในอนาคต พัฒนาโครงสร้างด้านการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ การคมนาคมท้ังทางราง ทางบกและทางอากาศ สามารถเชื่อมต่อกับภูมิภาค
ท้ังภายในภายนอกประเทศ การสื่อสารและระบบดิจิทัล พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) เพ่ือรองรับห่วงโซ่อุปทาน (SupplyChain) โดยในปี 2566 จังหวัด
อุดรธานี ได้กําหนดโครงการพัฒนาระบบท่ีรองรับการจัดสัมมนาทางด้านการค้าและการ
ลงทุนและการท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมให้มี 1) การพัฒนาระบบท่ีรองรับ Digital Platform 
เพ่ือตอบโจทย์การสัมมนาให้แก่ระบบการค้าการลงทุนให้สามารถนําเสนอสินค้า 
ผ่านกล้องเสมือนจริง 2) การคัดเลือกและพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการจัดการสัมมนาวิชาการการค้าด้านออนไลน์ จับคู่ธุรกิจ (Business 
Matching) และการจับคู่ธุรกิจและแหล่งทุน 3) พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ในการพัฒนา 
DigitalPlatformและ 4) การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในมิติการค้า การลงทุน เพ่ิมขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ 
2. เพ่ือยกระดับ มาตรฐาน ราคา คุณภาพ สินค้า ของตลาด โดยนําเทคโนโลยี ให้เพ่ิมขีด 
   ความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและ 
   ผลิตภัณฑ์ท่ีทันสมัย  
3. เพ่ือพัฒนาระบบ SmartMarket การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ  
   สร้างจุดรวมสินค้า ใน E-Catalogdigital การสั่งซ้ือสินค้าจากตลาดทางออนไลน์  
   ระบบรูปภาพเพ่ือเลือกสินค้า (E-catalog) 
4. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการขยายตลาด เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่าย 
   ทางธุรกิจเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการได้ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ และ 
   จําหน่ายสินค้าได้มากข้ึน 
5. เพ่ือเกิดศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีเครื่องจักรท่ีทันสมัย เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
   และได้มาตรฐาน  

6.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนาระบบท่ีรองรับ Digital Platform  
1. ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้า ประชาชนและนักท่องเท่ียว ท่ีรวบรวมได้จากโครงการ 1 ระบบ 
2. จํานวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 1,000 ราย 
3. จํานวนประชาชนนักท่องเท่ียวเข้าร่วมในกิจกรรมจํานวน 10,000 คน 
4. ข้อมูลในการพัฒนา สินค้าและบริการ ของคนในพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับ 
   ท้องถ่ินจํานวน 1 ชุด 
5. ผู้ประกอบการในจังหวัดมีความพึงพอใจ สร้างการใช้จ่ายในท้องถ่ินได้ไม่น้อยกว่า20 ล้านบาท 
6. ผู้ประกอบการได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% 
7. ผู้ประกอบการ ภายในจังหวัดอุดรธานีสามารถประหยัดเวลาและต้นทุนในการ 
   จัดจําหน่าย ไม่น้อยกว่า 80%  
8. ผู้ประกอบการภายในจังหวัดท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาและบริหารเก่ียวกับ 
   การจัดการธุรกิจ กิจการของตนเองได้มากข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% 
 



 

 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5  ปี (พ.ศ. 2566-2570) หนา้ 145 

 

9. ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีความพร้อมท้ังด้านเครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี และวิทยากร 
    ท่ีมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของภูมิภาค พร้อมวิทยากรประจําศูนย์จํานวน 5 คน 
10. ชิ้นงานต้นแบบท่ีมีเอกลักษณ์ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวผ่านชิ้นงาน สามารถ 
     เป็นต้นแบบในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนได้ 20 ชิ้นงาน 
11. กลุ่มเป้าหมายผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากข้ึน 
12. นักเรียนมีทักษะในด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ 
13. สามารถสร้างนักวาดดิจิตอลท่ีมีผลงานเพ่ือเข้าแข่งขันได้ 
14. ผู้เรียนสามารถเหารายได้พิเศษจากการขายภาพออนไลน์หรือรับจ้างตัดต่อภาพ 
     ในงานพิธีต่าง ๆ ช่วยครอบครัว 
15. กระตุ้นยอดการใช้จ่ายในตลาดสดเพ่ิมสูงข้ึน และตรงตามความต้องการสะอาด  
     มีคุณภาพ 
16. สินค้าท่ีจําหน่ายในตลาดมียอดขายเพ่ิมข้ึน 5% 
17. มีระบบเลือกและจัดส่งสินค้า 
18. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และยุติธรรม 
 

กิจกรรมหลักท่ี 2 การคัดเลือกและพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์เป้าหมาย  
1. จํานวนผู้ประกอบการท่ีได้รับพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ในการผลิต ระบบตลาด  
   และการบริหารจัดการ จํานวนไม่น้อยกว่า 50 ราย   
2. จํานวนตลาดหรือช่องทางการจําหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึนอย่างน้อย 1 ช่องทาง 
   หรือตลาด 
3. มูลค่าทางการค้าของสินค้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด 
   ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการออกแบบชิ้นงานท่ีมีเอกลักษณ์ สามารถถ่ายทอดเรื่องราว 
   ผ่านชิ้นงาน  
5. มีผู้ผ่านการอบรมการการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ จํานวน 80 ราย 
6. เกิดมูลค่าการค้าจากการจัดงานแสดงสินค้า 
7. สามารถสร้างผู้นําในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ 40ชุมชน 
8. ชุมชนมีชิ้นงานต้นแบบท่ีมีเอกลักษณ์ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวผ่านชิ้นงาน  
    เป็นต้นแบบในการผลิต 
9. มีผู้ผ่านการอบรมการผลิตสินค้าชุมชน จํานวน 80 ราย 
10. การจัดทําคําขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย จํานวน 4 สินค้า 
 

กิจกรรมหลักท่ี 3  พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ในการพัฒนา Digital Platform  
1. ผู้ประกอบการผ่านการฝึกอบรมทักษะการตลาดออนไลน์ร้อยละ 80 
2. ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
3. เกิดมูลค่าทางการค้าผ่านการเชื่อมโยงตลาดออฟไลน์ Business Matching 
4. จํานวนแรงงานท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงาน  340 คน  

 

 
 

7. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดอุดรธานี 
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8. กิจกรรมหลัก ยกระดับการค้าการลงทุน 

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 3.1 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 

 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การพัฒนาระบบ Digital City Platform  
3.1.1 โครงการกระตุ้นการใช้จ่าย แบบสะสมคะแนน (อุดรย่ิงใช้ย่ิงคุ้ม) จัดหาระบบ 
สะสมคะแนนของโครงการ และดําเนินการกิจกรรมการตลาด (ทางออนไลน์และ
ออฟไลน์) เพ่ือสร้างกระแสให้เกิดการใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน และกระตุ้นความสําเร็จของ
โครงการ 
50,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี/ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน/วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกจังหวัดอุดรธานี/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 
 
3.1.2 โครงการจัดทํา E-Catalog จังหวัดอุดรธานี 
7,500,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
3.1.3 ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม“ของดีอุดร” 
(จัดต้ังศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม พร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ) 
30,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน 
 
3.1.4 โครงการศนูย์ออกแบบกราฟิกเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน (Digital Design For E-commerce) 
(จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การวาดภาพดิจิตอล พร้อมอบรมถ่ายทอดการใช้งานโปรแกรม 
เทคนิคการวาด และการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม) 
7,500,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จังหวัดอุดรธานี 
ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน 
 
3.1.5 ตลาดสด 4.0 (พัฒนาตลาดสด สู่ตลาดสด 4.0 ด้วยการใช้ CCTV เก็บข้อมูล
พฤติกรรมการใช้บริการและนําเข้าโปรแกรมวิเคราะห์ รายงานข้อมูล และพัฒนา ส่ือออนไลน์ 
เพ่ือเป็นช่องทางติดต่อสําหรับผู้ค้า และผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดข้อตกลง และสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดี) 
10,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3.1.6 สัมมนาการค้าการลงทุนอุดรธานี–อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (UD–GMS TIS)  
6 ประเทศ 
25,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

3.1.7 ศูนย์บริการการค้าอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดอุดรธานี (Online–Center) 
50,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

3.1.8 มหกรรมผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง GMS Fabric Expo 2023 
185,750,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

3.1.9 พัฒนาผ้าอีสานสู่สากล 
25,000,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 3.2 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การคัดเลือกและพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์เป้าหมายสู่ Digital Platform 
3.2.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ &ตราสัญลักษณ์อุดรธานี 
10,409,500 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

3.2.2 ออกแบบพัฒนาสินค้าชุมชนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (อุดรมีดี) 
10,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

3.3.3 ยกระดับมาตรฐานสินค้า GI 
10,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
3.3.4 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 
4,500,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย  
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8.3กิจกรรมหลักท่ี 3.3 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ในการพัฒนา Digital Platform 
3.3.1 โครงการขยายตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรชุมชนสู่ช่องทางออนไลน์ 
(จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด ให้แก่ผู้ผลิต/ประกอบการ 
และจัดทํา business Matching ระบบออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัด
อุดรธานีกับผู้ประกอบการจากภูมิภาคอ่ืน ๆ)  
11,215,750 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
3.3.2 โครงการพัฒนากําลังแรงงานให้มีทักษะฝีมือและศักยภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ 
5,185,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
3.3.3 การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ศักยภาพ SMEs 
2,500,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

9. หน่วยงานดําเนินการ 1. สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 
2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จังหวัดอุดรธานี 
3. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

10. ระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 444,560,250 (งบประมาณจังหวัด)  
12.ผลผลิต (Output) 1. จํานวนผู้ประกอบการทางสังคม ในการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและระบบ 

    สารสนเทศท่ีสามารถทําการค้าขายหรือการร่วมลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
    เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
2. มีจํานวนสถานประกอบการท่ีใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการสื่อสารเพ่ิมข้ีนร้อยละ5 
3. มูลค่าท่ีเกิดจากการจัดสัมมนาการค้าการลงทุนมีรายได้จํานวน 50 ล้าน/ปี เพ่ิมข้ึน 
   อัตราร้อยละ 10 ต่อปี 
4. หน่วยงานศูนย์กลางท่ีรับผิดชอบในการออกแบบกราฟฟิกเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน (Digital  
   Design For E-commerce) เกิดข้ึน 1 หน่วยงาน 
5. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าท่ีเกิดจากการส่งเสริมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
   นวัตกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
6. มูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนของการค้าผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
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7. สัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของสินค้าท่ีได้รับผ่านการรับรองมาตรฐานมากกว่าร้อยละ 10 
8. จํานวนโครงการของภาครัฐและจํานวนสินค้าท่ีได้รับการสนับสนุนให้มีเกิดการส่งเสริม 
    ตลาดการค้าท้ังภายในและภายนอกประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
9. จํานวนแรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมฝีมือแรงงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
10. จํานวนของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs วิสาหกิจชุมชนท่ีเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
     เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

13.ผลลัพธ์จากการดําเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. ได้จํานวนผู้ประกอบการทางสังคมในการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและระบบสารสนเทศ 
   ยกระดับคุณภาพสินค้ามีจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. ได้จํานวนผู้ประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือกและพร้อมท่ีจะเข้าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
    สินค้าท่ียกระดับตามเกณฑ์มาตรฐานGAPในการส่งออกสู่สากล  
3.  เกิดระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและผู้ท่ีสนใจในการค้าและการลงทุน 
    ภายในพ้ืนท่ีจังหวัดมากข้ึน  
4. ได้ช่องทางในการจําหน่ายสินค้าสู่สากลในรูปแบบท่ีหลายหลากจากการใช้ดิจิทัล 
    แพลตฟอร์มและระบบสารสนเทศท้ังสื่อsocialmediaท้ังonlineและoffline 
5. มีหน่วยงานพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนฝึกอบรมทักษะฝีมือและพัฒนาบุคลากร 
   ท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนา platform online เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 
6. ได้แรงงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมฝีมือแรงงานเพ่ิมข้ึน 
7. ผลการจัดอันดับประสิทธิภาพฝีมือแรงงานเพ่ิมข้ึน 
8. มีหน่วยงานศูนย์กลางท่ีรับผิดชอบในการออกแบบกราฟฟิกเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน  
   (Digital Design For E-commerce) เกิดข้ึน 
9. ได้จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs วิสาหกิจชุมชนท่ีเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 
           ******************************** 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การส่งเสริมและยกระดับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
         ทางการแข่งขันและความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการสําคัญ การส่ง เสริมการขับเค ล่ือนเกษตรชีวภาพเกษตร อัตลักษณ์ พ้ืน ถ่ิน 

เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สู่เกษตรกรรมย่ังยืน  
2. ช่ือแผนงาน ส่งเสริมการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและยกระดับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการแข่งขันและความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก 
4. หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีมีเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศภายใต้

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านความม่ันคง 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้ าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4 )  ด้านการสร้ า งโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  โดย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ให้ความสํา คัญ 
กับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับประชาชน ทุกภาคส่วนดําเนินการ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงในภาคการเกษตร ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติ
ด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขันได้กําหนดการส่งเสริมและพัฒนา 
ในภาคการเกษตร ภายใต้การพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตร 
ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตร 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการเพ่ิมผลผลิตท้ังเชิงปริมาณและมูลค่า 
ตลอดจนความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย เกษตรอัตลักษณ์ 
พ้ืนถ่ิน เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ 
ดังนั้นการเกษตร ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
ท่ีวางแนวทางเป้าหมายสําหรับการพัฒนาในภาคการเกษตร เพ่ือมุ่งหวังให้ 
เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน ด้วยการยกระดับการผลิตทางการเกษตรให้มีการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ซ่ึงจะเป็นอีกกลไกหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตอัน
นําไปสู่เป้าหมายในการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วมี
เ ศ รษฐ กิจ เ ติ บ โ ตอย่ า ง มี เ ส ถี ย รภาพแล ะยั่ ง ยื น  และ เ ป็นป ระ เทศ 
ท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1) เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 2,000 ราย 

2) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน (ขยายตัวร้อยละ 5) 
3) สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน (ขยายตัวร้อยละ 4) 
4) กลุ่มประชาชนมีรายได้ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหาร 
   จัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง (สัดส่วนภาระหนี้ 
   ต่อรายได้ (debt service ratio) (ร้อยละ 50) 
5) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิม (ขยายตัวร้อยละ 3) 
6) ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัย 
   และคุณค่าทางโภชนาการสูงข้ึน (ดัชนีระดับ ดี) 

7. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  พ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย อําเภอเมืองอุดรธานี เพ็ญ โนนสะอาด ไชยวาน 
กุดจับ กุมภวาปี กู่แก้ว ทุ่งฝน นายูง น้ําโสม บ้านดุง บ้านผือประจักษ์ศิลปาคม 
พิบูลย์รักษ์ วังสามหมอ ศรีธาตุ สร้างคอม หนองแสง หนองวัวซอ และหนองหาน 

8. กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการขับเคลื่อนเกษตรชีวภาพเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน เกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ สู่เกษตรกรรมยั่งยืน 

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ประจําถ่ิน     
60,983,750 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
พาณิชย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรชีวภาพ 
16,439,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
พาณิชย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

พัฒนาการผลิต ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ 
160,670,300 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
พาณิชย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ขับเคล่ือนและสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือเกษตรปลอดภัยและย่ังยืน  
92,798,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
พาณิชย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด/พลังงาน
จังหวัด/โครงการชลประทาน 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
5,206,000 บาท (งบกระทรวง/งบกรม) 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการเกษตรอินทรีย์ 
3,235,000 บาท (งบกระทรวง/งบกรม) 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง SF ต่อเนื่อง GAP 
1,130,200 บาท (งบกระทรวง/งบกรม) 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
612,500 บาท (งบกระทรวง/งบกรม) 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หลักสูตร “การทําผ้ายกดอก” 
 574,000 บาท (งบกระทรวง/งบกรม) 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจและการทําเกษตรผสมผสาน 
อย่างย่ังยืน ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ 
300,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการขยายผลการดําเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
9,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.12 กิจกรรมหลักท่ี 12 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการสร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสําปะหลัง และการจัดการศัตรูพืชแบบ 
ผสมผสาน (IPM) 
5,800,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.13 กิจกรรมหลักท่ี 13 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองด้วยส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (ศูนย์ AIC) 
10,113,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
ศูนย์ AIC มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.14 กิจกรรมหลักท่ี 14 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ 
44,900,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.15 กิจกรรมหลักท่ี 15 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสานเพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน 
55,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.16 กิจกรรมหลักท่ี 16 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การส่งเสริมการปลูกกล้วยปลอดภัยเพ่ือการบริโภคและส่งออก 
26,215,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.17 กิจกรรมหลักท่ี 17 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใบกระท่อมและฟ้าทะลายโจร 
25,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.18 กิจกรรมหลักท่ี 18 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการปลูกไผ่พืชเศรษฐกิจใหม่ตามมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย จังหวัดอุดรธานี   
25,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.19 กิจกรรมหลักท่ี 19 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การส่งเสริมการผลิตข้าวเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและการรับรองคุณภาพข้าวปลอดภัย 
20,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.20 กิจกรรมหลักท่ี 20 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การยกระดับคุณภาพการผลิตโคเนื้อเพ่ือพัฒนาสู่มาตรฐาน GAP 
25,560,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.21 กิจกรรมหลักท่ี 21 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การบริหารจัดการผลผลิตข้าวอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ข้าวอินทรีย์ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
4,390,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.22 กิจกรรมหลักท่ี 22 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน 
97,431,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.23 กิจกรรมหลักท่ี 23 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การส่งเสริมการปลูกกล้วย 
78,407,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.24 กิจกรรมหลักท่ี 24 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร 
101,057,500 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.25 กิจกรรมหลักท่ี 25 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการปลูกไผ่ 
87,387,500 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

9. หน่วยงานดําเนินการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี/พาณิชย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/
อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด/พลังงานจังหวัด/โครงการชลประทาน 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
11. งบประมาณ 1,246,152,050 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 

10,757,700 บาท (งบกระทรวง/งบกรม) 
รวมท้ังส้ิน 1,256,909,750 บาท 

12.ผลผลิต (Output) 1) ได้สินค้าเอกลักษณ์พ้ืนถ่ินไม่น้อยกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ 
2) สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 
3) มีระบบการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรในชุมชนท่ีเป็นระบบด้วยเทคโนโลยี 
   และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
4) ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ 
   ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงข้ึน 

13.ผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการ 
(Outcome) 

1) เกิดผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัยมีมาตรฐานคุณภาพและคุณค่า 
    ทางโภชนาการ เกษตรมูลค่าสูง 
2) เกิดการพ่ึงพาตนเองแบบยั่งยืน 
3) มีความม่ันคงทางอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ําของคนในชุมชน 

 
******************************** 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การส่งเสริมและยกระดับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

         ทางการแข่งขันและความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการสําคัญ ยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่การวิจัย และเกษตรอัจฉริยะ สู่การเป็นเมืองแห่ง  
Food Valley  

2. ช่ือแผนงาน เพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและยกระดับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ

แข่งขันและความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก 
4. หลักการและเหตุผล จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) ท่ีมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทย 

เป็นประเทศท่ีมีความม่ังคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการนําหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และจากกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13 
เพ่ือมุ่งพลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ซ่ึงประกอบด้วย 
13 หมุดหมาย และยังคงน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญานําทางใน
การขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล และจากห่วงโซ่คุณค่า
ของประเทศไทยภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (03) ประเด็นการเกษตร  
ท่ีมีเป้าหมายท่ีจะยกระดับด้านการเกษตรของประเทศให้เป็นเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน เกษตร
ปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
เพ่ือให้สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ซ่ึงสอดคล้อง 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และจากแผนพัฒนา
จังหวัดอุดรธานี 5 ปี (2566 – 2570) ในประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมและยกระดับ 
การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและความม่ันคง
ของเศรษฐกิจฐานราก ท่ีมุ่งพัฒนาและยกระดับการเกษตรด้วยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เข้ามาช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรต้ังแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา และขยายผลลงสู่
ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ําของเกษตรกรในพ้ืนท่ี
อย่างท่ัวถึง และมุ่งสู่การรองรับการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร 
ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และเพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองแห่ง Food Valley ในอนาคต 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1) เพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูป และเกษตรอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล  
    ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่และเกษตรอัจฉะริยะ สําหรับกลุ่มเกษตร 
    เป้าหมายพ้ืนท่ีแปลงใหญ่จังหวัดอุดรธานี 20 อําเภอ จํานวน 150 พ้ืนท่ีแปลงใหญ่ 
2) เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสู่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย  
3) เพ่ือสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี  
    และช่วยแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 
    ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
5) เพ่ือสร้างต้นแบบชุมชนเกษตรสมัยใหม่ ตามแนวทางการพัฒนาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6) เพ่ือให้เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ และเกษตร 
    แปรรูปร่วมกับการใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้ 

6.ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย  

1) เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 2,000 ราย  
2) แปลงใหญ่ท่ีได้รับการยกระดับและนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ 150 พ้ืนท่ี ใน 20 อําเภอ 
3) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 
4) สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 
5) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 
6) จํานวนผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับไม่น้อยกว่า 40 ผลิตภัณฑ์   

7. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  1) พ้ืนท่ีแปลงใหญ่ 20 อําเภอ จํานวน 150 แปลง ประกอบด้วย อําเภอเมืองอุดรธานี เพ็ญ  
    โนนสะอาด ไชยวาน กุดจับ กุมภวาปี กู่แก้ว ทุ่งฝน นายูง น้ําโสม บ้านดุง บ้านผือ ประจักษ์ 
    ศิลปาคม พิบูลย์รักษ์ วังสามหมอ ศรีธาตุ สร้างคอม หนองแสง หนองวัวซอ และหนองหาน 
2) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  จังหวัดอุดรธานี จํานวน 15 แห่ง 

8. กิจกรรมหลัก เพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร 
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP และการบูรณาการเพ่ือความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน
ด้วยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 
47,250,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
เกษตรสหกรณ์จังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด/
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 

8.2กิจกรรมหลักท่ี 2 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตรสมัยใหม่ และ Big data 
เกษตรจังหวัดอุดรธานี 
26,500,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.3กิจกรรมหลักท่ี 3
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมและบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรอย่างย่ังยืนด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
71,500,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
เกษตรสหกรณ์จังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด/
พลังงานจังหวัด/โครงการชลประทาน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.4กิจกรรมหลักท่ี 4 

 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (IoT) และเกษตรแม่นยําเพ่ือ
การเกษตรมูลค่าสูง 
74,648,250 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
เกษตรสหกรณ์จังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด/
พลังงานจังหวัด/โครงการชลประทาน 

8.5กิจกรรมหลักท่ี 5 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

พัฒนาการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ําและคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
108,900,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
เกษตรสหกรณ์จังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด/
พลังงานจังหวัด/โครงการชลประทาน 

8.6กิจกรรมหลักท่ี 6 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ยกระดับการผลิตและเพ่ิมมูลการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์แบบครบวงจร 
84,600,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
เกษตรสหกรณ์จังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด/
พลังงานจังหวัด/โครงการชลประทาน 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแห้งเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
56,070,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
เกษตรสหกรณ์จังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด/
พลังงานจังหวัด/โครงการชลประทาน 

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมระบบการทําเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG    
117,850,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
เกษตรสหกรณ์จังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด/
พลังงานจังหวัด/โครงการชลประทาน 

8.9กิจกรรมหลักท่ี 9
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะสําหรับการปลูกผักปลอดภัยมูลค่าสูง 
40,400,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
เกษตรสหกรณ์จังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด/
พลังงานจังหวัด/โครงการชลประทาน 

8.10 กิจกรรมหลักท่ี10 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (Logistic) และการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดอุดรธานี 
34,500,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
เกษตรสหกรณ์จังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด/
พลังงานจังหวัด/โครงการชลประทาน 
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8.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 

 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การยกระดับและเพ่ิมมูลค่าการแปรรูปสมุนไพรสําหรับโรคอุบัติใหม่ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
58,075,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
เกษตรสหกรณ์จังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด/
พลังงานจังหวัด/โครงการชลประทาน 

8.12 กิจกรรมหลักท่ี 12 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและภาค
ประชาชนในการขับเคล่ือนการดําเนินงานของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
27,500,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
เกษตรสหกรณ์จังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด/
พลังงานจังหวัด/โครงการชลประทาน 

8.13กิจกรรมหลักท่ี 13 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูปให้ได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สู่การ
เป็นเมืองแห่ง Food Valley 
150,000,000บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.14กิจกรรมหลักท่ี 14 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

พัฒนาระบบการผลิตสัตว์น้ําดว้ยเทคโนโลยีการเล้ียงสัตว์น้ําระบบน้ําหมุนเวียนและระบบ IoT 
4,276,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.15กิจกรรมหลักท่ี 15 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

พัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการคุณภาพน้ําด้วยเทคโนโลยี IoT สําหรับแปลงใหญ่ปลานิล
กระชังเข่ือนลําปาว อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
2,371,500 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.16กิจกรรมหลักท่ี 16 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมอาชีพเพาะเล้ียงจิ้งหรีด และส่งเสริมการแปรรูปจิ้งหรีดผงสู่อุตสาหกรรมอาหาร 
5,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดอุดรธานี,สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 
และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.17กิจกรรมหลักท่ี 17 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร 
2,500,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
9. หน่วยงานดําเนินการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี,เกษตรสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี,สํานักงานประมง

จังหวัดอุดรธานี,สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี,สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี,สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี,โครงการชลประทานอุดรธานี 

10. ระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 911,940,750บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
12.ผลผลิต (Output) 1) ได้นวัตกรรมสําหรับใช้ในการแปรรูปสําหรับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีแปลงใหญ่ จํานวน 100 นวัตกรรม 

2) สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 
3) เกิดระบบการเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรภายในจังหวัด 
4) มีระบบการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรในชุมชนท่ีเป็นระบบด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
5) ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับไม่น้อยกว่า 40 ผลิตภัณฑ์ 

13.ผลลัพธ์จากการ
ดําเนินโครงการ 
(Outcome) 

1) เกิดชุมชนต้นแบบเกษตรแปรรูป เกษตรมูลค่าสูง และเกษตรอัจฉริยะ 
2) ลดความเหลื่อมล้ําของคนในชุมชน 
3) เกิดการพ่ึงพาตนเองแบบยั่งยืน และเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
4) เกิดรูปแบบการพัฒนาเมืองเกษตรสมัยใหม่ท่ีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี   

 
 

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



 

 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5  ปี (พ.ศ. 2566-2570) หนา้ 160 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การส่งเสริมและยกระดับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
         ทางการแข่งขันและความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการสําคัญ การส่งเสริมและยกระดับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางการแข่งขันและความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก 
2. ช่ือแผนงาน ยกระดับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบกิจการด้านการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและยกระดับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางการแข่งขันและความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก 
4. หลักการและเหตุผล การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน เน้นการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและอ่ืนๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีมีเป้าหมายให้
ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยการน้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสู่การแข่งขันในยุค ไทยแลนด์ 4.0 
ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับองค์ความรู้ทางธุรกิจรอบ
ด้านให้กับวิสาหกิจชุมชน เช่น มีการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิต การตลาด การรวมกลุ่ม 
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ให้มีมาตรฐานสากลมายิ่งข้ึน อีกท้ัง 
ยังมีการแนะนําให้มีการขยายช่องทางการตลาดท้ังแบบ online และoffline เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้ จังหวัดอุดรธานีถือว่าเป็นจังหวัดท่ีความ
หลากหลายทางการเกษตร การดําเนินการรวมกลุ่ม หรือการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน เพ่ือต่อรอง
การจําหน่ายสินค้าถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ เกิดการสร้างเครือข่ายท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงจะนําไปสู่การ
เป็นศูนย์รวบรวมและการกระจายสินค้าทางการเกษตรในอนาคตได้ 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป้าหมายอย่างม่ันคง และยั่งยืน 
3. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีด้านการตลาดให้กับเกษตรกร สามารถขยาย 
   ช่องทางการตลาดสู่ผู้บริโภคโดยตรง  
4. เพ่ือสนับสนุนงบประมาณจัดหาแหล่งแสดงและจําหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรเพ่ือเพ่ิม 
   ช่องทางการจําหน่าย 
5. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถจัดทําแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
6. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้  
7. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
   สร้างเครือข่ายสถาบันเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
   และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย  

1) สถาบันเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็ง ยกระดับการผลิต และและการตลาด 
   ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) เกษตรกรมีแหล่งจําหน่ายสินค้าเกษตรในจังหวัดอุดรธานีเพ่ิมข้ึน 2 แห่ง  
3) เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
4) กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้และสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
5) เกษตรกรสามารถจัดทําแผนธุรกิจเพ่ือขอกู้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
6) สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 400 ราย ได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 
   และแนวทางการจัดทําแผนวิสาหกิจชุมชน  
7) วิสาหกิจชุมชนได้รับการยกระดับศักยภาพในการดําเนินกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
   ของวิสาหกิจท่ีเข้าร่วมโครงการ 

7. พ้ืนท่ีเป้าหมาย
  

1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะหนองวัวซอพัฒนา บ้านเลขท่ี 109 หมู่ 1 ตําบลกุดหมากไฟ 
    อําเภอกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  
2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะตําบลอูบมุง บ้านเลขท่ี 200 หมู่ท่ี 9 ตําบลอูบมุง  
    อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  
3) กลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ 20 อําเภอ 20 กลุ่ม ภายในจังหวัดอุดรธานี           
4) ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร อําเภอหนองหาน อําเภอเมือง จังหวัดอุดรานี จํานวน 40 กลุ่ม   
5) บ้านนาดี หมู่ท่ี 10 ตําบลนาดี อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี  
6) ดําเนินการ 13 อําเภอ ของจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย อําเภอเมือง อําเภอกุมภวาปี    
    อําเภอโนนสะอาด อําเภอหนองวัวซอ อําเภอหนองแสง อําเภอบ้านดุง อําเภอหนองหาน    
    อําเภอวังสามหมอ อําเภอศรีธาตุ อําเภอกุดจับ อําเภอสร้างคอม อําเภอนายูง อําเภอทุ่งฝน 
7) ดําเนินการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี 20 อําเภอ จํานวน 40 แห่ง 

8. กิจกรรมหลัก ยกระดับศักยภาพและสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบกิจการ ให้เป็นศูนย์
รวบรวมและกระจายสินค้าทางการเกษตร 

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
16,074,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
พาณิชย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด/พลังงานจังหวัด/
โครงการชลประทาน 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
3,250,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
พาณิชย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด/พลังงานจังหวัด/
โครงการชลประทาน 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การยกระดับศักยภาพและสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชุนและผู้ประกอบการ 
73,755,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
พาณิชย์จังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด/พลังงานจังหวัด/
โครงการชลประทาน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
50,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

พัฒนาช่องทางการตลาดสําหรับผลผลิตสินค้าทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล 
3,250,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

สร้าง Branding สําหรับสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
2,500,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

9. หน่วยงานดําเนินการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
10. ระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ  148,829,000บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
12.ผลผลิต (Output) 1) เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 2) เกษตรกรมีช่องทางการจําหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน  
 3) เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน   
 4) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรและเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริหารสินค้า
เกษตรให้กับสมาชิกและเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

13.ผลลัพธ์จากการ
ดําเนินโครงการ 
(Outcome) 

1) เกิดการบริการจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบตลาดนําการผลิต  
2) สร้างอาชีพทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีไม่เหมาะสม สร้างความ
ยั่งยืนของอาชีพให้แก่เกษตรกรอย่างม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน 
3) สถาบันเกษตรกรสามารถเป็นท่ีพ่ึงของสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไปในชุมชน 
4) สถาบันเกษตรกรมีเครือข่ายทางด้านการตลาดสินค้าเกษตรท่ีม่ันคงและยั่งยืน 

 
****************************** 
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แบบ จ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 

 
        แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

      ประเด็นการพัฒนาท่ี 3: การยกระดับคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา เ พ่ือสร้างภู มิคุ้มกัน 
            และความเข้มแข็งให้สังคมพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการสําคัญ ยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางสังคมและความเสมอภาคทุกช่วงวัย 
2. ช่ือแผนงาน ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางสังคมและความเสมอภาคทุกช่วงวัย 
3. แนวทางการพัฒนา 1.ลดความเหลื่อมล้ําและลดความยากจน ยกระดับรายได้ครัวเรือน ยกระดับฝีมือแรงงาน  

มีหลักประกันทางสังคม ดําเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงของโรคท่ีสําคัญ เช่น โรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง รวมท้ังโรคอุบัติใหม่อุบัติซํ้าและเพ่ิมศักยภาพของสุข 
ภาวะทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม เป็นคนดีมีศีลธรรม มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

4. หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ชาติได้กําหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไป 
ในอนาคต ซ่ึงทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศ
ในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วท่ีขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรม
ในอีก 20 ปีข้างหน้า อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องสํานักงานสถิติแห่งชาติ
ได้ดําเนินการสํารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2563 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในช่วงเกิดภาวะวิกฤติ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโน 2019 พบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 ประชาชนในจังหวัดอุดรธานี 
มีความเดือดร้อนมากท่ีสุด คือ ตกงาน/ว่างงาน ร้อยละ 35.75 รองลงมา คือ ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกตํ่า ร้อยละ 31.84ขาดแหล่งเงินทุน/เงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า ร้อยละ 26.49 
รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ร้อยละ 20.68 และน้ําใช้ทําการเกษตรไม่เพียงพอ ร้อยละ 18.56 
ตามลําดับ สําหรับความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือมากท่ีสุด คือ ต้องการหาแหล่งเงินทุน/
เงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า ร้อยละ 35.06 รองลงมา คือ ต้องการให้จัดหาอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ร้อย
ละ 34.11ต้องการให้ปรับราคา/เพ่ิมราคาพืชผลทางการเกษตร ร้อยละ 32.05ต้องการแหล่ง
น้ําทางการเกษตร ร้อยละ 14.17และต้องการให้แก้ไขปัญหาการว่างงานร้อยละ 13.86 
ตามลําดับ ดังนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนลดความเหลื่อมล้ําและลด
ความยากจนของประชาชนจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จึงจัดทําแผนงานโครงการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางสังคมและความเสมอภาคทุกช่วงวัย 
6.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 1. อัตราการออมของครัวเรือนสูงกว่าร้อยละ 5 

2. สัดส่วนแรงงานท่ีมีประกันสังคมเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 22 
3. แรงงานได้มาตรฐาน ได้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
4. สัดส่วนความยากจนของครัวเรือนลดลงให้ต่ํากว่าร้อยละ 8 
5. ความเหลื่อมล้ําของรายได้ลดลงจนตํ่ากว่าร้อยละ 40   
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. อัตราหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ไม่เกินกว่า 8 เท่า 
7. คุณภาพชีวิต อายุขัยเฉลี่ยของผู้สูงอายุดีข้ึน 
8 .คะแนนสุขภาพจิตเพ่ิมข้ึนเป็น 72 คะแนน 
9. อัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34:1,000 ประชากรหญิงกลุ่มอายุ 15-19 ปี 
10. ร้อยละ 80 ของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่อุบัติซํ้าได้รับการช่วยเหลือ 
11. ทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลท้ังทางด้านร่างกาย 

สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

12. อัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 10-14 ปี ไม่เกิน 1.8:1,000 ประชากรหญิงกลุ่มอายุ10-14 ปี 
13. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพร้อยละ 60 
14. อัตราการป่วย/การตายด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหติสูงลดลง 
15. อัตราเด็กแรกเกิดท่ีมีน้ําหนักตํ่ากว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 
16. สมรรถภาพทางกายของประชาชนจังหวัดอุดรธานี ดีข้ึนร้อยละ 80 

7. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดอุดรธานี 
8. กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพชีวิต 
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ยกระดับฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน มีหลักประกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
14,348,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุอุดรธานี, สํานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี, สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

พัฒนากําลังแรงงานกลุ่มเปราะบางให้มีทักษะฝีมือและศักยภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ
5,185,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี,  
สํานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการซ่อมสร้างบ้านให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดอุดรธานี (บ้านโฮมฮักอุดรธานี) 
23,825,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี 
ทุกอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กาขาดจังหวัด ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี4  
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอนเทศบาลเพ่ือครัวเรือนมีน้ําใช้พอเพียง 
313,135,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 อุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การเสริมหนุนกลไก เครือข่ายทางสังคมเพ่ือการขับเคล่ือนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ 
2,450,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, สํานักงานจังหวัดอุดรธานี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการศูนย์นวัตกรรมผู้สูงวัย: ชะลอวัยศึกษาการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณค่า
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
12,894,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการสร้างความเข้มแข็งเพ่ือยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัย 
4,516,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 8 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี 
6,545,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

8.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนฐานในเยาวชนจังหวัดอุดรธานี 
6,545,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

8.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้พัฒนาสู่ระดับประเทศ 
7,490,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

8.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและศักยภาพทักษะชีวิตของผู้สูงอายุ 
10,130,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

8.12 กิจกรรมหลักท่ี 12 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี 
4,625,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

8.13 กิจกรรมหลักท่ี 13 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการอบรมผู้นําการออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5,135,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

8.14 กิจกรรมหลักท่ี 14 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ยกระดับคุณภาพชีวิตในการจัดสวัสดิการชุมชนตําบล เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
10,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สภาองค์กรชุมชน /สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจังหวัดอุดรธานี / องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.15 กิจกรรมหลักท่ี15 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

โครงการพัฒนาศักยภาพของทุกช่วงวัย  
50,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี,สํานักงานท้องถ่ินจังหวัดอุดรธานี, สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดอุดรธานี, สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี,สํานักวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี,
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี,สํานักงานจังหวัด
อุดรธานี 

8.16 กิจกรรมหลักท่ี16 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุดรธานี 
6,260,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานท้องถ่ินจังหวัดอุดรธานี,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุดรธานี 

8.17 กิจกรรมหลักท่ี17 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดอุดรธานี 
27,160,900 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี 

8.18 กิจกรรมหลักท่ี18 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม ป้องกัน และการค้นหาผู้ติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
7,500,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

8.19 กิจกรรมหลักท่ี19 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการตําบลควบคุมโรคเข้มแข็ง จังหวัดอุดรธานี(ตําบลละ 200,000 บาท) 
156,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 

8.20 กิจกรรมหลักท่ี20 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
7,500,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานท้องถ่ินจังหวัดอุดรธานี 

8.21 กิจกรรมหลักท่ี21 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยส่งเสริมรายได้เศรษฐกิจชุมชน Smart Farmer 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล คําเลาะ อ.ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 
34,756,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีสํานักงานจังหวัดอุดรธานี, สํานักงานท้องถ่ินจังหวัด
อุดรธานี, สํานักงานพานิชย์จังหวัดอุดรธานี 

8.22 กิจกรรมหลักท่ี 22 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคสําคัญ รวมถึงโรคอุบัติใหม่ 
2,185,000,000 บาท (งบกระทรวง/งบกรม) 
โรงพยาบาลอุดรธานี(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.23 กิจกรรมหลักท่ี 23 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางสังคมและความเสมอภาคทุกช่วงวัย 
6,458,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.24 กิจกรรมหลักท่ี 24 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร 
สู่ชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 
3,438,000บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

9. หน่วยงานดําเนินการ 
 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี,สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,การประปาส่วนภูมิภาค, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 
อุดรธานี, สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี, สํานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานีสํานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี, สํานักงานจังหวัดอุดรธานี, สํานักงานท้องถ่ิน
จังหวัดอุดรธานี,สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, 
สวัส ดิการและคุ้มครองแรงงาน,สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ,สํ านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี,อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี,สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี,วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี, สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี,โรงพยาบาลอุดรธานี, หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภาครัฐและเอกชน 

10. ระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ   725,895,900 บาท (งบประมาณจังหวัด) 
2,185,000,000 บาท (งบกระทรวง/งบกรม) 
รวมท้ังส้ิน 2,910,895,900 บาท 

12.ผลผลิต (Output) สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงสร้างเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงของโรคท่ีสําคัญ รวมท้ังโรคอุบัติใหม่ 

13.ผลลัพธ์จากการ
ดําเนินโครงการ 
(Outcome) 

เป็นการสร้างความเข็มแข็งให้กับบุคคลครอบครัวและชุมชน 

 
******************************
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แบบ จ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็ง 
    ให้สังคมพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการสําคัญ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. แนวทางการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาท่ี 3: การยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้

สังคมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
4. หลักการและเหตุผล  
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ิมโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. อัตราการศึกษาต่อมัธยมปลายและอาชีวศึกษาสูงกว่าร้อยละ 80 

2. จํานวนปีท่ีได้รับการศึกษาของประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปเพ่ิมข้ึนเป็น 18 ปี 
3. การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเท่ากับค่าเฉลี่ยของท้ังประเทศ 
4. พัฒนาการเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 90 
5. ระดับสติปัญญา (IQ)เท่ากับเป้าหมาย/ค่าเฉลี่ยของประเทศ 
8. ค่าดัชนีคุณธรรม 5 ประการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 15 จากปีฐาน 
9. ผู้สูงอายุท่ีได้รับการส่งเสริมการมีงานทําและเข้าฝึกอาชีพ มีงานทําเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

7. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดอุดรธานี 
8. กิจกรรมหลัก พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการพัฒนาต่อยอดทุนวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพ่ือชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
5,107,040 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษด์ิสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี, สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี, เครือข่ายทางวัฒนธรรม 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและศักยภาพทักษะชีวิตของผู้สูงอายุ 
10,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาส่ือการสอนแอปพลิเคช้ันในยุค New normal 
10,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การเสริมสร้างทักษะวิชาชีพเฉพาะ(Skill) มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือผลิตผลและการสร้าง
นวัตกรรม 
46,500,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี,สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) 
84,325,400 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพอุสาหกรรม 4.0 สําหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนของ
จังหวัดอุดรธานี 
10,003,500 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาของเยาวชนจังหวัดอุดรธานี 
15,614,500 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการส่งเสริมการมีงานทําและฝึกทักษะอาชีพผู้สูงอายุ 
10,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สํานักงานพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 

8.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
2,500,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

พัฒนาศักยภาพแรงงานด้านทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี) 
8,958,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

9. หน่วยงานดําเนินการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี,วิทยาลัยสารพัดช่าง,สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี,สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี,สํานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี 

10. ระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 199,113,440 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
12.ผลผลิต (Output) ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ ทักษะการทํางาน  

และทักษะชีวิต เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงในสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
13.ผลลัพธ์จากการ
ดําเนินโครงการ 
(Outcome) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของจังหวัดสูงข้ีน 

 
******************************* 
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แบบ จ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา การท่องเท่ียวเชิงคุณค่า โดยใช้ศักยภาพ 
                            และอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีรองรับการแข่งขันทุกรูปแบบ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการสําคัญ โครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา และการท่องเท่ียวเชิงคุณค่า โดยใช้

ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี แบบคู่ขนาน 
2. ช่ือแผนงาน แผนงานท่ี 1 ยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียว 

และการกีฬาแบบคู่ขนานเพ่ือรองรับการให้บริการนักท่องเท่ียวคุณภาพสูง 
แผนงานท่ี 2 ยกระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีจัดงานไมซ์ กีฬา สุขภาพ  

  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียว และการกีฬา 
แผนงานท่ี 3 วิจัย ออกแบบ และสร้างเครือข่ายกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือพัฒนา 

  ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัดให้มีมูลค่าสูงรองรับการท่องเท่ียว 
  เชิงอนุรักษ์ สร้างสรรค์วัฒนธรรม ศรัทธา ความเชื่อ กีฬาสุขภาพ ความงาม 
  และแพทย์แผนไทย 

แผนงานท่ี 5 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์การกีฬาและการท่องเท่ียวอย่างเป็นเลิศ   
                เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 

3. แนวทางการพัฒนา 1. ยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียวและการกีฬา  
   แบบคู่ขนานเพ่ือรองรับการให้บริการนักท่องเท่ียวคุณภาพสูง 
2. ยกระดับโครงข่ายระบบดิจิทัล ระบบโลจิสติกส์ท่ีทันสมัยและมาตรฐานของแหล่ง    
   ท่องเท่ียว สถานท่ีจัดงานไมซ์ กีฬา สุขภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ   
   อุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียว และการกีฬา 

4. หลักการและเหตุผล จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่แห่งหนึ่งในการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีประกอบด้วย
ธุรกิจหลายประเภท ท้ังท่ีเก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ ด้านการขนส่ง ท่ีพัก อาหาร และธุรกิจนํา
เท่ียวซ่ึงผลผลิตหลักท่ีนักท่องเท่ียวซ้ือโดยตรงคือบริการ และเก่ียวข้องทางอ้อม ได้แก่ การผลิต
สินค้า เป็นต้น การท่องเท่ียวมีความสําคัญต่อประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
เช่น อุตสาหกรรมท่องเท่ียวก่อให้เกิดรายได้4 ปี ย้อนหลัง ดังนี้  

รายการ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563P 
จํานวนผู้เย่ียมเยือน 3,581,296 3,720,457 4,019,924 2,299,411 
ชาวไทย 3,425,495 3,560,760 3,837,545 2,263,013 
ชาวต่างประเทศ 155,801 159,697 182,379 36,398 
รายได้จากผู้เย่ียมเยือน 9,892.51 10,841.24 11,425.46 5,735.71 
ชาวไทย 9,306.15 10,205.18 10,728.47 5,558.82 
ชาวต่างประเทศ 586.36 636.06 696.99 176.89 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้เย่ียมเยือน(บาท/คน/วัน) 1,401.36 1,475.83 1,486.56 1,398.52 
ชาวไทย 1,385.03 1,458.67 1,472.81 1,390.03 
ชาวต่างประเทศ 1,723.81 1,819.42 1,888.99 1,356..15 
อัตราการเข้าพัก 69.52 72.1 69.98 40.625 
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) 2.41 2.42 2.51 2.04 
ชาวไทย 2.38 2.39 2.51 2.02 
ชาวต่างประเทศ 3.16 3.17 2.62 2.07 

ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ข้อมูล ปี 2563P รอการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการสนับสนุน กํากับและติดตาม
การจัดทําสถิตินักท่องเท่ียว และรายได้ด้านการท่องเท่ียว 
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หัวข้อ รายละเอียด 
จากตารางพบว่าจังหวัดอุดรธานีมีจํานวนนักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียว

เพ่ิมข้ึนตามลําดับถึงแม้ว่าในปี 2563ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ตาม ปี 2563 จังหวัดอุดรธานีมีรายได้และผู้เยี่ยม
เยือนชาวไทย อยู่อันดับ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มจังหวัด
สบายดี) อันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
ขอนแก่น อยู่อันดับ 17 ของประเทศ ด้วยศักยภาพและอัตลักษณ์ด้านท่ีต้ังของจังหวัด 
ท่ีมีความเข้มแข็งและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้จังหวัดอุดรธานีได้รับรางวัล
ต่างๆ ดังนี้ ปี 2561จังหวัดอุดรธานี เป็น 1 ใน 6 จังหวัดต้นแบบในการจัดต้ังเมืองกีฬา  
(SportsCity) ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2560 – 2564) ใช้การพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬา เพ่ือเป็นส่วนสําคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจเมืองสปอตซิต้ีและ
เมืองสมุนไพร โดยนําร่อง 3 อําเภอ คืออําเภอกู่แก้ว : เมืองสมอภิเภก ซึ ่งมีสรรคุณ 
เป็นตัวยาตํารับยา“ตรีผลา”อําเภอน้ําโสม :เมืองภูเขาสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน ไพล และ 
อําเภอบ้านผือ เมืองหญ้าหวาน ด้านท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
มีสถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) จํานวน 767 แห่ง คลินิกเวชกรรม 
มีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 262 แห่ง คลินิกความงาม มี จํานวน 80 แห่งคลินิกการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ จํานวน  237 แห่ง และ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม จํานวน 99 แห่ง  
ท่ีสามารถรองรับนักท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม และปี 2563สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ(องค์การมหาชน) (สสปน.หรือทีเส็บ(TCEB)ได้ประกาศให้จังหวัดอุดรธานีเป็น 1 
ใน 10 ของประเทศเป็นเมืองไมซ์ซิต้ี ท่ีมีความพร้อมสําหรับการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจในระดับ
ภูมิภาคมีแหล่งท่องเท่ียวหลายหลาก10 ประเภท รวมกว่า 94 แห่ง มีโรงแรมระดับ 3 - 4 
ดาว กว่า 3,271 ห้อง มีสถานท่ีจัดงานท่ีมีพ้ืนท่ีมากกว่า 5,000ตร.ม. ท่ีได้รับรองมาตรฐาน 
TMVS มีบุคลากรด้านการท่องเท่ียว คือ มัคคุเทศก์ 423 คน มีนักสื่อความหมายท่ีกระจาย
อยู่ตามชุมชนท่องเท่ียวโดยชุมชนกว่า 10 แห่ง ชุมชนท่องเท่ียวนวัตวิถี 81 แห่ง ด้านการ
ท่องเท่ียวในมิติทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศรัทธา ความเชื่อ เช่น วัดป่าคําชะโนด” 
มีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาสักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธ-เจ้าย่า 
ศรีปทุมมา กว่า 3 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเท่ียว
ประตูสู่ประเทศลาว ดินแดนอินโดจีน ดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่มรดกโลกบ้านเชียง 
ห้าพันปี อยู่ในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวธรณีวิทยาถ่ินอีสาน มีงานหัตกรรมผ้าหม่ี-ขิด 
ท่ีมีชื่อเสียงท่ีบ้านนาข่า และบ้านโนนกอก ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้หัตกรรมผลิตผ้าท่ีมีคุณภาพสูง 
 ดังนั้น จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ 
การกีฬา และการท่องเท่ียวเชิงคุณค่า โดยใช้ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี 
แบบคู่ขนานเพ่ือพัฒนาต่อยอดสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว 
และการบริการในห่วงโซ่คุณค่าในระบบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อาทิ ชุมชนท่องเท่ียว 
ชุมชนคุณธรรม อุตสาหกรรมไมซ์ อุตสาหกรรมกีฬาผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
เพ่ือรองรับการให้บริการนักท่องเท่ียวคุณภาพสูง 
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5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

5.1 เพ่ือยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียว  
     เมืองสมุนไพรเมืองกีฬา แบบคู่ขนานรองรับการให้บริการนักท่องเท่ียวคุณภาพสูง 
5.2 เพ่ือยกระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีจัดงานไมซ์สถานประกอบการ 
     ด้านกีฬา สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่องเท่ียวโดยชุมชน  
     เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ  
5.3 เพ่ือออกแบบสร้างนวัตกรรมพัฒนาต่อยอด ศักยภาพและอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์และสินค้า 
     ทางการการท่องเท่ียว เชิงอนุรักษ์ สร้างสรรค์ วัฒนธรรม ศรัทธา ความเชื่อสุขภาพ  
     ความงามและแพทย์แผนไทยให้มีมูลค่าสูงรองรับการท่องเท่ียว 

6.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

6.1 ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียว และการกีฬา ได้รับ 
 ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพตามสาขา เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10 

6.2 จํานวนแหล่งท่องเท่ียวและการบริการด้านกีฬา และสุขภาพ ได้รับรองมาตรฐาน 
 จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากรอบปีท่ีผ่านมา 

6.3 สถานประกอบการไมซ์ได้มาตรฐานTMVS(ThailandMICEVenueStandard)  
     ร้อยละ 30 ให้เป็น AMVS(ASEANMICEVenueStandards) อย่างน้อย 2 แห่ง 
6.4 จํานวนผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ ทางการท่องเท่ียวกีฬา สุขภาพ เชื่อมโยงเส้นทาง 
     การท่องเท่ียวไม่น้อยกว่าระดับพรี่เม่ียม 20ผลิตภัณฑ์เส้นทางท่องเท่ียว 10 เส้นทาง 
6.5 GPPจากการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ สร้างสรรค์วัฒนธรรม ศรัทธา ความเชื่อ กีฬาสุขภาพ  

ความงาม และแพทย์แผนไทย การกีฬา อุตสาหกรรมไมซ์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5ต่อปี  
เทียบจากปีท่ีผ่านมา 

6.6 มูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 จากรอบปีท่ีผ่านมา 
6.7 มูลค่าของอุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 
6.8 อัตราการเข้าพักเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 จากเดิม 40.63  จากปีก่อน 
6.9 ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเท่ียว (วัน) เพ่ิมเป็น 2.5 วัน จากเดิม 2.04 จากปี 63 ราย 

ได้จากการท่องเท่ียวของผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทย/รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 10 จากรอบปี 2563 

7. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดอุดรธานี 
8. กิจกรรมหลัก พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา และการท่องเท่ียว 
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

  
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการท่องเท่ียวโดยชุมชนและสถานประกอบการ 
เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมเมืองไมซ์อุดรธานี 
11,464,000บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงาน ส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การ มหาชน) 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
  

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรบุคลากรในการสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงกีฬา กิจกรรมหลักการ
อบรมให้ความรู้เรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ือสร้างรายได้    
5,800,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
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8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 

 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ยกระดับการท่องเท่ียวเชิงอาหารข้ึนทะเบียนเมืองสร้างสรรค์จากยูเนสโก 
กิจกรรมหลัก  วิจัย อบรม ยกระดับและพัฒนา 
20,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
  

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสถานบริการทางการแพทย์ สถานประกอบการด้าน
สุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
16,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคประจําจังหวัดอุดรธานี 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
  

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมศักยภาพชุมชนท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรมกิจกรรมหลัก การพัฒนา
สินค้าและบริการ เพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้วยวิธีการ
สมัยใหม่ 
2,322,500 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  
สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เสริมสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการด้านสมุนไพร สุขภาพ ความงาม แพทย์ 
แผนไทย เพ่ือเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 7 กิจกรรม 20 อําเภอ 
17,305,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
รพ.สต./ สมาคมธุรกิจฯ/ ชมรมแพทย์แผนไทย 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม (เส้นทางท่องเท่ียวแสวงบุญในมิติทางวัฒนธรรม) 
2,150,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (ลานเอนกประสงค์จุดชมวิวเกาะคําชะโนด) 
11,150,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี   
อําเภอบ้านดุง 

8.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

งานปรับปรุงผิวจราจรรอบหนองน้ําสาธารณะคําชะโนด 
78,050,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี   
อําเภอบ้านดุง 

8.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

งานปรับปรุงภูมิทัศน์บึงนาคํา (บ้านเชียง) 
112,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี   
อําเภอหนองหาน 
 
 



 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5  ปี (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 175 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
8.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
1,500,000,000 บาท(งบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.12 กิจกรรมหลักท่ี 12 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ “การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2569 
2,500,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 

8.13 กิจกรรมหลักท่ี 13 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ด้านการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ (MICE) ของจังหวัดอุดรธานี 
กิจกรรมหลัก ประชุม อบรม ยกระดับและพัฒนา 
17,500,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.14 กิจกรรมหลักท่ี 14 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จํานวน 100 ผลิตภัณฑ์  เพ่ือผลักดันเข้าสู่ 
อุตสาหกรรมไมซ์(MICE Product Premium) เป้าหมาย ปีละ 5 ผลิตภัณฑ์ 
17,655,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,ศูนย์ความเป็นเลิศไมซ์,
สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี 

8.15 กิจกรรมหลักท่ี 15 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

พัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอาหารเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันหลังสถานการณ์ไวรัส
โคโรน่า โควิด-19-จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมหลัก วิจัย อบรม ยกระดับและพัฒนา 
20,000,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.16 กิจกรรมหลักท่ี 16 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมศักยภาพชุมชนท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรมกิจกรรมหลักการสืบสาน 
อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ผ้าไทยของจังหวัดอุดรธานี เทิดไท้พระพันปีหลวง 
3,250,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.17 กิจกรรมหลักท่ี 17 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวรักษ์ส่ิงแวดล้อมและสังคม 
2,500,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.18 กิจกรรมหลักท่ี 18 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

การบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬาและการท่องเท่ียวอย่างเป็นเลิศ  สร้างความ
ประทับใจและความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว กิจกรรมหลัก การพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา จังหวัดอุดรธานี 
7,280,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.19 กิจกรรมหลักท่ี 19 

 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศจังหวัด
อุดรธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2,000,000 บาท(งบกระทรวง/กรม) 
สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.20 กิจกรรมหลักท่ี 20 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

บริหารจัดการสํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4,673,900 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

9. หน่วยงานดําเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี/ศูนย์ความเป็นเลิศไมซ์/สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดอุดรธานี/กกท./TCEP/ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี/ สมาคมธุรกิจ
ท่องเท่ียว/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี/รพ.สต./ ชมรมแพทย์แผนไทย /สํานักงาน
คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุดรธานี/สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี/ สํานักงานสถิติ
จังหวัดอุดรธานี/สมาคมโรงแรม/ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี   

10. ระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 344,426,500บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
2,506,673,900บาท (งบกระทรวง/กรม) 
1,500,000,000บาท (งบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
รวมท้ังส้ิน4,351,100,400 บาท 

12.ผลผลิต (Output) 1.ยกระดับผู้ประกอบการและสถานประกอบการด้านการท่องเท่ียว ไมซ์ กีฬา สุขภาพ แพทย์แผน
ไทย 
จํานวน 3 กิจกรรม  

2.ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าทางวัฒนธรรม สุขภาพ ความงาม แพทย์แผนไทย  
จํานวน 9 กิจกรรม  

3.ยกระดับแหล่งท่องเท่ียว 3 แห่ง 
4.เกิดเส้นทางท่องเท่ียวไมซ์ชุมชน เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สุขภาพ ไม่น้อยกว่า 10 
เส้นทาง 
5.ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จํานวน 100 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Product 
Premium) เป้าหมาย ปีละ 5 ผลิตภัณฑ์ 

13.ผลลัพธ์จากการดําเนิน
โครงการ (Outcome) 

1.บุคลากรและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเท่ียว เมืองสมุนไพร เมืองกีฬา  
ได้รับมาตรฐานตามวิชาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2.จํานวนแหล่งท่องเท่ียวและการบริการ สถานประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ กีฬา ท่ีได้รับรอง 
ตามมาตรฐาน SHA  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10จากรอบปีท่ีผ่านมา 

3.รายได้จากการท่องเท่ียวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย /รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ10 จากรอบปีท่ีผ่านมา  

4.มูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึนร้อยละ7 จากรอบปีท่ีผ่านมา     
5.มูลค่าของอุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 

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



 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5  ปี (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 177 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเดน็การพัฒนาท่ี 4 : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา การท่องเท่ียวเชิงคุณคา่ โดยใช้ศักยภาพ 
          และอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีรองรับการแข่งขันทุกรูปแบบ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการสําคัญ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างภาพลักษณ์ในอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา และการท่องเท่ียว 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสการแข่งขันทางการตลาดท้ังในและต่างประเทศ 
2. ช่ือแผนงาน แผนงานท่ี 3วิจัย ออกแบบ และสร้างเครือข่ายกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือพัฒนา 

ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัดให้มีมูลค่าสูงรองรับการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์สร้างสรรค์ วัฒนธรรม ศรัทธา ความเชื่อ กีฬาสุขภาพ ความงามและ 
แพทย์แผนไทย 
แผนงานท่ี 4สร้างและสนับสนุนคลัสเตอร์เมืองไมซ์ เมืองกีฬา เมืองสมุนไพรเมืองมรดกโลก  
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ 
และเพ่ิมโอกาสทางการตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

3. แนวทางการพัฒนา 1. สร้างและสนับสนุนคลัสเตอร์เมืองไมซ์ เมืองกีฬา เมืองสมุนไพร เมืองมรดกโลก เพ่ือให้ 
เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และเพ่ิมโอกาส 
ทางการตลาดท้ังในและต่างประเทศ 
2.วิจัย ออกแบบ และสร้างเครือข่ายกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
และอัตลักษณ์ของจังหวัดให้มีมูลค่าสูงรองรับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ สร้างสรรค์  
วัฒนธรรม ศรัทธาความเชื่อ กีฬา สุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย 
3. การบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์การกีฬาและการท่องเท่ียวอย่างเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีด 
ความสามารถการแข่งขัน 

4. หลักการและเหตุผล  คณะรัฐมนตรี โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2557 รวม 11 เรื่อง โดยมีนโยบายท่ีเก่ียวข้อง
กับกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา คือ ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ในการส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย และสร้างสิ่งจูงใจและ
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก้ือกูลต่อบรรยากาศการท่องเท่ียว ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ี
ครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียว อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน หรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสุขภาพ เช่น น้ําพุร้อนธรรมชาติ  
ท่ีจะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมท้ังพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใน
ประเทศท้ังท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเดิมและแหล่งท่องเท่ียวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิม
มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ 
ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเท่ียว และข้อ 7 
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ในการเร่งสร้างความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และการใช้ประโยชน์จากความตกลง
ทางการค้า การลงทุน ภายใ ต้กรอบความร่ วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภา คี  
ท่ีมีผลบังคับแล้ว การพัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือประชาคมอาเซียน ควบคู่ไปกับการวางแผน 
ด้านการผลิต การเร่งขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทาง 
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
(IMT-GT)แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)และแผนแม่บท
ความเชื่อมโยงในอาเซียนท่ีจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง  
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หัวข้อ รายละเอียด 
และการท่องเท่ียวได้อย่างยั่งยืนการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีประกอบด้วยธุรกิจหลาย
ประเภท ท้ังท่ีเก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ ด้านการขนส่ง ท่ีพัก อาหาร และธุรกิจนําเท่ียว  
ซ่ึงผลผลิตหลักท่ีนักท่องเท่ียวซ้ือโดยตรงคือบริการ กับท่ี เก่ียวข้องทางอ้อม ได้แก่ การผลิต
สินค้า เป็นต้น รวมเป็นการซ้ือสินค้าและการบริการและสําหรับกลุ่มนักท่องเท่ียว
ต่างประเทศ ถือเป็นการส่งสินค้าออก อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจึงเป็นแหล่งท่ีมาของเงินตรา 
ต่างประเทศท่ีสําคัญ ท้ังการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว นอกจากผลประโยชน์จะตกอยู่ 
ภายในประเทศ ยังช่วยสร้างงานอาชีพ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีด้านสังคม 
การท่องเท่ียว เป็นการพักผ่อนท่ีช่วยลดความตึงเครียด พร้อมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ผู้มาเยือนและเจ้าของท้องถ่ิน การท่องเท่ียวมีความสําคัญต่อประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง เช่น อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ก่อให้เกิดรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ
ด้วยศักยภาพและอัตลักษณ์ด้านท่ีต้ังของจังหวัดท่ีเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และระบบ
การคมนาคมและโลจิสติกส์ท่ีมีความพร้อม มีความเข้มแข็งและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้จังหวัดอุดรธานีได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ ปี 2561จังหวัดอุดรธานี เป็น 1 
ใน 6 จังหวัดต้นแบบในการจัดต้ังเมืองกีฬา (Sports City)ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2560 – 2564) ใช้การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพ่ือเป็นส่วนสําคัญในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจเมืองสปอร์ตซิต้ีและเมืองสมุนไพร และเป็นเมืองไมซ์ซิต้ี  
ท่ีมีความพร้อมสําหรับการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจในระดับภูมิภาคมีแหล่งท่องเท่ียวหลายหลาก 
10 ประเภทรวมกว่า 94 แห่ง มีโรงแรมระดับ 3 - 4 ดาว กว่า 3,271 ห้อง มีสถานท่ีจัดงาน
ท่ีมีพ้ืนท่ีมากกว่า 5,000ตร.ม.ท่ีได้รับรองมาตรฐานTMVSมีบุคลากรด้านการท่องเท่ียว คือ 
มัคคุเทศก์ 432 คนมีนักสื่อความหมายท่ีกระจายอยู่ตามชุมชนท่องเท่ียวโดยชุมชนกว่า 10 แห่ง 
ชุมชนท่องเท่ียวนวัตวิถี 81 แห่ง ด้านการท่องเท่ียวในมิติทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
ศรัทธา ความเชื่อ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเท่ียวประตูสู่ประเทศลาว 
ดินแดนอินโดจีน ดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่มรดกโลกบ้านเชียงห้าพันปี อยู่ในเขต
พัฒนาการท่องเท่ียวธรณีวิทยาถ่ินอีสาน มีงานหัตกรรมผ้าหม่ี-ขิดท่ีมีชื่อเสียงท่ีบ้านนาข่า 
และบ้านโนนกอก ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้หัตกรรมผลิตผ้าท่ีมีคุณภาพสูง  
 ดังนั้น เพ่ือสร้างและสนับสนุนคลัสเตอร์เมืองไมซ์ เมืองกีฬา เมืองสมุนไพร เมืองมรดก
โลกให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และเพ่ิมโอกาส 
ทางการตลาดท้ังในและต่างประเทศ จึงจําเป็นต้องจัดทําโครงการส่งเสริมและสนับสนุน 
สร้างภาพลักษณ์ในอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา และการท่องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมโอกาสการแข่งขัน 
ทางการตลาดท้ังในและต่างประเทศ ในลักษณะQiuckwinเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการคุณค่า 
และมูลค่าเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจากต้นทุนอัตลักษณ์และท่ีต้ังของจังหวัด ส่งผลให้เกิดระบบ
ห่วงโซ่คุณค่าในระบบศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
พัฒนาสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ต่อไป   

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

5.1 เพ่ือออกแบบ สร้างนวัตกรรมพัฒนาต่อยอด ศักยภาพและอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 
      และสินค้าทางการการท่องเท่ียว เชิงอนุรักษ์ สร้างสรรค์ วัฒนธรรม ศรัทธา ความเชื่อ  
      สุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทยให้มีมูลค่าสูงรองรับการท่องเท่ียว   
5.2 เพ่ือสร้างและสนับสนุนคลัสเตอร์เมืองไมซ์ เมืองกีฬา เมืองสมุนไพร เมืองมรดกโลก  
     เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และ 
     เพ่ิมโอกาสทางการตลาดท้ังในและต่างประเทศ 
5.3 เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์การกีฬาและ 
     การท่องเท่ียวอย่างเป็นเลิศ มีความสามารถการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศ 

6.ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย  

6.1 มีรายได้จากการท่องเท่ียวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย /รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
     ร้อยละ 10จากรอบปีท่ีผ่านมา  
6.2 มูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 จากรอบปีท่ีผ่านมา     
6.3 มูลค่าของอุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 
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หัวข้อ รายละเอียด 
7. พ้ืนท่ีเป้าหมาย จังหวัดอุดรธานี 
8. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างภาพลักษณ์ในอุตสาหกรรมไมซ์การกีฬา และการท่องเท่ียว  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

  
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียวชุมชนและอุตสาหกรรมไมซ์และการบริการเพ่ือรองรับ
ความเป็นอุดรธานีเมืองไมซ์ซิตี้ กิจกรรมหลัก : ประชุมผู้ประกอบด้านการท่องเท่ียวและ  
10 เมืองไมซ์ “UdonthaniTourism&MICEForum2023 
22,500,000บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี/ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี/ ศูนย์ความเป็นเลิศไมซ์ 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

จัดประชุม “สามเหล่ียมมรดกโลก”(ไทย - ลาว - เวียดนาม) 
50,000,000บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี/การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
สํานักงานอุดรธานี /สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดอุดรธานี 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคล่ือนด้วยพลัง
บวรสู่ชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 
3,438,000บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

จัดทําส่ือเชิงสร้างสรรค์ ด้านการท่องเท่ียวในมิติทางวัฒนธรรม กิจกรรมหลัก ผลิตส่ือภาพยนตร์ส้ัน
เชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในมิติทางวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานี 
10,425,500บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ออกแบบและประเมินผลการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและกีฬาเพ่ือเบ่งช้ีการเติบโตการ
ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจและการบริการ 
5,000,000บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี/ สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี/สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี/สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี/สํานักงานขนส่งจังหวัด
อุดรธานี/กกท.สมาคม/การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานอุดรธานี 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

นมัสการหลวงปู่พิบูลย์ และงานประเพณีโคมลมลอยฟ้า ผ้ามัดหม่ีย้อมคราม อําเภอพิบูลย์รักษ์ 
25,000,000บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

บวงสรวงพระธาตุวัดศรีธาตุประมัญชา 
1,871,000บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม โดยการประกวดจิตรกรรมสีไม้แห่ง
ประเทศไทย (เทิดไท้องค์ราชัน) จังหวัดอุดรธานี 
18,625,000บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
  

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

สร้างภาพลักษณ์โดยมาสคอตคุณทองโบราณ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดอุดรธานี 
50,000,000บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.10 กิจกรรมหลักท่ี10 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การจัดการแข่งขันจักรยาน L'Etape Thailand Tour de France (Udonthani 2023-2025) 
45,000,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี/ กกท.อด. 

8.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ยกระดับการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมครบวงจร : “การจดังานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง : 
GMS FabricExpo2023” 
185,750,000บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี/ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี/สาํนักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี/สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี/สํานักงานการท่องเท่ียวละกีฬาจังหวัดอุดรธานี/ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคท่ี 4/สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี/ สาํนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
อุดรธานี/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี/เทศบาลนครอุดรธานี/หอการค้าจังหวัด/สภา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัด/กลุ่มBIZClubอุดรธานี 

8.12 กิจกรรมหลักท่ี 12 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การจัดการแข่งขันป่ัน 2 ล้อ 2 น่อง ท่องเมืองมรดกโลกบ้านเชียง 
5,000,000บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
กกท.อด./ ชมรมจักรยาน/ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานอุดรธานี 

8.13 กิจกรรมหลักท่ี 13 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การจัดการแข่งขันกีฬาลุ่มน้ําโขงเกมส์2023- 2027 
85,045,800บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
กกท.อด/ สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี 

8.14กิจกรรมหลักท่ี 14 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติปี พ.ศ. 2569“อุดรธานีเกมส์ ครั้งท่ี 50” 
100,000,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
กกท.อด/ สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

8.15 กิจกรรมหลักท่ี 15 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

มหกรรมเมืองกัญชากัญชงและสมุนไพรไทย 
25,000,000บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
รพสต./ สมาคมธุรกิจฯ/ ชมรมแพทย์แผนไทย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.16 กิจกรรมหลักท่ี 16 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมและพัฒนากีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศและย่ังยืน “UdonSportCity” 
25,000,000บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
กกท.อด/สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
ชมรมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสจังหวัดอุดรธานี/โรงเรียนมัธยมในเขตเมืองอุดรธานี10 แห่ง 

8.17 กิจกรรมหลักท่ี 17 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ย้อนรอยวิถีชีวิต วัฒนธรรมไทพวน จังหวัดอุดรธานี 
6,259,320บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.18 กิจกรรมหลักท่ี18 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม “ปู่ – ย่า สอนหลาน สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน” 
1,875,000บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.19 กิจกรรมหลักท่ี19 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวอุดรธานีเมืองแฟช่ัน 
2,448,000บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.20 กิจกรรมหลักท่ี 20 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวประเพณีนมัสการหลวงปู่ก่ํา 
1,830,000บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.21 กิจกรรมหลักท่ี 21 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมมรดกโลกบ้านเชียง 
6,448,250บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี/สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี/การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สํานักงานอุดรธานี/เทศบาลตําบลบ้านเชียง/อําเภอหนองหาน 

8.22 กิจกรรมหลักท่ี 22 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ท่องแดนมหัศจรรย์ปู่ศรีสุทโธ-ย่าศรีปทุมมา คําชะโนด  
2,140,000บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.23 กิจกรรมหลักท่ี 23 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ไหว้เจ้า 5 ส่ิงศักดิ์สิทธิ รองรับรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน 
7,500,000บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีและศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.24 กิจกรรมหลักท่ี 24 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม”พ้ืนท่ีชุมชนคุณธรรมบ้านผาสิงห์  
ตําบลหมากหญ้า อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
2,475,000บาท(งบกระทรวง/กรม) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.25 กิจกรรมหลักท่ี 25 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม”ชุมชนคุณธรรม บ้านโนนสวรรค์ บ้าน
ราษฎร์สมบูรณ์ ตําบลท่าล่ี อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
2,475,000บาท(งบกระทรวง/กรม) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.26 กิจกรรมหลักท่ี 26 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพ่ือการขับเคล่ือนจังหวัดคุณธรรม 
2,700,000บาท(งบกระทรวง/กรม) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.27 กิจกรรมหลักท่ี 27 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 
5,100,000 บาท(งบกระทรวง/กรม) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.28 กิจกรรมหลักท่ี 28 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการ“พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566” 
2,500,000บาท(งบกระทรวง/กรม) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.29 กิจกรรมหลักท่ี 29 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน กิจกรรม ปู่ – ย่า สอนหลาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน จังหวัด
อุดรธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
5,000,000 บาท(งบกระทรวง/กรม) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

9. หน่วยงานดําเนินการ สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี/สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี/
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี/ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี/สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี/สํานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี/กกท.อด./การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) สํานักงานอุดรธานี/สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี/
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี/สํานักงานจังหวัดอุดรธานี/ ศูนย์ความเป็นเลิศไมซ์/
สํานักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดอุดรธานี/ ชมรมจักรยาน/สมาคมกีฬา/องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี/รพสต./ สมาคมธุรกิจท่องเท่ียว/ ชมรมแพทย์แผนไทย/ชมรมกีฬา
เพาะกายและฟิตเนสจังหวัดอุดรธานี/โรงเรียนมัธยมในเขตเมืองอุดรธานี 10 แห่ง/สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี/เทศบาลตําบลบ้านเชียง/อําเภอหนองหาน/สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดอุดรธานีและศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
10. ระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 663,655,870 บาท (งบประมาณจังหวัด) 
20,250,000 บาท (งบประมาณกระทรวง/กรม) 
รวมท้ังส้ิน 683,905,870 บาท   

12.ผลผลิต (Output) 1. สื่อนวัตกรรมพัฒนาต่อยอด ศักยภาพและอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์และสินค้าทางการ 
   การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ สร้างสรรค์ วัฒนธรรม ศรัทธา ความเชื่อ สุขภาพ ความงาม  
   และแพทย์แผนไทย4กิจกรรม 
2. ประชุมสร้างคลัสเตอร์เมืองไมซ์ เมืองกีฬา เมืองสมุนไพร เมืองมรดกโลก 3 ครั้ง 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองไมซ์7 ครั้ง  
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 3 ครั้ง 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 3 ครั้ง  

13.ผลลัพธ์จากการ
ดําเนินโครงการ 
(Outcome) 

6. GPP จากการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ สร้างสรรค์วัฒนธรรม ศรัทธา ความเชื่อ กีฬาสุขภาพ  
   ความงาม และแพทย์แผนไทย การกีฬา อุตสาหกรรมไมซ์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5ต่อปี  
   เทียบจากปีท่ีผ่านมา 
7. จํานวนคลัสเตอร์เมืองไมซ์ เมืองกีฬา เมืองสมุนไพร เมืองมรดกโลก ไม่น้อยกว่า 10 คลัสเตอร์ 
8. จํานวนการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ เมืองกีฬา เมืองสมุนไพร เมืองมรดกโลกเชื่อมโยง    
   การท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ของการจัดงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
9. มูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 จากรอบปีท่ีผ่านมา 
10. มูลค่าของอุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 
11. อัตราการเข้าพักเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 จากเดิม 40.63 จากปีก่อน 
12. ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเท่ียว (วัน) เพ่ิมเป็น 2.5 วัน จากเดิม 2.04 จากปี63 
13. รายได้จากการท่องเท่ียวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย/รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
     ร้อยละ 10 จากรอบปี2563 

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



                                              แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5  ปี (พ.ศ. 2566-2570) หนา้ 184 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและย่ังยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการสําคัญ โครงการกําจัดพืชน้ําต่างถ่ินท่ีรุกรานระบบนิเวศในแหล่งน้ําธรรมชาติ 
2. ช่ือแผนงาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้ํา ท้ังท่ีมีอยู่เดิม และ/หรือ พัฒนาเพ่ิมข้ึน

เพ่ือการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
3. แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้ํา ท้ังท่ีมีอยู่เดิม และ/หรือ พัฒนาเพ่ิมข้ึน

เพ่ือการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
4. หลักการและเหตุผล ด้วยแผนงานพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี(พ.ศ.2561 – 2565) จะสิ้นสุดอายุ

ของแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงจําเป็นต้องมีการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดอุดรธานี 5 ปี (พ.ศ.2566–2570) ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถ่ินของจังหวัด รวมไปถึงเพ่ือให้
เกิดการเชื่อมโยงของแผนในภาครัฐ กับภาคธุรกิจเอกชน และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล และแผนภาค ตามศักยภาพและโอกาส  ของจังหวัด
อุดรธานี หนองหานกุมภวาปีเป็นแหล่งน้ําต้นทุนของโครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษากุมภวาปี ปริมาณกักเก็บ 102 ล้าน ลูกบาศก์เมตร เพ่ือส่งน้ํา
ให้ กับทุกภาคส่วน เช่น การอุปโภค-บริ โภคการรักษาระบบนิ เวศ 
การเกษตร และการอุตสาหกรรม มีพ้ืนท่ีผิวน้ําท่ีระดับเก็บกัก ประมาณ 
22,500ไร่ ราษฎรส่วนหนึ่งใช้ประโยชน์โดยประกอบอาชีพทําประมงอีกท้ัง
เป็นแหล่งท่องเท่ียวสําคัญของจังหวัดอุดรธานี โดยในช่วงเดือนธันวาคม – 
เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี จะมีนักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวชมทะเลบัวแดง ผ่านท่า
เทียบเรือจํานวน 6 แห่ง ซ่ึงต้ังอยู่รอบหนองหานกุมภวาปีมีวัชพืชท้ังประเภท
รากติดดินและลอยน้ําเจริญเติบโตแพร่กระจายกีดขวางทางน้ํา ปิดก้ันท่าเทียบ
เรือหากไม่ทําการจัดเก็บหรือตัดทําลายไม่ให้เติบโต อาจสะสมจนสร้างความ
เสียหายแก่อาคารชลประทาน คุณภาพน้ําเน่าเสีย เกิดการตกตะกอน  
ลดความจุในการกักเก็บ และส่งผลให้กลุ่มท่าเรือไม่สามารถให้บริการ
นักท่องเท่ียวได้ ในช่วงฤดูการท่องเท่ียวทะเลบัวแดง 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือกําจัดวัชพืชในหนองหานกุมภวาปีไม่ให้แพร่กระจายกีดขวางทางน้ํา 

6.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  กําจัดวัชพืชในหนองหานกุมภวาปี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 300 ไร่ 
7. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  ตําบลเชียงแหว และตําบลแชแล อําเภอกุมภวาปี  ตําบลอุมจาน อําเภอ

ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลัก โครงการกําจัดพืชน้ําต่างถ่ินท่ีรุกรานระบบนิเวศในแหล่งน้ําธรรมชาติ 
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กําจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรบริเวณหนองหานกุมภวาปี 
25,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากุมภวาปี  
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการขุดลอกและฟ้ืนฟูพัฒนาแหล่งน้ํา 
50,000,000บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

9. หน่วยงานดําเนินการ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากุมภวาปี ,สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 
10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
11. งบประมาณ จํานวน 75,000,000บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
12.ผลผลิต (Output) กําจัดวัชพืชในหนองหานกุมภวาปี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 300 ไร่ 
13.ผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการ 
(Outcome) 

ผลลัพท์ : ลดการตกตะกอนรักษาความจุในการกักเก็บน้ําของหนองหาน 
          กุมภวาปีเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ําให้สามารถป้องกันและ        
          บรรเทาอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชาวประมงและกลุ่มท่าเรือ 
          ท่องเท่ียว ได้รับความสะดวกในการสัญจรทางน้ํา 
ผลกระทบ : เชิงบวก : กลุ่มท่าเรือท่องเท่ียวทะเลบัวแดง สามารถให้บริการ 
              นักท่องเท่ียวได้โดยสะดวกในช่วงฤดูการท่องเท่ียวทะเลบัวแดง 

 
*********************************** 
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แบบ จ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและย่ังยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการสําคัญ โครงการพัฒนาน้ําบาดาลน้ําเพ่ือการเกษตร น้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคน้ําเพ่ือ

ส่ิงแวดล้อมและน้ํ า เ พ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เ พ่ือการใ ช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน 

2. ช่ือแผนงาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้ํา เพ่ือการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
3. แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้ํา ท้ังท่ีมีอยู่ เดิม และ/หรือ พัฒนาเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
4. หลักการและเหตุผล ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมากข้ึน ทําให้การขยายตัว 

ของความเป็นเมืองมากข้ึน ชุมชนมีขนาดใหญ่ข้ึน ความต้องการน้ําเพ่ือการอุปโภค
บริโภคจึงมากข้ึนตามไปด้วย ปัญหาเรื่องน้ําจึงเป็นปัญหา ท่ีได้รับความสําคัญเป็น
ลําดับแรกๆ เนื่องจากวิกฤติด้านน้ํามีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ 
ประเทศท่ีขาดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท่ีดี และไม่มีความม่ันคงในด้านน้ํา 
จะพบกับอุปสรรคและข้อจํากัดต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น 
การสร้างความม่ันคงทางด้านน้ํา จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และ
เพ่ิมความม่ันคงในการเข้าถึงแหล่งน้ํา อีกท้ังเพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนยามเกิดสภาวะภัยพิบัติ ท้ังนี้  ประเทศไทยมี พ้ืนท่ี เกษตรกรรม  
149.25 ล้านไร่ เป็นพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานประมาณ 116.486 ล้านไร่  
ท่ีต้องอาศัยน้ําฝนเป็นหลักความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตรจะข้ึนอยู่
กับปริมาณน้ําฝนในแต่ละปี อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศโลก  
ทําให้เกิดสภาวะฝนท้ิงช่วง มีปริมาณน้ําน้อยไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ
การเกษตร มีผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตรทําให้เกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอน  
ไม่มีความม่ันคงในอาชีพเกษตรกรรม และเนื่องจากน้ํา คือปัจจัยหลักในการสร้าง
ความม่ันคงแหล่งน้ําภาคการผลิตด้านการเกษตร  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านแหล่งน้ํา ท้ังน้ําบาดาล น้ําเพ่ือ
การเกษตร  การอุปโภคบริโภค น้ําเพ่ือสิ่งแวดล้อม และน้ําเพ่ือการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ให้มีน้ําใช้ตลอดฤดูกาลท้ังปี แก้ปัญหาความยากจน ลดปัญหาด้านสังคม 
เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ให้ดีข้ึนและยั่งยืนตลอดไป 

6.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ดัชนีความม่ันคงด้านน้ําอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
2. ดัชนีความม่ันคงด้านน้ําเพ่ือสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
3. ดัชนีความ่ันคงด้านน้ําเพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 
4. ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
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หัวข้อ รายละเอียด 
7. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดอุดรธานี 
8. กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้ํา 
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เจาะบ่อบาดาล 
100,000,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 10 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายน้ําในชุมชน 
100,000,000บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 10 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายน้ําในแปลงเกษตร 
50,000,000บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 10 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
  

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่ (สํารวจและพัฒนาแหล่ง
น้ําบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ํา) 
1,474,324,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 10 อุดรธานี 
อําเภอทุกอําเภอ 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือความม่ันคงระดับชุมชน(สํารวจและพัฒนาแหล่ง
น้ําบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ํา) 
286,605,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 10 อุดรธานี 
อําเภอทุกอําเภอ 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพัฒนาแหล่งน้ําและบริหารจัดการน้ํา จํานวน  11 แห่ง 
1,194,039,500 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา จํานวน  5 แห่ง 
56,788,000  บาท (งบกระทรวง/กรม) 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การลดของเสียในแหล่งน้ําวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําหลัก
10,500,000บาท (งบกระทรวง/กรม) 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) 
อําเภอทุกอําเภอ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ําดิบเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน 
20,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) 
อําเภอทุกอําเภอ 

8.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน 
2,500,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) 
อําเภอทุกอําเภอ 

8.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานท่ีกําจัดขยะมูล
ฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ   
3,250,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) 
อําเภอทุกอําเภอ 

8.12 กิจกรรมหลักท่ี 12 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
3,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 9 (อุดรธานี) 
อําเภอทุกอําเภอ 

8.13 กิจกรรมหลักท่ี 13 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ผลผลิตการจัดการน้ําชลประทาน 
194,515,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากุมภวาปี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.14 กิจกรรมหลักท่ี 14 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ํา 
391,103,500 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากุมภวาปี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.15 กิจกรรมหลักท่ี 15 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 
2,067,215,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากุมภวาปี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.16 กิจกรรมหลักท่ี 16 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการจัดหาแหล่งน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 
150,000,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากุมภวาปี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.17 กิจกรรมหลักท่ี 17 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา 
3,778,055,000 บาท (งบกระทรวง/กรม) 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากุมภวาปี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.18 กิจกรรมหลักท่ี 18 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการจัดหาแล้งน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 
300,000,000บาท (งบกระทรวง/กรม) 
โครงการชลประทานอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.19 กิจกรรมหลักท่ี 19 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา 
120,000,000บาท (งบกระทรวง/กรม) 
โครงการชลประทานอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.20 กิจกรรมหลักท่ี 20 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการสนับสนุนการบิรหารจัดการน้ําและงานชลประทาน 
110,000,000บาท (งบกระทรวง/กรม) 
โครงการชลประทานอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.21 กิจกรรมหลักท่ี 21 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ปรับปรุงถนนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ํากุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี   
6,200,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
โครงการชลประทานอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

9. หน่วยงานดําเนินการ สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 10, สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3, สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี), สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี10(อุดรธานี) 

10. ระยะเวลาในการดําเนิน
โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 256,200,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
10,161,895,000 บาท (งบประมาณกระทรวง/กรม) 
รวมท้ังส้ิน 10,418,095,000 บาท 

12.ผลผลิต (Output) 1. เพ่ิมจํานวนแหล่งน้ําบาดาล น้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค น้ําเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
   น้ําเพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 
2. จํานวนประชาชนในพ้ืนท่ีตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

13.ผลลัพธ์จากการดําเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 
2. ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดได้รับการอนุรักษ์ 

 
*********************************** 
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แบบ จ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและย่ังยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการสําคัญ 3)โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
2. ช่ือแผนงาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้สมบูรณ์ 
3. แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้สมบูรณ์ 
4. หลักการและเหตุผล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5เป็นวาระ

แห่งชาติ พร้อมสั่งเจ้าหน้าท่ีดูแลสุขภาพประชาชนให้ท่ัวถึงและคุมเข้มกฎหมายจับคนเผาป่า
ได้ลงโทษท้ังหมด ชี้งบประมาณรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มท่ีเม่ือวันท่ี 2เมษายน 2562 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ 
การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โดยนายกรัฐมนตรี ระบุว่า วันนี้มาในฐานะรัฐบาล ซ่ึงท่ีผ่านมา
ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ หัวหน้าส่วน
ราชการท้ังหมด ดูแลพ้ืนท่ีตามข้ันตอน วันนี้จําเป็นจะต้องทํางานท่ีลงในรายละเอียดมากข้ึน 
ให้สามารถแก้ปัญหาเร็วข้ึน ยืนยัน ถ้ามีปัญหาอุปสรรคใดๆ รัฐบาลพร้อมท่ีจะสนับสนุน และ
ยืนยันว่า ไม่มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณ ท่ีจะลงมาในพ้ืนท่ีเพ่ือแก้ปัญหาได้ตามเป้าหมาย 
“ต้องลดจุดhotspotให้ได้ ตอนนี้สั่งการงดเผาแบบเร่งด่วน เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น แต่ 7
วัน ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ต้องแก้ปัญหา Hotspotให้ได้ ท้ังการดับไฟป่า หา
ท่ีมาไฟป่า ต้องมีการวางแผนแก้ปัญหาในระยะยาวด้วยการสร้างจิตสํานึก”ท้ังนี้ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ย้ําว่า รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาโดยการทําตามใจได้ ต้องแก้ไปทีละ
ปัญหาตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงขณะนี้แบ่งพ้ืนท่ีในการแก้ปัญหาออกเป็น 3
ส่วน คือ พ้ืนท่ีเขตเมือง เจ้าหน้าท่ีต้องเข้าไปดูแลสุขภาพประชาชนเร่งด่วนส่วนท่ี2พ้ืนท่ีทํากิน
ท้ังท่ีผิดกฎหมายและถูกกฎหมายส่วนท่ี 3 คือ พ้ืนท่ีป่าภูเขา ซ่ึงภาคเหนือมีพ้ืนท่ีสูง บางครั้ง 
มีการเผาในท่ีสูงก็ควบคุมได้ยาก ดังนั้น สิ่งท่ีสําคัญ คือ จิตสํานึก“เราต้องแก้ด้วยจิตสํานึก 
มันไม่ใช่ 7วันแล้ว ทุกคนต้องไม่เผาป่ามันโทษใครไม่ได้ ถ้ารัฐบาลใช้มาตรการเด็ดขาด  
ห้ามประชาชนเข้าป่าได้ไหม วันนี้มีมาตรการไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่าจะบอกว่าเข้าป่า ถูก
จับหมดหรือ ก็ไม่ใช่ เข้าป่าไปหาเห็ดได้แล้วนะ แต่ไม่ใช่ไปเผาป่า ตอนนี้เป็นวาระแห่งชาติ
แล้ว สั่งให้เข้มข้นเรื่องกฎหมาย เจอใครทําผิดก็จับหมด” 
11.ข้อสั่งการแก้หมอกควันไฟป่าดังนี้ 
1. ประกาศการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กให้เป็นวาระแห่งชาติ 
2. การแก้ไขปัญหาการเผาต้องไม่ให้เกิดข้ึนอีกโดยใช้กลไกทางการปกครอง 
3. สร้างจิตสํานึกของทุกภาคส่วน ภาครัฐประชาชน นักศึกษา อาจารย์ 
4. บูรณาการการทํางานของ 18 กลุ่มจังหวัดมาขับเคลื่อนสู่ระดับประเทศ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบประสิทธิภาพ กํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ซ่ึงใกล้ชิดชุมชน  
    ลูกบ้านซ่ึงสามารถทราบข้อมูลผู้เผา 
6. การลงโทษทางกฎหมายให้ควบคู่กันกับหลักรัฐศาสตร์ 
7. หาสาเหตุให้ชัดเจนรายงานสถานการณ์ประจําวัน และแก้ไขให้ตรงจุด 
8. ให้ความรู้และการดูแลสุขภาพของประชาชนดําเนินการให้ท่ัวถึงและครอบคลุม 
9. การแก้ไขปัญหาทางอากาศ เช่น ขนน้ํา ขนคนให้ดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วย 
10. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก รณรงค์สร้างจิตสํานึกการไม่เผาให้ครอบคลุม 
     ทุกพ้ืนท่ี ทุกสื่อ ท้ังวิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว SocialMedia 
11. ใช้งบประมาณในเชิงป้องกันเหตุ จังหวัด และ อปท.พิจารณาใช้ได้ 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1) เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือท่ีมีศักยภาพสามารถจัดการปัญหาไฟป่าและไฟพ้ืนท่ี 
    เกษตรด้วยชุมชนเอง 
2) เพ่ือลดจํานวนจุดความร้อน (Hot spot) ผ่านระบบดาวเทียม และลดการเกิดเหตุไฟป่า  
   หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5  

3) เพ่ือสร้างความรู่ความตระหนักให้แก่ชุมชนถึงผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันไฟ  
   สามารถปรับพฤติกรรมทางการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4) เพ่ือคุ้มครองพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติท่ีคงความอุดมสมบูรณ์ 
5) เพ่ือลดจํานวนจุดความร้อน (Hot spot) ผ่านระบบดาวเทียม และลดการเกิดเหตุไฟป่า  
   หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5  

6) เพ่ือลดผลกระทบการการเกิดไฟป่า 
7) เพ่ือเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าป่าชุมชน ด้วยการปลูกพืชสมุนไพร 
8) เพื่อลดการพึ่งพิงป่า โดยขยายพันธุ์พืชสมุนไพร มาปลูกในพื้นที่เกษตรกรรม(เพิ่มพื้นที่สีเขียว) 
9) เพ่ือพัฒนาทักษะการแปรรูปเพ่ือสร้างรายได้และเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบจากป่าสู่ผลิตภัณฑ์ของ 
   ฝากชุมชน 
10) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ของอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ําโสม  
     ให้เหมาะสม สวยงาม 
11) เพ่ือซ่อมแซมอาคารบริการนักท่องเท่ียวท่ีชํารุดทรุดโทรม 
12) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่าในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 
13) เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านการนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
14) เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
     ในกับชุมชนรอบแนวเขตอย่างบูรณาการ 
15) เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
     ในกับชุมชนรอบแนวเขตอย่างบูรณาการ 
16) เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านการนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
17) เพ่ือส่งเสริมชุมชน เยาวชน หน่วยงานภากเอกชนและภาครัฐ ปลูกไม้ท้องถ่ินเพ่ือฟ้ืนฟู 
     ระบบนิเวศแบบบูรณาการ 
18) เพ่ือเพาะชํากล้าไม้ใหญ่และกล้าหวายเพ่ือแจกจ่ายให้กับราษฎร เอกชาน หน่วยงาน 
     ราชการ วัด ฯลฯ ในจังหวัดอุดรธานี 
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19) เพ่ือประชาสัมพันธ์ชนิดไม้ป่าและประโยชน์ของไม้ป่า 
20) ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีส่วนบุคคลและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  
     เป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ในอนาคต 
21) เพ่ือเพาะชํากล้าไม้ใหญ่และกล้าหวายเพ่ือแจกจ่ายให้กับราษฎร เอกชน หน่วยงาน 
     ราชการ วัด ฯลฯ ในจังหวัดอุดรธานี 
22) เพ่ือประชาสัมพันธ์ชนิดไม้ป่าและประโยชน์ของไม้ป่า 
23) ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีส่วนบุคคลและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  
     เป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ในอนาคต 
24) เพ่ือสนองพระราชดําริฯโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
25) เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์ชะโนด 

6.ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย  

1) ร้อยละของชุมชนเป้าหมายท่ีเข้าอบรมมีการจัดต้ังเป็นเครือข่ายชุมชนป้องกันไฟป่า  
    ควบคุมหมอกควัน และฝุ่น PM2.5 

2) ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําแนวกันไฟในพ้ืนท่ีเป้าหมาย มีสถิติการเกิดไฟป่าลดลง 

3) ร้อยละของป่าชุมชนเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือเพ่ิม 
   มูลค่าป่าชุมชน 
4) อาคารบริการนักท่องเท่ียวสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 
5) จัดต้ังชุดลาดตระเวน แบบบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ หน่วยป้องกัน 
   และพัฒนาป่าไม้ ทหาร ตํารวจและปกครอง จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 8 คน ปฏิบั ติงาน 
   ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) เดือนละ 12 วัน จํานวน 12 เดือน(ตุลาคม 2565  
   – กันยายน 2566) 
6) เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านการนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศในกับ 
    ชุมชนรอบแนวเขตอย่างบูรณาการ 
8) ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศในกับ 
   ชุมชนรอบแนวเขตอย่างบูรณาการ 
9) เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านการนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10) เพ่ือส่งเสริมชุมชน เยาวชน หน่วยงานภากเอกชนและภาครัฐ ปลูกไม้ท้องถ่ินเพ่ือฟ้ืนฟู 
     ระบบนิเวศแบบบูรณาการ 
11) เพ่ิมต้นไม้ให้กับพ้ืนท่ี ราษฎร ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน วัด โรงเรียน อย่างน้อย 
     ร้อย 2 ของพ้ืนท่ี 
12) ขยายพันธุ์ต้นชะโนด จํานวน 500 ต้น เพ่ือนําไปปลูกในสวนรุกขชาติบ้านดุง 
     ป่าธรรมชาติท่ัวไป สถานท่ีราชการ หน่วยงานของรัฐ วัด สถานศึกษา และป่าคําชะโนด  
     อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

7. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 
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8. กิจกรรมหลัก 1) จัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการป้องกันไฟป่า ควบคุมหมอกควัน และฝุ่น  

    PM2.5ในพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติและพ้ืนท่ีการเกษตรจํานวน 20 รุ่น/ 3 วัน/ 100 คน 
2) จ้างเหมาจัดทําแนวกันไฟในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีคงความธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  
    ให้ได้รับการคุ้มครอง รวมระยะทาง 200 กิโลเมตร 
3) จัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการแปรรูปวัตถุดิบจากธรรมชาติในป่าชุมชน เช่น การแปรรูปและประยุกต์ 
    ใช้สมุนไพร และการสร้างผลิตภัณฑ์ของฝากจากป่าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าจํานวน 10 รุ่น/2 วัน/100 คน 
4) จ้างเหมาเพาะพืชสมุนไพร ประจําถ่ิน จํานวน 200,000 กล้า 
5) ซ่อมแซมอาคารบริการนักท่องเท่ียว 
6) กิจกรรมปฏิรูประบบลาดตระเวนพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติตามมาตรฐานระบบ 
7) การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) แบบบูรณาการ 
8) กิจกรรมอบรมลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) จํานวน 12 รุ่น 
9) กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึก จํานวน 40 ชุมชน 
10) กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
     ระบบนิเวศในกับชุมชนรอบแนวเขตอย่างบูรณาการ 
11) กิจกรรมอบรมลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) 
12)  กิจกรรมส่งเสริมชุมชนปลูกไม้ท้องถ่ินเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศแบบบูรณาการ 
13) จัดเตรียมพ้ืนท่ีและทําเรือนเพาะชํา, จัดหาวัสดุเพาะชําพันธุ์หวายและจัดหากล้าไม้,  
     กรอกถุง, ย้ายชํากล้าไม้/งานเปลี่ยนถุงสําหรับกล้าไม้ใหญ่, บํารุงรักษา, แจกจ่าย,  
     ประชาสัมพันธ์, ตรวจสอบและติดตามผล 
14) จัดหาเมล็ดต้นชะโนด, เพาะเมล็ดต้นชะโนด, อนุบาลต้นชะโนด บํารุงดูแลและนําปลูก 
     คืนสู่ธรรมชาติ 

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการส่งเสริมคุ้มครองพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ 
1.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการป้องกันไฟป่าควบคุมหมอกควันและฝุ่น PM2.5 

10,000,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
1.2 โครงการจัดทําแนวกันไฟเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการป้องกันพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติให้คงความ
สมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
9,028,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
1.3 โครงการซ่อมแซมอาคารบริการนักท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ําโสม  
4,851,512 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ําโสม  
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

1.4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า งานลาดตระเวน 
เชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
34,384,840 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ําโสม  
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
1.5 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีอุทยาน
แห่งชาตินายูง-น้ําโสม  
19,171,200 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ําโสม  
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
  
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการส่งเสริมเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ 
2.1 โครงการเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าป่าชุมชน ตามแนว 
พระราชดําริ 
4,620,700 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 

2.2 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
20,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
  

 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองและชนบท 
3.1 การเพาะชํากล้าไม้ใหญ่และกล้าหวายเพ่ือแจกจ่ายประชาชนและใช้สนับสนุนในโครงการปลูกป่า
เพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา ป่าชายเลนและป้องกันไฟในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 
5,360,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ําทอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

 
3.2 การเพาะชํากล้าไม้ใหญ่และกล้าหวายเพ่ือแจกจ่ายประชาชนและใช้สนับสนุนในโครงการปลูกป่า 
เพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา ป่าชายเลน และป้องกันไฟในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 
5,360,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีภูผาหักตามพระราชเสาวนีย์จังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชะโนด สวนรุกขชาติบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
5,590,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สวนรุกขชาติบ้านดุง สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 10 (อุดรธานี) 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

 
3.4 ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง/ชนบท 

15,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

9. หน่วยงานดําเนินการ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี), สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 10 (อุดรธานี) 
10. ระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 141,366,252 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
12.ผลผลิต(Output) 1) ชุมชนท่ีได้รับการอบรม 20 ชุมชน มีความเข็มแข็งมีศักยภาพในการป้องกันไฟป่า ควบคุม 

   หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5ด้วยสมาชิกในชุมชนเอง 
2) พ้ืนท่ีป่าธรรมชาติท่ีคงความอุดมสมบูรณ์ในท้องท่ีจังหวัดอุดรธานีได้รับการคุ้มครองดูแล  
   โดยการจัดทําแนวกันไฟระยะทางรวมท้ังสิ้น 200 กิโลเมตร 
3) พ้ืนท่ีป่าชุมชน มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า จาการปลูกเสริมพืชสมุนไพร สร้างความหลากหลาย 
    ทางชีวภาพให้แก่ป่า 
4) มีอาคารบริการนักท่องเท่ียวเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว 
5) เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน มีขวัญและกําลังใจในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SmartPatrol)  
   เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 
6) สามารถสร้างความรู้ความเข้าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 
7)อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ําโสม สามารถสร้างความรู้ความเข้าในการอนุรักษ์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 
8) เพาะชํากล้าไม้ป่าขนาดใหญ่ (กล้าไม้ท่ีให้เนื้อไม้ กล้าไม้ป่ากินได้ กล้าไม้ป่าท่ีเป็นพืช 
   อาหารสัตว์ ไม้ฟืน ไม้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และกล้าหวาย 
   รวมจํานวน 200,000 กล้า 
9) เพาะชํากล้าไม้ป่าขนาดใหญ่ (กล้าไม้ท่ีให้เนื้อไม้ กล้าไม้ป่ากินได้ กล้าไม้ป่าท่ีเป็นพืช 
   อาหารสัตว์ ไม้ฟืน ไม้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และกล้าหวาย 
   รวมจํานวน 200,000 กล้า 
10) ได้ต้นกล้าชะโนด 500 ต้น นําปลูกกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ 

13.ผลลัพธ์จากการ
ดําเนินโครงการ 
(Outcome) 

1) ปัญหาไฟป่า ควบคุมหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ในท้องท่ีจังหวัดอุดรธานี ลดลงเม่ือ 
   เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาและ/หรือ เม่ือเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2) ปัญหาไฟป่า ควบคุมหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ในท้องท่ีจังหวัดอุดรธานี ลดลงเม่ือ 
    เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาและ/หรือ เม่ือเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐาน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3) พ้ืนท่ีป่าชุมชนได้รับการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว เป็นการเพ่ิมมูลค่า สร้างคุณภาพชีวิต 
   ท่ีดีให้แก่คนในชุมชน 
4) มีศักยภาพในการรองรับการท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
5) มีศักยภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 
6) อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ําโสม มีศักยภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   เพ่ิมมากข้ึน 
7) แจกจ่ายกล้าไม้ท่ีกําหนดให้กับ ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ 
   วิสาหกิจ ภาคเอกชน โรงเรียนวัด จํานวน 200,000 กล้า 
8) แจกจ่ายกล้าไม้ท่ีกําหนดให้กับ ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ 
    วิสาหกิจ ภาคเอกชน โรงเรียนวัด จํานวน 200,000 กล้า 
9) สามารถอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชะโนด 
10) ได้พ้ืนท่ีอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชะโนดเพ่ิมข้ึน 

 
***********************************   
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

      ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 : การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง ม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการสําคัญ 1) อุดรเมืองอัจฉริยะปลอดภัย (Udon Smart & Safety)  
2. ช่ือแผนงาน รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสังคมเข้มแข็ง ม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. หลักการและเหตุผล  1.การป้องกันอาชญากรรมในพ้ืนท่ีสาธารณะซ่ึงเป็นภาระหน้าท่ีโดยตรงของตํารวจ

โดยปัจจุ บันรั ฐบาลไ ด้ มีนโยบายขับ เคลื่ อนเรื่ อง  “ประเทศไทย 4 .0  ” และ  
“การปฏิรูประบบราชการ 4.0” เพ่ือให้ ข้าราชการมีศักยภาพและขีดความสามารถในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ข้าราชการตํารวจซ่ึงเป็น
ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีบําบัดทุกข์บํารุงสุข และปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชนทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการ
ทํางานให้สอดคล้องรองรับ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลอย่าง
รวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยจะเป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือยกระดับบริการของตํารวจ 
การออกแบบระบบและเทคโนโลยีเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีงานวิจัยรับรอง เพ่ือให้โครงการ
นี้เป็นมาตรฐานสําหรับการบริการของตํารวจและการพัฒนาท้องถ่ินให้เป็นต้นแบบของ
เมืองอัจฉริยะปลอดภัย ซ่ึงจะทําให้จังหวัดอุดรธานีได้เป็นต้นแบบของจังหวัดอ่ืนท่ัวท้ัง
ประเทศในเรื่องของการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและปลอดภัย ทุกสถานีตํารวจท่ีเข้าร่วม
โครงการจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า “จะทําอย่างไรท่ีจะให้ มี พ้ืนท่ีปลอดภัยจาก
อาชญากรรมสําหรับสุจริตชนในเขตพ้ืนท่ีสถานีตํารวจนั้น ๆ” อาทิ ถนน ตรอก ซอย ท่ี
ประชาชนสามารถสัญจรได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
หรือประชาชน ท่ีมีบ้านพักอาศัยในเขตพ้ืนท่ีปลอดภัยไม่หวาดกลัวภัยอาชญากรรม 
ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีและเชื่อม่ันในการทํางานของตํารวจ สามารถเข้าถึงบริการของตํารวจ
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 2.แนวโน้มการเกิดสาธารณภัยของโลกทวีความรุนแรงมากข้ึนจนอาจทําให้เกิด
ความเสียหายกับประชาชนมากข้ึน ดังนั้น จึงควรตระหนักและให้ความสําคัญในการ
ดําเนินการลดความเสี่ยงและลดผลกระทบจากสาธารณภัย เ พ่ือลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัยและลดการสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต และสุขภาพ ตลอดจนความสูญเสีย 
ต่อสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน 
และประเทศ โดยมีเป้าหมาย คือ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ พร้อมท้ังลดความเสี่ยง
ท่ีมีอยู่เดิมตามมาตรการทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง กฎหมาย สุขภาพ วัฒนธรรม การศึกษา 
สภาพแวดล้อมเทคโนโลยี  การเมือง และมาตรการเชิงสถาบัน ( Institutional)  
ท่ีมีการบูรณาการและลดความเหลื่อมล้ําในการป้องกัน รวมถึงการทําให้ความล่อแหลม
และความเปราะบางต่อสาธารณภัยลดลงด้วย ตลอดจนการเพ่ิมให้มีการเตรียมความพร้อม
มากข้ึนเพ่ือการเผชิญเหตุและฟ้ืนฟูอันจะนําไปสู่ความสามารถท่ีจะรับมือและฟ้ืนคืนกลับ
(Resilience)ได้ในระยะเวลาท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยผสมผสานทฤษฎี 

   และแนวความคิด ในเรื่องการป้องกันอาชญากรรม อาชญาวิทยากับแนวความคิด 
   เรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” แล้วนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ 
   สังคมไทย ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
2. เพ่ือยกระดับการทํางานของตํารวจตามกรอบความคิดในเรื่อง“ระบบราชการ 4.0”  
   และก้าวเข้าสู่ ยุคดิจิทัล (DIGITAL IZATION) ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
3. เพ่ือบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถานีตํารวจภูธรในพ้ืนท่ีเป้าหมายในด้านการป้องกัน 
   อาชญากรรม และนําไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ของประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
4. เพ่ือพัฒนาระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการความปลอดภัยสาธารณะดิจิทัล 
   ให้จังหวัดอุดรธานีเป็นต้นแบบของเมืองอัจฉริยะท่ีมีความปลอดภัย และสามารถ 
   เป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดอ่ืน ๆ ได้ท่ัวประเทศ 
5. เพ่ือให้จังหวัดประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานีมีความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย อย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
6. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้กับประชาชน  
   เช่น การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction)การจัดการ 
   ในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management)และการฟ้ืนฟูให้ดีกว่าและปลอดภัย 
   กว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 

6.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

1. ระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการความปลอดภัยสาธารณะดิจิทัล 
2. จํานวนอาชญากรรมลดลงร้อยละ 20 
3. ประชาชนได้รับบริการด้านความปลอดภัยอย่างสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
4. อันดับจังหวัดท่ีประชาชนมีความสุขอยู่ในระดับสูงข้ึน 
5. จํานวนพ้ืนท่ีประสบภัยท่วม/แล้ง ซํ้าซากลดลงร้อยละ 10 
6. จํานวนผู้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ไม่เกิน18 ต่อ100,000 คนต่อปี 
   มูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินประชาชนลดลงร้อยละ 10 

7. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดอุดรธานี 
8. กิจกรรมหลัก (1) การสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม 

(2) การคัดเลือกพ้ืนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
(3) การกําหนดแผนการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก 
    (3.1) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการป้องกันอาชญากรรม 
    (3.2) การกําหนดแผนการตรวจพ้ืนท่ีกําหนดแผนการตรวจพ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับ 
           สถานภาพอาชญากรรม     
     (3.3) การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมมาใช้ให้ 
            สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง “ประเทศไทย 4.0” และ “การพัฒนา 
            ระบบราชการ 4.0” 
(4) การให้ความรู้กับชุมชนประชาชนในการป้องกันและการจัดการกับภาวการณ์เกิดภัยพิบัติ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การพัฒนาและดูแลระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการความปลอดภัยสาธารณะดิจิทัล
150,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด)  
ตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
3,650,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี 
อําเภอทุกอําเภอ 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การขับเคล่ือนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี 
745,900 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี 
อําเภอทุกอําเภอ 

8.4กิจกรรมหลักท่ี 4 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
568,500 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี 
อําเภอทุกอําเภอ 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2,500,000 บาท (งบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
ร่วมกับหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวข้อง 

9. หน่วยงานดําเนินการ 1.สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี 
2.สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี 
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

10. ระยะเวลาในการดําเนิน
โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

11. งบประมาณ 1) จํานวน 152,464,400 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
2) จํานวน 2,500,000 บาท (งบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
รวมท้ังส้ิน 154,964,400 บาท 

12.ผลผลิต (Output) 1.ได้ระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการความปลอดภัยสาธารณะดิจิทัล 
2.จํานวนชุมชนได้รับความรู้ในการจัดการกับภาวการณ์เกิดภัยพิบัติ 
3. จํานวนเยาวชนได้รับความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 

13.ผลลัพธ์จากการดําเนิน
โครงการ (Outcome) 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนท่ีซ่ึงเข้าร่วมโครงการ สามารถ 
   เข้าถึงบริการของตํารวจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทําให้ ประชาชนมีความปลอดภัย 
   ในชีวิตและทรัพย์สินไม่หวาดกลัวภัยอาชญากรรม อันจะนําไปสู่ความม่ันคงทางสังคม 
2) ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนลดลง 
3) ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการทํางานของตํารวจเพ่ิมข้ึน 
4) อาชญากรรมลดลง 
5) ประชาชนสามารถใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาและป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ ได้ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 : การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง ม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการสําคัญ การบูรณาการเพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 

(Udonthani Safe Community) : อุดรปลอดภัย 
2. ช่ือแผนงาน การป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 
3. แนวทางการพัฒนา 1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายทางสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมิให้ส่งผลเสีย 

ต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความสงบความสุขของ 
ประชาชน 
2.ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ท้ังระดับชาติและ 
ระหว่างประเทศ 

4. หลักการและเหตุผล โครงการการบูรณาการเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน (Udonthani Safe Community)  
: อุดรปลอดภัย เป็นโครงการท่ีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 
(กพยจ.) ได้เห็นชอบให้เป็นโครงการท่ีหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องจะร่วมกันดําเนินการ 
ในเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานีอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี โดยยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
ประกอบกับแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานีประเด็นการพัฒนาท่ี 6 ด้านการเสริมสร้างสังคม
ท่ีเข้มแข็งม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั้น มุ่งเน้นเป้าหมายท่ี 
สําคัญคือบ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติทุกระดับ โดยการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม ท่ีมีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่าง
รวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดข้ึนอันจะส่งผลให้การบริหาร จัดการและการ
พัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดําเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น มุ่งเน้นให้สังคม
ปลอดภัยและนําไปสู่สังคมแห่งความสุขโดยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมซ่ึง
เป็นกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยผลักดันการ
ร่วมกันบูรณาการในป้องกันและแก้ไขปัญหาในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการ
หารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีอาศัย การผนึกกําลังคนและทรัพยากร
ให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงาน
หลักและรองในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ท้ังจากภัยคุกคามและ
ปัญหา ท่ีส่งผลต่อความม่ันคงต่าง ๆ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือลดการเกิดปัญหาอาชญากรรม 
2. เพ่ือลดการกระทําผิดซํ้า 
3. เพ่ือพัฒนาผู้พ้นโทษให้กลับออกไปสู่ชุมชนในฐานะทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นพลังสําคัญ 
   ในการสร้างความม่ันคง และปลอดภัยให้แก่ชุมชน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

1) จํานวนอาชญากรรมลดลงร้อยละ 20 
2) จํานวนเครือข่าย/ชุมชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมข้ึนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
3) แจ้งความดําเนินคดีลดลงร้อยละ 30 
4) อัตรากระทําผิดซํ้าลดลงร้อยละ 10 
5) จํานวนนักโทษเด็ดขาดชาวต่างประเทศได้รับการปล่อยตัวในเง่ือนไขคุมประพฤติ 
   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
6) เหยื่ออาชญากรรมได้รับการดูแลช่วยเหลือมากกว่าร้อยละ 80 

7. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดอุดรธานี 
8. กิจกรรมหลัก การป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 
5,190,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนปลอดภัยด้วยเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
31,460,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
เรือนจํากลางอุดรธานี 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การบูรณาการเครือข่ายครอบครัวและชุมชนเพ่ือป้องป้องกันการกระทําผิดซํ้า
3,032,500 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

9. หน่วยงานดําเนินการ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี/เรือนจํากลางอุดรธานี/สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี 
10. ระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- 2570 

11. งบประมาณ 39,682,500 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 

12.ผลผลิต (Output) เชิงคุณภาพ  
1. เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม 
   ในชุมชน ให้ชุมชนมีแผนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมภายในชุมชนตามกรอบ 
   แนวทางการป้องกันอาชญากรรม 6 ด้าน 
2. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันมากข้ึน 
3. มีเครือข่ายความม่ันคงปลอดภัยครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานีท่ีมีความเข้มแข็งเป็น 
   เศรษฐกิจพอเพียงระดับท่ี 2 
4. หน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมโดยพร้อมเพรียงเกิดเป็นพลังขับเคลื่อน 
   เศรษฐกิจพอเพียงขยายไปสู่ลุ่มน้ําต่างๆ 
5. มีระบบการป้องกันอาชญากรรม การกระทําผิดซํ้า ในชุมชน                                                         
6. การบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการกระทําผิดซํ้าในชุมชน         
7. การกระทําผิดซํ้า ของผู้กระทําผิดลดลง                                               
8. ครอบครัวและชุมชน มีความสงบสุขและลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
เชิงปริมาณ 
1. เครือข่ายยุติธรรมชุมชนจํานวน 400 คน ได้เรียนรู้กฎหมายท่ีใช้ในการป้องกันแก้ไข 
    ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 
2. ทุกพ้ืนท่ีอําเภอ 20 อําเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี มีแผนการป้องกันปัญหาอาชญากรรม 
   ของชุมชน 
3. นักเรียน นักศึกษา จํานวน 400 คน ได้เรียนรู้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน 
4. มีเครือข่ายชุมชนระดับเศรษฐกิจพอเพียงระดับท่ี2 อําเภอละ1แห่ง 
5. จํานวนผู้กระทําผิดซํ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 30 ต่อปี 
6. นักโทษเด็ดขาดชาวลาวได้รับการปล่อยตัวเพ่ือคุมประพฤติในสถานประกอบการต่างๆ 
   อย่างน้อยร้อยละ 10 
7. เครือข่ายครอบครัวของผู้กระทําผิด จํานวน 200 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
   กฎหมายท่ีใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนมีทักษะ 
   และความสามารถในการดูแล ป้องกันไม่ให้ผู้กระทําผิดกระทําผิด ซํ้าอีก ซ่ึงจะทําให้เกิด 
   ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
8. เครือข่ายชุมชนจํานวน 200 คน ได้รับการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย 
   และสร้างการรับรู้การบูรณาการ ในการดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด 
   ในชุมชนเพ่ือป้องกันการกระทําผิดซํ้า  
9. เครือข่ายชุมชน มีข้อมูลผู้กระทําผิดในพ้ืนท่ี เพ่ือเฝ้าระวัง ติดตามดูแลช่วยเหลือ  
   สงเคราะห์ ให้คําแนะนําในการประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว  
   ชุมชนโดยปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก 

13.ผลลัพธ์จากการดําเนิน
โครงการ (Outcome) 

1. ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนลดลง   
2. มีเครือข่ายในการแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรมท้ังในชุมชนและสถานศึกษา 
3. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ม่ันคง และปลอดภัยด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
6. ร้อยละของผู้กระทําผิดซํ้าลดลง  
7. นักโทษเด็ดขาดชาวลาวได้รับการปล่อยตัวเพ่ือคุมประพฤติในสถานประกอบการต่างๆ 

 
******************************** 
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แบบ จ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
     ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 : การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง ม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการสําคัญ โครงการการสร้างเครือข่ายเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบปราม 

ยาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอุดรธานี 
  

2. ช่ือแผนงาน การเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง ม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายทางสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มิให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สิน และความสงบ
ความสุขของประชาชน 
 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลได้กําหนด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ด้านความม่ันคง 
โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังค่ังและ
ยั่งยืน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็ง ม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนซ่ึงยังคงมี
ปัญหาท่ีต้องทําการแก้ไขท้ังปัญหาอาชญากรรมยาเสพติด รวมท้ังการชุมนุม
เพ่ือเรียกร้องสิทธิต่างๆ ท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่าง
ต่อเนื่องรวมไปถึงปัญหาโรคระบาด โควิด-19ซ่ึงปัญหาดังกล่าวแม้ว่าจะมี
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ ซ่ึงการแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายหน่วยงานในการบูรณาการกําลังเ พ่ือแก้ไขปัญหา เ พ่ือให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวดเร็วทันเวลา 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้างเครือข่ายประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความ 
    สงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง 
2. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการรักษา 
    ความสงบเรียบร้อย ความม่ันคงของชาติ การแก้ไขปัญหายาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม การป้องกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย โรคระบาดโควิด-19 และอ่ืน ๆ 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมมากข้ึน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. จํานวนเครือข่าย/ชุมชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมข้ึน 

    เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
2. แจ้งความดําเนินคดีลดลงร้อยละ 30 
3. อัตรากระทําผิดซํ้าลดลงร้อยละ 10 

7. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดอุดรธานี 
8. กิจกรรมหลัก การสร้างเครือข่ายเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบปรามยาเสพติด

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อุดรธานี 
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ิมสมรรถนะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพ่ือรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4,500,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
ท่ีทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี 
อําเภอทุกอําเภอ 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ชุดปฏิ บัติการ “สีหราชพิทักษ์ราษฎร์” เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 
ความม่ังคงภายใน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3,938,500 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
ท่ีทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี 
อําเภอทุกอําเภอ 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

สร้างเครือข่ายเจ้าหน้าท่ี อาสาสมัคร และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
6,200,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
ท่ีทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี 
อําเภอทุกอําเภอ 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 4 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม  
6,600,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
ท่ีทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี 
อําเภอทุกอําเภอ 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ฝึกจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.สํารอง) เพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
10,000,000 บาท(งบพัฒนาจังหวัด) 
ท่ีทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี 
อําเภอทุกอําเภอ 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 6 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม และการฝึกอาชีพให้แก่การบําบัด
ฟ้ืนฟูบําบัดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปล่ียนพฤติกรรมจังหวัด 
และระบบต้องโทษ ในเรือนจํา  
1,922,500 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
ท่ีทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี  
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.3 กิจกรรมหลักท่ี 7 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ิมประสิทธิภาพกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อส. เพ่ือขับเคล่ือน
ภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
4,687,500 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
ท่ีทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี 
อําเภอทุกอําเภอ 
 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 8 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ี (ฝ่ายปกครอง,ตํารวจ,สาธารณสุขอําเภอ,
ผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน, อสม. ฯลฯ) มีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าท่ี
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด  
4,687,500 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
ท่ีทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี 

9. หน่วยงานดําเนินการ ท่ีทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี,สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี,
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี,สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566-2570 
11. งบประมาณ 42,536,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด) 
12.ผลผลิต (Output) 1. มีเครือข่ายประชาชนท่ีผ่านการอบรมจัดต้ังเพ่ิมข้ึน เพ่ือช่วยเหลือ 

   เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย 
   ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2. เยาวชนได้เรียนรู้เท่าทันอาชญากรรมด้านเทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายทางสังคม 

13.ผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. มีเครือข่ายประชาชนท่ีผ่านการอบรม ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ 
   รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
   ประชาชน เพ่ิมข้ึน  
2. ประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสงบ 
   เรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน ของตนเอง 
3. ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   และเกิดความพึงพอใจในการใช้ชีวิตประจําวัน 

 
*********************************** 
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อุดรธานี



ส ำนักงำนจงัหวดัอดุรธำนี
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. : 0-4222-1318
e-mail : stgudon@gmail.com

ค ำขวัญประจ ำจังหวัดอุดรธำนี
กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ

อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง
แรงศรัทธาศรีสุทโธปทุมมาค าชะโนด

QR Code
ดาวน์โหลดไฟล์แผนพัฒนาจังหวดัฯ




