
 
 

 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561  
จังหวัดอุดรธานี 

 



 

แผนปฏิบัติราชการปะจ าปีของจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561 

1. วิสัยทัศน์ : 
“เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงภายในปี ๒๕๘๐” 

 
2. พันธกิจ : 

2.1 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
2.2 ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมสู่เมืองแห่งความสะอาด 
2.3 พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. ค่านิยม : UDON TEAM 
U : Unity : มีเอกภาพ 
D : Development : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
O :Openmind : เปิดใจให้บริการ 
N : Network : สานเครือข่ายการมีส่วนรวมของประชาชน 
T :Tranparency : มีความโปร่งใส 
E : Excellence : เน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน 
A : Accountability : มีความรับผิดชอบ 
M : Morality : มีศีลธรรม 

4. เป้าประสงค์รวม : 
เพื่อสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 



 

5. ตัวชี้วัด 
5.1 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของ GPP จังหวัด เฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลังต่อป ี

 

6. ค่าเป้าหมาย 
6.1 ร้อยละ ๕  

7. ประเด็นยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยเทคโนโลย ีที่ทันสมัยและเป็นสากล 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ :  
  เพื่อเพิม่มูลค่าการค้าการลงทุน 

ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ : 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (EGP) ต่อป ี

ค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร ์
 ร้อยละ 3 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและก้าลังแรงงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
๒. พัฒนาแผนการตลาดด้านการลงทุนเพ่ือให้แข่งขันได้ 
๓. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ้านวยความสะดวกและพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการค้า การลงทุน และการบริการ  
๔. สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  
  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์  
  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตร ต่อปี 

ค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์  
ร้อยละ 3 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. ขยายผลการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
๓. พัฒนาการผลิต การแปรรูป และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม 
๔. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
๕. เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรให้กับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนให้มีความเข้มแข็งมีความรู้ มีการศึกษามีสุขภาพท่ีดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ร้อยละของดัชนีชี้วัดความสุขต่อปี 

ค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร ์
ร้อยละ 85 



กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุคุณภาพดี 
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานี ทุกกลุ่มวัย 
๓. พัฒนากลไกการด้าเนินงานลดความเหลื่อมล้้าด้านสังคม คนอุดรธานี 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  
เพื่อให้จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ และเติบโตอย่างมีดุลยภาพตอบสนองการท่องเที่ยวทุกรูปแบบอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร ์
ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นจากรายได้การท่องเท่ียวต่อป ี

ค่าเป้าหมายตามประเด็นยทุธศาสตร ์
ร้อยละ 5 

กลยุทธ์ภายใตป้ระเด็นยทุธศาสตร ์
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อ การท่องเท่ียวโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
๒. พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ผลิตภัณฑ์  และบริการด้านการท่องเท่ียวมุ่งสู่ MICE City 
๓. พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว  สินค้า  และบริการโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วิถีไทย 
๔. ส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวและสร้างโอกาสจากการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีหลากหลาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  
เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน   



ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ร้อยละของพื้นท่ีป่าไม้ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อไป 

ค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร ์
ร้อยละ 2 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. ปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
๒. ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษแบบมีส่วนร่วม 
๓. พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  
เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ร้อยละที่ลดลงของคดีอาญา ๔ กลุ่ม 

ค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร ์
ร้อยละ 5 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
๒. รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๓. ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 

 
 



 โครงการ

(จ านวน)

 งบประมาณ

(บาท)

 โครงการ

(จ านวน)

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ

(จ านวน)

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ

(จ านวน)

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ

(จ านวน)

งบประมาณ

(บาท)
1 การพฒันาศักยภาพการค้าการลงทนุเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมัยและเปน็สากล

10 332,505,000   1 30,000,000     30 384,391,300  -      -          41 746,896,300     

2 การส่งเสริมการพฒันาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐาน

การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์

8 135,675,400   142 184,445,000   11 59,060,000   -      -          161 379,180,400     

3 การยกระดับคุณภาพชีวติเพื่อสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความ

พร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม

25 28,706,100    2 1,711,250       3 8,500,000     -      -          30 38,917,350      

4 การพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์การบริการ และการส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิ่น

5 60,544,800    5 83,951,300     10 41,300,000   -      -          20 185,796,100     

5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน

8 25,195,900    0 -                3 41,318,350   -      -          11 66,514,250      

6 การส่งเสริมความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวติทรัพย์สินของประชาชน 3 28,630,000    0 -                3 41,000,000   -      -          6 69,630,000      

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวดัแบบบรูณาการ 1 10,000,000    0 -                0 -              -      -          1 10,000,000      

60 621,257,200   150 300,107,550   60 575,569,650  -      -          270 1,496,934,400  

จังหวัดอุดรธานี

การจัดท าแผนปฏิบัตราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปงบหน้า

รวม

 แหล่งงบประมาณ

 จังหวัด  กระทรวง/กรม  อปท.  เอกชน  รวมทั้งสิ้น

ล าดับ กระทรวง /หน่วยงาน

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ของจังหวัด
วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขงภายในปี 2564



งบด าเนินการ งบลงทุน รวม

1 การพัฒนศักยภาพการค้าการลงทุนเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและเป็นสากล

10 35,105,000         297,400,000        332,505,000        

2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิต

สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

8 79,637,270         56,038,130          135,675,400        

3 การยกระดับคุณภาพชีวติเพื่อสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม
25 23,706,100         5,000,000           28,706,100          

4 การพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

5 54,534,800         6,010,000           60,544,800          

5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพือ่ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 8 11,370,900         13,825,000          25,195,900          

6 การส่งเสริมความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 3 28,630,000         -                    28,630,000          

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 1 10,000,000         -                    10,000,000          

60 242,984,070       378,273,130        621,257,200        รวม

งบหน้าสรุปการจัดท าแผนปฏิบัตราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัดอุดรธานี
(โครงการของจังหวัด)

ล าดบั กระทรวง /หน่วยงาน จ านวนโครงการ งบประมาณ



งบด าเนินการ งบลงทนุ รวม

1 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขัน ด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมัยและเปน็สากล

10 35,105,000         297,400,000       332,505,000       

1. โครงการประชาสัมพนัธแ์ละขยายตลาดสินค้าภายในประเทศ 16,000,000                                -   16,000,000          

2. โครงการพฒันาคุณภาพสินค้า OTOP สู่มาตรฐานจังหวดัอุดรธานี 1,000,000                                  -   1,000,000            

3. โครงการการพฒันาบรรจุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพศักยภาพการแข่งขันสินค้า OTOP จังหวดัอุดรธานี 3,700,000                                  -   3,700,000            

4. โครงการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมอาชีพอิสระ 6,000,000            6,000,000            

5. โครงการพฒันาแรงงานใหม้ีศักยภาพ มีทกัษะ มาตรฐานฝีมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน             1,255,000                       -               1,255,000

6. โครงการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ พฒันาผลิตภณัฑ์และส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้า OTOP 

จังหวดัอุดรานี

            4,350,000                       -               4,350,000

7. โครงการยกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน             2,000,000   -             2,000,000

8. โครงการออกแบบและพฒันาต้นแบบผลิตภณัฑ์ส่ิงทอพื้นเมืองเชื่อมโยงอัตลักษณ์อุทยาน

ประวติัศาสตร์ภพูระบาท จังหวดัอุดรธานี  เพื่อรองรับการพฒันาสู่แหล่งมรดกโลก

              800,000   -               800,000

9. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบมาตรฐาน Pavement in Place Recycling ถนนสายภดิูน-บา้นม่วง  -           13,400,000           13,400,000

10. โครงการปรับปรุงถนน                       -   284,000,000         284,000,000         

2 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การส่งเสรมิการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิต

สินค้าเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรยี์

8          79,637,270          56,038,130        135,675,400

 1.โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง           10,465,800 -                     10,465,800          

สรปุงบหน้าการจัดท าแผนปฏบิตัราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561

จังหวัดอุดรธานี

(โครงการของจังหวัด)

ล าดับ กระทรวง /หน่วยงาน จ านวนโครงการ
งบประมาณ
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 2.โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร                       -   39,400,000          39,400,000          

 3.โครงการปรบัปรงุคุณภาพดิน           10,412,000 -                     10,412,000          

 4.โครงการพัฒนาด้านกสิกรรมเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรยี์           30,884,150 5,959,000            36,843,150          

 5.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ปศุสัตว์             3,944,500 3,990,000            7,934,500            

 6.โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านประมงและเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ า             4,323,000 -                     4,323,000            

 7.โครงการสรา้งความเข้มแข็งและพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกร           14,607,820 6,689,130            21,296,950          

8.โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์สู่ช่องทางการตลาด             5,000,000 -                     5,000,000            

3  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี3่ : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความเข้มแข็งในสังคม มีความพรอ้ม

รบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

25 23,706,100         5,000,000           28,706,100         

 1.โครงการเมืองอุดรธานีผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี 3            5,174,000                      -              5,174,000

 1.1 โครงการพฒันาสร้างเสริมศักภาพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมคนอุดรธานีกลุ่มวยัผู้สูงอายุ            2,500,000            2,500,000

 1.2 โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรอุดรธานีเพื่อผู้สูงอายุคุณภาพดี             2,500,000             2,500,000

 1.3 ยกระดับคุณภาพชีวติคนพกิาร/ผู้ดูแลคนพกิาร/ผู้สูงอายุ               174,000               174,000

 2. โครงการพัฒนาระบบทกัษะการใช้ชีวิตทกุกลุ่มวัยแบบบรูณาการ (ในและนอกระบบการศึกษา) 14          13,432,600                      -            13,432,600

 2.1. โครงการพฒันาฝีมือแรงงานและและการจ้างงานในพื้นที่ 464,000 464,000 

 2.2 โครงการโครงการสร้างอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 118,400              118,400              

 2.3 โครงการบรูการการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการต้ังครรภใ์นวยัรุ่นและอนามัยเจริญพนัธุจ์ังหวดั

อุดรธานี

1,000,000            1,000,000            

 2.4 โครงการส่งเสริมพฒันการเด็กปฐมวยัจังหวดัอุดรธานี 380,600              380,600              

 2.5 โครงการบรูณาการเพื่อพฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพประชาชนอุดรธานี 1,000,000            1,000,000            
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 2.6 โครงการบรูณาการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพระพทุธศาสนาในอาเซียนสู่สถานศึกษา 5,000,000            5,000,000            

 2.7 โครงการต้ังครรภคุ์ณภาพเพื่อลูกคุณภาพ 500,000              500,000              

 2.8 โครงการพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพอุดรธานีกลุ่มวยัเรียนแข็งแรงฉลาดและมีพฤติกรรมที่

เหมาะสม

500,000              500,000              

 2.9 โครงการพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมคนอุดรธานีกลุ่มวยัท างาน 500,000              500,000              

 2.10 โครงการลดโรคและภยัสุขภาพ บรูณาการอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบ

สุขภาพอ าเภอ

500,000              500,000              

 2.11โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตะหนักในค่านิยม 12 ประการของคนไทยสู่ใจ

ใฝ่ปฏบิติั

262,000              262,000              

 2.12โครงการเสริมสร้างสังคมและเพื่อขับเคล่ือนแรงงานปลอดภยัและสุขภาพอนามัยดี 1,107,600            1,107,600            

 2.13 โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนแข้งแข็ง 1,600,000            1,600,000            

 2.14 โครงการบรูณาการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการต้ังครรภใ์นวยัรุ่นและอนามัยเจริญพนัธุจ์ังหวดั

อุดรธานี

500,000              500,000              

3. โครงการพัฒนากลไกการบรหิารจัดการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 7 4,099,500           5,000,000           9,099,500           

3.1 โครงการพฒันาอาชีพประชาชนสู่ชุมชน 1,303,500            1,303,500            

 3.2 โครงการเคร่ืองจ าลองการเชื่อมเสมือนจริง 5,000,000 5,000,000 

 3.3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในค่านิยม 12 ประการ ของคนไทย

สู่ใจ  ใฝ่ปฏบิติั

              262,000 262000

3.4. โครงการประชารัฐร่วมใจปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวดัอุดรธานี 274,000 274,000

3.5 โครงการพฒันากลไกด าเนินงานลดความเหล่ือมล้ าด้านสังคมอุดรธานี 300,000              300,000              
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3.6 โครงการพฒันาปราชญ์ชาวบา้นเพื่อประชารัฐอุดรธานีเข้มแข็ง 1,717,000            1,717,000            

3.7 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน 243,000              243,000              

4.โครงการพัฒนาระบบบรหิารการจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิตจังหวัดอุดรธานี 1 1,000,000            -                     1,000,000            

4.1 โครงการบรูณาการและพฒันาระบบฐานข้อมุลข่าวสารสารสนเทศด้านสังคมคุณภาพชีวติ 1,000,000            1,000,000            

4 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี4่ : การพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์  การบรกิาร และการส่งเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณทีอ้งถ่ิน

5          54,534,800            6,010,000          60,544,800

1. โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ          12,552,600            6,010,000          18,562,600

   1.1 กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาการทอ่งเที่ยว  ในพื้นที่สวนรวมพรรณไม้ปา่ 60 พรรษา  มหาราชินี 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   จังหวดัอุดรธานี

            2,000,000                       -               2,000,000

   1.2 กิกจรรมพฒันาศักยภาพแหล่งทอ่งเที่ยว เชิงนิเวศภฝูอยลม 600,000              99,000                699,000              

   1.3 กิจกรรมปรับปรุงแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ ถ้ าสิงห ์ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี               500,000             1,500,000 2,000,000            

   1.4 กิจกรรมพฒันาศักยภาพแหล่งทอ่งเที่ยว  วนอุทยานภหูนิจอมธาตุ 2,404,000            58,000                2,462,000            

   1.5 กิจกรรมพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเที่ยวทะเลบวัแดง อ าเภอประจักษศิ์ลปาคม ประจ าปี

งบประมาณ 2561

 1,000,000  -   1,000,000            

   1.6 กิจกรรมพฒันาศักยภาพแหล่งทอ่งเที่ยววนอุทยาน วงัสามหมอ 1,694,000            -                     1,694,000            

   1.7 กิจกรรมพฒันาศักยภาพแหล่งทอ่งเที่ยววนอุทยานภผูาแดง 2,440,600            96,000                2,536,600            

   1.8 กิจกรรมพฒันาศักยภาพแหล่งทอ่งเที่ยวอุทยานแหง่ชาตินายูง - น้ าโสม 1,414,000            57,000                1,471,000            

   1.9 กิจกรรมปรับปรุงแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน้ าตกหนิต้ัง ต.กุดหมากไฟ อ.หนองววัซอ จ.อุดรธานี 500,000              4,200,000 4,700,000            

2. โครงการประสานความรว่มมือเพ่ือส่งเสรมิด้านการทอ่งเที่ยวเชื่อมโยงมรดกโลก          10,289,200          10,289,200

3. โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  และประเพณทีอ้งถ่ิน            4,233,000            4,233,000
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   3.1 กิจกรรมพฒันาผลิตภณัฑ์วฒันธรรมไทย/บริการทางวฒันธรรม (CPOT) ด้วยแนวคิดเชิง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

            1,156,000             1,156,000

   3.2 กิจกรรมพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวตามมาตรฐานสากล             2,000,000             2,000,000

   3.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการ "ระบ าบา้นบา้นเชียง" จังหวดัอุดรธานี 1,077,000 1,077,000

4. โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าด้านการทอ่งเที่ยว  การบรกิาร  และการประชาสัมพันธ์ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ

22,660,000 22,660,000

   4.1 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยวเชิงรุกทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

          11,160,000 11,160,000          

   4.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยว 1,500,000            1,500,000            

   4.3 กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพนัธแ์หล่งทอ่งเที่ยวแหง่ใหม่ 10,000,000          10,000,000          

5. โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 4,800,000           4,800,000           

   5.1  กิจกรรมพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 4,800,000            4,800,000            

5 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 : การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 8 11,370,900         13,825,000         25,195,900         

1. โครงการฟื้นฟทูรัพยากรพนัธุป์ลาและสัตวน์้ าจืดของไทยเพื่อปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติ 500,000              -                     500,000              

2. การจัดการปญัหาไฟปา่และหมอกควนัในพื้นที่ภฝูอยลม จังหวดัอุดรธานี 2,558,600            325,000              2,883,600            

3. การอนุรักษฟ์ื้นฟทูรัพยากรปา่ไม้แบบบรูณาการและมีส่วนร่วม 3,000,000            8,000,000            11,000,000          

4. โครงการประปาผิวดิน บา้นสะอาดนามูล หมู่ที่ 10  ต าบลหว้ยสามพาด -                     3,400,000            3,400,000            

5. โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร (ขนาดใหญ)๋ บา้นน้ าเที่ยง หมู่ที่ 9 ต าบลอุ่มจาน -                     1,500,000            1,500,000            

6. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง 4,692,300            -                     4,692,300            
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7. โครงการสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละฟื้นฟลู าหว้ยหลวงและล าน้ า

สาขา จังหวดัอุดรธานี

500,000              -                     500,000              

8. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์เทคโนโลยีในการจัดการคุณภาพน้ าที่เหมาะสม 120,000              600,000              720,000              

6 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การส่งเสรมิความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตทรพัย์สินของประชาชน 3 28,630,000         -                    28,630,000         

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม         8,810,000 0 8,810,000           

2. โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 8,820,000 0 8,820,000           

3. โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 11,000,000 0 11,000,000         

7 ค่าใชจ้่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 1 10,000,000 0 10,000,000

60 242,984,070       378,273,130       621,257,200       รวม



แบบ จ.2

วิสัยทศัน์ :  “เปน็ศูนย์กลางการค้าการลงทนุของอนุภาคลุ่มน้้าโขงภายในป ี2564”

ล้าดับความส้าคัญของประเด็นยุทธศาสตร ์: ............(3)...............

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของโครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความสอดคล้อง

กับวิสัยทศัน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) -13 งบด้าเนินงาน งบลงทนุ รวม

1. โครงการของจังหวัด

1. โครงการประชาสัมพันธ์และ

ขยายตลาดสินค้าภายในประเทศ

1. จัดงานแสดงจ าหน่าย

สินค้าและเจรจาธรุกิจ 

(Business Matching) ใน

ต่างจังหวดั จ านวน 7 คร้ัง

พฒันาตลาดและ

ช่องทางการจ าหน่าย

มูลค่าการจ าหน่ายสินค้า

และการเจรจาธรุกิจของ

กลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกวา่ 15

 ล้านบาท

ส านักงานพาณิชย์

จังหวดัอุดรธานี

     7,000,000                -        7,000,000

2. จัดต้ังศูนย์จ าหน่าย

แสดงสินค้าและเจรจา

ธรุกิจในต่างจังหวดั 

จ านวน 3 แหง่

มูลค่าการจ าหน่ายสินค้า

และการเจรจาธรุกิจของ

กลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกวา่ 20 

 ล้านบาท

     9,000,000                -        9,000,000

การจัดทา้แผนปฏบิตัิราชการประจ้าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561

จังหวัดอุดรธานี

 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยเทคโนโลยรที่ทนัสมัยและเปน็สากล    

                                       

งบประมาณ (บาท) (14)



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของโครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความสอดคล้อง

กับวิสัยทศัน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) -13 งบด้าเนินงาน งบลงทนุ รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

2. โครงการพัฒนาคุณภาพ

สินค้า OTOP สู่มาตรฐาน

จังหวัดอุดรธานี

1. การตรวจวเิคราะห์

คุณภาพสินค้า OTOP 

ประเภทอาหารเคร่ืองด่ืม 

และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

โดยเน้นกลุ่ม

เคร่ืองส าอางค์และสมุนไพร

เพิ่มศักยภาพและ

ยกระดับมาตรฐาน

ผู้ประกอบการ SMEs

วสิาหกิจชุมชน และกลุ่ม

ผู้ผลิต OTOP จังหวดั

อุดรธานี

 1. สินค้า OTOP 

จ านวน 80 ผลิตภณัฑ์

ศูนย์วทิยาศาสตร์

การแพทย์ที่ 8 

อุดรธานี

     1,000,000                -        1,000,000

2. พฒันาคุณภาพสินค้า/

ใหค้ าแนะน า การผลิต

และการควบคุมคุณภาพ

สินค้า OTOP ประเภท

อาหารและเคร่ืองด่ืม และ

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารโดย

เน้นกลุ่มเคร่ืองส าอางค์

และสมุนไพร

 2. สินค้า OTOP 

จ านวน 5 ผลิตภณัฑ์

3. อบรมการผลิตและการ

ควบคุมคุณภาพ

เคร่ืองส าอางค์ผสมสมุนไพร

3. จ านวน 15 กลุ่ม (40 

คน)



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของโครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความสอดคล้อง

กับวิสัยทศัน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) -13 งบด้าเนินงาน งบลงทนุ รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

 3. โครงการการพัฒนาบรรจุ

ภณัฑ์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ศักยภาพการแข่งขันสินค้า 

OTOP จังหวัดอุดรธานี

 1. การออกแบบพฒันา

บรรจุภณัฑ์และตราสินค้า

ส าหรับผลิตภณัฑ์ OTOP 

ระดับ 3 ดาว จังหวดั

อุดรธานีใหม้ีความสวยงาม

เปน็เอกลักษณ์เฉพาะ

 เพิ่มศักยภาพและ

ยกระดับมาตรฐาน

ผู้ประกอบการ SMEs 

วสิาหกิจชุมชน และกลุ่ม

 ผู้ผลิต OTOP

 1. สินค้า OTOP 

จ านวน 50 ผลิตภณัฑ์

 มหาวทิยาลัยราช

ภฏัอุดรธานี

    3,700,000                -       3,700,000

 2. เพิ่มศักยภาพการ

แข่งขันของสินค้า

ผลิตภณัฑ์ OTOP ระดับ 3

 ดาว จังหวดัอุดรธานีให้

สามารถแข่งขันได้ทั้งใน

ระดับประเทศและใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 2. สินค้า OTOP 

จ านวน 50 ผลิตภณัฑ์มี

ศักยภาพในการจ าหน่าย

มากขึ้น                     

                              

        3. สินค้า OTOP 

จ านวน 50 ผลิตภณัฑ์มี

ความสวยงามมี

เอกลักษณ์เฉพาะ



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของโครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความสอดคล้อง

กับวิสัยทศัน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) -13 งบด้าเนินงาน งบลงทนุ รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

 4. โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสรมิ

อาชีพอิสระ

 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ 

ทกัษะการวางแผนการ

เปน็ผู้ประกอบการ

 เพิ่มศักยภาพและ

ยกระดับมาตรฐานผู้

ประกอบ SMEs 

วสิาหกิจชุมชน และกลุ่ม

ผู้ผลิต OTOP

 เปา้หมาย : ผู้ที่เข้าร่วม

โครงการ สามารถน า

องค์ความรู้ไปประกอบ

อาชีพอิสระได้ตาม

อาชีพที่สนใจ

 วทิยาลัยสารพดั

ช่างอุดรธานี

    6,000,000     6,000,000

 2. เพื่อส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระ

ใหก้ับประชาชนผู้ที่สนใจ

 ผลสัมฤทธิ ์: ทกัษะใน

การประกอบอาชีพได้  6

  อาชีพ,  เปน็

ผู้ประกอบการรายใหม่

ในอาชีพที่มีองค์ความรู้

ใน  6  อาชีพ

    3. เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้

ในการประกอบธรุกิจอื่น ๆ



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของโครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความสอดคล้อง

กับวิสัยทศัน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) -13 งบด้าเนินงาน งบลงทนุ รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

5. โครงการพัฒนาแรงงานใหม้ี

ศักยภาพ มีทกัษะ มาตรฐาน

ฝีมือเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือ

แรงงานทั้งในสถาน

ประกอบการ ใหม้ี

ศักยภาพ มีทกัษะฝีมือ

แรงงาน

๒. เพื่อพฒันาทกัษะฝีมือ

แรงงานนอกระบบใหม้ี

ศักยภาพ มีทกัษะฝีมือ

แรงงาน

3. เพื่อเปน็การเตรียม

ความพร้อมแรงงานให้

สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถาน

ประกอบการ

4. เพื่อทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานใหแ้รงงานที่

ประกอบอาชีพในสาขาที่

อาจเปน็อันตรายต่อ

สาธารณะ

ส่งเสริมสนับสนุนให้

แรงงานมีศัยกภาพ

ทกัษะฝีมือและคุณภาพ

ที่ดี

ผู้เข้ารับการฝึกยกระดับ

ฝีมือแรงงานจ านวน 100

 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบ

รบร้อยละ 70 และผู้เข้า

รับการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอาชีพ

เสริม จ านวน 100 คน 

มีผู้ผ่านการฝึกอบรม

ร้อยละ70

ศูนย์พฒันาฝีมือ

แรงงานจังหวดั

อุดรธานี

1,255,000               -   1,255,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของโครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความสอดคล้อง

กับวิสัยทศัน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) -13 งบด้าเนินงาน งบลงทนุ รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

6. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการ พัฒนา

ผลิตภณัฑ์และส่งเสรมิการ

จ้าหน่ายสินค้า OTOP จังหวัด

อุดรานี

1. พฒันาศักยภาพกลุ่ม

ผู้ผลิตผู้ประกอบการ 

OTOP จ านวน 6 รุ่น 2. 

พฒันาผลิตภณัฑ์และ

บรรจุภณัฑ์ 3. สนับสนุน

ร้านค้าผลิตภณัฑ์ OTOP  

4. ยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตผ้าย้อมครามบา้น

โพนทอง ม.5,6 ต.อุ่มจาน 

อ.ประจักษศิ์ลปาคม

การศักยภาพ

ศักยภาพการค้าการ

ลงทุนเพือ่เพิม่ขีด

ความสามารถในการ

แข่งขัน

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ได้รับการพัฒนา 

และมีมาตรฐานไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5  2.

 กลุ่มอาชีพ OTOP มี

รายได้เพิม่ขึ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 5

สนง.พฒันาชุมชน

จังหวดัอุดรธานี
4,350,000 4,350,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของโครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความสอดคล้อง

กับวิสัยทศัน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) -13 งบด้าเนินงาน งบลงทนุ รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

7. โครงการยกระดับผลิตภณัฑ์

ชุมชนสู่ความยั่งยืน

กิจกรรมที่ 1. การ

ยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์ชุมชน ประเภท

ผ้า ไม่น้อยกวา่ 10 กิจการ

 1.1 ฝึกอบรมใหค้วามรู้

และพฒันาความรู้ จ านวน

 2 วนั 1.2 ใหค้ าปรึกษา

เชิงลึกในการผลิตใหไ้ด้

มาตรฐาน กิจการละ 3 วนั

 กิจกรรมที่ 2. การพฒันา

บรรจุภณัฑ์ ไม่น้อยกวา่ 20

 ผลิตภณัฑ์ 2.1 ฝึกอบรม

ใหค้วามรู้ด้านการพฒันา

บรรจุภณัฑ์ จ านวน 2 วนั

เพิ่มศักยภาพและ

ยกระดับมาตรฐาน

ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการได้รับการ

พฒันาและยกระดับ

มาตรฐานผลิตภณัฑ์

ประเภทผ้า ไม่น้อยกวา่ 

10 กิจการ

ผู้ประกอบการได้รับการ

พฒันาบรรจุภณัฑ์ ไม่

น้อยกวา่ 20 ผลิตภณัฑ์ 

บรรลุวตัถุประสงค์ของ

โครงการ

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัฯ     2,000,000 -             2,000,000    

-              800,000       วทิยาลัย

อาชีวศึกษา

อุดรธานี

8.โครงการออกแบบและพัฒนา

ต้นแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอ

พ้ืนเมือง เชื่อมโยงอัตลักษณ์

อุทยานประวัติศาสตรภ์พูระบาท

 จังหวัดอุดรธานี เพ่ือรองรบั

1.  ส ารวจและศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน และงานวจิัย

 2.  พจิารณาอัตลักษณ์

เฉพาะทั้ง 4 อัตลักษณ์ 3. 

 จัดท าต้นแบบลวดลาย 

เพิ่มศักยภาพและ

ยกระดับมาตรฐาน

ผู้ประกอบการ SMEs

วสิาหกิจชุมชน และกลุ่ม

ผู้ผลิต OTOP จังหวดั

1.  เปา้หมายเชิงปริมาณ

 1.1  ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่างในการวจิัย

คร้ังนี้ คือ ประชาชนใน

พื้นที่และกลุ่มสมาชิก

800,000       



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของโครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความสอดคล้อง

กับวิสัยทศัน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) -13 งบด้าเนินงาน งบลงทนุ รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

9. ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแบบ

มาตรฐาน Pavement in 

Place Recycling ถนนสายภู

ดิน-บา้นม่วง ละ 50 ซม. 

ระยะทางยาว 18 ก.ม.

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ปรับปรุงระบบผังเมือง

และเพิ่มประสิทธภิาพ

การคมนาคมขนส่ง

 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวดั

อุดรธานี

- 13,400,000 13,400,000 

10. โครงการปรบัปรงุถนน แขวงทางหลวง

ชนบทอุดรธานี -             

####### #######

1). สาย บ.โนนกอก-บ.นาหวาน 

 ต.หนองนาค า อ.เมือง จ.อุดรธานี

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

2). สาย บ.โคกก่อง-บ.หนองอ้อ

น้อย ต.หนองบวับาน อ.หนองววั

ซอ จ.อุดรธานี

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        6,000,000      6,000,000

3) สาย บ.นากวา้ง-บ.นาตูม ต.

นากวา้ง อ.เมือง

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

4) สาย แยก ทล.2393 - วดัปา่ภู

วงัทอง ต.หวันาค า อ.ศรีธาตุ

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

5) สาย บ.เชียง-วดัปา่เลไลย์ ต.

บา้นเชียง อ.หนองหาน

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        6,000,000      6,000,000

6) สาย บ.ตาด-บ.อินทร์แปลง ต.

บา้นตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        7,000,000      7,000,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของโครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความสอดคล้อง

กับวิสัยทศัน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) -13 งบด้าเนินงาน งบลงทนุ รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

7) สาย บ.สร้างแปน้ - บ.ยางซอง

 ต.สร้างแปน้ อ.เพญ็

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

8) สาย บ.ใหม-่บ.เมืองพาน ต.

เมืองพาน อ.บา้นผือ จ.อุดรธานี

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

9) สาย บ.ตาลเลียน-วนอุทยาน

ภหูนิจอมธาตุ ต.ขอนยูง อ.กุดจับ

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

9) สาย บ.ตาลเลียน-วนอุทยาน

ภหูนิจอมธาตุ ต.ขอนยูง อ.กุดจับ

แขวงทางหลวง

ชนบท

  -      5,000,000      5,000,000

10) สาย บ.หนองแสง-วดัปา่

ศรัทธาถวาย ต.โนนหวาย อ.

หนองววัซอ

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        7,000,000      7,000,000

11) สาย บ.หนองบวับาน-วดันิ

โคธาราม ต.หนองบวับาน อ.

หนองววัซอ

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        6,000,000      6,000,000

12) สาย บ.นาค าวงั-บ.ตล่ิงชัน 

ต.นาไหม อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

13) สาย บ.น้อยล าภ-ูบ.หว้ยเชียง

 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        6,000,000      6,000,000

13) สาย บ.น้อยล าภ-ูบ.หว้ยเชียง

 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ

แขวงทางหลวง

ชนบท

  -      6,000,000      6,000,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของโครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความสอดคล้อง

กับวิสัยทศัน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) -13 งบด้าเนินงาน งบลงทนุ รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

14) สาย บ.หมากหญ้า-บ.ผาสิงห์

 ต.หมากหญ้า อ.หนองววัซอ

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        7,000,000      7,000,000

15) สาย บ.โคกล่าม-วดัปา่ภคู า

น้อย ต.กุดหมากไฟ อ.หนองววัซอ

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

16) สาย บ.กลางใหญ่-วดัปา่ดอน

เทอืน ต.กลางใหญ่ อ.บา้นผือ

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        6,000,000      6,000,000

17) สาย บ.นาสะอาด-ทา่แพอ่าง

น้ าพาน ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

18)สาย บ.โพนฆ้อง-บ.เชียงดา ต.

เชียงดา อ.สร้างคอม

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

19) สาย บ.สวนมอญ-ทะเลบวั

แดง ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

20) สาย บ.สร้างบง-บ.สวนมอญ

 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

21) สาย บ.โนนเชียงค้ า-วดัปา่ภู

หนิร้อยก้อน ต.ทบักุง อ.หนองแสง

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของโครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความสอดคล้อง

กับวิสัยทศัน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) -13 งบด้าเนินงาน งบลงทนุ รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

22) สาย บ.ดุง - บ.โพนสูง ต.

โพนสูง อ.บา้นดุง

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

23) สายบ.เจริญสุข-บ.สระคุ ต.

ค าบง อ.บา้นผือ

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        7,000,000      7,000,000

24) สาย บ.เทื่อม-บ.ค้อ ต.เขือน้ า

 อ.บา้นผือ

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

25) สาย บ.โนนส าราญ-วดัพระ

พทุธบาทบวัขาว ต.หนองอ้อ อ.

หนองววัซอ

แขวงทางหลวง

ชนบท

  -      5,000,000      5,000,000

26) สาย บ.โพนทอง-บ.ดอนคง 

ต.อุ่มจาน อ.ประจักษศิ์ลปาคม

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

27) สาย บ.หวัหนอง-บ.วงัแข ต.

โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

28) สาย บ.หนองช้างคาว-บ.ค า

แคน ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

29) สาย แยก ทล.230-บ.หนอง

หลัก ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

30) สายโตมรศักด์ิ-บ.โนนกกบาก

 ต.ศรีสุทโธ อ.บา้นดุง

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

31) สาย บ.หนองน้ าเค็ม-บ.โนน

สวรรค์ ต.เชียงยืน อ.เมือง

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของโครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความสอดคล้อง

กับวิสัยทศัน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) -13 งบด้าเนินงาน งบลงทนุ รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

31) สาย บ.เมืองพาน-วดัปา่บา้น

ใหม่ ต.เมืองพาน อ.บา้นผือ

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        6,000,000      6,000,000

32) สาย บ.เมืองพาน-วดัปา่บา้น

ใหม่ ต.เมืองพาน อ.บา้นผือ

แขวงทางหลวง

ชนบท

  -      6,000,000      6,000,000

33) สาย บ.ค าเมย-บ.คงพฒันา 

ต.หวันาค า อ.ศรีธาตุ

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

34) สาย บ.หว้ยศิลาผาสุก-วดั 

ต.ค าด้วง อ.บา้นผือ

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

35) สาย บ.โพธิ-์บ.นาสีนวล ต.

บา้นโคก อ.สร้างคอม

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

35) สาย บ.ศรีดอนภู่-บา้นดอนอี

ไข ต.นาดี อ.เมือง

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

36) สาย บ.ทบักุง-บ.หนอง

ประเสริฐ ต.ทบักุง อ.หนองแสง

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

36) สาย บ.ศรีดอนภู่-บา้นดอนอี

ไข ต.นาดี อ.เมือง

แขวงทางหลวง

ชนบท

  -      5,000,000      5,000,000

37) สาย บ.ทบักุง-บ.หนอง

ประเสริฐ ต.ทบักุง อ.หนองแสง

แขวงทางหลวง

ชนบท

  -      5,000,000      5,000,000

38) สาย บ.บะยาว-บ.นานกชุม 

ต.บะยาว อ.วงัสามหมอ

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของโครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความสอดคล้อง

กับวิสัยทศัน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) -13 งบด้าเนินงาน งบลงทนุ รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

39) สาย บ.หนองตุ-บ.ค า

ผักหนาม-บ.โนนพฒันา ต.เพญ็ 

อ.เพญ็

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

40) สาย บ.ดงบงั-บ.เม็ก ต.โนน

ทอง อ.บา้นผือ

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

41) สาย บ.คู-บ.โคกศรีแก้ว ต.

โนนทอง อ.บา้นผือ

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

42) สาย บ.ทา่ส าราญ-บ.ค าโคก

สูง ต.โคกสูง อ.วงัสามหมอ

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

43) สาย บ.โพนสูง-บ.โนนสะอาด

 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

44) สาย บ.ตาดโตน-บ.แสงแก้ว 

ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

45) สาย บ.โนนพฒันา-บ.หนอง

ลุมพกุ ต.เพญ็ อ.เพญ็

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

46) สาย บ.นาส่อน-บ.โนน

สะอาด ต.เพญ็ อ.เพญ็

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

47) สาย แยกทล.227-บ.น้อย

พฒันา ต.ผาสุก อ.วงัสามหมอ

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

48) สาย บ.หนิโงม-บ.ตล่ิงชัน ต.

หนิโงม อ.สร้างคอม

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของโครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความสอดคล้อง

กับวิสัยทศัน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) -13 งบด้าเนินงาน งบลงทนุ รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

49) สาย บ.นามั่ง-บ.สร้างแก้ว 

ต.หนิโงม อ.สร้างคอม

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

50) สาย บ.นาพงั-บ.ดอนเลียบ 

ต.เตาไห อ.เพญ็

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

51) สาย บ.ดงใหญ่-บ.ถ่อนใหญ่ 

ต.เชียงหวาง อ.เพญ็

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

52) สาย บ.ถ่อนนาเพลิง-บ.สีนา

นวล ต.นาทราย อ.พบิลูย์รักษ์

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

53) สาย บ.นาทราย-อ.พบิลูย์

รักษ ์อ.พบิลูย์รักษ์

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

54) สาย แยกทล.2022-วดัปา่

พระนาไฮ ต.เตาไห อ.เพญ็

แขวงทางหลวง

ชนบท

               -        5,000,000      5,000,000

35,105,000  ####### #######รวม 10 โครงการ



แบบ จ.2

วิสัยทัศน์ :  เปน็ศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภมูิภาคลุ่มน้้าโขงภายในป ี2564

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์

ล้าดบัความส้าคัญของประเดน็ยุทธศาสตร์ : ............(3)...............

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดบั

ความส้าคัญ

ของโครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (13) (13) งบด้าเนินงาน งบลงทุน รวม

1. โครงการของจังหวัด (5)*      79,637,270      56,038,130    135,675,400

   1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรภายใตห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

กิจกรรมหลัก ๑ ลดต้นทุนการผลิต

และพฒันาศักยภาพเกษตรกรตามแนว

พระราชด าริเกษตรทฤษฎใีหม่  

กิจกรรมหลัก ๒ ศูนย์เรียนรู้และปลูก

จิตส านึกการท าเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

ในโรงเรียนเชื่อมโยงศูนย์เครือข่าย

ปราชญช์าวบ้าน

กลยุทธ์ที่ 1 ขยายผลการท า

การเกษตรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการท า

การเกษตรท าการเกษตรตามแนว

ทฤษฎใีหม่ปีละ 2,000 ราย

2. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนทาง

การเกษตรได้ร้อยละ 80

3. เกษตรกรมีความมั่นคงด้าน

อาหารของครอบครัวได้ร้อยละ 80

ส้านักงานเกษตรและ

สหกรณจ์ังหวัดอุดรธานี
2.1 10,465,800 10,465,800     

   2. โครงการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือ

การเกษตร

กิจกรรมหลัก 1 ขุดลอกล าห้วยและ

แหล่งน้ าสาธารณะ  กิจกรรมหลัก 2 

ก่อสร้างและพฒันาแหล่งน้ า

กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการ

พฒันา 13 แห่ง

โครงการชลประทาน

อุดรธานี

39,400,000 39,400,000

   3. โครงการปรับปรุงคุณภาพดนิ กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมถ่ายทอด

ความรู้สาธิต และการส่งเสริมการ

ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยหมัก

สูตรพระราชทาน (ปุ๋ยอินทรีย-์ชีวภาพ)

กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านการเกษตร

จ านวนเกษตรกรได้รับการพฒันา

องค์ความรู้การปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อ

เกษตรปลอดภยั 2,200 ราย

สถานีพัฒนาที่ดนิอุดรธานี 10,412,000 10,412,000

แบบฟอร์มการจัดท้าแผนปฏบิตัริาชการประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัดอุดรธานี

(โครงการของจังหวัด)

งบประมาณ (บาท) (14)



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดบั

ความส้าคัญ

ของโครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (13) (13) งบด้าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

   4. โครงการพัฒนาดา้นกสิกรรมเพ่ือ

เขา้สู่มาตรฐานเกษตรปลอดภยัและ

เกษตรอินทรีย์

กิจกรรมหลัก 1 พฒันาการปลูกพชื

อาหารสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ผัก, 

ไม้ผล)  กิจกรรมหลัก 2 การพฒันาการ

ผลิตมะม่วงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ

การส่งออก  กิจกรรมหลัก 3 ส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ ่  กิจกรรม

หลัก 4 การพฒันาการผลิตข้าวสู่

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาการผลิตและ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดและ

ภาคอุตสาหกรรม

1.กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้และ 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏบิัติ

ตาม   2.จ านวนเกษตรกรได้รับ

ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพตาม

ระบบมาตรฐาน GAP  3.เกษตรกรที่

ร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการ

ผลิต  4.กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้

และ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป

ปฏบิัติตาม

ส้านักงานเกษตรจังหวัด

อุดรธานี , ศูนย์ส่งเสริม

และพัฒนาอาชพี

การเกษตรอุดรธานี

30,884,150 5,959,000 36,843,150

กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมการจัดท า

แปลงพนัธุ์อ้อยสะอาด  กิจกรรมหลักที่

 6 ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภยัสู่

ระบบเครือข่ายตลาด

 5.ร้อยละของเกษตรกรผู้ที่น าความรู้

ในการจัดท าแปลงพนัธุ์อ้อยสะอาด

และการจัดไร่อ้อยอย่างยั่งยืนไป

ประยุกต์ใช้  6.จ านวนสินค้าเกษตร

ปลอดภยั/สินค้าเกษตรอินทรีย์

ส้านักงานเกษตรและ

สหกรณจ์ังหวัดอุดรธานี

   5. โครงการเพ่ิมประสิทธฺภาพการ

ผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ  กิจกรรม

หลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

โคนม

กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาการผลิตและ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดและ

ภาคอุตสาหกรรม

 - เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อผ่านการฝึก

อบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 500    - 

ปริมาณโคเนื้อพนัธุ์ดีของเกษตรกร

เป้าหมายที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40     - 

เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมผ่านการ

ฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80 ราย

ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด

อุดรธานี

3,944,500 3,990,000 7,934,500



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดบั

ความส้าคัญ

ของโครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (13) (13) งบด้าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

กิจกรรมหลักที่ 3 การอนุรักษ์และ

พฒันาการผลิตกระบือ  กิจกรรมหลักที่

 4 ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงาน

          - ร้อยละของเกษตรกรผู้

เล้ียงโคนมตามเป้าหมาย ที่ผลผลิต

น้ านมดิบ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80      

           - เกษตรกรผู้เล้ียงกระบือ

ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด

 250 ราย        - ปริมาณกระบือ

ของเกษตรกรเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 40       - ผู้น าเกษตรกร/

จนท.ที่ได้รับการพฒันาเครือข่ายเพิ่ม
   6. โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพการผลิตดา้นประมงและเพ่ิม

ผลผลิตในแหล่งน้้า

กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการเล้ียง

ปลาตะเพยีนขาวเพื่อสนับสนุนการแปร

รูปสัตว์น้ าและลดการน าเข้า  กิจกรรม

หลักที่ 2 ส่งเสริมการเล้ียงปลากะพง

ขาวในพื้นที่นาเกลือเพื่อลดพื้นที่การ

ผลิตเกลือสินเธาว์  กิจกรรมหลักที่ 3 

ส่งเสริมการเพาะเล้ียงปลากัดไทยเพื่อ

การค้าและการอนุรักษ์พนัธุ์ปลากัดไทย

กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาการผลิตและ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดและ

ภาคอุตสาหกรรม

 -  เกษตรกรได้รับการพฒันาและ

ส่งเสริมด้านการเพาะเล้ียงปลา

ตะเพยีนขาวจ านวน 480 ราย

-  เกษตรกรได้รับการพฒันาและ

ส่งเสริมด้านการเพาะเล้ียงปลา

กะพงขาวจ านวน 15 ราย

- เกษตรกรได้รับการพฒันาและ

ส่งเสริมด้านการเพาะเล้ียงปลากัด

พนัธุ์ไทยจ านวน 200 ราย             

              - สร้างกลุ่มผู้เล้ียงปลา

ตะเพยีนขาว ปลากะพงขาว และ

ปลากัดไทย จ านวน 3 กลุ่ม

ส้านักงานประมงจังหวัด

อุดรธานี

4,323,000 4,323,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดบั

ความส้าคัญ

ของโครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (13) (13) งบด้าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

   7. โครงการสร้างความเขม้แขง็

และพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลักที่ 1 สร้างความเข้มแข็ง

และพฒันาการรวมกลุ่มเกษตรกร   

กิจกรรมหลักที่ 2 การพฒันาศักยภาพ

กลุ่มเกษตรกรโดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงเชื่อมโยงศูนย์

เครือข่ายปราชญช์าวบ้านสู่การพฒันา

เกษตรแบบยั่งยืน  

 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการเกษตร

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  

 กิจกรรมหลักที่ 4 พฒันาศักยภาพ

ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนจังหวัดอุดรธานี

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการ

รวมกลุ่มเกษตรกรสู่ความ

เข้มแข็งและยั่งยืน

 - เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ

มคีวามรู้เร่ืองการรวมกลุ่มเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80- นกัเรียนที่เขา้รับการ

อบรม

 ได้รับความรู้ ในเร่ืองระบบ

สหกรณ์ ร้อยละ 80- สมาชกิสภา

เกษตรกร

มคีวามรู้เร่ืองการรวมกลุ่มเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80- ผู้เขา้รับการอบรม มี

ความรู้

และเขา้ใจหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80   

          - มแีผนการประยกุต์ใช้

ปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงในสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร 1 แผน/ 1 แหง่

ส้านักงานสหกรณจ์ังหวัด

อุดรธานี , ส้านักงาน

เกษตรและสหกรณจ์ังหวัด

อุดรธานี , ส้านักงาน

เกษตรจังหวัดอุดรธานี

14,607,820         6,689,130 21,296,950



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดบั

ความส้าคัญ

ของโครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (13) (13) งบด้าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

  - สมาชกิสหกรณ์ผู้เขา้ร่วม

โครงการมต้ีนทนุการผลิตทาง

การเกษตรลดลงจากเดิม ร้อยละ 

20   - เกษตรกร กลุ่มอาชพี

กลุ่มวิสาหกจิชมุชน สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร น าสินค้ามา

จ าหนา่ยในงาน Event มยีอด

จ าหนา่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

- จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการ

ฝึกอบรมและน าไปยกุต์ใชร้้อยละ 

85 ของสมาชกิในกลุ่มฯ

- สมาชกิโครงการไมน่อ้ยกว่าร้อย

ละ ๗๐ มกีารด าเนนิกจิกรรมตาม

แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง   8. โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์และ

บรรจุภณัฑ์สู่ชอ่งทางการตลาด

กิจกรรมหลักที่ 1 การพฒันาบรรจุ

ภณัฑ์หรือปรับปรุงบรรจุภณัฑ์  

กิจกรรมหลักที่ 2 การพฒันาผลิตภณัฑ์

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มช่องทาง

การตลาดสินค้าเกษตรให้กับภาค

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

การเกษตร

 - จ านวนบรรจุภณัฑ์ใหม่หรือ

ปรับปรุงบรรจุภณัฑ์ไม่น้อยกว่า 50 

ผลิตภณัฑ์

- จ านวนผลิตภณัฑ์ใหม่ ไม่น้อยกว่า 

50 ผลิตภณัฑ์

- ยอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10%

ส้านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดอุดรธานี

        5,000,000        5,000,000

79,637,270 56,038,130 135,675,400รวม 8 โครงการ
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 1. โครงการของจังหวัด

 1. โครงการเมืองอุดรธานีผู้สูงอายุ

คุณภาพชีวิตดี

 5,174,000  -    5,174,000

 1.1โครงการพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพ

1บูรณาการการคัดกรอง การ

ขับเคล่ือนและขยาย

การ

ร้อยละทีเ่พิม่ขึ้นของ

ต าบลที่

 ส านักงาน

สาธารณสุข

 2,500,000  2,500,000

 พฤติกรรมสุขภาพทีเ่หมาะสมคนอุดรธานี

ดูแลและจัดกิจกรรมส่งเสริม

ด าเนินงานยุทธศาสตร์ มีระบบดูแลระยะยาว

ด้าน

 จังหวดัอุดรธานี

 กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

สุขภาพและคุณภาพชีวติ

อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุ สุขภาพส าหรับผุ้สูงอายุ

ทีม่ี

ผู้สูงอายุทุกกลุ่ม คุณภาพดี ภาวะพึง่พิง

2จัดท าระบบฐานข้อมูลเพือ่

พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

แบบครบวงจร

1พัฒนาและบูรณาการการ

 งบประมาณ (บาท) (14)

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 จังหวัดอุดรธานี

 (โครงการของจังหวัด)

 วิสัยทัศน์ :  “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที3่ : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

                  ล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ : ............(3)...............
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ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึง่พิง

แบบระยะยาว(Long Term

Care)กับทุกภาคส่วนทุกระดับ

 1.2.โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร 1.พัฒนาระบบการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุ

ขับเคล่ือนและขยาย

การ

ร้อยละประชากรผุ้

สูงอายุที่

 ส านักงาน

สาธารณสุข

 2,500,000  2,500,000

    อุดรธานีเมือผุ้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี ทุกกลุ่มวยั (ดี เส่ียง ป่วย) 

ให้กับต าบล

ด าเนินงานยุทธศาสตร์ ได้รัรบการคัดกรองการ

ด าเนิน

 จังหวดัอุดรธานี

อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุ กิจวตรประจ าวนัและผุ้

สูงอายุ

คุณภาพดี ทีต้่องการความ

ช่วยเหลือใน

ชีวติประจ าวนั

 1.3. ยกระดับคุณภาพชีวติ
1. รวบรวมข้อมูลของ ขับเคล่ือนและขยาย

การ  สนง.จัดหางาน     174,000      174,000

 คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ/ผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย และ ด าเนินงานยุทธศาสตร์

 จังหวดัอุดรธานี

พิจารณาคัดกรอง อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุ

2. เชิญผู้มีความรู้หรือ คุณภาพดี

ผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพ
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บรรยายให้ความรู้ด้านการ

ประกอบอาชีพ

ข้อมูลอาชีพ

การเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าสู่อาชีพ

3. จัดกิจกรรมส่งเสริม

การประกอบอาชีพอิสระ

โดยจัดสาธติและฝึกปฏิบัติ

อาชีพอิสระ

4. รายงานผลการจัดกิจกรรม

5. ติดตามผลการมีอาชีพ

หรือมีรายได้

6. สรุปและรายงานผลการ

ด าเนินงานตามโครงการ

 2.โครงการพัฒนาระบบทักษะการใช้

ชีวิตทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการ(ในและ

นอกระบบการศึกษา)

 

13,432,600

 -    13,432,600

   2.1. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานและ  สนง.จัดหางาน  464,000  464,000

 และการจ้างงานในพ้ืนที่  จังหวดัอุดรธานี
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 กิจกรรมที ่1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
1. รับสมัครและรวม พัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพ
ประชาชนคนวา่งงาน  290,000  290,000

 สู่ชุมชน กลุ่มเป้าหมายจากข้อมูล ชีวติคนอุดรธานี ผู้วา่งงานหลังฤดูกาล

ผู้ลงทะเบียนประสงค์ ทุกกลุ่มวยั เก็บเกี่ยว ผู้ประสบภัย

จะประกอบอาชีพอิสระ ธรรมชาติ แรงงานที่

2. ก าหนดหลักสูตรใน กลับจากต่างประเทศ

การส่งเสริมการประกอบ และไม่มีงานท า

อาชีพให้สอดคล้องกับ แรงงานทีถู่กลดชั่วโมง

ความต้องกรของตลาด การท างาน แรงงานที่

หรือวตัถุดิบทีม่ีอยู่ใน ถูกเลิกจ้าง ผู้สูงอายุ

ท้องถิ่นและมีตลาดรองรับ จ านวน  80  คน

3. จัดต้ังกลุ่มเพือ่แนะแนว ได้รับการพัฒนาความรู้

อาชีพ และจัดฝึกอบรมการ เพิม่โอกาสทางเลือกใน

ประกอบอาชีพตามความ การประกอบอาชีพ

ต้องการโดยจัดหาวทิยากร มีรายได้เพิม่ สามารถ

ทีม่ีความรู้ความช านาญมา พึง่พาตนเองได้มากขึ้น

ให้ความรู้ในการฝึกอาชีพ และประกอบอาชีพใน

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ ท้องถิ่นได้

ประกอบอาชีพอิสระ
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 โดยจัดสาธติและฝึกปฏิบัติ

อาชีพอิสระ

5. จัดฝึกอบรมด้านอาชีพ

และการประกอบการ

6. จัดหาวสัดุอุปกรณ์เพือ่ใช้

ในการประกอบอาชีพแก่

ผู้เข้ารับการอบรมหลังส าเร็จ

การฝึก

7. ติดตามการประกอบ

อาชีพและมีรายได้ของ

ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมฯ

 2.2 โครงการโครงการสร้างอาสาสมัคร
1. รับสมัคร/คัดเลือก พัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สนง.จัดหางาน    118,400     118,400

 เครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ครูแนะแนว ครูอาสาฯ ชีวติคนอุดรธานี ครู อาจารย์ บุคลากร  จังหวดัอุดรธานี

บุคลากรทางการศึกษา ทุกกลุ่มวยั ด้านการศึกษาใน

เข้าร่วมโครงการฯ สถานศึกษาทีเ่ข้าร่วม

2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการฯ

โดยเชิญกลุ่มเป้าหมาย จ านวน  100  คน

เข้าร่วมสัมมนา สามารถเป็นอาสาสมัคร

3. จัดทีมวทิยากรบรรยาย เครือข่ายการแนะแนว
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ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย อาชีพ ให้แก่นักเรียน

4. ศึกษาดูงานในสถาน มัธยมศึกษาปีท่ี ่3 และ

ประกอบการชั้นน า หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานทีท่ีม่ีนวตักรรมที่ ทีก่ าลังจะเข้าสู่

ทันสมัยสอดคล้องกับ ตลาดแรงงานได้

เศรษฐกิจ สังคม

5. มอบวฒิุบัตรให้แก่

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

6. จัดท าทะเบียนเครือข่าย

การแนะแนวอาชีพ

7. ประเมินผล รายงานผล

ติดตามผลภายหลังการ

จัดสัมมนา

8. จัดส่งข้อมูลข่าวสาร

ตลาดแรงงาน เอกสาร และ

ส่ืออื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องให้แก่

เครือข่ายเพือ่น าไปใช้

ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 2.3.โครงการบูรณาการป้องกันและ

แก้ไขปัญหา

1.พัฒนากลไกประสานระดับ

จังหวดัเพือ่

พัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพ
๑.ด้านการป้องกันการ

ติดเชื้อ HIV

 ส านักงาน

สาธารณสุข
  1,000,000    1,000,000
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 การต้ังครรภ์ในวยัรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์ ปอ้งกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

และการ

ชีวติคนอุดรธานี ๑.๑ อัตราความชุกของ

 HIV ในหญิง

 จังหวดัอุดรธานี

 จงหวดัอุดรธานี ต้ังครรภ์วยัุร่น ทุกกลุ่มวยั ต้ังครรภ์ลดลงอายุ 

๑๕-๒๔ปีลดลง

2.อบรมให้ความรู้คนท างาน

ในพืน้ทีร่ะดับ

ร้อยละ ๐.๖๕

อ าเภอ(สร้างครู ก)ด้านการ

จัดท าแผน

๑.๒ อัตราความชุกของ

 HIV ใน

ยุทธศาสร์ด้านเอส์ เพศ 

อนามัยเจริญพัน

ชายไทยก่อนเข้าเป็น

ทหารเกณฑ์

3.อบรมให้ความรู้วทิยากร ครู

 ข ระดับ

ลดลงร้อยละ ๐.๒๘

ต าบลด้านการขับเคล่ือนด้วย

พืน้ทีท่ าเอง

๒. ด้านการบริหาร

จัดการเพือ่บูรณา

อย่างยั่งยืน การงานเอดส์สู่ภาค

ส่วนต่างๆ

4. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ถอดบท

๒.๑ อปท. มีส่วนร่วม

ในการ

เรียนเพือ่กระตุ้นการท างานให้

เกิดผล

ด าเนินงานด้านเอดส์

และอนามัย
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 งบ

ด าเนินงาน

 งบลงทุน  รวม

 งบประมาณ (บาท) (14)

เจริญพันธ ์ร้อยละ

๒๘.๗๓

๓.อัตราคลอดใหม่

มารดาอายุ

อายุ 15-19 ปี

ลดลงร้อยละ ๕๔

(หน่วยนับ ๕๐:๑,๐๐๐)

 2.4.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย

๑. จัดหาคู่มือเฝ้าระวัง

และส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพ

1.เด็กแรกเกิดได้รับ

คู่มือการ

 ส านักงาน

สาธารณสุข
    380,600      380,600

 จังหวัดอุดรธานี
พัฒนาการเด็กปฐมวัย(  

DSPM
ชีวติคนอุดรธานี

เฝ้าระวงัและส่เสริม

พัฒนาการ
 จังหวดัอุดรธานี

DSPM = 

Developmental  

surveillance 

ทุกกลุ่มวยั ทุกคน

and Promotion  

Manual 
2.เด็กอายุ 0 - 5 

พัฒนาการ

ส าหรับเด็กปกติ และ

ส าหรับเด็ก
สมวอัย่างน้อยร้อยละ 

85



 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 ล าดบั

ความส าคั

ญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
 หน่วย

ด าเนินการ

ความสอด

คลองกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

 (4)  (5) (9) (10) (11) -12

-13

 งบ

ด าเนินงาน

 งบลงทุน  รวม

 งบประมาณ (บาท) (14)

น้ าหนกัแรกคลอดต่ ากว่า
3.เด็กอายุ 0-5 ปี ทีพ่บ

ปัญหา

๒๕๐๐ กรัมและหรือมีภาวะ

ขาดออก

ได้รับบริการดูแลและ

ส่งเสริม

ซิเจนระยะคลอด สุขภาพมาตรฐานทุกราย

๒. จ่ายคู่มือให้เด็กแรกเกิด

ทุกคน

๓. อบรมเพิม่พูนความรู้และ

ทักษะครูผู้ดูเด็ก

ผูดูแลเด็ก

 2.5.โครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนา

อนามัยสิ่ง 1พัฒนาและจัดบริการด้าน

พัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพ

 ส านักงาน

สาธารณสุข
  1,000,000    1,000,000

 แวดล้อมเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดล้อมและการ ชีวติคนอุดรธานี  จังหวดัอุดรธานี

 ประชาชนอุดรธานี จัดการขยะและส่ิงปฏิกูลแบบ

บูรณาการเพือ่สุขภาพที่

เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน

ทีก่ าหนด

2.จัดท าแผน มาตรฐาน



 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 ล าดบั

ความส าคั

ญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
 หน่วย

ด าเนินการ

ความสอด

คลองกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

 (4)  (5) (9) (10) (11) -12

-13

 งบ

ด าเนินงาน

 งบลงทุน  รวม

 งบประมาณ (บาท) (14)

มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ

ตามกฎหมายทีก่ าหนด

3.พัฒนาระบบการจัดการขยะ ทุกกลุ่มวยั

ให้ถูกสุขลักษณะ

 2.6.โครงการบูรณาส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม

อบรมนักเรียนในโรงเรีรยนพ

ระปริญัติ

พัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพ

ผู้เข้ารับการอบรม

จ านวน
 ส านักงานพระพุทธ   5,000,000    5,000,000

 และพระพุทธศาสนาในอาเซียนสู่

สถานศึกษา

แผนกสามัญศึกษา จังหวดั

อุดรธานี
ชีวติคนอุดรธานี

4000 คน/รูป เกิด

ความรู้

 ศาสนาจังหวดั

อุดรธานี

ทุกกลุ่มวยั ความเข้าใจและเห็น

ความ

ส ารับสถาบันชาติ 

ศาสนา

พระมหากษัตริย์ ไม่

น้อยกวา่

ร้อยละ 80

 2.7. โครงการตั้งครรภ์คุณภาพเพ่ือลูก

คุณภาพ

1กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ พัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพ

1.ร้อยละเด็กอุดรธานีมี 

IQ EQ

 ส านักงาน

สาธารณสุข

    500,000      500,000

ดูแลมารดาและทารกแบบ ชีวติคนอุดรธานี เพิม่ขึ้นตามเกณฑ์

มาตรฐาน

 จังหวดัอุดรธานี



 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 ล าดบั

ความส าคั

ญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
 หน่วย

ด าเนินการ

ความสอด

คลองกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

 (4)  (5) (9) (10) (11) -12

-13

 งบ

ด าเนินงาน

 งบลงทุน  รวม

 งบประมาณ (บาท) (14)

ทุกกลุ่มวยั
2.ร้อยละเด็กนักเรียนมี

ภาวะ

บูรณาการ Udonthani MCH

 Model
โภชนาการตามเกณฑ์

2พัฒนาการจัดบริการแบบ

บูรณาการเชิงรุกเพือ่ให้

ค าปรึกษา ให้ความรู้และ

พัฒนาศักยภาพทักษะพ่อแม/่

ครู/ผู้ดูแลเด็ก การประเมิน

คัดกรอง กระตุ้น พัฒนาการ

และส่งเสริมสุขภาพเด็กตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

 2.8.โครงการพัฒนาและสร้างเสริม

ศักยภาพ 1 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่

พัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพ

1.ร้อยละของเด็ก

นักเรียน

 ส านักงาน

สาธารณสุข
    500,000      500,000

 อุดรธานีกลุ่มวยเรียนแข็งแรงฉลาดและมี
เวลารู้ แบบบูรณาการ เพือ่

ชีวติคนอุดรธานี มีโภชนาการตามเกณฑ์  จังหวดัอุดรธานี

 พฤติกรรมทีเ่หมาะสม พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ทุกกลุ่มวยั 2.00

ชีวิตเด็กนกัเรียนทุกช่วงวัย

เนน้การปลูกฝังค่านยิม



 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 ล าดบั

ความส าคั

ญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
 หน่วย

ด าเนินการ

ความสอด

คลองกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

 (4)  (5) (9) (10) (11) -12

-13

 งบ

ด าเนินงาน

 งบลงทุน  รวม

 งบประมาณ (บาท) (14)

คุณธรรม จริยธรรม ส านกึ

รับผิดชอบ พฤติกรรมที่

เหมาะสม

 2.9.โครงการพัฒนาและสร้างเสริม

ศักยภาพ 1กิจกรรมการปอ้งกันและ
พัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพ

ร้อยละความชุกของ

ผู้บริโภค

 ส านักงาน

สาธารณสุข
    500,000      500,000

 พฤติกรรมสุขภาพทีเ่หมาะสมคนอุดรธานี
แก้ไขอุบติัเหตุจราจรแบบ

ชีวติคนอุดรธานี
บุหร่ีและแอลกอฮอล์

ลดลง
 จังหวดัอุดรธานี

 กลุ่มวัยท างาน
บรูณาการทุกภาคส่วน

(ภายใต้
ทุกกลุ่มวยั

การบรูณาการการรจัดการ

คณะกรรมการฯ ระดับ

จังหวัด

และอ าเภอ)

2กิจกรรมบรูณาการ การ

คัด

กรองและจัดบริการเชิงรุก

เพื่อ



 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 ล าดบั

ความส าคั

ญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
 หน่วย

ด าเนินการ

ความสอด

คลองกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

 (4)  (5) (9) (10) (11) -12

-13

 งบ

ด าเนินงาน

 งบลงทุน  รวม

 งบประมาณ (บาท) (14)

การส่งเสริมปอ้งกันโรคไม่

ติดต่อที่ส าคัญในกลุ่มวัย

ท างาน

 2.10.โครงการลดโรคและภัยสุขภาพ 

บูรณาการ กิจกรรมบรูณาการปอ้งกัน
พัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพ

 ส านักงาน

สาธารณสุข
    500,000      500,000

 อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ควบคุมโรคติดต่อที่ส าคัญ

โดย
ชีวติคนอุดรธานี  จังหวดัอุดรธานี

 ภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอ
ใช้กลไกต าบลจัดการ

สุขภาพ
ทุกกลุ่มวยั

อ าเภอจัดการสุขภาพ



 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 ล าดบั

ความส าคั

ญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
 หน่วย

ด าเนินการ

ความสอด

คลองกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

 (4)  (5) (9) (10) (11) -12

-13

 งบ

ด าเนินงาน

 งบลงทุน  รวม

 งบประมาณ (บาท) (14)

2.11. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และ

ความตระหนักในค่านิยม 12 ประการ 

ของคนไทยสู่ใจ  ใฝ่ปฏิบัติ

2.0 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้บริหาร

โรงเรียน ครูผู้สอน และ

บุคลากรทางการ ศึกษา 

เพือ่บเคล่ือนนโยบายค่านิยม

 ๑๒ ประการของคนไทยสู่

การปฏิบัติ

2. จัดค่ายเด็กคิดธรรม น าใจ 

ใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการ

3. จัดตลาดนัดคุณธรรม

น าเสนอผลงาน ค่านิยม ๑๒ 

ประการ

ของโรงเรียน ทีเ่ป็น Best 

Practice

พัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพชีวติคน

อุดรธานีทุกกลุ่มวยั

1. ทุกโรงเรียนจัด

กิจกรรมสร้างความ

ตระหนักในค่านิยม 

12 ประการ

2. จัดค่าย ค่ายเด็ก คติ

ธรรม น าใจ สู่ใจ ใฝ่

ค่านิยม 12 ประการ

3. โรงเรียนน าเสนอ

ผลงานค่านิยม 12 

ประการ Best Practic

 แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ตลาดนัดคุณธรรม

สพป.อุดรธานี เขต

 ๔

   262,000 262000

2.12. โครงการโครงการเสริมสร้างสังคม พัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพ

ส านักงานสวสัดิการ 1,107,600 1,107,600

และเพ่ือขับเคลื่อนแรงงานปลอดภัยและ 1. อบรมส่งเสริมความรู้ ชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 300  คน และคุ้มครอง

สุขภาพอนามัยดี    ด้านความปลอดภัยในการ แรงงานจังหวดั

   ท างานให้แก่พนักงาน อุดรธานี

2. อบรมส่งเสริมความรู้ 100  คน



 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 ล าดบั

ความส าคั

ญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
 หน่วย

ด าเนินการ

ความสอด

คลองกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

 (4)  (5) (9) (10) (11) -12

-13

 งบ

ด าเนินงาน

 งบลงทุน  รวม

 งบประมาณ (บาท) (14)

   ด้านความปลอดภัยใน

   การท างานให้แก่นักเรียน

   นักศึกษา ก่อนจบ 

การศึกษา

3. อบรมดับเพลิงขั้นต้นและ 200  คน

   ซ้อมอพยพหนีไฟใน

สถานศึกษา

4. อบรมเครือข่ายด้านความ 150 คน

   ปลอดภัยจังหวดัอุดรธานี

5. อบรมเครือข่ายนักเรียน/ 50 คน

   นักศึกษาด้านความ

ปลอดภัย

6. อบรมส่งเสริมความรู้ 300  คน

   ความปลอดภัยในการ

ท างานปลอดภัยส่วน

   และการใช้อุปกรณ์ความ

   ปลอดภัยส่วนบุคคลใน

   แรงงานนอกระบบ



 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 ล าดบั

ความส าคั

ญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
 หน่วย

ด าเนินการ

ความสอด

คลองกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

 (4)  (5) (9) (10) (11) -12

-13

 งบ

ด าเนินงาน

 งบลงทุน  รวม

 งบประมาณ (บาท) (14)

 2.13 โครงการครอบครัวอบอุ่น  ชุมชน

เข้มแข็ง

ส านักงาน

วฒันธรรม  

จังหวดัอุดรธานี

 1,600,000   1,600,000

กิจกรรมที ่ 1 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทาง

สังคมในมิติวฒันธรรม

 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้

    ความเข้าใจ                  

        2. จัดกิจกรรม ถอด

บทเรียน

พัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพชีวติคน

อุดรธานีทุกกลุ่มวยั

  เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์

ของโครงการ:  -ผู้ผ่าน

การเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถน าความรู้เข้าใจ

  ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้

ตนเองและครอบครัวได้

 และน าไปขยายผลให้

บุคคลในชุมชน ตัวชี้วดั

 :  ระดับความส าเร็จ

ของการสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางสังคมในมิติ

วฒันธรรม

     950,000



 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 ล าดบั

ความส าคั

ญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
 หน่วย

ด าเนินการ

ความสอด

คลองกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

 (4)  (5) (9) (10) (11) -12

-13

 งบ

ด าเนินงาน

 งบลงทุน  รวม

 งบประมาณ (บาท) (14)

กิจกรรมที ่ 2  กิจกรรมผลิตส่ือปลอดภัย

และสร้างสรรค์ “หมอล ากลอนย้อนยุคเด็ก

และเยาวชน”  

                         

1. แถลงข่าว                    

   2. จัดฝึกอบรม/ประกวด   

      3. ผลิตส่ือเผยแพร่

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์

โครงการ: - ศิลปินหมอ

ล ากลอน เด็ก  เยาวชน

ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม เป็น

ส่ือบุคคลทีป่ลอดภัย

และสร้างสรรค์  

ถ่ายทอดเร่ืองราวผ่าน

กลอนล า  สร้างความ

ตระหนักเร่ือง  ศาสนา 

ศิลปวฒันธรรมและ

ค่านิยม  ๑๒  ประการ

ได้   ตัวชี้วดั  ระดับ

ความส าเร็จของการจัด

กิจกรรม  ส่ือปลอดภัย

และสร้างสรรค์ :

ประเภทหมอล ากลอน 

ย้อนยุค

ส านักงาน

วฒันธรรมจังหวดั

อุดรธานี

    400,000      400,000



 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 ล าดบั

ความส าคั

ญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
 หน่วย

ด าเนินการ

ความสอด

คลองกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

 (4)  (5) (9) (10) (11) -12

-13

 งบ

ด าเนินงาน

 งบลงทุน  รวม

 งบประมาณ (บาท) (14)

กิจกรรมที ่ 3  กิจกรรมสืบทอดมรดกภูมิ

ปัญญาทางวฒันธรรม:สืบค้นคัมภีร์ใบลาน 

อักษรไทยน้อย อักษรธรรม  สู่การปริวรรต

1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล       

             2. รับสมัคร

3.  ฝึกอบรม

4. น าข้อมูลเผยแพร่

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์

ของโครงการ: 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

สามารถอ่านอักษรไทย

น้อย อักษรธรรมและ

เกิดองค์ความรู้จาก

คัมภีร์ใบลาน สามารถ

น าความรู้ไปเผยแพร่ได้ 

             ตัวชี้วดั :  -

ร้อยละ  ๘๕  ของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สามารถอ่านอักษรไทย

น้อย  อักษรธรรมได้

ส านักงาน

วฒันธรรมจังหวดั

อุดรธานี

    250,000      250,000

2.14.โครงการบูรณาการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยุร่นและ

อนามัยเจริญ

1พัฒนาระบบบริการเชิง

รุก

พัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพ

อัตรามารดาคลอดแม่

วยัรุ่น

ส านักงาน

สาธารณสุข

    500,000      500,000

พันธุ์จังหวัดอุดรธานี และทีม Teen Manager ชีวติคนอุดรธานี วยัรุ่น อายุ 15-19 ปี ไม่

เกิน

จังหวดัอุดรธานี



 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 ล าดบั

ความส าคั

ญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
 หน่วย

ด าเนินการ

ความสอด

คลองกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

 (4)  (5) (9) (10) (11) -12

-13

 งบ

ด าเนินงาน

 งบลงทุน  รวม

 งบประมาณ (บาท) (14)

เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นทุกอ าเภอ ทุกกลุ่มวยั 49 : 1000 ประชากร

หญิง

2พัฒนาโมเดล

การดูแล

สุขภาพวัยรุ่นแบบ

บรูณาการ

เพื่อการเข้าถึง

บริการที่เปน็

มิตร อายุ 15-19 ปี

 3.โครงการพัฒนากลไกการบริหาร

จัดการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม

 3,837,500   5,000,000   8,837,500

 3.1. โครงการพัฒนาอาชีพประชาชนสู่

ชุมชน

              2  1. เพือ่ให้วทิยาลัยสารพัด

ช่างอุดรธานี  เป็นศูนย์

ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนที่

ไม่มีงานท า กลุ่มเกษตรกร  

กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาส

 พัฒนากลการด าเนนิ

งานลดความเหล่ือม

ล้ าด้านสังคมคน

อุดรธานี

 เป้าหมาย : จัด

ฝึกอบรมวชิาชีพระยะ

ส้ันตามกลุ่มเป้าหมาย  

จ านวน 30 รายวชิา  ผู้

ฝึกอบรมวชิาชีพ  

จ านวน 50 คน ต่อ

รายวชิา รวมจ านวน  

1,500  คน

 วทิยาลัยสารพัด

ช่างอุดรธานี  และ

พืน้ทีใ่นจังหวดั

อุดรธานี

 1,303,500  1,303,500



 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 ล าดบั

ความส าคั

ญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
 หน่วย

ด าเนินการ

ความสอด

คลองกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

 (4)  (5) (9) (10) (11) -12

-13

 งบ

ด าเนินงาน

 งบลงทุน  รวม

 งบประมาณ (บาท) (14)

 2. เพือ่เพิม่ศักยภาพต่อยอด

ความรู้  ทักษะ  ความช านาญ

  ประสบการณ์เฉพาะทางใน

วชิาชีพต่าง ๆ ให้กับ

กลุ่มเป้าหมาย  เพือ่สร้าง

รายได้ให้กับครัวเรือนและ

สร้าง

 ผลสัมฤทธิ์ : สามารถ

ลดการวา่งงานได้ร้อย

ละ 90 ของผู้ผ่านการ

อบรม และสร้างรายได้

เล้ียงตนเองและ

ครอบครัวได้ ร้อยละ 

90 ของผู้ผ่านการอบรม

    3. เพือ่ให้ประชาชน

สามารถรวมกลุ่มอาชีพ และ

สนับสนุนให้เกิดการสร้าง

อาชีพในชุมชน

 3.2. โครงการเครื่องจ าลองการเชื่อม

เสมือนจริง

              3  1. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ

ให้กับประชาชนทีไ่ม่มีงานท า 

 ผู้ถูกเลิกจ้างงาน

 พัฒนากลไกการ

ด าเนินงานลดความ

เหล่ือมล้ าด้านสังคม

คนอุดรธานี

 เป้าหมาย : ประชาชน

เปิดโลกทัศน์เรียนรู้

ด้านทักษะอาชีพ สาขา

งานเชื่อมโลหะ พร้อม

รับทราบข้อมูลและเกิด

ความต้องการใน

การศึกษาอาชีพ

 วทิยาลัยสารพัด

ช่างอุดรธานี และ

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลภายใน

จังหวดัอุดรธานี

ทัง้หมด

 -    5,000,000  5,000,000



 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 ล าดบั

ความส าคั

ญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
 หน่วย

ด าเนินการ

ความสอด

คลองกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

 (4)  (5) (9) (10) (11) -12

-13

 งบ

ด าเนินงาน

 งบลงทุน  รวม

 งบประมาณ (บาท) (14)

 2. เพือ่มีโอกาสได้เรียนรู้ 

และพัฒนาศักยภาพด้าน

ทักษะวชิาชีพ

 ผลสัมฤทธิ์ : ได้

เผยแพร่กิจกรรมฝึก

อาชีพสาขางานเชื่อม

โลหะ  ใช้เป็นแหล่ง

เรียนรู้  การสร้างงาน

สร้างอาชีพ  สร้าง

รายได้ทีย่ั่งยืนของ

ตนเองได้

 3. เพือ่น าความรู้ไปประกอบ

อาชีพหรือไปต่อยอดอาชีพเดิม



 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 ล าดบั

ความส าคั

ญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
 หน่วย

ด าเนินการ

ความสอด

คลองกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

 (4)  (5) (9) (10) (11) -12

-13

 งบ

ด าเนินงาน

 งบลงทุน  รวม

 งบประมาณ (บาท) (14)

3.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และ

ความ

ตระหนักในค่านิยม 12 ประการ ของคน

ไทย

สู่ใจ  ใฝ่ปฏิบัติ

2.0 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้บริหาร

โรงเรียน ครูผู้สอน และ

บุคลากรทางการ ศึกษา 

เพือ่บเคล่ือนนโยบายค่านิยม

 ๑๒ ประการของคนไทยสู่

การปฏิบัติ

2. จัดค่ายเด็กคิดธรรม น าใจ 

ใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการ

3. จัดตลาดนัดคุณธรรม

น าเสนอผลงาน ค่านิยม ๑๒ 

ประการ

ของโรงเรียน ทีเ่ป็น Best 

Practice

พัฒนากลไกการ

ด าเนินงานดลความ

เหล่ือมล้ าด้านสังคม

คนอุดรธานี

1. ทุกโรงเรียนจัด

กิจกรรมสร้างความ

ตระหนักในค่านิยม 

12 ประการ

2. จัดค่าย ค่ายเด็ก คติ

ธรรม น าใจ สู่ใจ ใฝ่

ค่านิยม 12 ประการ

3. โรงเรียนน าเสนอ

ผลงานค่านิยม 12 

ประการ Best Practic

 แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ตลาดนัดคุณธรรม

สพป.อุดรธานี เขต

 ๔

   262,000 262000

3.4. โครงการประชารัฐร่วมใจป้องกัน พัฒนากลไกการ

ด าเนินงาน ส านักงานสวสัดิการ

274,000 274,000

และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 1. อบรมสร้างเครือข่ายป้องกัน
ลดความเหล่ือมล้ าด้าน

และคุ้มครอง



 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 ล าดบั

ความส าคั

ญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
 หน่วย

ด าเนินการ

ความสอด

คลองกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

 (4)  (5) (9) (10) (11) -12

-13

 งบ

ด าเนินงาน

 งบลงทุน  รวม

 งบประมาณ (บาท) (14)

ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี    การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
สังคมคนอุดรธานี

แรงงานจังหวดั

อุดรธานี

2. อบรมการป้องกันการใช้           200  คน

   แรงงานเด็กให้แก่ครู 

อาจารย์

   แนะแนวในสถานศึกษา

3.5 โครงการพัฒนากลไกด าเนินงานดล

ความ

1. อบรมปฐมนิเทศ พัฒนากลไกการ

ด าเนินงาน
ผู้กระท าผิดทีเ่ข้าร่วม

โครง

ส านักงานคุม

ประพฤติ 300,000 300,000

เหลื่อมล้ าด้านสังคมอุดรธานี

ประชาสัมพันธโ์ครงการ
ลดความเหล่ือมล้ าด้าน

การพ้นการคุม

ประพฤติด้วยดี จังหวดัอุดรธานี

2.ประชุมชี้แจงคณะท างาน

เพือ่จัดท าหลักสูตร

สังคมคนอุดรธานี ภายในระยะเวลาไม่

น้อยกวา่ 80% 

(จ านวนทัง้ส้ิน 160 คน)

3.จ าแนกประเภทเพือ่คัด

กรองผู้กระท าผิดเด็ก/

เยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการ

4.จัดโครงการค่ายครอบครัว

อบอุ่น

5.การติตดามประเมินผล



 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 ล าดบั

ความส าคั

ญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
 หน่วย

ด าเนินการ

ความสอด

คลองกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

 (4)  (5) (9) (10) (11) -12

-13

 งบ

ด าเนินงาน

 งบลงทุน  รวม

 งบประมาณ (บาท) (14)

3.6.โครงการพัฒนาปราชญ์ชาวบ้านเพ่ือ พัฒนาปราชญ์ชาวบ้านเพือ่

พัฒนากลไกการ

ด าเนินงาน หมอพื้นบา้นในพื้นที่
ส านักงาน

สาธารณสุข 1,717,000 1,717,000

ประชารัฐอุดรธานีเข้มแข็ง อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลดความเหล่ือมล้ าด้าน

20 อเภอ จังหวดัอุดรธานี

ภายใต้การด าเนินงานตาม สังคมคนอุดรธานี

กลไกประชารัฐอุดรธานี

 3.7 โครงการเสริมสร้างความมั่นคง
1. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ พัฒนากลไกการ

ด าเนินงาน
แรงงานต่างด้าว  สนง.จัดหางาน    243,000     243,000

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสินของ

ประชาชน

ในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าว
ลดความเหล่ือมล้ าด้าน นายจ้าง/สถาน  จังหวดัอุดรธานี

คู่มือ แผ่นพับ ป้ายไวนิล ฯลฯ สังคมคนอุดรธานี ประกอบการ และ

2. จัดเจ้าหน้าทีอ่อก ประชาชนทัว่ไป

ประชาสัมพันธ ์เพือ่เผยแพร่ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารในสถาน จ านวน  1,000  คน

ประกอบการต่างๆ ในพืน้ที่
และมีความรู้ความเข้าใจ

เป้าหมาย เกี่ยวกับการจ้าง

3. เลือกพืน้ทีเ่ป้าหมายโดย คนต่างด้าวทีถู่กต้อง

เน้นพืน้ทีเ่ฉพาะ เช่น ตามกฎหมาย ลดปัญหา

ถนนทัง้สาย ตลาด ชุมชน การลักลอบจ้าง



 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 ล าดบั

ความส าคั

ญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
 หน่วย

ด าเนินการ

ความสอด

คลองกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

 (4)  (5) (9) (10) (11) -12

-13

 งบ

ด าเนินงาน

 งบลงทุน  รวม

 งบประมาณ (บาท) (14)

โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ คนต่างด้าว

ให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องได้ทราบ

วา่พืน้ทีน่ี้เป็นเขตปลอด

การจ้างแรงงานต่างด้าว

ผิดกฎหมาย

4. ตรวจสอบ ปราบปราม

จับกุมและด าเนินคดีคนต่าง

ด้าว

นายจ้าง/สถานประกอบการ

อย่างเข้มข้น โดยก าหนดให้มี

พืน้ทีเ่ป้าหมายชัดเจน

 4.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ด้านสังคมคุณภาพชีวิต จังหวัดอุดรธานี

 1,000,000  1,000,000

 4.1โครงการบูรณาการและพัฒนาระบบ

ฐาน 1 พัฒนาระบบข้อมูล
พัฒนาระบบบริหาร

จัดการ

จังหวดัอุดรธานีมีระบบ

ฐาน

 ส านักงาน

สาธารณสุข  1,000,000  1,000,000

 ข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านสังคมคุณภาพ

ชีวติ

บริหารยุทธศาสตร์แบบ

บูรณาการด้าน ด้านสังคมคุณภาพชีวติ ข้อมูลสารสนเทศด้าน  จังหวดัอุดรธานี

 จังหวดัอุดรธานี

สังคมคุณภาพชีวติ จังหวดั

อุดรธานี สังคมคุณภาพชีวติ



 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 ล าดบั

ความส าคั

ญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
 หน่วย

ด าเนินการ

ความสอด

คลองกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

 (4)  (5) (9) (10) (11) -12

-13

 งบ

ด าเนินงาน

 งบลงทุน  รวม

 งบประมาณ (บาท) (14)

(การวางแผน น าแผนสู่การ

ปฏิบัติ

ระบบการ ควบคุม ก ากับ 

และติดตาม

ประเมินผล)

2.บูรณาการและพัฒนา

เครือข่ายด้าน

สงคมคุณภาพชีวติ

 

23,444,100  5,000,000  28,444,100รวม  4 โครงหลัก  24 โครงการย่อย



แบบ จ.2

วิสัยทัศน์ : .............................(1)...........................................

ประเดน็ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแระเพณที้องถ่ิน  และการบริการ  รองรับการเปลีย่นแปลงของพลวัตโลก

ล าดบัความส าคัญของประเดน็ยุทธศาสตร์ : ............(3)...............

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าดบั

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ความ

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

1. โครงการของจังหวัด (5)*

     1.1. โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ

ของแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ

พัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและสิ่ง

อ านวยความ

สะดวกเพ่ือการ

ท่องเทีย่วโดยไม่

ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม

 12,552,600    6,010,000  18,562,600

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัดอุดรธานี

(โครงการของจังหวัด)

งบประมาณ (บาท) (14)



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าดบั

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ความ

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

          1.1.1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการ

ท่องเทีย่ว  ในพืน้ทีส่วนรวมพรรณไม้ป่า 60 

พรรษา  มหาราชินี  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

 จังหวดัอุดรธานี

จัดซ้ือวสัดุการเกษตร พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานและส่ิง

อ านวยความสะดวก

เพือ่การท่องเทีย่ว

โดยไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม

จ านวน

นักท่องเทีย่ว

เพิม่ขึ้นจากปี พ.ศ.

 2560 ร้อยละ 20

สวนรวมพรรณไม้

ป่า 60 พรรษา 

มหาราชินี ภาค

ตะวนัออก  เฉียง

เหนือ จังหวดั

อุดรธานี

      2,000,000       2,000,000

จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน

นักท่องเทีย่ว

เพิม่ขึ้นจากปี พ.ศ.

 2560 ร้อยละ 20

                -   

          1.1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่ง

ท่องเทีย่วเชิงนิเวศภูฝอยลม

จัดซ้ือวสัดุสนามและการฝึก พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานและส่ิง

อ านวยความสะดวก

เพือ่การท่องเทีย่ว

โดยไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม

มีเต็นท์นอน

พร้อมอุปกรณ์ไว้

บริการ

นักท่องเทีย่ว

โครงการท่องเทีย่ว

 เชิงนิเวศภูฝอย

ลม ส านักบริหาร

พืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่ 

๑๐ (อุดรธานี) 

จังหวดัอุดรธานี

         600,000           99,000          699,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าดบั

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ความ

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

จัดซ้ือวสัดุส านักงาน พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานและส่ิง

อ านวยความสะดวก

เพือ่การท่องเทีย่ว

โดยไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม

มีวสัดุอุปกรณ์

ส านักงาน ไว้

ส าหรับใช้ในการ

ด าเนินงาน

                -   

จัดซ้ือวสัดุโฆษณาและ

เผยแพร่

เพือ่

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร 

และเผยแพร่

โครงการท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศภูฝอยลม

ให้เป็นทีรู้่จักของ

นักท่องเทีย่ว

                -   

จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว มีวสัดุอุปกรณ์ที่

จ าเป็นส าหรับ

การบริการ

นักท่องเทีย่ว

                -   



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าดบั

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ความ

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

จัดซ้ือวสัดุการเกษตร เพือ่พัฒนา

ศักยภาพแหล่ง

ท่องเทีย่วให้โดด

เด่น สายงาม

                -   

จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพือ่ปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคาร

สถานที ่ทีม่ีความ

ช ารุดทรุดดทรม

                -   

จัดซ้ือครุภัณฑ์ มีวสัดุอุปกรณ์ที่

จ าเป็นส าหรับการ

เข้าค่าย ฝึกอบรม

                -   

           1.1.3  กิจกรรมปรับปรุงแหล่ง

ท่องเทีย่วเชิงนิเวศ   ถ้ าสิงห์  ต.ขอนยูง   อ.กุด

จับ  จ.อุดรธานี

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง

ท่องเทีย่ว      2. พัฒนา

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานและส่ิง

อ านวยความสะดวก

เพือ่การท่องเทีย่ว

โดยไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม

แหล่งท่องเทีย่วที่

ได้รับการพัฒนา 

จ านวน 1 แห่ง

ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่

 ๖ อุดรธานี กรม

ป่าไม้

         500,000       1,500,000       2,000,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าดบั

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ความ

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

          1.1.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่ง

ท่องเทีย่ว  วนอุทยานภูหินจอมธาตุ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานและส่ิง

อ านวยความสะดวก

เพือ่การท่องเทีย่ว

โดยไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม

ภูมิทัศน์บริเวณมี

ความโดดเด่น

สวยงาม

วนอุทยานภูหิน

จอมธาตุ ส านัก

บริหารพืน้ที่

อนุรักษ์ที ่ 10 

(อุดรธานี) จังหวดั

อุดรธานี

      2,404,000           58,000       2,462,000

จัดท าลานกางเต็นท์พร้อม

ปรับภูมิทัศน์

ระบบน้ าของวน

อุทยานภูหินจอม

ธาตุ ได้รับการ

ปรับปรุง

                -   

ปรับปรุงเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ

เส้นทางศึกษา

ธรรมชาติได้รับ

การปรับปรุง

                -   

จัดท าป้าย Land Mark วน

อุทยานฯ

มีป้าย Land 

Mark ของวน

อุทยานฯ

                -   

จัดซ้ือวสัดุโฆษณาและ

เผยแพร่

มีเอกสารส าหรับ

ประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่

                -   



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าดบั

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ความ

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

จัดซ้ือครุภัณฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ มีครุภัณฑ์ทีจ่ าเป็น

ไวอ้ านวยความ

สะดวกแก่

นักท่องเทีย่ว

                -   

          1.1.5 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการ

ท่องเทีย่วทะเลบัวแดง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม

 ประจ าปีงบประมาณ 2561

ยกระดับมาตรฐานการ

ท่องเทีย่ว

พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานและส่ิง

อ านวยความสะดวก

เพือ่การท่องเทีย่ว

โดยไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม

รายได้จากการ

ท่องเทีย่ว

ปกครองอ าเภอ

ประจักษ์ศิลปาคม

 , พัฒนาชุมชน 

อบต. ,  ททท.

      1,000,000       1,000,000

พัฒนาผลิตภัณฑ์ รายได้จากการ

ท่องเทีย่ว

                -   

พัฒนาการบริการ รายได้จากการ

ท่องเทีย่ว

                -   

พัฒนาสถานทีเ่พือ่รองรับ

การท่องเทีย่ว

รายได้จากการ

ท่องเทีย่ว

                -   

จัดอบรมให้ความรู้แก่

มัคคุเทศก์ในพืน้ที่

รายได้จากการ

ท่องเทีย่ว

                -   



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าดบั

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ความ

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

          1.1.6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่ง

ท่องเทีย่ววนอุทยาน วงัสามหมอ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานและส่ิง

อ านวยความสะดวก

เพือ่การท่องเทีย่ว

โดยไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม

ภูมิทัศน์บริเวณมี

ความโดดเด่น

สวยงาม

วนอุทยานวงัสาม

หมอ ส านัก

บริหารพืน้ที่

อนุรักษ์ที ่ 10 

(อุดรธานี) จังหวดั

อุดรธานี

      1,694,000       1,694,000

จัดท าป้าย Land Mark วน

อุทยานฯ

มีป้าย Land 

Mark ของวน

อุทยานฯ

                -   

จัดซ้ือวสัดุโฆษณาและ

เผยแพร่

มีเอกสารส าหรับ

ประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่

                -   

ปรับปรุงเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ

เส้นทางศึกษา

ธรรมชาติได้รับ

การปรับปรุง

                -   



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าดบั

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ความ

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

          1.1.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่ง

ท่องเทีย่ววนอุทยานภูผาแดง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานและส่ิง

อ านวยความสะดวก

เพือ่การท่องเทีย่ว

โดยไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม

ภูมิทัศน์บริเวณมี

ความโดดเด่น

สวยงาม

วนอุทยานภูผา

แดง ส านัก

บริหารพืน้ที่

อนุรักษ์ที ่ 10 

(อุดรธานี) จังหวดั

อุดรธานี

      2,440,600           96,000       2,536,600

ปรับปรุงระบบประปาภูเขา ระบบน้ าของวน

อุทยานภูผาแดง 

ได้รับการปรับปรุง

                -   

ปรับปรุงเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ

เส้นทางศึกษา

ธรรมชาติได้รับ

การปรับปรุง

                -   

จัดท าป้าย Land Mark วน

อุทยานฯ

มีป้าย Land 

Mark ของวน

อุทยานฯ

                -   

จัดซ้ือวสัดุโฆษณาและ

เผยแพร่

มีเอกสารส าหรับ

ประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่

                -   



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าดบั

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ความ

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

จัดซ้ือวสัดุสนามและการฝึก มีเต็นท์นอน

พร้อมอุปกรณ์ไว้

บริการ

นักท่องเทีย่ว

                -   

จัดซ้ือครุภัณฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ มีครุภัณฑ์ทีจ่ าเป็น

ไวอ้ านวยความ

สะดวกแก่

นักท่องเทีย่ว

                -   

          1.1.8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่ง

ท่องเทีย่วอุทยานแห่งชาตินายูง - น้ าโสม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานและส่ิง

อ านวยความสะดวก

เพือ่การท่องเทีย่ว

โดยไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม

ภูมิทัศน์บริเวณมี

ความโดดเด่น

สวยงาม

อุทยานแห่งชาติ

นายูง-น้ าโสม

ส านักบริหาร

พืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่ 

10 (อุดรธานี) 

จังหวดัอุดรธานี

      1,414,000           57,000       1,471,000

ปรับปรุงเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ

เส้นทางศึกษา

ธรรมชาติได้รับ

การปรับปรุง

                -   



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าดบั

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ความ

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

จัดท าแนวกันไฟ ระยะทาง 

150 กิโลเมตร

ป้องกันไม่ให้ไฟ

ป่าลุกลามเข้าไป

ในพืน้ทีอุ่ทยาน

แห่งชาตินายูง-น้ า

โสม

                -   

จัดซ้ือและซ่อมแซม

ส่ิงก่อสร้าง

อาคารทีพ่ักใน

อุทยานแห่งชาติ

นายูง-น้ าโสมมี

สภาพดีขึ้นไว้

บริการ

นักท่องเทีย่ว

                -   

1.5 กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์ มีครุภัณฑ์ทีจ่ าเป็น

ไวอ้ านวยความ

สะดวกแก่

นักท่องเทีย่ว

                -   

จัดซ้ือวสัดุโฆษณาและ

เผยแพร่

มีเอกสารส าหรับ

ประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่

                -   



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าดบั

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ความ

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

          1.1.9 กิจกรรมปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศน้ าตกหินต้ัง ต.กุดหมากไฟ อ.หนองววั

ซอ จ.อุดรธานี

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง

ท่องเทีย่ว

พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานและส่ิง

อ านวยความสะดวก

เพือ่การท่องเทีย่ว

โดยไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม

แหล่งท่องเทีย่วที่

ได้รับการพัฒนา 

จ านวน 1 แห่ง

ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่

 ๖ อุดรธานี กรม

ป่าไม้

         500,000       4,200,000       4,700,000

พัฒนาเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ

                -   

ขยายเขตไฟฟ้าเข้าแหล่ง

ท่องเทีย่ว

                -   

ปรับปรุงระบบน้ าประปา                 -   

     1.2 โครงการประสานความร่วมมือเพ่ือ

ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่วเชื่อมโยงมรดกโลก

ส่งเสริมการตลาด

การท่องเทีย่วและ

สร้างโอกาสจาก

การท่องเทีย่วให้

สอดคล้องกับ

พฤติกรรมและ

รูปแบบการ

ท่องเทีย่วที่

หลากหลาย

รายได้จากการ

ท่องเทีย่วของ

จังหวัดอุดรธานี

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5

สทกจ.อด/

สนง.จ.อด./

สนง.วฒ.อด/

ททท.สนง.อด/

พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติบ้านเชียง

    10,289,200     10,289,200



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าดบั

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ความ

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

เชื่อมโยงความสัมพันธก์ับ

ประเทศเพือ่บ้านในงาน

มรดกโลกบ้านเชียง  

จังหวดัอุดรธานี  (เดือน

กุมภาพันธ ์ 2561)

         458,000          458,000

จัดประชุมแลกเปล่ียนและ

ทบทวนแผนความร่วมมือ

ส่งเสริมระหวา่งประเทศ

เชื่อมโยงสามเหล่ียมมรดก

โลก (บ้านเชียง-หลวงพระ

บาง-ฮาลองเบย์ 3 จังหวดั

 /แขวง (จังหวดัอุดรธานี-

กวางนิงห-์แขวงหลวงพระ

บาง) รอบปี พ.ศ.2561 – 

2562 ณ จังหวดัอุดรธานี  

ประเทศไทย (เดือน

พฤษภาคม – มิถุนายน 

2561)

      2,000,000       2,000,000

จัดพิมพ์หนังสือ

ประชาสัมพันธแ์หล่ง

ท่องเทีย่วของจังหวดั

อุดรธานี  ฉบับภาษาอังกฤษ

         250,000          250,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าดบั

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ความ

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

กิจกรรมลานวฒันธรรม 

“สามเมืองมรดกโลก”

      1,671,200       1,671,200

อบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ในแหล่งมรดกโลก

         500,000          500,000

ส่งเสริมการตลาดการ

ท่องเทีย่วนานาชาติจังหวดั

อุดรธานี  (UdonThani  

Travel Mart 2018 

:UDTM 2018)

      4,600,000       4,600,000

กิจกรรมเชื่อมโยง

ความสัมพันธก์ับประเทศ

เพือ่บ้านในงานประเพณีปี

ใหม่ลาว  แขวงหลวงพระ

บาง  สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว

  (เดือนเมษายน  2561)

         210,000          210,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าดบั

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ความ

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

กิจกรรมเชื่อมโยง

ความสัมพันธก์ับประเทศ

เพือ่บ้านในงานเทศกาล

กวางนิงห์ (Halong 

Carnival)  ณ เมืองกวาง

นิงห์ จังหวดัฮาลอง 

สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวยีดนาม (เดือนเมษายน–

พฤษภาคม 2561)

         600,000          600,000

     1.3 โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ

ของแหล่งท่องเทีย่วเชิงศิลปวัฒนธรรม  และ

ประเพณีท้องถ่ิน

พัฒนาคุณภาพ

ของแหล่งท่องเทีย่ว

  สินค้า บริการใน

ทุกรูปแบบการ

ท่องเทีย่วและ

คงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์

วิถีไทย

     4,233,000      4,233,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าดบั

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ความ

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

          1.3.1 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์

วฒันธรรมไทย/บริการทางวฒันธรรม (CPOT) 

ด้วยแนวคิดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

1.จัดฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการผู้ประกอบการ

สินค้าและบริการทาง

วฒันธรรม/ผลิตภัณฑ์

วฒันธรรมไทย (CPOT) 2. 

พัฒนาสินค้าและบริการ

ทางวฒันธรรม    3. จัด

แสดง สาธติและประกวด

สินค้าและบริการทาง

วฒันธรรม    4.  มอบ

รางวลั /เผยแพร่

ประชาสัมพันธ ์สินค้าและ

บริการ

ร้อยละของการ

พัฒนาสินค้าและ

บริการทาง

วฒันธรรมไทย ( 

CPOT) ด้วย

แนวคิดเชิง

เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ ของ

ผู้ประกอบการ

สินค้าและบริการ

ทางวฒันธรรม

จังหวดัอุดรธานี

ส านักงาน

วฒันธรรมจังหวดั

อุดรธานี

      1,156,000       1,156,000

          1.3.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว

ตามมาตรฐานสากล

๑.ปรับปรุงห้องฉาย

ภาพยนตร์มัลติมีเดีย 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

บ้านเชียง

เพิม่ศักยภาพการ

ให้บริการแก่

นักท่องเทีย่ว โดย

นักท่องเทีย่ว

ได้รับการบริการ

ทีม่ีคุณภาพ และ

เป็นจุดดึงดูด

นักท่องเทีย่ว

พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ บ้านเชียง

      2,000,000       2,000,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าดบั

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ความ

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

          1.3.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

"ระบ าบ้านบ้านเชียง" จังหวดัอุดรธานี

1. ประชุมรวบรวมข้อมูล    

  2.  รับสมัคร 3.  ฝึกอบรม

    4.  ติดตามประเมินผล

ร้อยละของผู้ที่

ผ่านการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการ

ส านักงาน

วฒันธรรมจังหวดั

อุดรธานี

      1,077,000       1,077,000

     1.4. โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าด้าน

การท่องเทีย่ว  การบริการ  และการ

ประชาสัมพันธ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ส่งเสริมการตลาด

การท่องเทีย่วและ

สร้างโอกาสจาก

การท่องเทีย่วให้

สอดคล้องกับ

พฤติกรรมและ

รูปแบบการ

ท่องเทีย่วที่

หลากหลาย

    22,660,000     22,660,000

          1.4.1 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ

การประชาสัมพันธก์ารท่องเทีย่วเชิงรุกทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ

การประชาสัมพันธเ์ชิงรุก

เร่งสร้างรายได้ผ่านส่ือ

โฆษณาในสนามบิน

รายได้จากการ

ท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น 

ร้อยละ 5

ส านักงานการ

ท่องเทีย่วและ

กีฬาจังหวดั

อุดรธานี

     11,160,000      11,160,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าดบั

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ความ

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

เชิญคณะผู้ประกอบการ

ด้านการท่องเทีย่วและ

สมาชิกสมาคมธรุกิจ

ท่องเทีย่วจากสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว

 FAM TRIP UDONTHANI

รายได้จากการ

ท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น 

ร้อยละ 5

                -   

การประชาสัมพันธเ์ชิงรุก

เร่งสร้างรายได้ผ่านรถไฟฟ้า

 BTS

รายได้จากการ

ท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น 

ร้อยละ 5

                -   

          1.4.2 กิจกรรมเพิม่ศักยภาพบุคลากร

ด้านการท่องเทีย่ว

อบรมยุวมัคคุเทศก์ มีผู้เข้าร่วม

โครงการฯ ไม่

น้อยกวา่ 100  คน

ส านักงานการ

ท่องเทีย่วและ

กีฬาจังหวดั

อุดรธานี

      1,500,000       1,500,000

อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เพือ่การส่ือสารเบือ้งต้นแก่ผู้

ให้บริการรถโดยสาร

สาธารณะ

มีผู้เข้าร่วม

โครงการฯ ไม่

น้อยกวา่ 100  คน

                -   

อบรมหลักสูตรวฒันธรรม

และภาษาอาเซียน

มีผู้เข้าร่วม

โครงการฯ ไม่

น้อยกวา่100  คน

                -   



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล าดบั

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตวัชีว้ัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

ความ

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

          1.4.3 กิจกรรมส่งเสริมและ

ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่

ปรับปรุง ตกแต่ง ภูมิทัศน์

และจัดกิจกรรมส่งเสริม

การท่องเทีย่วเนื่องในวนั

คล้ายวนัก่อต้ังเมืองอุดรธานี

 ครบ 125 ปี

รายได้จากการ

ท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น 

ร้อยละ 5

ส านักงานการ

ท่องเทีย่วและ

กีฬาจังหวดั

อุดรธานี

     10,000,000      10,000,000

     1.5 โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ

แหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร

     4,800,000      4,800,000

          1.5.1  กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว

เชิงเกษตร

1. พัฒนาวทิยาลัย นักเรียน 2,000 

คน/ปี

วทิยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

อุดรธานี

2.พัฒนาชุมชน ประชาชน 1,000

 คน/ปี

3. อบรมสัมมนาวชิาการ เกษตรกร 3,000 

คน/ปี

4.เปิดให้บริการ

5. สรุปและประเมินผล

54,534,800 6,010,000   60,544,800 รวม 5 โครงการ



แบบ จ.2

วสิัยทัศน์ : เปน็ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงภายในป ี2564

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนื 

ล้าดับความส้าคัญของประเด็นยทุธศาสตร์ : 

โครงการตามแผนพัฒนา

จังหวดั

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมยอ่ย กลยทุธ์ ตัวชี้วดัโครงการ
หน่วย

ด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วสิัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด้าเนินงาน งบลงทุน รวม

1. โครงการของจังหวดั 

(5)*

1. โครงการฟืน้ฟู

ทรัพยากรพนัธุป์ลาและ

สัตว์น้้าจดืของไทยเพือ่

ปล่อยในแหล่งน้้าธรรมชาติ

1 1) กจิกรรมลงพืน้ทีช่ี้แจง

โครงการกบัชุมชน และส้ารวจ

ผลผลิตสัตว์น้้าเบือ้งต้น 2) 

กจิกรรมเพาะพนัธุสั์ตว์น้้า และ

ปล่อยพนัธุสั์ตว์น้้าร่วมกบัชุมชน

และหน่วยงานผู้เกี่ยวขอ้ง

การอนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู

และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วม

อยา่งยั่งยนื

- ศูนยว์ิจยัและ

พฒันา

ประมงน้้าจดื

อดุรธานี

3.3        500,000               -          500,000

แบบฟอร์มการจัดท้าแผนปฏิบตัิราชการประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวดัอุดรธานี

(โครงการของจังหวดั)

งบประมาณ (บาท) (14)



โครงการตามแผนพัฒนา

จังหวดั

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมยอ่ย กลยทุธ์ ตัวชี้วดัโครงการ
หน่วย

ด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วสิัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด้าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

2. การจดัการปัญหาไฟปุา

และหมอกควันในพืน้ทีภู่

ฝอยลม จงัหวัดอดุรธานี

2 1) จดัต้ังศูนยเ์ฉพาะกจิ 2) 

ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกนัไฟ

ปุา 3) ประชาสัมพนัธ์  เฝูาระวัง

 ลาดตระเวนและดับไฟปุา 4) 

จดัท้าแนวกนัไฟ

ส่งเสริมการจดัการ

ส่ิงแวดล้อมและ

บริหารจดัการมลพษิ

พืน้ทีปุ่าได้รับการคุ้มครอง

โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท้องถิ่น มีการจดัต้ัง

องค์กร อาสามัครด้านไฟปุา

ในชุมชนและเขา้ถงึจดุเกดิไฟ

ได้ในเวลาไม่เกนิ 1 ชั่วโมง 

หลังตรวจพบหรือได้รับแจง้

ส้านักบริหาร

พืน้ทีอ่นุรักษ์

ที ่10 

(อดุรธานี)

3.3     2,558,600        325,000     2,883,600

3. การอนุรักษ์ฟืน้ฟู

ทรัพยากรปุาไม้แบบ

บูรณาการและมีส่วนร่วม

3 1) กจิกรรมหลัก การพฒันา

ศักยภาพองค์กรชุมชนเพือ่ร่วม

จดัการปุา 2) กจิกรรมการ

คุ้มครองปุาแบบบูรณาการและ

มีส่วนร่วม 3) กจิกรรมการปลูก

ปุาเสริมระบบนิเวศน์ 4) 

กจิกรรมการจดัท้าแนวกนัไฟ 5)

 กจิกรรมจดัท้าฝายต้นน้้า

การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วม

1) การเปล่ียนแปลงพืน้ทีปุ่า

ไม้ 2) พืน้ทีปุ่าทีไ่ด้รับการ

ฟืน้ฟ ู3)จ้านวนพืน้ทีปุ่าและ

พืน้ทีสี่เขยีวทีป่ลูกนอกเขตปุา

ส้านักจดัการ

ทรัพยากรปุา

ไม้ที ่๖ 

อดุรธานี

3.3     3,000,000     8,000,000    11,000,000



โครงการตามแผนพัฒนา

จังหวดั

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมยอ่ย กลยทุธ์ ตัวชี้วดัโครงการ
หน่วย

ด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วสิัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด้าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

4. โครงการประปาผิวดิน 

บ้านสะอาดนามูล หมู่ที ่

10  ต้าบลห้วยสามพาด

4 สร้างหอประปาผิวดินและติดต้ัง

ระบบกรองน้้า (ตามแบบกรม

ทรัพยากรน้้า)

การอนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู

และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วม

อยา่งยั่งยนื

ประชาชนมีน้้าใช้อยา่ง

เพยีงพอ สะอาด  เพือ่ให้

ประชาชนมีสุขภาพดี มั่นคง

และยั่งยนืประชาชนได้รับ

ประโยชน์ประมาณ 315  

ครัวเรือน

ปกครอง

อ้าเภอ

ประจกัษ์

ศิลปาคม

3.4               -       3,400,000     3,400,000

5. โครงการขดุเจาะบ่อ

บาดาลเพือ่การเกษตร 

(ขนาดใหญ่) บ้านน้้าเทีย่ง

 หมู่ที ่9   ต้าบลอุ่มจาน

5 ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่ใช้

ส้าหรับการเกษตร พร้อมติดต้ัง

ระบบการส่งน้้าขึ้นหอถงัสูง

(แบบลูกบอล) ขนาดปากบ่อ 6 

นิ้ว ระยะท่อส่งน้้า 1,000 เมตร

การอนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู

และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วม

อยา่งยั่งยนื

บ้านน้้าเทีย่ง เป็นหมู่บ้าน

ต้นแบบและเป็นทีต้ั่งศูนย์

เรียนรู้โครงการพระราชด้าริ 

(ต้นแบบ) โครงการปิดทอง

หลังพระ  ประชาชน

ต้องการท้าการเกษตรนอก

ฤดูกาล เพือ่สร้างรายได้

ประกอบอาชีพเสริม  มี

ประชาชนทีไ่ด้รับ

ประโยชน์งประมาณ 203  

ครัวเรือน พืน้ทีก่ารเกษตร 

1,400 ไร่

ปกครอง

อ้าเภอ

ประจกัษ์

ศิลปาคม

3.4               -       1,500,000     1,500,000



โครงการตามแผนพัฒนา

จังหวดั

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมยอ่ย กลยทุธ์ ตัวชี้วดัโครงการ
หน่วย

ด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วสิัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด้าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

6. โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพการจดัการ

ขยะมูลฝอยชุมชนทีต้่นทาง

6 1) จดักจิกรรมรณรงค์การลด 

คัดแยก ขยะมูลฝอยทีต้่นทาง

ในพืน้ทีข่ององค์กรปกครอง 2)

กจิกรรมการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพือ่เสริมสร้างความรู้

ในการบริหารจดัการขยะมูล

ฝอยชุมชนทีต้่นทางให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และชุมชน  3) กจิกรรมศึกษาดู

งานการจดัการขยะชุมชนแบบ

ครบวงจร 4) กจิกรรมการลด 

คัดแยก และน้าขยะไปใช้

ประโยชน์ และสนับสนุน

ส่งเสริมให้แกอ่งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการ

จดัการขยะต้นทางของชุมชน

ในพืน้ที ่ 5) กจิกรรมสนับสนุน

ศูนยเ์รียนรู้เพือ่ต้นแบบให้แก่

ชุมชนอื่น จ้านวน ๑ แห่ง  6) 

ส่งเสริมการจดัการ

ส่ิงแวดล้อมและ

บริหารจดัการมลพษิ

ตัวชี้วัด :  ร้อยละของ

ปริมาณขยะมูลฝอยทีถ่กูคัด

แยกและน้ากลับไปใช้

ประโยชน์

ส้านักงาน

ทรัพยากรธรร

มชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

จงัหวัดอดุรานี

3.3     4,692,300               -       4,692,300



โครงการตามแผนพัฒนา

จังหวดั

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมยอ่ย กลยทุธ์ ตัวชี้วดัโครงการ
หน่วย

ด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วสิัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด้าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

7. โครงการสร้างจติส้านึก

และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์และฟืน้ฟู

ล้าห้วยหลวงและล้าน้้า

สาขา จงัหวัดอดุรธานี

7 จดัฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ

อาสาสมัครเฝูาระวังคุณภาพน้้า

ล้าน้้าห้วยหลวงและล้าน้้าสาขา

การอนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู

และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วม

อยา่งยั่งยนื

ร้อยละจ้านวน อปท. ทีม่ี

อาสาสมัครเฝูาระวังคุณภาพ

น้้าล้าน้้าห้วยหลวง และล้า

น้้าสาขา

ส้านักงาน

ส่ิงแวดล้อม

ภาคที ่9 

อดุรธานี

3.3        500,000               -          500,000

8. โครงการเผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์ เทคโนโลยี

ในการจดัการคุณภาพน้้าที่

เหมาะสม

8 1) จดัประชุมเพือ่รับฟงัความ

คิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จ้านวน 1 คร้ังต่ออ้าเภอ 2) 

กอ่สร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย

ชุมชนต้นแบบแบบบึงประดิษฐ์

การอนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู

และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วม

อยา่งยั่งยนื

ตัวชี้วัด :  น้้าเสียชุมชนใน

พืน้ทีอ่้าเภอริมล้าน้้าห้วย

หลวงได้รับการบ้าบัดกอ่น

ระบายออกสู่แหล่งน้้า

ธรรมชาติ

ส้านักงาน

ส่ิงแวดล้อม

ภาคที ่9 

อดุรธานี

3.3        120,000        600,000        720,000

11,370,900   13,825,000   25,195,900   รวม 8 โครงการ



แบบ จ.2

วสิัยทัศน์ : เปน็ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงภายในป ี2564

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนื 

ล้าดับความส้าคัญของประเด็นยทุธศาสตร์ : 

โครงการตามแผนพัฒนา

จังหวดั

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมยอ่ย กลยทุธ์ ตัวชี้วดัโครงการ
หน่วย

ด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วสิัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด้าเนินงาน งบลงทุน รวม

1. โครงการของจังหวดั 

(5)*

1. โครงการฟืน้ฟู

ทรัพยากรพนัธุป์ลาและ

สัตว์น้้าจดืของไทยเพือ่

ปล่อยในแหล่งน้้าธรรมชาติ

1 1) กจิกรรมลงพืน้ทีช่ี้แจง

โครงการกบัชุมชน และส้ารวจ

ผลผลิตสัตว์น้้าเบือ้งต้น 2) 

กจิกรรมเพาะพนัธุสั์ตว์น้้า และ

ปล่อยพนัธุสั์ตว์น้้าร่วมกบัชุมชน

และหน่วยงานผู้เกี่ยวขอ้ง

การอนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู

และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วม

อยา่งยั่งยนื

- ศูนยว์ิจยัและ

พฒันา

ประมงน้้าจดื

อดุรธานี

3.3        500,000               -          500,000

แบบฟอร์มการจัดท้าแผนปฏิบตัิราชการประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวดัอุดรธานี

(โครงการของจังหวดั)

งบประมาณ (บาท) (14)



โครงการตามแผนพัฒนา

จังหวดั

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมยอ่ย กลยทุธ์ ตัวชี้วดัโครงการ
หน่วย

ด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วสิัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด้าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

2. การจดัการปัญหาไฟปุา

และหมอกควันในพืน้ทีภู่

ฝอยลม จงัหวัดอดุรธานี

2 1) จดัต้ังศูนยเ์ฉพาะกจิ 2) 

ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกนัไฟ

ปุา 3) ประชาสัมพนัธ์  เฝูาระวัง

 ลาดตระเวนและดับไฟปุา 4) 

จดัท้าแนวกนัไฟ

ส่งเสริมการจดัการ

ส่ิงแวดล้อมและ

บริหารจดัการมลพษิ

พืน้ทีปุ่าได้รับการคุ้มครอง

โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท้องถิ่น มีการจดัต้ัง

องค์กร อาสามัครด้านไฟปุา

ในชุมชนและเขา้ถงึจดุเกดิไฟ

ได้ในเวลาไม่เกนิ 1 ชั่วโมง 

หลังตรวจพบหรือได้รับแจง้

ส้านักบริหาร

พืน้ทีอ่นุรักษ์

ที ่10 

(อดุรธานี)

3.3     2,558,600        325,000     2,883,600

3. การอนุรักษ์ฟืน้ฟู

ทรัพยากรปุาไม้แบบ

บูรณาการและมีส่วนร่วม

3 1) กจิกรรมหลัก การพฒันา

ศักยภาพองค์กรชุมชนเพือ่ร่วม

จดัการปุา 2) กจิกรรมการ

คุ้มครองปุาแบบบูรณาการและ

มีส่วนร่วม 3) กจิกรรมการปลูก

ปุาเสริมระบบนิเวศน์ 4) 

กจิกรรมการจดัท้าแนวกนัไฟ 5)

 กจิกรรมจดัท้าฝายต้นน้้า

การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วม

1) การเปล่ียนแปลงพืน้ทีปุ่า

ไม้ 2) พืน้ทีปุ่าทีไ่ด้รับการ

ฟืน้ฟ ู3)จ้านวนพืน้ทีปุ่าและ

พืน้ทีสี่เขยีวทีป่ลูกนอกเขตปุา

ส้านักจดัการ

ทรัพยากรปุา

ไม้ที ่๖ 

อดุรธานี

3.3     3,000,000     8,000,000    11,000,000



โครงการตามแผนพัฒนา

จังหวดั

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมยอ่ย กลยทุธ์ ตัวชี้วดัโครงการ
หน่วย

ด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วสิัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด้าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

4. โครงการประปาผิวดิน 

บ้านสะอาดนามูล หมู่ที ่

10  ต้าบลห้วยสามพาด

4 สร้างหอประปาผิวดินและติดต้ัง

ระบบกรองน้้า (ตามแบบกรม

ทรัพยากรน้้า)

การอนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู

และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วม

อยา่งยั่งยนื

ประชาชนมีน้้าใช้อยา่ง

เพยีงพอ สะอาด  เพือ่ให้

ประชาชนมีสุขภาพดี มั่นคง

และยั่งยนืประชาชนได้รับ

ประโยชน์ประมาณ 315  

ครัวเรือน

ปกครอง

อ้าเภอ

ประจกัษ์

ศิลปาคม

3.4               -       3,400,000     3,400,000

5. โครงการขดุเจาะบ่อ

บาดาลเพือ่การเกษตร 

(ขนาดใหญ่) บ้านน้้าเทีย่ง

 หมู่ที ่9   ต้าบลอุ่มจาน

5 ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่ใช้

ส้าหรับการเกษตร พร้อมติดต้ัง

ระบบการส่งน้้าขึ้นหอถงัสูง

(แบบลูกบอล) ขนาดปากบ่อ 6 

นิ้ว ระยะท่อส่งน้้า 1,000 เมตร

การอนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู

และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วม

อยา่งยั่งยนื

บ้านน้้าเทีย่ง เป็นหมู่บ้าน

ต้นแบบและเป็นทีต้ั่งศูนย์

เรียนรู้โครงการพระราชด้าริ 

(ต้นแบบ) โครงการปิดทอง

หลังพระ  ประชาชน

ต้องการท้าการเกษตรนอก

ฤดูกาล เพือ่สร้างรายได้

ประกอบอาชีพเสริม  มี

ประชาชนทีไ่ด้รับ

ประโยชน์งประมาณ 203  

ครัวเรือน พืน้ทีก่ารเกษตร 

1,400 ไร่

ปกครอง

อ้าเภอ

ประจกัษ์

ศิลปาคม

3.4               -       1,500,000     1,500,000



โครงการตามแผนพัฒนา

จังหวดั

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมยอ่ย กลยทุธ์ ตัวชี้วดัโครงการ
หน่วย

ด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วสิัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด้าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

6. โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพการจดัการ

ขยะมูลฝอยชุมชนทีต้่นทาง

6 1) จดักจิกรรมรณรงค์การลด 

คัดแยก ขยะมูลฝอยทีต้่นทาง

ในพืน้ทีข่ององค์กรปกครอง 2)

กจิกรรมการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพือ่เสริมสร้างความรู้

ในการบริหารจดัการขยะมูล

ฝอยชุมชนทีต้่นทางให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และชุมชน  3) กจิกรรมศึกษาดู

งานการจดัการขยะชุมชนแบบ

ครบวงจร 4) กจิกรรมการลด 

คัดแยก และน้าขยะไปใช้

ประโยชน์ และสนับสนุน

ส่งเสริมให้แกอ่งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการ

จดัการขยะต้นทางของชุมชน

ในพืน้ที ่ 5) กจิกรรมสนับสนุน

ศูนยเ์รียนรู้เพือ่ต้นแบบให้แก่

ชุมชนอื่น จ้านวน ๑ แห่ง  6) 

ส่งเสริมการจดัการ

ส่ิงแวดล้อมและ

บริหารจดัการมลพษิ

ตัวชี้วัด :  ร้อยละของ

ปริมาณขยะมูลฝอยทีถ่กูคัด

แยกและน้ากลับไปใช้

ประโยชน์

ส้านักงาน

ทรัพยากรธรร

มชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

จงัหวัดอดุรานี

3.3     4,692,300               -       4,692,300



โครงการตามแผนพัฒนา

จังหวดั

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมยอ่ย กลยทุธ์ ตัวชี้วดัโครงการ
หน่วย

ด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วสิัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด้าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

7. โครงการสร้างจติส้านึก

และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์และฟืน้ฟู

ล้าห้วยหลวงและล้าน้้า

สาขา จงัหวัดอดุรธานี

7 จดัฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ

อาสาสมัครเฝูาระวังคุณภาพน้้า

ล้าน้้าห้วยหลวงและล้าน้้าสาขา

การอนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู

และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วม

อยา่งยั่งยนื

ร้อยละจ้านวน อปท. ทีม่ี

อาสาสมัครเฝูาระวังคุณภาพ

น้้าล้าน้้าห้วยหลวง และล้า

น้้าสาขา

ส้านักงาน

ส่ิงแวดล้อม

ภาคที ่9 

อดุรธานี

3.3        500,000               -          500,000

8. โครงการเผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์ เทคโนโลยี

ในการจดัการคุณภาพน้้าที่

เหมาะสม

8 1) จดัประชุมเพือ่รับฟงัความ

คิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จ้านวน 1 คร้ังต่ออ้าเภอ 2) 

กอ่สร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย

ชุมชนต้นแบบแบบบึงประดิษฐ์

การอนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู

และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วม

อยา่งยั่งยนื

ตัวชี้วัด :  น้้าเสียชุมชนใน

พืน้ทีอ่้าเภอริมล้าน้้าห้วย

หลวงได้รับการบ้าบัดกอ่น

ระบายออกสู่แหล่งน้้า

ธรรมชาติ

ส้านักงาน

ส่ิงแวดล้อม

ภาคที ่9 

อดุรธานี

3.3        120,000        600,000        720,000

11,370,900   13,825,000   25,195,900   รวม 8 โครงการ



แบบ จ.2

วสิัยทัศน์ : เป็นศูนยก์ลางการค้าการลงทุนของอนุภาคลุม่น้้าโขงภายในปี 2564

ประเด็นยทุธศาสตร์ : การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภัยในชีวติ ทรัพยส์ินของประชาชน

ล้าดับความส้าคัญของประเด็นยทุธศาสตร์ : ............๖...............

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

   1. โครงการปอ้งกันและแก้ไข

ปญัหายาเสพติดและจัดระเบยีบสังคม

1 8,810,000 0 8,810,000

1.1 กิจกรรมประชารัฐสร้าง

หมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยา

เสพติดอยา่งยัง่ยนื

การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและจัด

ระเบียบสังคม

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4

กลุ่ม

ทปค.จ.อด/

ทปค.อ.ทุก อ.

1 2,000,000 0 2,000,000

1.2 ฝึกอบรมวทิยากร

กระบวนการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง

การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและจัด

ระเบียบสังคม

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4

กลุ่ม

ทปค.จ.อด 1 250,000 0 250,000

1.3 ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษา

ดินแดนท าความดีเพื่อแผ่นดิน

การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและจัด

ระเบียบสังคม

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4 

กลุ่ม

ทปค.จ.อด/

ทปค.อ.ทุก อ.

1 2,500,000 0 2,500,000

งบประมาณ (บาท) (14)

แบบฟอร์มการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวดัอุดรธานี

(โครงการของจังหวดั)



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

1.4 จัดระเบียบสังคมในทุกอ าเภอ

ของจังหวดั

การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและจัด

ระเบียบสังคม

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4 

กลุ่ม

ทปค.จ.อด/

ทปค.อ.ทุก อ.

1 330,000 0 330,000

1.5 ฝึกอบรมเครือข่ายตาสับปะรด การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและจัด

ระเบียบสังคม

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4 

กลุ่ม

ทปค.อ.วงัสาม

หมอ

1 600,000 0 600,000

1.6 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันคุ้มกัน

เยาวชนนอกสถานศึกษาให้

ห่างไกลยาเสพติด

การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและจัด

ระเบียบสังคม

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4 

กลุ่ม

ทปค.อ.วงัสาม

หมอ

1 100,000 0 100,000

1.7 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่ 

อส. ผรส. ชรบ. สารวตัรก านัน ใน

การจัดระเบียบสังคมเพื่อหยดุยัง้

ปัญหายาเสพติด

การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและจัด

ระเบียบสังคม

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4 

กลุ่ม

ทปค.อ.กุดจับ 1 500,000 0 500,000

1.8 ฝึกอบรมคณะกรรมการ

หมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและจัด

ระเบียบสังคม

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4

กลุ่ม

ทปค.อ.กุดจับ 1 500,000 0 500,000

1.9 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพก านัน 

ผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันปัญหา

การค้ามนุษย์

การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและจัด

ระเบียบสังคม

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4 

กลุ่ม

ทปค.อ.กุดจับ 1 500,000 0 500,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

1.10 จัดอบรมนักเรียนแกนน าตาม

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง

สังคมและทักษะชีวติให้แก่นักเรียน

 "ด้วยพลังเด็กและเยาวชน"

การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและจัด

ระเบียบสังคม

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4

กลุ่ม

ส านักงานเขต

พื้นที่การ

ประถมศึกษา

อุดรธานีเขต ๓

1 200,000 0 200,000

1.11 อ าเภอประจักษ์ศิลปาคมน่า

อยู่

การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและจัด

ระเบียบสังคม

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4 

กลุ่ม

ทปค.อ.

ประจักษ์ศิลปา

คม

1 1,000,000 0 1,000,000

   2. โครงการรกัษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน

2 8,820,000 0 8,820,000

2.1 อบรมเพิ่มศักยภาพเจ้า

พนักงานฝ่ายปกครองด้านยทุธวธิี

ในการป้องกันปราบปรามและจัด

ระเบียบสังคมแบบบูรณาการ

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4 

กลุ่ม

ทปค.จ.อด 1 250,000 0 250,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

2.2 อบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิก

กองอาสารักษาดินแดน ด้าน

ยทุธวธิใีนการป้องกันปราบปราม

ยาเสพติดและจัดระเบียบสังคม

แบบบูรณาการ

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4 

กลุ่ม

ทปค.จ.อด 1 520,000 0 520,000

2.3 อบรมทบทวนอาสาสมัคร

ต ารวจบ้าน

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4

กลุ่ม

ต ารวจภูธร

จังหวดัอุดรธานี

1 1,500,000 0 1,500,000

2.5 อบรมอาสาสมัครต ารวจเพื่อ

การท่องเที่ยว

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4 

กลุ่ม

ต ารวจภูธร

จังหวดัอุดรธานี

1 450,000 0 450,000

2.5 รณรงค์สร้างวนิัยจราจร การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4 

กลุ่ม

ต ารวจภูธร

จังหวดัอุดรธานี

1 4,000,000 0 4,000,000

2.6 ฝึกอบรมราษฎรเพื่อรักษา

ความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิ์นของประชาชนเพื่อ

ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4 

กลุ่ม

ทปค.อ.วงัสาม

หมอ

1 600,000 0 600,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

2.7 ฝึกอบรม ชรบ. เพื่อเพิ่ม

สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ด้านยาเสพติดและความมั่นคงใน

หมู่บ้าน

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา ๔4

กลุ่ม

ทปค.อ.กุดจับ 1 500,000 0 500,000

2.8 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการลักลอบเล่นการ

พนันและการกวาดล้างแหล่ง

อบายมุขต่าง ๆ

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4 

กลุ่ม

ทปค.อ.กุดจับ 1 500,000 0 500,000



โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ล้าดับ

ความส้าคัญ

ของ

โครงการ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยด้าเนินการ

ความ

สอดคล้อง

กับ

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย

(4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

งบประมาณ (บาท) (14)

2.9 ฝึกอบรมราษฎรอาสาเพื่อ

ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสิ์นของประชาชนใน

หมู่บ้าน

การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4 

กลุ่ม

ทปค.อ.กุดจับ 1 500,000 0 500,000

   3. โครงการยกระดับประสิทธิภาพ

การบรหิารจัดการภาครฐัสู่ความเปน็

เลิศ

3 11,000,000 0 11,000,000

3.1 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร

จัดการภาครัฐของจังหวดัอุดรธานี

ยกระดับประสิทธภิาพ

การบริหารจัดการ

ภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ

สนจ.อด. 10,000,000 10,000,000

3.2 จัดฝึกอบรมให้คณะท างาน

ศูนยด์ ารงธรรมหมู่บ้านในการสร้าง

เครือข่ายความรู้ความเข้าใจและ

ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต

คอรัปชั่นที่มีผลกระทบต่อความ

มั่นคงของประเทศชาติ

ยกระดับประสิทธภิาพ

การบริหารจัดการ

ภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ

ร้อยละที่ลดลง

ของคดีอาญา 4 

กลุ่ม

ทปค.จ.อด 1 1,000,000 0 1,000,000

28,630,000 0 28,630,000รวม 3 โครงการ



งบด าเนินการ งบลงทุน รวม

1 การพัฒนศักยภาพการค้าการลงทุนเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและเป็นสากล

1 -                   30,000,000          30,000,000          

2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า

เกษตรปลอดภัยและเกษตรอิรทรีย์

142 -                   1,284,445,000      1,284,445,000      

3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับ

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

2 1,711,250           -                    1,711,250           

4 การพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

5 4,951,300           79,000,000          83,951,300          

5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพือ่ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 0 -                   -                    -                    

6 การส่งเสริมความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 0 -                   -                    -                    

149 6,662,550           1,363,445,000      1,370,107,550      รวม

งบหน้าสรุปโครงการของกระทรวง กรม ตามแผนพัฒนาจังหวัด 2561

จังหวัดอุดรธานี
(โครงการกระทรวง กรม Function)

ล าดบั กระทรวง /หน่วยงาน จ านวนโครงการ งบประมาณ



งบด าเนินการ งบลงทุน รวม

1 กระทรวงกลาโหม 2 -                   41,000,000          41,000,000          

1.1 ส านักงานพัฒนาภาค 2 กองบัญชาการทหารพัฒนาฯ 2 -                    41,000,000           41,000,000           

2 กระทรวงวัฒนธรรม 6 6,551,300           -                    6,551,300           

2.1 วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 6 6,551,300            -                     6,551,300            

3 กระทรวงศึกษาธิการ 1 111,250             -                    111,250              

3.1 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 1 111,250              -                     111,250               

4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 139 0 1273445000 1273445000

4.1 โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษากุมภวาปี 29 -                    344,130,000         344,130,000         

4.2 โครงการส่งน  าและบ ารุงห้วยหลวง 30 -                    153,570,000         153,570,000         

4.3 ส านักงานชลประทานที ่5 21 -                    86,880,000           86,880,000           

4.4 โครงการชลประทานอุดรธานี 59 -                    688,865,000         688,865,000         

5 กระทรวงมหาดไทย 2 -                   79,000,000          79,000,000          

5.1 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี 2 -                    79,000,000           79,000,000           

150                 6,662,550           1,393,445,000      1,400,107,550      รวม

และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบประมาณ

งบหน้าสรุปโครงการของกระทรวง กรม ตามแผนพัฒนาจังหวัด

(ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม กระทรวงตามสังกัด / Function)   ขอ้มลู ณ 14 ก.ค.59

ล าดบั กระทรวง /หน่วยงาน จ านวนโครงการ



งบด าเนินการ งบลงทนุ รวม

1 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขัน ด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมัยและเปน็สากล

0 -                    30,000,000         30,000,000         

1.พัฒนาแหล่งน้ า -                    30,000,000         30,000,000         

2 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การส่งเสรมิการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิต

สินค้าเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรี

142                      -        1,284,445,000      1,273,445,000

1. ค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากุมภวาปี                       -             11,800,000           11,800,000

2. บ้ารุงรักษาคลองส่งน้้าสายใหญ่ จ้านวน 22 สาย โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากุมภวาปี                       -                 550,000               550,000

3. บ้ารุงรักษาคลองส่งน้้าสายซอย จ้านวน 40 สาย โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากุมภวาปี                       -                 400,000               400,000

4. บ้ารุงรักษาหวังาน จ้านวน 14 แหง่ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากุมภวาปี                       -               2,650,000             2,650,000

5. ค่าบริหารการส่งน้้าโครงการชลประทาน โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากุมภวาปี                       -                 360,000               360,000

6. ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากุมภวาปี                       -               7,200,000             7,200,000

7. ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากุมภวาปี                       -               7,200,000             7,200,000

8. ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากุมภวาปี                       -               6,000,000             6,000,000

9. ค่าก้าจัดวชัพชืในอ่างเก็บน้้าหนองหาน โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากุมภวาปี                       -                 640,000               640,000

10. ปรับปรุงถนนภายในบริเวณโครงการ                       -               7,500,000             7,500,000

11. ปรับปรุงระบบระบายน้้าภายในบริเวณโครงการ                       -               4,500,000             4,500,000

12. แก้มลิงปากล้าหว้ยโพนไพร-หว้ยสา                       -             25,000,000           25,000,000

งบหน้า (มีกิจกรรม) สรปุโครงการของกระทรวง กรม ตามแผนพัฒนาจังหวัด 2561

จังหวัดอุดรธานี

(โครงการกระทรวง กรม Function)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ จ านวนโครงการ
งบประมาณ



งบด าเนินการ งบลงทนุ รวม
ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ จ านวนโครงการ

งบประมาณ

13. แก้มลิงหนองหมัด                       -             44,000,000           44,000,000

14. ซ่อมแซมคันดินกั้นน้้า (Dike) Route IA และ Route AA (ค่าซ่อม Package)                       -             11,000,000           11,000,000

15. ปรับปรุงปอ้มยามรักษาการณ์                       -               1,000,000             1,000,000

16. ปรับปรุงลาดตล่ิง หว้ยเวยีงค้า                       -               5,000,000             5,000,000

17. ประตูระบายน้้าล้าหว้ยสามพาด                       -             40,000,000           40,000,000

18. ปรับปรุงคันดินกั้นน้้า (DIKE) ROUTE I                       -             25,000,000           25,000,000

19. ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามปากล้าหว้ยโพนทอง                       -             15,000,000           15,000,000

20. ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหว้ยไพจานใหญ่                       -             20,000,000           20,000,000

21. อาคารปอ้งกันการกัดเซาะ  Access Road                       -             12,000,000           12,000,000

22. ปรับปรุงคลองส่งน้้าสาย M  กม.3+190 - 4+010 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้้า P6A                       -               9,840,000             9,840,000

23. ปรับปรุงคลองส่งน้้าสาย M-1L  พร้อมอาคารประกอบ สถานสูบน้้า P12B                       -               9,050,000             9,050,000

24. ปรับปรุงคลองส่งน้้าสาย MC กม.2+850 - 4+400 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้้า P6B                       -             23,210,000           23,210,000

25. ปรับปรุงคลองส่งน้้าสาย MC-2L กม.0+232 - 0+800 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้้า P5                       -               7,750,000             7,750,000

26. ปรับปรุงคลองส่งน้้าสาย ML กม.0+950 - 1+350 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้้า P10                       -               4,800,000             4,800,000

27. ปรับปรุงคลองส่งน้้าสาย MR กม.0+415 - 2+303 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้้า P9                       -             22,660,000           22,660,000

28. ปรับปรุงคลองส่งน้้าสาย MR กม.2+165 - 3+524 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้้า P7                       -             16,310,000           16,310,000

29. ปรับปรุงคลองส่งน้้าสาย MR-2R กม.0+708 - 0+980 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้้า P12A                       -               3,710,000             3,710,000

30. ก่อสร้างรางระบายน้้าข้างคลอง 3L - R  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               2,500,000             2,500,000

31. ก่อสร้างอาคารอัดน้้าคลองระบายน้้า 5L-R    โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               2,000,000             2,000,000



งบด าเนินการ งบลงทนุ รวม
ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ จ านวนโครงการ

งบประมาณ

32. ซ่อมแซมระบบส่งน้้าสายใหญ่ฝ่ังขวาและอาคารประกอบ  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง 

(packgage)

                      -             10,000,000           10,000,000

33. ปรับปรุงคลองส่งน้้า RMC เดิม  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               5,000,000             5,000,000

34. ปรับปรุงคอนกรีตดาดคลองผันน้้าที่1    โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               8,000,000             8,000,000

35. ปรับปรุงอาคารอัดน้้ากลางคลอง RMC 3 แหง่   โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               1,500,000             1,500,000

36. ปรับปรุงอาคารทอ่ลอดหว้ยเชียง คลอง LMC กม. 4+660 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               4,000,000             4,000,000

37. ปอ้งกันการกัดเซาะตล่ิงล้าหว้ยกระติบ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               4,000,000             4,000,000

38. ปอ้งกันการกัดเซาะตล่ิงล้าหว้ยหลวง บา้นเชียงยืน  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               8,000,000             8,000,000

39. ปอ้งกันการกัดเซาะตล่ิงล้าหว้ยหลวง บา้นปอ่ง โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               1,000,000             1,000,000

40. เพิ่มประสิทธภิาพการเก็บกักอ่างเก็บน้้าหว้ยหลวง บา้นเขื่อนหว้ยหลวง โครงการส่งน้้าและ

บ้ารุงรักษาหว้ยหลวง

                      -             35,000,000           35,000,000

41. สะพานคสล. คลอง 2L-R  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -                 600,000               600,000

42. สะพานคสล.คลองผันน้้าสายแยก1R  2 แหง่  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               2,000,000             2,000,000

43. ปรับปรุงระบบระบายน้้าภายในหวังาน เขื่อนระบายน้้าหว้ยหลวงเดิม  โครงการส่งน้้าและ

บ้ารุงรักษาหว้ยหลวง

                      -               4,000,000             4,000,000

44. ปรับปรุงร้ัวบริเวณหวังาน  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               3,000,000             3,000,000

45. แก้มลิงหนองบงึมอ พร้อมอาคารประกอบ                       -             20,000,000           20,000,000

46. ทางเชื่อมอาคารติดตามเสด็จ 3 ชั้น - อาคารอเนกประสงค์ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -                 500,000               500,000

47. ปรับปรุงคลังน้้ามัน โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               2,000,000             2,000,000

48. ปรับปรุงถนนภายในบริเวณโครงการ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               2,200,000             2,200,000



งบด าเนินการ งบลงทนุ รวม
ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ จ านวนโครงการ

งบประมาณ

49. ปรับปรุงระบบไฟฟา้แรงต้่า บา้นพกัข้าราชการ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               2,500,000             2,500,000

50. ก่อสร้างคลังพสัดุขนาดกลาง   โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               4,000,000             4,000,000

ก่อสร้างอาคารที่ท้าการกลุ่มผู้ใช้น้้า ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ย

หลวง

                      -               1,500,000             1,500,000

51. ปรับปรุงลานจอดรถภายในบริเวณโครงการ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               1,500,000             1,500,000

52. ปรับปรุงอาคารควบคุมระบบไฟฟา้  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               2,500,000             2,500,000

53. ยกระดับบานระบายคลอง LMC  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               5,000,000             5,000,000

54. บ้ารุงรักษาหวังานและคลองส่งน้้า โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               3,250,000             3,250,000

55. บริหารการส่งน้้าโครงการชลประทาน โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -                 650,000               650,000

56. ค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาโครงการชลประทาน  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -             15,000,000           15,000,000

57. ก้าจัดวชัพชื อ่างเก็บน้้าหว้ยหลวง โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               1,200,000             1,200,000

58. บ้ารุงรักษาทางล้าเลียงใหญ่ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหว้ยหลวง                       -               1,170,000             1,170,000

59. งานปรับปรุงเสาธง ส้านักงานชลประทานที่ 5                       -    200,000               200,000

60. ก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการระดับ 1-2 หรือเทยีบเทา่ พร้อมปรับพื้นที่จ้านวน 5 หลัง ส้านักงาน

ชลประทานที่ 5

                      -    7,000,000             7,000,000

61. ก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการระดับ 3-6 หรือเทยีบเทา่พร้อมปรับพื้นที่จ้านวน 5 หลัง ส้านักงาน

ชลประทานที่ 5

                      -    6,000,000             6,000,000

62. ก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการระดับ 8 หรือเทยีบเทา่ พร้อมปรับพื้นที่ จ้านวน 1 หลัง ส้านักงาน

ชลประทานที่ 5

                      -    1,500,000             1,500,000

63. ก่อสร้างบา้นพกัคนงาน 8 ครอบครัว  จ้านวน 2 หลัง พร้อมปรับพื้นที่ส้านักงานชลประทานที่ 5                       -    5,500,000             5,500,000

64. ก่อสร้างถนนภายในบริเวณบา้นพกั ส้านักงานชลประทานที่ 5                       -    9,000,000             9,000,000



งบด าเนินการ งบลงทนุ รวม
ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ จ านวนโครงการ

งบประมาณ

65. ปรับปรุงระบบไฟฟา้และประปาภายในส้านักงานชลประทานที่ 5                       -    2,500,000             2,500,000

66. ปรับปรุงระบบระบายน้้าและภมูิทศัน์ ภายในบริเวณ ส้านักงานชลประทานที่ 5                       -    9,000,000             9,000,000

67. ก่อสร้างอาคารส้านักงานขนาดย่อย ส่วนเคร่ืองจักรกล ส้านักงานชลประทานที่ 5                       -    5,500,000             5,500,000

68. ก่อสร้างโรงเก็บพสัดุขนาดกลาง จ้านวน 2 หลัง ส้านักงานชลประทานที่ 5                       -    5,000,000             5,000,000

70. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดกลาง พร้อมปรับพื้นที่ จ้านวน 1 หลัง ส้านักงานชลประทานที่ 5                       -    5,000,000             5,000,000

71. ก่อสร้างโรงจอดรถขนาด 24 คัน ส้านักงานชลประทานที่ 5                       -    1,500,000             1,500,000

72. ปรับปรุงคลังน้้ามัน ส้านักงานชลประทานที่ 5                       -    3,000,000             3,000,000

73. งานปรับปรุงตล่ิงภายในบริเวณส้านักงานชลประทานที่ 5                       -    5,000,000             5,000,000

74. ปรับปรุงร้ัวคอนกรีต ระยะที่ 3 ส้านักงานชลประทานที่ 5                       -    980,000               980,000

75. ปรับปรุงร้ัวภายในบริเวณบา้นพกั ส้านักงานชลประทานที่ 5                       -    3,000,000             3,000,000

76. สนามบาสเกตบอล ขนาด 18 x 31 เมตร โครงเหล็กยึดติด พร้อมปรับพื้นที่                       -    1,500,000             1,500,000

77. ค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาอาคารภายในส้านักงานชลประทานที่ 5  -    4,000,000  4,000,000

78. ค่าเตรียมความพร้อม ศึกษา ส้ารวจ  ออกแบบ  6 จังหวดั  -    10,000,000  10,000,000

79. ค่าบริหารจัดการน้้า  -    1,250,000  1,250,000

80. ค่าบ้ารุงรักษาหวังานชลประทาน  -    450,000  450,000

81. แก้มลิงหนองโดก-หนองแต้พร้อมอาคารประกอบ 0           15,000,000           15,000,000

82. แก้มลิงหนองทุ่งยั้งพร้อมอาคารประกอบ 0           20,000,000 20,000,000

83. แก้มลิงหนองบอ่งีมพร้อมอาคารประกอบ 0           15,000,000 15,000,000

84. แก้มลิงหนองบอ่อาจ 0           20,000,000 20,000,000

85. แก้มลิงหนองบา้นถิ่น 0           20,000,000 20,000,000



งบด าเนินการ งบลงทนุ รวม
ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ จ านวนโครงการ

งบประมาณ

86. แก้มลิงหนองเปง่พร้อมอาคารประกอบ 0             5,000,000 5,000,000

87. แก้มลิงหว้ยเสือเต้นและอาคารประกอบ 0           20,000,000 20,000,000

88. แก้มลิงอ่างเก็บน้้าบา้นค้าไฮ 0             5,000,000 5,000,000

89. แก้มลิงอ่างเก็บน้้าหว้ยกลาง 0             5,000,000 5,000,000

90. แก้มลิงอ่างเก็บน้้าหว้ยค้าไฮ 0             5,000,000 5,000,000

91. แก้มลิงอ่างเก็บน้้าหว้ยตาดค้าแคน 0             3,000,000 3,000,000

92. แก้มลิงอ่างเก็บน้้าหว้ยถ้้าพวง 0           10,000,000 10,000,000

93. แก้มลิงอ่างเก็บน้้าหว้ยถ้้าพวง 2 0           10,000,000 10,000,000

94. แก้มลิงอ่างเก็บน้้าหว้ยน้้าทรง (ตอนบน) 0             5,000,000 5,000,000

95. แก้มลิงอ่างเก็บน้้าหว้ยน้้าทรง (ตอนล่าง) 0           20,000,000 20,000,000

96. ขุดลอกหนองนาหล้่า 0             3,000,000 3,000,000

97. ขุดลอกหนองผักบุ้ง 0           15,000,000 15,000,000

98. ปรับปรับถนนทา้ยอ่างเก็บน้้าล้าพนัชาดน้อย 0             5,000,000 5,000,000

99. ปรับปรุงระดับเก็บกักอ่างเก็บน้้าหว้ยค้าไฮ 0             6,000,000 6,000,000

100. ปรับปรุงสะพานข้ามฝายอ่างเก็บน้้าหนองปะโค 0             2,000,000 2,000,000

101. ปรับปรุงสะพานคนและสัตวข์้ามอ่างเก็บน้้าหว้ยสามพาด 0               700,000 700,000

102. ปรับปรุงอาคารหวังานอ่างเก็บน้้าล้าพนัชาดน้อย 0             4,000,000 4,000,000

103. ปรับปรุงอ่างฯหว้ยทราย (KFW) 0           10,000,000 10,000,000

104. พฒันาเพิ่มประสิทธภิาพคลองผันน้้าที่ 1 ช่วงที่ 2 0           20,000,000 20,000,000

105. เพิ่มประสิทธภิาพการกักเก็บน้้าอ่างเก็บน้้าบา้นจั่น (ต่อเนื่อง2560-2561) 0           35,000,000 35,000,000



งบด าเนินการ งบลงทนุ รวม
ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ จ านวนโครงการ

งบประมาณ

106. เพิ่มประสิทธภิาพการเก็บกักน้้าสระน้้าวดัสุมณฑภาวนา 0             2,000,000 2,000,000

107. เพิ่มประสิทธภิาพการเก็บกักอ่างเก็บน้้าหนองส้าโรง 0           35,000,000 35,000,000

108. เพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้้าฝายบา้นสามพร้าว 0           12,000,000 12,000,000

109. เพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้้าล้นอ่างฯโสกรัง 0             6,000,000 6,000,000

110. เพิ่มประสิทธภิาพการส่งน้้าอ่างเก็บน้้าหว้ยขมิ้น 0             4,000,000 4,000,000

111. เพิ่มประสิทธภิาพท้านบดินอ่างเก็บน้้าหว้ยตาดข่า 0             4,000,000 4,000,000

112. เพิ่มประสิทธภิาพประตูระบายน้้าทุ่งแร่ 0           40,000,000 40,000,000

113. เพิ่มประสิทธภิาพระบบระบายน้้าและอาคารประกอบคลอง    1L- RMC อ่างเก็บน้้าหว้ยสามพาด 0             7,000,000 7,000,000

114. เพิ่มประสิทธภิาพระบบระบายน้้าและอาคารประกอบคลอง LMC อ่างเก็บน้้าหว้ยสามพาด 0             5,000,000 5,000,000

115. เพิ่มประสิทธภิาพอ่างเก็บน้้าบา้นหนองขอนกวา้ง 0           35,000,000 35,000,000

116. โรงจอดรถขนาด 24 คัน โครงการชลประทานอุดรธานี 0             1,250,000 1,250,000

117. โรงจอดรถขนาด 6 คัน ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่ 4 0               800,000 800,000

118. สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบา้นกุดนาค้อ 0           30,000,000 30,000,000

119. สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบา้นทา่เสียว (ระยะที่ 2) 0           13,000,000 13,000,000

120. สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบา้นสุวอ 0           30,000,000 30,000,000

121. สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบา้นหนองกา 0           30,000,000 30,000,000

122. สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบา้นหนองกุงปาว 0           30,000,000 30,000,000

123. สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบา้นหนองแสง 0           30,000,000 30,000,000

124. สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบา้นหนองหวา้ 0           30,000,000 30,000,000

125. สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบา้นหนิโงม 0             3,000,000 3,000,000



งบด าเนินการ งบลงทนุ รวม
ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ จ านวนโครงการ

งบประมาณ

126. สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบา้นออมกอ (ระยะที2่) 0           10,000,000 10,000,000

127. สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายบา้นสามพร้าว 0           12,000,000 12,000,000

128. ก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการระดับ 3-6 0             2,260,000 2,260,000

129. ก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการระดับ 3-6 ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่ 4 0             2,260,000 2,260,000

130. ก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการระดับ 7-8 0               850,000 850,000

131. ก่อสร้างอาคารที่ท้าการกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน  ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่ 4 0             2,000,000 2,000,000

132. ค่าบ้ารุงรักษาและค่าบริหารการส่งน้้า 0             2,155,800 2,155,800

133. ค่าบริหารการส่งน้้า 0               240,000 240,000

134. ค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาโครงการ 0           16,200,000 16,200,000

135. ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุดด้าเนินการเอง 0             2,232,000 2,232,000

136. ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้้าจ้างเหมา 0             2,472,000 2,472,000

137. ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้้าด้าเนินการเอง 0             7,200,000 7,200,000

138. ค่าก้าจัดวชัพชื 0             1,140,000 1,140,000

141. ค่าบ้ารุงรักษาทางล้าเลียงใหญ่ 0             1,105,200 1,105,200

142. ก่อสร้างเสนทางคมนาคม           11,000,000 11,000,000

3  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี3่ : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความเข้มแข็งในสังคม มีความพรอ้ม

รบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

2 1,711,250           -                    1,711,250           

1. โครงการครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง 1,600,000 0 1,600,000

2. โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพือ่พัฒนาประชาชน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

              111,250 0               111,250



งบด าเนินการ งบลงทนุ รวม
ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ จ านวนโครงการ

งบประมาณ

4 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี4่ : การพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์  การบรกิาร และการส่งเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณทีอ้งถ่ิน 5            4,951,300          79,000,000          83,951,300

1. โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมสามเมืองมรดกโลก             2,718,300 0             2,718,300

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย/บริการทางวัฒนธรรม (CPOT) ด้วยแนวคิดเชิง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

            1,156,000 0             1,156,000

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบ้าบ้านเชียง" จังหวัดอุดรธานี             1,077,000 0             1,077,000

4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงสภาพถนนสายวฒันธรรม (ถนนคนเดิน) หมู่ที่ 13 , 15 ต้าบลบา้นเชียง  

อ้าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี

0 29,000,000 29,000,000

5. โครงการปรับปรุงสภาพภมูิทศัน์บงึนาค้าหมู่ที่ 13 เทศบาลต้าบลบา้นเชียงอ้าเภอหนองหาน   

จังหวดัอุดรธานี

0 50,000,000 50,000,000

5 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 : การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 0
-                    -                    -                    

6 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การส่งเสรมิความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตทรพัย์สินของประชาชน 0 -                    -                    -                    

149 6,662,550           1,393,445,000     1,389,107,550     รวม



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

อุดรธานี    มาก พัฒนาแหล่งน ้า    30,000,000    30,000,000 ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาแหล่งน ้า ส้านักงาน

พัฒนาภาค 2

/ / /

อุดรธานี    มาก ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม    11,000,000    11,000,000 ยุทธศาสตร์ที ่1 ก่อสร้างเส้นทาง

คมนาคม

ส้านักงาน

พัฒนาภาค 2

/ / /

-             41,000,000   41,000,000   

กิจกรรมส าคัญ

ของโครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)

ส้านักงานรทหารพัฒนาภาค 2 กองบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

รวม

แบบสรุปโครงการของกระทรวง กรม ตามแผนจงัหวัด 
และแผนปฏบิัติราชการประจ าปีจงัหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม กระทรวงตามสังกัด / Function)
กระทรวงกลาโหม  

จังหวัด ล าดบั

ความส าคัญ

ของโครงการ

โครงการตามแผนพัฒนา

จังหวัด

งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

ประเดน็ยุทธศาสตร์



ประเดน็

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

อุดรธานี 1 1. โครงการครอบครัวอบอุ่น  ชุมชน

เข้มแข็ง

1,600,000 1,600,000 ประเด็น ที่ 3 การ

ยกระดับคุณภาพ

ชีวติเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งใหสั้งคม มี

ความพร้อมรับการ

เปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม

และวฒันธรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

วฒันธรรม

  กิจกรรมที่  1 กิจกรรมสร้างภมูิคุ้มกัน

ทางสังคม    ในมิติวฒันธรรม

950,000 1. จัดกิจกรรมส่งเสริม

ความรู้ความเข้าใจ           

 2. จัดกิจกรรม ถอดบทเรียน

กิจกรรมที่  2  กิจกรรมผลิตส่ือปลอดภยั

และสร้างสรรค์ “หมอล ากลอนย้อนยุคเด็ก

และเยาวชน”  

400,000 1. แถลงข่าว                  

 2..  จัดฝึกอบรม/ประกวด 

 3. ผลิตส่ือเผยแพร่

สนง.วัฒนธรรมจงัหวัดอุดรธานี

แบบสรุปโครงการของกระทรวง กรม ตามแผนจังหวัด 

และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม กระทรวงตามสังกัด / Function)

กระทรวงวัฒนธรรม

จังหวัด ล าดบั

ความส า

คัญของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย



ประเดน็

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดบั

ความส า

คัญของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

กิจกรรมที่  3  กิจกรรมสืบทอดมรดกภมูิ

ปญัญาทางวฒันธรรม:สืบค้นคัมภร์ีใบลาน 

อักษรไทยน้อย อักษรธรรม  สู่การปริวรรต

250,000 1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล    

2.  รับสมัคร

3.  ฝึกอบรม

4. น าข้อมูลเผยแพร่

2  2. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

สามเมอืงมรดกโลก

       2,718,300      2,718,300 ประเด็นที่  4 การ

พฒันาการ

ทอ่งเที่ยวเชิง

อนุรักษ ์การบริการ

และการส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถิ่น

1. สัมมนาวชิาการสะทอ้น

ประวติัศาสตร์ ไทย-ลาว-

เวยีตนาม                      

2. ลานวฒันธรรม "สาม

เมืองมรดกโลก"              

 3. การประกวดชุดประจ า

จังหวดัอุดรธานี

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

วฒันธรรม

3  3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

วัฒนธรรมไทย/บริการทาง

วัฒนธรรม (CPOT)        ดว้ย

แนวคิดเชงิเศรษฐกิจสร้างสรรค์

       1,156,000      1,156,000 ประเด็นที่  4 การ

พฒันาการ

ทอ่งเที่ยวเชิง

อนุรักษ ์การบริการ

และการส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถิ่น

1.จัดฝึกอบรมเชิง

ปฏบิติัการผู้ประกอบการ

สินค้าและบริการทาง

วฒันธรรม/ผลิตภณัฑ์

วฒันธรรมไทย (CPOT) 2. 

พฒันาสินค้าและบริการทาง

วฒันธรรม

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

วฒันธรรม



ประเดน็

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดบั

ความส า

คัญของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

3. จัดแสดง สาธติและ

ประกวดสินค้าและบริการ

ทางวฒันธรรม                

  4.  มอบรางวลั /เผยแพร่

ประชาสัมพนัธ ์สินค้าและ

บริการ

4  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

"ระบ าบ้านเชียง" จังหวัดอุดรธานี

       1,077,000      1,077,000 ประเด็นที่  4 การ

พฒันาการ

ทอ่งเที่ยวเชิง

อนุรักษ ์การบริการ

และการส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถิ่น

1. ประชุม รบรวมข้อมูล    

2.  รับสมัคร                  

 3.  ฝึกอบรม                 

  4.  ติดตามประเมินผล

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

วฒันธรรม

6,551,300   -          6,551,300 รวม 4 โครงการ



ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

อุดรธานี ล าดับที ่๑  - โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพใน

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพือ่พัฒนา

ประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

      111,250  -    111,250  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ

พฒันาศักยภาพการค้า

การลงทนุเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการ

แข่งขัน

 - ประชาชนที่ไม่มีงานท า

ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ก าลังอยู่ใน

ข่ายเลิกจ้าง

สอศ. / /

111,250   -      111,250 รวม

วิทยาลัยการอาชพีหนองหาน

แบบสรุปโครงการของกระทรวง กรม ตามแผนจังหวัด 

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม กระทรวงตามสังกัด / Function)

กระทรวงศึกษาธิการ

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด งบประมาณ ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ประเทศไทย



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

อุดรธานี 1 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบชลประทาน 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี

               -           11,800,000         11,800,000 เปน็ค่าใช้จ่ายในการ

บ ารุงรักษาหวังาน

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 2 บ ารุงรักษาคลองส่งน้ าสายใหญ่ จ านวน 22 

สาย โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี

               -               550,000             550,000 เปน็ค่าใช้จ่ายในการ

บ ารุงรักษาคลองสาย

ใหญ่

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 3 บ ารุงรักษาคลองส่งน้ าสายซอย จ านวน 40 

สาย โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี

               -               400,000             400,000 เปน็ค่าใช้จ่ายในการ

บ ารุงรักษาคลองสาย

ซอย

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 4 บ ารุงรักษาหวังาน จ านวน 14 แหง่ โครงการ

ส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี

               -            2,650,000          2,650,000 เปน็ค่าใช้จ่ายในการ

บ ารุงรักษาหวังานทั้ง 

14 แหง่

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 5 ค่าบริหารการส่งน้ าโครงการชลประทาน 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี

               -               360,000             360,000 เปน็ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารการส่งน้ า

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 6 ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด โครงการส่งน้ า

และบ ารุงรักษากุมภวาปี

               -            7,200,000          7,200,000 ค่าขุดลอกคลองโดยเรือ

ขุด

กรมชลประทาน / /

โครงการส่งน ้าและบา้รงุรกัษากุมภวาปี

แบบสรุปโครงการของกระทรวง กรม ตามแผนจังหวัด 

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม กระทรวงตามสังกัด / Function)

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 7 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด โครงการส่งน้ า

และบ ารุงรักษากุมภวาปี

               -            7,200,000          7,200,000 ค่าขุดลอกคลองโดยรถ

ขุด

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 8 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา โครงการ

ส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี

               -            6,000,000          6,000,000 ค่าขุดลอกคลองโดยรถ

ขุด จ้างเหมา

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 9 ค่าก าจัดวชัพชืในอ่างเก็บน้ าหนองหาน 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี

               -               640,000             640,000 ค่าก าจัดวชัพชืในอ่าง

เก็บน้ าหนองหาน

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 10 ปรับปรุงถนนภายในบริเวณโครงการ                -            7,500,000          7,500,000 ก่อสร้างถนน เนื่องจาก

ไม่มีถนนภายในโครงการ

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 11 ปรับปรุงระบบระบายน้ าภายในบริเวณ

โครงการ

               -            4,500,000          4,500,000 ก่อสร้างระบบระบายน้ า

 เนื่องจากระบบระบาย

น้ าภายในโครงการ

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 12 แก้มลิงปากล าหว้ยโพนไพร-หว้ยสา                -           25,000,000         25,000,000 ปอ้งกันน้ าทว่มและกัก

เก็บน้ าไวใ้ช้ในหน้าแล้ง

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 13 แก้มลิงหนองหมัด                -           44,000,000         44,000,000 ปอ้งกันน้ าทว่มและกัก

เก็บน้ าไวใ้ช้ในหน้าแล้ง

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 14 ซ่อมแซมคันดินกั้นน้ า (Dike) Route IA และ

 Route AA (ค่าซ่อม Package)

               -           11,000,000         11,000,000 ซ่อมแซมคันดินกั้นน้ า

โดยการเรียงหนิ

กรมชลประทาน / /



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 15 ปรับปรุงปอ้มยามรักษาการณ์                -            1,000,000          1,000,000 ก่อสร้างปอ้มยาม

รักษาการณ์ เนื่องจาก

ปอ้มเดิม ทรุดโทรม

เสียหาย

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 16 ปรับปรุงลาดตล่ิง หว้ยเวยีงค า                -            5,000,000          5,000,000 ปรับปรุงลาดตล่ิง หว้ย

เวยีงค า โดยการท าหนิ

เรียง

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 17 ประตูระบายน้ าล าหว้ยสามพาด                -           40,000,000         40,000,000 ก่อสร้างประตูระบายน้ า

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มและ

กักเก็บน้ า

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 18 ปรับปรุงคันดินกั้นน้ า (DIKE) ROUTE I                -           25,000,000         25,000,000 ซ่อมแซมคันดินกั้นน้ า

โดยการเรียงหนิ

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 19 ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามปาก

ล าหว้ยโพนทอง

               -           15,000,000         15,000,000 ก่อสร้างสะพานใหม่ 

เนื่องจากสะพานเก่า

ช ารุดเสียหาย

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 20 ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหว้ยไพ

จานใหญ่

               -           20,000,000         20,000,000 ก่อสร้างสะพานใหม่ 

เนื่องจากสะพานเก่า

ช ารุดเสียหาย

กรมชลประทาน / /



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 21 อาคารปอ้งกันการกัดเซาะ  Access Road                -           12,000,000         12,000,000 ก่อสร้างอาคารปอ้งกัน

การกัดเซาะโดยการ

เรียงหนิ

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 22 ปรับปรุงคลองส่งน้ าสาย M  กม.3+190 - 

4+010 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ า 

P6A

               -            9,840,000          9,840,000 ก่อสร้างคลอง ยูเชฟให้

เต็มระบบ

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 23 ปรับปรุงคลองส่งน้ าสาย M-1L  พร้อมอาคาร

ประกอบ สถานสูบน้ า P12B

               -            9,050,000          9,050,000 ก่อสร้างคลอง ยูเชฟให้

เต็มระบบ

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 24 ปรับปรุงคลองส่งน้ าสาย MC กม.2+850 - 

4+400 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ า 

P6B

               -           23,210,000         23,210,000 ก่อสร้างคลอง ยูเชฟให้

เต็มระบบ

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 25 ปรับปรุงคลองส่งน้ าสาย MC-2L กม.0+232 -

 0+800 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ า 

P5

               -            7,750,000          7,750,000 ก่อสร้างคลอง ยูเชฟให้

เต็มระบบ

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 26 ปรับปรุงคลองส่งน้ าสาย ML กม.0+950 - 

1+350 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ า 

P10

               -            4,800,000          4,800,000 ก่อสร้างคลอง ยูเชฟให้

เต็มระบบ

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 27 ปรับปรุงคลองส่งน้ าสาย MR กม.0+415 - 

2+303 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ า P9

               -           22,660,000         22,660,000 ก่อสร้างคลอง ยูเชฟให้

เต็มระบบ

กรมชลประทาน / /



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 28 ปรับปรุงคลองส่งน้ าสาย MR กม.2+165 - 

3+524 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ า P7

               -           16,310,000         16,310,000 ก่อสร้างคลอง ยูเชฟให้

เต็มระบบ

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 29 ปรับปรุงคลองส่งน้ าสาย MR-2R กม.0+708 -

 0+980 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ า 

P12A

               -            3,710,000          3,710,000 ก่อสร้างคลอง ยูเชฟให้

เต็มระบบ

กรมชลประทาน / /

              -        344,130,000      344,130,000

อุดรธานี 1 ก่อสร้างรางระบายน้ าข้างคลอง 3L - R  

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            2,500,000          2,500,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ก่อสร้างรางระบายน้ า

ข้างคลอง 3L - R  

โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาหว้ยหลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 2 ก่อสร้างอาคารอัดน้ าคลองระบายน้ า 5L-R    

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            2,000,000          2,000,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ก่อสร้างอาคารอัดน้ า

คลองระบายน้ า 5L-R   

 โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาหว้ยหลวง

กรมชลประทาน /

รวม 29 โครงการ

โครงการส่งน ้าและบา้รงุหว้ยหลวง



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 3 ซ่อมแซมระบบส่งน้ าสายใหญ่ฝ่ังขวาและ

อาคารประกอบ  โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาหว้ยหลวง (packgage)

               -           10,000,000         10,000,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ซ่อมแซมระบบส่งน้ า

สายใหญ่ฝ่ังขวาและ

อาคารประกอบ  

โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาหว้ยหลวง 

(packgage)

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 4 ปรับปรุงคลองส่งน้ า RMC เดิม  โครงการส่ง

น้ าและบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            5,000,000          5,000,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ปรับปรุงคลองส่งน้ า 

RMC เดิม  โครงการส่ง

น้ าและบ ารุงรักษาหว้ย

หลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 5 ปรับปรุงคอนกรีตดาดคลองผันน้ าที่1    

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            8,000,000          8,000,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ปรับปรุงคอนกรีตดาด

คลองผันน้ าที่1    

โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาหว้ยหลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 6 ปรับปรุงอาคารอัดน้ ากลางคลอง RMC 3 แหง่

   โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            1,500,000          1,500,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ปรับปรุงอาคารอัดน้ า

กลางคลอง RMC 3 

แหง่   โครงการส่งน้ า

และบ ารุงรักษาหว้ย

หลวง

กรมชลประทาน /



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 7 ปรับปรุงอาคารทอ่ลอดหว้ยเชียง คลอง LMC

 กม. 4+660 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

หว้ยหลวง

               -            4,000,000          4,000,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ปรับปรุงอาคารทอ่ลอด

หว้ยเชียง คลอง LMC 

กม. 4+660 โครงการ

ส่งน้ าและบ ารุงรักษา

หว้ยหลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 8 ปอ้งกันการกัดเซาะตล่ิงล าหว้ยกระติบ 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            4,000,000          4,000,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ปอ้งกันการกัดเซาะตล่ิง

ล าหว้ยกระติบ 

โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาหว้ยหลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 9 ปอ้งกันการกัดเซาะตล่ิงล าหว้ยหลวง บา้น

เชียงยืน  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหว้ย

หลวง

               -            8,000,000          8,000,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ปอ้งกันการกัดเซาะตล่ิง

ล าหว้ยหลวง บา้นเชียง

ยืน  โครงการส่งน้ า

และบ ารุงรักษาหว้ย

หลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 10 ปอ้งกันการกัดเซาะตล่ิงล าหว้ยหลวง บา้น

ปอ่ง โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            1,000,000          1,000,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ปอ้งกันการกัดเซาะตล่ิง

ล าหว้ยหลวง บา้นปอ่ง 

โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาหว้ยหลวง

กรมชลประทาน /



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 11 เพิ่มประสิทธภิาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ าหว้ย

หลวง บา้นเขื่อนหว้ยหลวง โครงการส่งน้ า

และบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -           35,000,000         35,000,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

เพิ่มประสิทธภิาพการ

เก็บกักอ่างเก็บน้ าหว้ย

หลวง บา้นเขื่อนหว้ย

หลวง โครงการส่งน้ า

และบ ารุงรักษาหว้ย

หลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 12 สะพานคสล. คลอง 2L-R  โครงการส่งน้ า

และบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -               600,000             600,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

สะพานคสล. คลอง 

2L-R  โครงการส่งน้ า

และบ ารุงรักษาหว้ย

หลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 13 สะพานคสล.คลองผันน้ าสายแยก1R  2 แหง่  

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            2,000,000          2,000,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

สะพานคสล.คลองผัน

น้ าสายแยก1R  2 แหง่ 

 โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาหว้ยหลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 14 ปรับปรุงระบบระบายน้ าภายในหวังาน เขื่อน

ระบายน้ าหว้ยหลวงเดิม  โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            4,000,000          4,000,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ปรับปรุงระบบระบาย

น้ าภายในหวังาน เขื่อน

ระบายน้ าหว้ยหลวงเดิม

  โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาหว้ยหลวง

กรมชลประทาน /



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 15 ปรับปรุงร้ัวบริเวณหวังาน  โครงการส่งน้ า

และบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            3,000,000          3,000,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ปรับปรุงร้ัวบริเวณหวั

งาน  โครงการส่งน้ า

และบ ารุงรักษาหว้ย

หลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 16 แก้มลิงหนองบงึมอ พร้อมอาคารประกอบ                -           20,000,000         20,000,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

แก้มลิงหนองบงึมอ 

พร้อมอาคารประกอบ

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 17 ทางเชื่อมอาคารติดตามเสด็จ 3 ชั้น - อาคาร

อเนกประสงค์ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

หว้ยหลวง

               -               500,000             500,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ทางเชื่อมอาคารติดตาม

เสด็จ 3 ชั้น - อาคาร

อเนกประสงค์ 

โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาหว้ยหลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 18 ปรับปรุงคลังน้ ามัน โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            2,000,000          2,000,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ปรับปรุงคลังน้ ามัน 

โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาหว้ยหลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 19 ปรับปรุงถนนภายในบริเวณโครงการ 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            2,200,000          2,200,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ปรับปรุงถนนภายใน

บริเวณโครงการ 

โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาหว้ยหลวง

กรมชลประทาน /



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 20 ปรับปรุงระบบไฟฟา้แรงต่ า บา้นพกั

ข้าราชการ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

หว้ยหลวง

               -            2,500,000          2,500,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ปรับปรุงระบบไฟฟา้

แรงต่ า บา้นพกั

ข้าราชการ โครงการส่ง

น้ าและบ ารุงรักษาหว้ย

หลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 21 ก่อสร้างคลังพสัดุขนาดกลาง   โครงการส่งน้ า

และบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            4,000,000          4,000,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ก่อสร้างคลังพสัดุขนาด

กลาง   โครงการส่งน้ า

และบ ารุงรักษาหว้ย

หลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 22 ก่อสร้างอาคารที่ท าการกลุ่มผู้ใช้น้ า ฝ่ายส่ง

น้ าและบ ารุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            1,500,000          1,500,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ก่อสร้างอาคารที่ท าการ

กลุ่มผู้ใช้น้ า ฝ่ายส่งน้ า

และบ ารุงรักษาที่ 3 

โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาหว้ยหลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 23 ปรับปรุงลานจอดรถภายในบริเวณโครงการ 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            1,500,000          1,500,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ปรับปรุงลานจอดรถ

ภายในบริเวณโครงการ 

โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาหว้ยหลวง

กรมชลประทาน /



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 24 ปรับปรุงอาคารควบคุมระบบไฟฟา้  โครงการ

ส่งน้ าและบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            2,500,000          2,500,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ปรับปรุงอาคารควบคุม

ระบบไฟฟา้  โครงการ

ส่งน้ าและบ ารุงรักษา

หว้ยหลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 25 ยกระดับบานระบายคลอง LMC  โครงการ

ส่งน้ าและบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            5,000,000          5,000,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ยกระดับบานระบาย

คลอง LMC  โครงการ

ส่งน้ าและบ ารุงรักษา

หว้ยหลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 26 บ ารุงรักษาหวังานและคลองส่งน้ า โครงการ

ส่งน้ าและบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            3,250,000          3,250,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

บ ารุงรักษาหวังานและ

คลองส่งน้ า โครงการ

ส่งน้ าและบ ารุงรักษา

หว้ยหลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 27 บริหารการส่งน้ าโครงการชลประทาน 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -               650,000             650,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

บริหารการส่งน้ า

โครงการชลประทาน 

โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาหว้ยหลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 28 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงการชลประทาน  

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -           15,000,000         15,000,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา

โครงการชลประทาน  

โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาหว้ยหลวง

กรมชลประทาน /



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 29 ก าจัดวชัพชื อ่างเก็บน้ าหว้ยหลวง โครงการ

ส่งน้ าและบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            1,200,000          1,200,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ก าจัดวชัพชื อ่างเก็บน้ า

หว้ยหลวง โครงการส่ง

น้ าและบ ารุงรักษาหว้ย

หลวง

กรมชลประทาน /

อุดรธานี 30 บ ารุงรักษาทางล าเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ า

และบ ารุงรักษาหว้ยหลวง

               -            1,170,000          1,170,000 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

บ ารุงรักษาทางล าเลียง

ใหญ่ โครงการส่งน้ า

และบ ารุงรักษาหว้ย

หลวง

กรมชลประทาน /

              -        153,570,000      153,570,000

อุดรธานี 1 งานปรับปรุงเสาธง ส านักงานชลประทานที่ 5                -    200,000             200,000 1 จัดท าเสาธงชาติ ใหม่ กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 2 ก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการระดับ 1-2 หรือ

เทยีบเทา่ พร้อมปรับพื้นที่จ านวน 5 หลัง 

ส านักงานชลประทานที่ 5

               -    7,000,000          7,000,000 1 ก่อสร้างบา้นพกั

ข้าราชการ เนื่องจากยัง

ไม่มีบา้นพกั

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 3 ก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการระดับ 3-6 หรือ

เทยีบเทา่พร้อมปรับพื้นที่จ านวน 5 หลัง 

ส านักงานชลประทานที่ 5

               -    6,000,000          6,000,000 1 ก่อสร้างบา้นพกั

ข้าราชการ เนื่องจากยัง

ไม่มีบา้นพกั

กรมชลประทาน / /

ส้านักงานชลประทานที่ 5

รวม 30 โครงการ



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 4 ก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการระดับ 8 หรือ

เทยีบเทา่ พร้อมปรับพื้นที่ จ านวน 1 หลัง 

ส านักงานชลประทานที่ 5

               -    1,500,000          1,500,000 1 ก่อสร้างบา้นพกั

ข้าราชการเนื่องจาก

บา้นพกัมีมาเพยีงพอ

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 5 ก่อสร้างบา้นพกัคนงาน 8 ครอบครัว  จ านวน

 2 หลัง พร้อมปรับพื้นที่ส านักงาน

ชลประทานที่ 5

               -    5,500,000          5,500,000 1 ก่อสร้างบา้นพกั

ข้าราชการเนื่องจาก

บา้นพกัมีมาเพยีงพอ

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 6 ก่อสร้างถนนภายในบริเวณบา้นพกั 

ส านักงานชลประทานที่ 5

               -    9,000,000          9,000,000 1 ก่อสร้างถนนภายใน กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 7 ปรับปรุงระบบไฟฟา้และประปาภายใน

ส านักงานชลประทานที่ 5

               -    2,500,000          2,500,000 1 ปรับปรุงระบบไฟฟา้

และประปาเพิ่มเติม

รองรับบา้นพกั

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 8 ปรับปรุงระบบระบายน้ าและภมูิทศัน์ ภายใน

บริเวณ ส านักงานชลประทานที่ 5

               -    9,000,000          9,000,000 1 ปรับปรุงระบบระบาย

น้ าและภมูิทศัน์

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 9 ก่อสร้างอาคารส านักงานขนาดย่อย ส่วน

เคร่ืองจักรกล ส านักงานชลประทานที่ 5

               -    5,500,000          5,500,000 1 ก่อสร้างอาคาร

ส านักงาน เนื่องจากยัง

ไม่มี

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 10 ก่อสร้างโรงเก็บพสัดุขนาดกลาง จ านวน 2 

หลัง ส านักงานชลประทานที่ 5

               -    5,000,000          5,000,000 1 ก่อสร้างโรงเก็บพสัดุ กรมชลประทาน / /



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 11 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดกลาง 

พร้อมปรับพื้นที่ จ านวน 1 หลัง ส านักงาน

ชลประทานที่ 5

               -    5,000,000          5,000,000 1 ก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ขนาด

กลาง

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 12 ก่อสร้างโรงจอดรถขนาด 24 คัน ส านักงาน

ชลประทานที่ 5

               -    1,500,000          1,500,000 1 ก่อสร้างโรงจอดรถ

ขนาด 24 คัน

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 13 ปรับปรุงคลังน้ ามัน ส านักงานชลประทานที่ 5                -    3,000,000          3,000,000 1 ปรับปรุงคลังน้ ามัน กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 14 งานปรับปรุงตล่ิงภายในบริเวณส านักงาน

ชลประทานที่ 5

               -    5,000,000          5,000,000 1 งานปรับปรุงตล่ิง กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 15 ปรับปรุงร้ัวคอนกรีต ระยะที่ 3 ส านักงาน

ชลประทานที่ 5

               -    980,000             980,000 1 ปรับปรุงร้ัวคอนกรีต 

ระยะที่ 3 รอบนอก

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 16 ปรับปรุงร้ัวภายในบริเวณบา้นพกั ส านักงาน

ชลประทานที่ 5

               -    3,000,000          3,000,000 1 ปรับปรุงร้ัวภายใน

บริเวณบา้นพกั

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 17 สนามบาสเกตบอล ขนาด 18 x 31 เมตร 

โครงเหล็กยึดติด พร้อมปรับพื้นที่

               -    1,500,000          1,500,000 1 สนามบาสเกตบอล 

ขนาด 18 x 31 เมตร

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 18 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารภายใน

ส านักงานชลประทานที่ 5

 -    4,000,000  4,000,000 1 บ ารุงรักษาประจ าปี กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 19 ค่าเตรียมความพร้อม ศึกษา ส ารวจ  

ออกแบบ  6 จังหวดั

 -    10,000,000  10,000,000 1 ค่าศึกษา ส ารวจ  

ออกแบบ พื้นที่ 6 

จังหวดั

กรมชลประทาน / /



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 20 ค่าบริหารจัดการน้ า  -    1,250,000  1,250,000 1 ค่าใช้จ่ายในการติดตาม

การบริหารจัดการน้ า 6

 จังหวดั

กรมชลประทาน / /

อุดรธานี 21 ค่าบ ารุงรักษาหวังานชลประทาน  -    450,000  450,000 1 บ ารุงรักษาประจ าปี

บริเวณหวังานที่ท าการ

กรมชลประทาน / /

-             86,880,000       86,880,000       

อุดรธานี 1 แก้มลิงหนองโดก-หนองแต้พร้อมอาคาร

ประกอบ

0         15,000,000         15,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกแก้มลิงเพิ่ม

ปริมาตรเก็บกักเปน็

แหล่งน้ าต้นทนุ และ

บรรเทาอุทกภยั

ชลประทาน

โครงการชลประทานอุดรธานี

รวม 21 โครงการ



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 2 แก้มลิงหนองทุ่งยั้งพร้อมอาคารประกอบ 0         20,000,000 20,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกแก้มลิงเพิ่ม

ปริมาตรเก็บกักเปน็

แหล่งน้ าต้นทนุ และ

บรรเทาอุทกภยั

ชลประทาน

อุดรธานี 3 แก้มลิงหนองบอ่งีมพร้อมอาคารประกอบ 0         15,000,000 15,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกแก้มลิงเพิ่ม

ปริมาตรเก็บกักเปน็

แหล่งน้ าต้นทนุ และ

บรรเทาอุทกภยั

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 4 แก้มลิงหนองบอ่อาจ 0         20,000,000 20,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกแก้มลิงเพิ่ม

ปริมาตรเก็บกักเปน็

แหล่งน้ าต้นทนุ และ

บรรเทาอุทกภยั

ชลประทาน

อุดรธานี 5 แก้มลิงหนองบา้นถิ่น 0         20,000,000 20,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกแก้มลิงเพิ่ม

ปริมาตรเก็บกักเปน็

แหล่งน้ าต้นทนุ และ

บรรเทาอุทกภยั

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 6 แก้มลิงหนองเปง่พร้อมอาคารประกอบ 0          5,000,000 5,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกแก้มลิงเพิ่ม

ปริมาตรเก็บกักเปน็

แหล่งน้ าต้นทนุ และ

บรรเทาอุทกภยั

ชลประทาน

อุดรธานี 7 แก้มลิงหว้ยเสือเต้นและอาคารประกอบ 0         20,000,000 20,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกแก้มลิงเพิ่ม

ปริมาตรเก็บกักเปน็

แหล่งน้ าต้นทนุ และ

บรรเทาอุทกภยั

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 8 แก้มลิงอ่างเก็บน้ าบา้นค าไฮ 0          5,000,000 5,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกแก้มลิงเพิ่ม

ปริมาตรเก็บกักเปน็

แหล่งน้ าต้นทนุ และ

บรรเทาอุทกภยั

ชลประทาน

อุดรธานี 9 แก้มลิงอ่างเก็บน้ าหว้ยกลาง 0          5,000,000 5,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกแก้มลิงเพิ่ม

ปริมาตรเก็บกักเปน็

แหล่งน้ าต้นทนุ และ

บรรเทาอุทกภยั

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 10 แก้มลิงอ่างเก็บน้ าหว้ยค าไฮ 0          5,000,000 5,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกแก้มลิงเพิ่ม

ปริมาตรเก็บกักเปน็

แหล่งน้ าต้นทนุ และ

บรรเทาอุทกภยั

ชลประทาน

อุดรธานี 11 แก้มลิงอ่างเก็บน้ าหว้ยตาดค าแคน 0          3,000,000 3,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกแก้มลิงเพิ่ม

ปริมาตรเก็บกักเปน็

แหล่งน้ าต้นทนุ และ

บรรเทาอุทกภยั

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 12 แก้มลิงอ่างเก็บน้ าหว้ยถ้ าพวง 0         10,000,000 10,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกแก้มลิงเพิ่ม

ปริมาตรเก็บกักเปน็

แหล่งน้ าต้นทนุ และ

บรรเทาอุทกภยั

ชลประทาน

อุดรธานี 13 แก้มลิงอ่างเก็บน้ าหว้ยถ้ าพวง 2 0         10,000,000 10,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกแก้มลิงเพิ่ม

ปริมาตรเก็บกักเปน็

แหล่งน้ าต้นทนุ และ

บรรเทาอุทกภยั

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 14 แก้มลิงอ่างเก็บน้ าหว้ยน้ าทรง (ตอนบน) 0          5,000,000 5,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกแก้มลิงเพิ่ม

ปริมาตรเก็บกักเปน็

แหล่งน้ าต้นทนุ และ

บรรเทาอุทกภยั

ชลประทาน

อุดรธานี 15 แก้มลิงอ่างเก็บน้ าหว้ยน้ าทรง (ตอนล่าง) 0         20,000,000 20,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกแก้มลิงเพิ่ม

ปริมาตรเก็บกักเปน็

แหล่งน้ าต้นทนุ และ

บรรเทาอุทกภยั

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 16 ขุดลอกหนองนาหล่ า 0          3,000,000 3,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกแก้มลิงเพิ่ม

ปริมาตรเก็บกักเปน็

แหล่งน้ าต้นทนุ และ

บรรเทาอุทกภยั

ชลประทาน

อุดรธานี 17 ขุดลอกหนองผักบุ้ง 0         15,000,000 15,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกแก้มลิงเพิ่ม

ปริมาตรเก็บกักเปน็

แหล่งน้ าต้นทนุ และ

บรรเทาอุทกภยั

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 18 ปรับปรับถนนทา้ยอ่างเก็บน้ าล าพนัชาดน้อย 0          5,000,000 5,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน

อุดรธานี 19 ปรับปรุงระดับเก็บกักอ่างเก็บน้ าหว้ยค าไฮ 0          6,000,000 6,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 20 ปรับปรุงสะพานข้ามฝายอ่างเก็บน้ าหนองปะ

โค

0          2,000,000 2,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน

อุดรธานี 21 ปรับปรุงสะพานคนและสัตวข์้ามอ่างเก็บน้ า

หว้ยสามพาด

0             700,000 700,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 22 ปรับปรุงอาคารหวังานอ่างเก็บน้ าล าพนัชาด

น้อย

0          4,000,000 4,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน

อุดรธานี 23 ปรับปรุงอ่างฯหว้ยทราย (KFW) 0         10,000,000 10,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงเสริมระดับ

เก็บกักเพิ่ม

ประสิทธภิาพการเก็บ

กักน้ า

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 24 พฒันาเพิ่มประสิทธภิาพคลองผันน้ าที่ 1 ช่วง

ที่ 2

0         20,000,000 20,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน

อุดรธานี 25 เพิ่มประสิทธภิาพการกักเก็บน้ าอ่างเก็บน้ า

บา้นจั่น (ต่อเนื่อง2560-2561)

0         35,000,000 35,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 26 เพิ่มประสิทธภิาพการเก็บกักน้ าสระน้ าวดั

สุมณฑภาวนา

0          2,000,000 2,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน

อุดรธานี 27 เพิ่มประสิทธภิาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ าหนอง

ส าโรง

0         35,000,000 35,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงเสริมระดับ

เก็บกักเพิ่ม

ประสิทธภิาพการเก็บ

กักน้ า

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 28 เพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ าฝายบา้นสาม

พร้าว

0         12,000,000 12,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงเสริมระดับ

เก็บกักเพิ่ม

ประสิทธภิาพการเก็บ

กักน้ า

ชลประทาน

อุดรธานี 29 เพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ าล้นอ่างฯโสกรัง 0          6,000,000 6,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงเสริมระดับ

เก็บกักเพิ่ม

ประสิทธภิาพการเก็บ

กักน้ า

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 30 เพิ่มประสิทธภิาพการส่งน้ าอ่างเก็บน้ าหว้ย

ขมิ้น

0          4,000,000 4,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงเสริมระดับ

เก็บกักเพิ่ม

ประสิทธภิาพการเก็บ

กักน้ า

ชลประทาน

อุดรธานี 31 เพิ่มประสิทธภิาพท านบดินอ่างเก็บน้ าหว้ย

ตาดข่า

0          4,000,000 4,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงเสริมระดับ

เก็บกักเพิ่ม

ประสิทธภิาพการเก็บ

กักน้ า

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 32 เพิ่มประสิทธภิาพประตูระบายน้ าทุ่งแร่ 0         40,000,000 40,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน

อุดรธานี 33 เพิ่มประสิทธภิาพระบบระบายน้ าและอาคาร

ประกอบคลอง    1L- RMC อ่างเก็บน้ าหว้ย

สามพาด

0          7,000,000 7,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 34 เพิ่มประสิทธภิาพระบบระบายน้ าและอาคาร

ประกอบคลอง LMC อ่างเก็บน้ าหว้ยสามพาด

0          5,000,000 5,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน

อุดรธานี 35 เพิ่มประสิทธภิาพอ่างเก็บน้ าบา้นหนองขอน

กวา้ง

0         35,000,000 35,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงเสริมระดับ

เก็บกักเพิ่ม

ประสิทธภิาพการเก็บ

กักน้ า

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 36 โรงจอดรถขนาด 24 คัน โครงการ

ชลประทานอุดรธานี

0          1,250,000 1,250,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน

อุดรธานี 37 โรงจอดรถขนาด 6 คัน ฝ่ายส่งน้ าและ

บ ารุงรักษาที่ 4

0             800,000 800,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 38 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้น

กุดนาค้อ

0         30,000,000 30,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ก่อสร้างสถานีสูบน้ า

ด้วยไฟฟา้กระจายน้ า

เข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ระบบทอ่

ชลประทาน

อุดรธานี 39 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้น

ทา่เสียว (ระยะที่ 2)

0         13,000,000 13,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ก่อสร้างสถานีสูบน้ า

ด้วยไฟฟา้กระจายน้ า

เข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ระบบทอ่

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 40 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นสุ

วอ

0         30,000,000 30,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ก่อสร้างสถานีสูบน้ า

ด้วยไฟฟา้กระจายน้ า

เข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ระบบทอ่

ชลประทาน

อุดรธานี 41 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้น

หนองกา

0         30,000,000 30,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ก่อสร้างสถานีสูบน้ า

ด้วยไฟฟา้กระจายน้ า

เข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ระบบทอ่

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 42 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้น

หนองกุงปาว

0         30,000,000 30,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ก่อสร้างสถานีสูบน้ า

ด้วยไฟฟา้กระจายน้ า

เข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ระบบทอ่

ชลประทาน

อุดรธานี 43 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้น

หนองแสง

0         30,000,000 30,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ก่อสร้างสถานีสูบน้ า

ด้วยไฟฟา้กระจายน้ า

เข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ระบบทอ่

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 44 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้น

หนองหวา้

0         30,000,000 30,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ก่อสร้างสถานีสูบน้ า

ด้วยไฟฟา้กระจายน้ า

เข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ระบบทอ่

ชลประทาน

อุดรธานี 45 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้น

หนิโงม

0          3,000,000 3,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ก่อสร้างสถานีสูบน้ า

ด้วยไฟฟา้กระจายน้ า

เข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ระบบทอ่

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 46 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้น

ออมกอ (ระยะที2่)

0         10,000,000 10,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ก่อสร้างสถานีสูบน้ า

ด้วยไฟฟา้กระจายน้ า

เข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ระบบทอ่

ชลประทาน

อุดรธานี 47 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายบา้นสามพร้าว 0         12,000,000 12,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 48 ก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการระดับ 3-6 0          2,260,000 2,260,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน

อุดรธานี 49 ก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการระดับ 3-6 ฝ่ายส่ง

น้ าและบ ารุงรักษาที่ 4

0          2,260,000 2,260,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 50 ก่อสร้างบา้นพกัข้าราชการระดับ 7-8 0             850,000 850,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน

อุดรธานี 51 ก่อสร้างอาคารที่ท าการกลุ่มผู้ใช้น้ า

ชลประทาน  ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 4

0          2,000,000 2,000,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 52 ค่าบ ารุงรักษาและค่าบริหารการส่งน้ า 0          2,155,800 2,155,800 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน

อุดรธานี 53 ค่าบริหารการส่งน้ า 0             240,000 240,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 54 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงการ 0         16,200,000 16,200,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน

อุดรธานี 55 ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุดด าเนินการเอง 0          2,232,000 2,232,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกคู คลอง เพิ่ม

ประสิทธภิาพการ

ระบายน้ า

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 56 ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ าจ้างเหมา 0          2,472,000 2,472,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าเพิ่ม

ปริมาตรความจุ

ชลประทาน

อุดรธานี 57 ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ าด าเนินการเอง 0          7,200,000 7,200,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าเพิ่ม

ปริมาตรความจุ

ชลประทาน



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ

หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)
งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 58 ค่าก าจัดวชัพชื 0          1,140,000 1,140,000 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน

อุดรธานี 59 ค่าบ ารุงรักษาทางล าเลียงใหญ่ 0          1,105,200 1,105,200 ที่ 1 การส่งเสริม

การพฒันาเกษตร

อุตสาหกรรม 

และยกระดับ

มาตรฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบชลประทานเพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการใช้

งาน

ชลประทาน

-             688,865,000     688,865,000     รวม 59 โครงการ



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของโครงการ หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)

งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

อุดรธานี 1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

สภาพถนนสายวฒันธรรม 

(ถนนคนเดิน) หมู่ที่ 13 , 15 

ต าบลบา้นเชียง  อ าเภอหนอง

หาน จังหวดัอุดรธานี

0 29,000,000 29,000,000 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 

การพฒันาการ

ทอ่งเที่ยวเชิง

อนุรักษก์ารบริการ 

และการส่งเสริมการ

บริการ และการ

ส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถิ่น

ปรับปรุงอาคารบา้นเรือนทั้งสองฝ่ังตาม

แนวถนนสุทธพิงษต์ลอดสาย ใหม้ีสภาพ

อาคารตลอดสาย ใหม้ีสภาพอาคาร

บา้นเรือนเปน็เอกลักษณ์ถนนสาย

วฒันธรรมเมืองมรดกโลกสาย(ถนนคน

เดิน) หมู่ที่ 13,15วฒันธรรมเมืองมรดก

โลกจ านวน  110 หลังคาเรือน

กรมโยธาธิ

การและผัง

เมือง

 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอุดรธานี

แบบสรุปโครงการของกระทรวง กรม ตามแผนจังหวัด 

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม กระทรวงตามสังกัด / Function)

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย



ประเด็น

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมส าคัญของโครงการ หน่วย

ด าเนินการ

(กรม)

งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน

จังหวัด ล าดับ

ความส าคัญ

ของ

โครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด งบประมาณ ความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

อุดรธานี 2 โครงการปรับปรุงสภาพภมูิ

ทศัน์บงึนาค าหมู่ที่ 13 

เทศบาลต าบลบา้นเชียงอ าเภอ

หนองหาน   จังหวดัอุดรธานี

0 50,000,000 50,000,000 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 

การพฒันาการ

ทอ่งเที่ยวเชิง

อนุรักษก์ารบริการ 

และการส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถิ่น

1. ก่อสร้างถนนคนเดิน - วิง่              

2. ปรับปรุงภมูิทศัน์บงึนาค า              

3. ซ่อมบ ารุงเสริมผิวจราจร              

4. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์        5.

 ก่อสร้างศาลากลางน้ าทรงหกเหล่ียม 6.

 ก่อสร้างหมู่บา้นไทพวนจ าลอง       7. 

ก่อสร้างอาคารปอ้งกันและบรรเทาฯ  8.

 ติดต้ังระบบไฟฟา้ ขนาด 3 เฟส

กรมโยธาธิ

การและผัง

เมือง

 

              -     79,000,000   79,000,000รวม



งบด าเนินงาน งบลงทุน   รวม

2 การพัฒนศักยภาพการค้าการลงทุนเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและเป็นสากล30 275,622,000 108,769,300 384,391,300

1 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 11 0 59,060,000 59,060,000

3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

3 -               8,500,000               8,500,000

4 การพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 10 -               41,300,000           41,300,000

5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพือ่ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 3 11,318,350    30,000,000     41,318,350      

6 การส่งเสริมความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 3 -               41,000,000           41,000,000

รวม 60 286,940,350 288,629,300 575,569,650

แบบ จ.3

งบหน้าสรุปโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามแผนพัฒนาจังหวัด

และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ



 งบด าเนินงาน  งบลงทุน   รวม

1 ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันดว้ยเทคโนโลยทีี่ทันสมัยและเป็นสากล 30               275,622,000               108,769,300               384,391,300

1.กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล สายบ้านทมนางาม ม.1 ถงึบ้านมว่งดง ต าบลโคกกลาง                  15,000,000                  15,000,000                 30,000,000

2.กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล สายบ้านทมป่าขา่ ม.2ถงึบ้านเหล่าหมากจนัทน์ ต.ท่าล่ี                      785,000                      785,000                  1,570,000

3.กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล สายบ้านทมนางาม ม.1 ไป บ้านหนองกงุ ต.เขาสวนกวาง                  18,000,000                  18,000,000                 36,000,000

4.โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยธาตุโพนทอง ชมุชนโพนทอง ต.หนองนาค า อ.เมอืง จ.อดุรธานี                              -                      6,966,300                  6,966,300

5.โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาทราย 2 ชมุชนนาทราย 2 ต.หนองบัว อ.เมอืง จ.อดุรธานี                              -                      7,010,000                  7,010,000

6.กอ่สร้างอาคารแสดงสินค้า และจ าหน่ายสินค้าผลิตภณัฑ์ชมุชนและท้องถิ่น                              -                      8,000,000                  8,000,000

7.กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อด.2004 มติรภาพ-ทุ่งแร่ (กม.0+000-2+475) ม.8 ต.หมมูน่ อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี                              -                    15,000,000                 15,000,000

8.กอ่สร้างวางท่อระบายน้ าสองขา้งทางสาย อด.2004 มติรภาพ-ทุ่งแร่ (กม.0+000-2+475) ม.8 ต.หมมูน่ อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี                              -                    22,000,000                 22,000,000

9.กอ่สร้างรางระบาย ค.ส.ล. ถนน สาย 210 (ส่ีแยกวทิยาลัยพละ-ส่ีแยกบ้านเล่ือม)  ม.82ต.บ้านเล่ือม อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี                              -                    10,000,000                 10,000,000

10.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place Recycling) สาย บ้านนาโฮง-บ้านโพธิท์่าเมอืง 

อ าเภอบ้านดุง จงัหวดัอดุรธานี

                 12,260,000                              -   
                12,260,000

11.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place Recycling) สาย บ้านเมอืงไพร-บ้านดงเยน็ 

อ าเภอบ้านดุง จงัหวดัอดุรธานี

                 14,226,000                              -   
                14,226,000

12.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place Recycling)  สาย บ้านภดิูน-บ้านมว่ง อ าเภอ

บ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี

                 13,496,000                              -   
                13,496,000

13.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place Recycling)  สาย บ้านเจริญสุข-บ้านดงหวาย 

อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี

                 13,559,000                              -   
                13,559,000

14.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place Recycling)  สาย บ้านเพ็ญ-บ้านสินเจริญ 

อ าเภอเพ็ญ จงัหวดัอดุรธานี

                 13,982,000                              -   
                13,982,000

15.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place Recycling) สาย บ้านโคกกอ่ง-บ้านหินโงม 

อ าเภอสร้างคอม จงัหวดัอดุรธานี

                 13,967,000                              -   
                13,967,000

16.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place Recycling) สาย บ้านหนองนาค า-บ้านสาม

พร้าว อ าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี

                 13,541,000                              -   
                13,541,000

17.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place Recycling) สาย บ้านโกย่-บ้านหนองตะไก ้

อ าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี

                 15,072,000                              -   
                15,072,000

18.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place Recycling) สาย แยกทางหลวง 2023-บ้านนา

ตาด อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี

                 12,200,000                              -   
                12,200,000

สรุปงบหน้าโครงการของกระทรวง กรม ตามแผนพัฒนาจงัหวดั 2561

จ านวนโครงการ

จงัหวดัอุดรธานี

(โครงการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน)

ล าดบั โครงการตามแผนพัฒนาจงัหวดั
  งบประมาณ



 งบด าเนินงาน  งบลงทุน   รวม
จ านวนโครงการล าดบั โครงการตามแผนพัฒนาจงัหวดั

  งบประมาณ

19.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place Recycling) สาย บ้านดงผักเทียม-บ้านเชยีงดา 

อ าเภอสร้างคอม จงัหวดัอดุรธานี

                 13,857,000                              -   
                13,857,000

20.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place Recycling) สายแยกทางหลวง 2315-บ้านอบูมงุ

 อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี

                 13,312,000                              -   
                13,312,000

21.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place Recycling)  สายบ้านโนนสวรรค์-บ้านอุ่มจาน 

อ าเภอประจกัษ์ศิลปาคม จงัหวดัอดุรธานี

                 13,659,000                              -   
                13,659,000

22.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place Recycling)  สาย บ้านโนนสะอาด-บ้านหนองโก

 อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี

                 13,659,000                              -   
                13,659,000

23.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place Recycling)  สาย บ้านท่าเปลือย อ าเภอกมุภวา

ปี-บ้านโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี

                 10,582,000                              -   
                10,582,000

24.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place Recycling)  สาย บ้านผักกาดยา่-บ้านสร้างกอ่ 

อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี

                 13,806,000                              -   
                13,806,000

25.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place Recycling)   สาย บ้านนากวา้ง-แยกทางหลวง 

2021 อ าเภอเมอืงจงัหวดัอดุรธานี

                 13,662,000                              -   
                13,662,000

26.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place Recycling)   สาย บ้านดอนหาด-บ้านบ่อโคลน 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี

                 13,562,000                              -   
                13,562,000

27.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place Recycling) สาย บ้านทุ่งแร่-บ้านหนองตอ 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี

                 13,435,000                              -   
                13,435,000

28.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อมระหวา่งบ้านข้าวสาร ม.4  เชื่อมต่อระหวา่งบ้านหินต้ัง ม.5  ต.ข้าวสาร                                  -                          3,500,000                  3,500,000

29.โครงการพฒันาตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า  OTOP                                  -                            500,000                     500,000

30.โครงการปรับผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอน  กรีตถนนลุมพลีวนั  บ.ถ่อน  ม.2 ต.บ้านผือ                                  -                          2,008,000                  2,008,000

2 ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดบัมาตรฐานการผลติสนิค้าเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์ 11                            -                   59,060,000                 59,060,000

1. โครงการขดุลอกอา่งเกบ็น้ าห้วยเหว บ้านนาล้อมน้อยหมู่ที่ 6                              -                    10,340,000                 10,340,000

2. โครงการขดุลอกฝาย  บ้านเจริญสุข  หมู่ที่ 2                              -                    13,973,000                 13,973,000

3. โครงการกอ่สร้างหอถงัสูงประปา บ้านดงเยน็พัฒนา                              -                        450,000                     450,000

4. ขดุลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน(์สระคึกฤทธิ)์                              -                      1,900,000                  1,900,000

5. โครงการขดุลอกสระห้วยหินเส่ือ บ้านค าแหน หมู่ที่ 8                              -                      1,770,000                  1,770,000

6.โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น บ้านนาล้อม  หมู่ที่ 5 และบ้านนาล้อมน้อย หมู่ที่ 6                              -                      1,067,000                  1,067,000

7.โครงการขดุลอกหนองจเุล็บ บ้านดอนตาล ม. 7                              -                    10,000,000                 10,000,000

8.โครงการกอ่สร้างผนังกั้นน้ าล าห้วยเสียว                              -                      2,560,000                  2,560,000

9.โครงการแก้มลิงบ้านหนองกอง ม.2 ต.บ้านค้อ(วงัเลิง)                                  -                        10,000,000                 10,000,000



 งบด าเนินงาน  งบลงทุน   รวม
จ านวนโครงการล าดบั โครงการตามแผนพัฒนาจงัหวดั

  งบประมาณ

10.โครงการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรประจ าต าบลเมืองพาน                                  -                          5,000,000                  5,000,000

11.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นเพื่อการเกษตร    ล าห้วยซีด  ม.1  ต.บ้านค้อ                                  -                          2,000,000                  2,000,000

3 ยทุธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพชีวติเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสงัคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

วฒันธรรม

3                            -                    8,500,000
                 8,500,000

1. โครงการพฒันาศักยภาพและขยายผลหมู่บ้านพอเพยีง                                  -                            500,000                     500,000

2. โครงการขุดลอกและปรับปรุงภมูิทัศน์      หนองหลวง  ม.1  ต.เมืองพาน                                  -                          5,000,000                  5,000,000

3. โครงการบูรณาการปฏสัิงขรวดัหงษาวดี      ม.10 ต.หายโศก                                  -                          3,000,000                  3,000,000

4 ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณีท้องถ่ิน 10                            -                   41,300,000                 41,300,000

 1. โครงการจดัท าส่ือมลัติมเีดีย  ส่ิงพิมพ์และป้ายส่ือความหมายโบราณสถาน 3,500,000                                    3,500,000

 2. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภยัแกน่ักท่องเที่ยว 12,000,000                                 12,000,000

 3. โครงการจดัประชมุทางวชิาการระดับนานาชาติ 3,000,000                                    3,000,000

 4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงภมูทิัศน์กลุ่มใบเสมาวดัโนนศิลาอาสน์วราราม 5,000,000                                    5,000,000

 5. โครงการกอ่สร้างศูนยจ์ าหน่ายสินค้าท้องถิ่นและจดัการระบบขนส่งเชื่อมโยงเขา้สู่อทุยานประวติัศาสตร์ภพูระบาท                    1,000,000                  1,000,000

 6. โครงการเชื่อมโยงแหล่งมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวในจงัหวดัอดุรธานี                    8,000,000                  8,000,000

 7. โครงการจดักจิกรรมทางวฒันธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในอทุยานประวติัศาสตร์    ภพูระบาท                    2,000,000                  2,000,000

 8. โครงการตลาดวฒันธรรม                      800,000                     800,000

 9. โครงการสืบสานการดนตรีและภาษาชมรม   ไทยพวน 5,000,000                                    5,000,000

 10 โครงการผลิตผ้าพื้นเมอืงชมรมไทยพวน                    1,000,000                  1,000,000

5 ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนื 3                 11,318,350                 30,000,000                 41,318,350

1.ส่งเสริมและพัฒนาสู่เมอืงต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ า                  11,318,350                 11,318,350

2.โครงการกอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ าล าห้วยโมง บริเวณสถานีสูบน้ า                              -                    10,000,000                 10,000,000

3.โครงการกอ่สร้างเขื่อนกกัเกบ็น้ าล าห้วยน้ าฟ้าตอนบน                              -                    20,000,000                 20,000,000

6 ยทุธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวติ ทรัพยส์นิของประชาชน 3                            -                   41,000,000                 41,000,000

1. โครงการขยายเขตถนน  4 ชอ่งจราจร  พร้อมไฟฟ้าส่องสวา่งและสัญญาณไฟจราจรต่างๆ                              -                    20,000,000                 20,000,000

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสาย   วดัถ้ าพระ                              -                    20,000,000                 20,000,000

3. โครงการฝึกอบรมชดุรักษาความปลอดภยัหมู่บ้าน  (ชรบ.)  ต.หายโศก                              -                      1,000,000                  1,000,000

60               286,940,350               288,629,300               575,569,650รวมทั้งสิ้น



 งบด าเนินงาน  งบลงทุน   รวม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื

อดุรธานี 1.กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล 

สายบ้านทมนางาม ม.1 ถงึบ้านมว่งดง 

ต าบลโคกกลาง

        15,000,000        15,000,000        15,000,000  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ขอ้ (1.3.2) กอ่สร้างถนนลาดยาง อบต.ทมนางาม

อดุรธานี 2.กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล 

สายบ้านทมป่าขา่ ม.2ถงึบ้านเหล่าหมาก

จนัทน์ ต.ท่าล่ี

            785,000            785,000            785,000  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ขอ้ (1.3.2) กอ่สร้างถนนลาดยาง อบต.ทมนางาม

อดุรธานี 3.กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล 

สายบ้านทมนางาม ม.1 ไป บ้านหนองกงุ ต.

เขาสวนกวาง

        18,000,000        18,000,000        18,000,000  ยทุธศาสตร์ที่ 1 ขอ้ (1.3.2) กอ่สร้างถนนลาดยาง อบต.ทมนางาม

อดุรธานี 4.โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยธาตุโพนทอง ชมุชนโพนทอง ต.หนอง

นาค า อ.เมอืง จ.อดุรธานี

         6,966,300          6,966,300  ประเด็นที่ 2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉล่ีย 0.20 

เมตร กวา้ง 8.00 เมตร 8.50เมตร ยาว 1,134 

เมตร หรือมพีื้นผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 9,432.75 

ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร  ไหล่ทางเดิม

ทต. หนองบัว /

อดุรธานี 5.โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยนาทราย 2 ชมุชนนาทราย 2 ต.หนอง

บัว อ.เมอืง จ.อดุรธานี

         7,010,000          7,010,000  ประเด็นที่ 2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉล่ีย 0.20 

เมตร กวา้ง 7.00 เมตร ยาว 1,440 เมตร หรือมี

พื้นผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 10,108 ตารางเมตร 

พร้อมตีเส้นจราจร  ไหล่ทางเดิม

ทต. หนองบัว /

อดุรธานี 6.กอ่สร้างอาคารแสดงสินค้า และจ าหน่าย

สินค้าผลิตภณัฑ์ชมุชนและท้องถิ่น

         8,000,000          8,000,000  ประเด็นที่ 2 กอ่สร้างอาคารแสดงและจ าหน่ายสินค้าผลิตภณัฑ์

ชมุชน

กองสวสัดิการสังคม 

เทศบาลเมอืงหนองส าโรง

/ / /

อดุรธานี 7.กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อด.

2004 มติรภาพ-ทุ่งแร่ (กม.0+000-2+475)

 ม.8 ต.หมมูน่ อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี

       15,000,000        15,000,000  ประเด็นที่ 2 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 9.00 ม. ยาว 

2,475.00 ม. ความหนาเฉล่ีย 0.15 ม. ตามแบบ

แปลน ทม.หนองส าโรง

กองชา่ง  เทศบาลเมอืง

หนองส าโรง

/ / /

แบบ จ.3

แบบสรุปโครงการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามแผนพัฒนาจงัหวดั

และแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีจงัหวดัอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จงัหวดัอุดรธานี

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันดว้ยเทคโนโลยทีี่ทันสมัยและเป็นสากล

จงัหวดั ล าดบัความส าคัญ

ของโครงการ

 ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดั  งบประมาณ กิจกรรมส าคัญของโครงการโครงการตามแผนพัฒนาจงัหวดั ความสอดคลอ้งกับวสิยัทัศน์

ประเทศไทย

หน่วยด าเนินการ



 งบด าเนินงาน  งบลงทุน   รวม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื

จงัหวดั ล าดบัความส าคัญ

ของโครงการ

 ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดั  งบประมาณ กิจกรรมส าคัญของโครงการโครงการตามแผนพัฒนาจงัหวดั ความสอดคลอ้งกับวสิยัทัศน์

ประเทศไทย

หน่วยด าเนินการ

อดุรธานี 8.กอ่สร้างวางท่อระบายน้ าสองขา้งทางสาย

 อด.2004 มติรภาพ-ทุ่งแร่ (กม.

0+000-2+475) ม.8 ต.หมมูน่ อ.เมอืง

อดุรธานี จ.อดุรธานี

       22,000,000        22,000,000  ประเด็นที่ 2 กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า คอร. ขนาด dia 1.00 

ม. พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป และขยายผิวจราจร ค.

ส.ล.ตามแบบแปลน ทม.หนองส าโรง

กองชา่ง  เทศบาลเมอืง

หนองส าโรง

/ / /

อดุรธานี 9.กอ่สร้างรางระบาย ค.ส.ล. ถนน สาย 210 

(ส่ีแยกวทิยาลัยพละ-ส่ีแยกบ้านเล่ือม)  ม.

82ต.บ้านเล่ือม อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี

       10,000,000        10,000,000  ประเด็นที่ 2 กอ่สร้างดาดคอนกรีตรางระบายน้ า กวา้ง 4.00 ม.

 ยาว 1,700.00 ม. ลึกเฉล่ีย 2.50 ม. ความหนา 7

 ซม.   ค.ส.ล. ตามแบบแปลน ทม.หนองส าโรง

กองชา่ง  เทศบาลเมอืง

หนองส าโรง

/ / /

อดุรธานี 10.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี

(Pavement in Place Recycling) สาย 

บ้านนาโฮง-บ้านโพธิท์่าเมอืง อ าเภอบ้านดุง 

จงัหวดัอดุรธานี

        12,260,000  -        12,260,000  ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place 

Recycling)  สาย บ้านนาโฮง-บ้านโพธิท์่าเมอืง 

อ าเภอบ้านดุง จงัหวดัอดุรธานี ขนาดผิวจราจร 

กวา้ง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางขา้งละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ 

เมตร ระยะทางด าเนินการ ๓+๐๐๐ กม หรือมี

พื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร

อบจ.อดุรธานี / / /

อดุรธานี 11.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี

(Pavement in Place Recycling) สาย 

บ้านเมอืงไพร-บ้านดงเยน็ อ าเภอบ้านดุง 

จงัหวดัอดุรธานี

        14,226,000  -        14,226,000  ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place 

Recycling) สาย บ้านเมอืงไพร-บ้านดงเยน็ 

อ าเภอบ้านดุง จงัหวดัอดุรธานี ขนาดผิวจราจร 

กวา้ง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางขา้งละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ 

เมตร ระยะทางด าเนินการ ๓+๐๐๐ กม หรือมี

พื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร

อบจ.อดุรธานี / / /

อดุรธานี 12.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี

(Pavement in Place Recycling)        

สาย บ้านภดิูน-บ้านมว่ง อ าเภอบ้านผือ 

จงัหวดัอดุรธานี

        13,496,000  -        13,496,000  ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place 

Recycling)  สาย บ้านภดิูน -บ้านมว่ง อ าเภอ

บ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี ขนาดผิวจราจร กวา้ง 

๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางขา้งละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร 

ระยะทางด าเนินการ ๓+๐๐๐ กม หรือมพีื้นที่

ด าเนินการไมน่้อยกวา่ ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร

อบจ.อดุรธานี / / /



 งบด าเนินงาน  งบลงทุน   รวม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื

จงัหวดั ล าดบัความส าคัญ

ของโครงการ

 ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดั  งบประมาณ กิจกรรมส าคัญของโครงการโครงการตามแผนพัฒนาจงัหวดั ความสอดคลอ้งกับวสิยัทัศน์

ประเทศไทย

หน่วยด าเนินการ

อดุรธานี 13.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี

(Pavement in Place Recycling)        

สาย บ้านเจริญสุข-บ้านดงหวาย อ าเภอบ้าน

ผือ จงัหวดัอดุรธานี

        13,559,000  -        13,559,000  ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place 

Recycling)สาย บ้านเจริญสุข -บ้านดงหวาย 

อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี ขนาดผิวจราจร 

กวา้ง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางขา้งละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ 

เมตร ระยะทางด าเนินการ ๓+๐๐๐ กม หรือมี

พื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร

อบจ.อดุรธานี / / /

อดุรธานี 14.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี

(Pavement in Place Recycling)  สาย 

บ้านเพ็ญ-บ้านสินเจริญ อ าเภอเพ็ญ จงัหวดั

อดุรธานี

        13,982,000  -        13,982,000  ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place 

Recycling)  สาย บ้านเพ็ญ-บ้านสินเจริญ อ าเภอ

เพ็ญ จงัหวดัอดุรธานี ขนาดผิวจราจร กวา้ง ๖.๐๐

 เมตร ไหล่ทางขา้งละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร 

ระยะทางด าเนินการ ๓+๐๐๐ กม หรือมพีื้นที่

ด าเนินการไมน่้อยกวา่ ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร

อบจ.อดุรธานี / / /

อดุรธานี 15.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี

(Pavement in Place Recycling) สาย 

บ้านโคกกอ่ง-บ้านหินโงม อ าเภอสร้างคอม 

จงัหวดัอดุรธานี

        13,967,000  -        13,967,000  ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place 

Recycling) สาย บ้านโคกกอ่ง-บ้านหินโงม 

อ าเภอสร้างคอม จงัหวดัอดุรธานี ขนาดผิวจราจร 

กวา้ง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางขา้งละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ 

เมตร ระยะทางด าเนินการ ๓+๐๐๐ กม หรือมี

พื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร

อบจ.อดุรธานี / / /

อดุรธานี 16.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี

(Pavement in Place Recycling) สาย 

บ้านหนองนาค า-บ้านสามพร้าว อ าเภอเมอืง

 จงัหวดัอดุรธานี

        13,541,000  -        13,541,000  ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place 

Recycling) สาย บ้านหนองนาค า-บ้านสามพร้าว

 อ าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี ขนาดผิวจราจร 

กวา้ง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางขา้งละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ 

เมตร ระยะทางด าเนินการ ๓+๐๐๐ กม หรือมี

พื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร

อบจ.อดุรธานี / / /



 งบด าเนินงาน  งบลงทุน   รวม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื

จงัหวดั ล าดบัความส าคัญ

ของโครงการ

 ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดั  งบประมาณ กิจกรรมส าคัญของโครงการโครงการตามแผนพัฒนาจงัหวดั ความสอดคลอ้งกับวสิยัทัศน์

ประเทศไทย

หน่วยด าเนินการ

อดุรธานี 17.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี

(Pavement in Place Recycling) สาย 

บ้านโกย่-บ้านหนองตะไก ้อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัอดุรธานี

        15,072,000  -        15,072,000  ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place 

Recycling) สาย บ้านโกย่-บ้านหนองตะไก ้อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัอดุรธานี ขนาดผิวจราจร กวา้ง ๖.๐๐

 เมตร ไหล่ทางขา้งละ ๐.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร 

ระยะทางด าเนินการ ๓+๐๐๐ กม หรือมพีื้นที่

ด าเนินการไมน่้อยกวา่ ๒๗,๐๐๐ ตารางเมตร

อบจ.อดุรธานี / / /

อดุรธานี 18.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี

(Pavement in Place Recycling) สาย 

แยกทางหลวง 2023-บ้านนาตาด อ าเภอวงั

สามหมอ จงัหวดัอดุรธานี

        12,200,000  -        12,200,000  ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place 

Recycling) สาย แยกทางหลวง ๒๐๒๓ -  บ้าน

นาตาด อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ขนาด

ผิวจราจร กวา้ง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ระยะทางด าเนินการ ๓+

๐๐๐ กม หรือมพีื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 

๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร

อบจ.อดุรธานี / / /

อดุรธานี 19.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี

(Pavement in Place Recycling) สาย 

บ้านดงผักเทียม-บ้านเชยีงดา อ าเภอสร้าง

คอม จงัหวดัอดุรธานี

        13,857,000  -        13,857,000  ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place 

Recycling) สาย บ้านดงผักเทียม-บ้านเชยีงดา 

อ าเภอสร้างคอม จงัหวดัอดุรธานี ขนาดผิวจราจร 

กวา้ง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางขา้งละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ 

เมตร ระยะทางด าเนินการ ๓+๐๐๐ กม หรือมี

พื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร

อบจ.อดุรธานี / / /

อดุรธานี 20.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี

(Pavement in Place Recycling) สาย

แยกทางหลวง 2315-บ้านอบูมงุ อ าเภอ

หนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี

        13,312,000  -        13,312,000  ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place 

Recycling) สายแยกทางหลวง ๒๓๑๕ - บ้านอบู

มงุ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี  ขนาดผิว

จราจร กวา้ง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางขา้งละ ๐.๐๐ -

 ๑.๐๐ เมตร ระยะทางด าเนินการ     ๓+๐๐๐ 

กม หรือมพีื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ ๒๔,๐๐๐ 

ตารางเมตร

อบจ.อดุรธานี / / /



 งบด าเนินงาน  งบลงทุน   รวม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื

จงัหวดั ล าดบัความส าคัญ

ของโครงการ

 ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดั  งบประมาณ กิจกรรมส าคัญของโครงการโครงการตามแผนพัฒนาจงัหวดั ความสอดคลอ้งกับวสิยัทัศน์

ประเทศไทย

หน่วยด าเนินการ

อดุรธานี 21.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี

(Pavement in Place Recycling)  สาย

บ้านโนนสวรรค์-บ้านอุ่มจาน อ าเภอ

ประจกัษ์ศิลปาคม จงัหวดัอดุรธานี

        13,659,000  -        13,659,000  ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place 

Recycling)  สายบ้านโนนสวรรค์-บ้านอุ่มจาน 

อ าเภอประจกัษ์ศิลปาคม จงัหวดัอดุรธานี ขนาด

ผิวจราจร กวา้ง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางขา้งละ 

๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ระยะทางด าเนินการ ๓+

๐๐๐ กม หรือมพีื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 

๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร

อบจ.อดุรธานี / / /

อดุรธานี 22.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี

(Pavement in Place Recycling)  สาย 

บ้านโนนสะอาด-บ้านหนองโก อ าเภอโนน

สะอาด จงัหวดัอดุรธานี

        13,659,000  -        13,659,000  ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place 

Recycling)  สาย บ้านโนนสะอาด-บ้านหนองโก 

อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี ขนาดผิว

จราจร กวา้ง ๖.๐๐ เมตร ไมม่ไีหล่ทาง ระยะทาง

ด าเนินการ ๓+๐๐๐ กม หรือมพีื้นที่ด าเนินการไม่

น้อยกวา่ ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร

อบจ.อดุรธานี / / /

อดุรธานี 23.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี

(Pavement in Place Recycling)  สาย 

บ้านท่าเปลือย อ าเภอกมุภวาปี-บ้านโนน

สะอาด อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี

        10,582,000  -        10,582,000  ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place 

Recycling)  สาย บ้านท่าเปลือย อ าเภอกมุภวา

ปี-บ้านโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดั

อดุรธานี ขนาดผิวจราจร กวา้ง ๖.๐๐ เมตร ไมม่ี

ไหล่ทาง ระยะทางด าเนินการ ๓+๐๐๐ กม หรือ

มพีื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร

อบจ.อดุรธานี / / /

อดุรธานี 24.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี

(Pavement in Place Recycling)  สาย 

บ้านผักกาดยา่-บ้านสร้างกอ่ อ าเภอกดุจบั 

จงัหวดัอดุรธานี

 ๑๓,๘๐๖,๐๐  -  ๑๓,๘๐๖,๐๐  ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place 

Recycling)  สาย บ้านผักกาดยา่-บ้านสร้างกอ่ 

อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ขนาดผิวจราจร 

กวา้ง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางขา้งละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ 

เมตร ระยะทางด าเนินการ ๓+๐๐๐ กม หรือมี

พื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร

อบจ.อดุรธานี / / /



 งบด าเนินงาน  งบลงทุน   รวม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื

จงัหวดั ล าดบัความส าคัญ

ของโครงการ

 ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดั  งบประมาณ กิจกรรมส าคัญของโครงการโครงการตามแผนพัฒนาจงัหวดั ความสอดคลอ้งกับวสิยัทัศน์

ประเทศไทย

หน่วยด าเนินการ

อดุรธานี 25.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี

(Pavement in Place Recycling)   สาย 

บ้านนากวา้ง-แยกทางหลวง 2021 อ าเภอ

เมอืงจงัหวดัอดุรธานี

        13,662,000  -        13,662,000  ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place 

Recycling)   สาย บ้านนากวา้ง-แยกทางหลวง 

2021 อ าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี ขนาดผิว

จราจร กวา้ง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางขา้งละ ๐.๐๐ -

 ๑.๐๐ เมตร ระยะทางด าเนินการ ๓+๐๐๐ กม 

หรือมพีื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ ๒๔,๐๐๐ 

ตารางเมตร

อบจ.อดุรธานี / / /

อดุรธานี 26.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี

(Pavement in Place Recycling)   สาย 

บ้านดอนหาด-บ้านบ่อโคลน อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัอดุรธานี

        13,562,000  -        13,562,000  ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place 

Recycling)   สาย บ้านดอนหาด-บ้านบ่อโคลน 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี ขนาดผิวจราจร กวา้ง

 ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางขา้งละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร

 ระยะทางด าเนินการ ๓+๐๐๐ กม หรือมพีื้นที่

ด าเนินการไมน่้อยกวา่ ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร

อบจ.อดุรธานี / / /

อดุรธานี 27.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี

(Pavement in Place Recycling) สาย 

บ้านทุ่งแร่-บ้านหนองตอ อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัอดุรธานี

        13,435,000  -        13,435,000  ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี(Pavement in Place 

Recycling) สาย บ้านทุ่งแร่-บ้านหนองตอ อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัอดุรธานี ขนาดผิวจราจร กวา้ง ๖.๐๐

 เมตร ไหล่ทางขา้งละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร 

ระยะทางด าเนินการ ๓+๐๐๐ กม หรือมพีื้นที่

ด าเนินการไมน่้อยกวา่ ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร

อบจ.อดุรธานี / / /

อุดรธานี 28.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อมระหวา่ง

บ้านข้าวสาร ม.4  เชื่อมต่อระหวา่งบ้านหินต้ัง 

ม.5  ต.ข้าวสาร

                       -               3,500,000             3,500,000  การพฒันาศักยภาพการค้าการ

ลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต อ าเภอบ้านผือ P

29.โครงการพฒันาตลาดและช่องทางการจัด

จ าหน่ายสินค้า  OTOP

                       -                 500,000               500,000  การพฒันาศักยภาพการค้าการ

ลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน

พฒันาตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า OTOP สนง.พฒันาชุมชน P

30.โครงการปรับผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอน

  กรีตถนนลุมพลีวนั  บ.ถ่อน  ม.2 ต.บ้านผือ

                       -               2,008,000             2,008,000  การพฒันาศักยภาพการค้าการ

ลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน

ปรับปรุงถนนลาดยาง ทต.บ้านผือ P

     261,816,000      108,769,300      336,800,300รวม 30 โครงการ



งบด าเนินงาน งบลงทุน   รวม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื

อดุรธานี 1. โครงการขดุลอกอา่งเกบ็น้้าห้วยเหว บ้านนา

ล้อมน้อยหมู่ที่ 6

                 -         10,340,000       10,340,000 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร

อตุสาหกรรม และยกระดับมาตรฐาน

การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัและ

เกษตร

ขดุลอกอา่งเกบ็น้้า ทต.ค้าบง

/

อดุรธานี 2. โครงการขดุลอกฝาย  บ้านเจริญสุข  หมู่ที่ 2                  -         13,973,000       13,973,000 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร

อตุสาหกรรม และยกระดับมาตรฐาน

การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัและ

เกษตร

ขดุลอกฝาย ทต.ค้าบง

/

อดุรธานี 3. โครงการกอ่สร้างหอถงัสูงประปา บ้านดง

เยน็พัฒนา

                 -             450,000           450,000 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร

อตุสาหกรรม และยกระดับมาตรฐาน

การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัและ

เกษตร

กอ่สร้างหอถงัสูง ทต.ค้าบง

/

อดุรธานี 4. ขดุลอกสระน้้าสาธารณะประโยชน(์สระคึก

ฤทธิ)์

                 -   1,900,000 1,900,000 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร

อตุสาหกรรม และยกระดับมาตรฐาน

การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัและ

เกษตร

ขดุลอกสระคึกฤทธิบ์้านเมก็ หมู่

 7กวา้ง 80 ม ยาว 120มี

ปริมาตรขดุดินไมน่้อยกวา่ 

41,140ลูกบาศกเ์มตร

อบจ อดุรธานีและหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวขอ้ง

 /

อดุรธานี 5. โครงการขดุลอกสระห้วยหินเส่ือ บ้านค้า

แหน หมู่ที่ 8

                 -           1,770,000         1,770,000 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร

อตุสาหกรรม และยกระดับมาตรฐาน

การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัและ

เกษตร

ขดุลอกสระห้วยหินเส่ือ ทต.ค้าบง

/

กิจกรรมส าคัญของโครงการ หน่วยด าเนินการ ความสอดคลอ้งกับวสิยัทัศน์

ประเทศไทย

แบบ จ.3

แบบสรุปโครงการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามแผนพัฒนาจงัหวดั

และแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีจงัหวดัอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จงัหวดัอุดรธานี

ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดบัมาตรฐานการผลติสนิค้าเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์

จงัหวดั  งบประมาณล าดบัความส าคัญ

ของโครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจงัหวดั ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดั



งบด าเนินงาน งบลงทุน   รวม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื

กิจกรรมส าคัญของโครงการ หน่วยด าเนินการ ความสอดคลอ้งกับวสิยัทัศน์

ประเทศไทย

จงัหวดั  งบประมาณล าดบัความส าคัญ

ของโครงการ

โครงการตามแผนพัฒนาจงัหวดั ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดั

อดุรธานี 6.โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น บ้านนาล้อม  

หมู่ที่ 5 และบ้านนาล้อมน้อย หมู่ที่ 6

                 -           1,067,000         1,067,000 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร

อตุสาหกรรม และยกระดับมาตรฐาน

การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัและ

เกษตร

กอ่สร้างฝายน้้าล้น ทต.ค้าบง

/

อดุรธานี 7.โครงการขดุลอกหนองจเุล็บ บ้านดอนตาล ม.

 7

                 -         10,000,000       10,000,000 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร

อตุสาหกรรม และยกระดับมาตรฐาน

การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัและ

เกษตร

ขดุลอกตามแบบ อบต.โนนทอง

/

8.โครงการกอ่สร้างผนังกั้นน้้าล้าห้วยเสียว                  -           2,560,000         2,560,000 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร

อตุสาหกรรม และยกระดับมาตรฐาน

การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัและ

เกษตร

กอ่สร้างผนัง  คสล. ล้าห้วยเสียว

 ผนังสูง, กวา้ง,ตามสภาพ พื้นที่

 ยาว 1,๐๐๐ ม.

กรมโยธาธกิาร(ทต.บ้านผือ)

/

อุดรธานี 9.โครงการแก้มลิงบ้านหนองกอง ม.2 ต.บ้านค้อ

(วงัเลิง)

0 10,000,000 10,000,000 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร

อตุสาหกรรม และยกระดับมาตรฐาน

การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัและ

เกษตร

ขุดลอกแก้มลิง ทรัพยากรน้้าภาค 3 ü

10.โครงการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรประจ้าต้าบล

เมืองพาน

0 5,000,000 5,000,000 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร

อตุสาหกรรม และยกระดับมาตรฐาน

การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัและ

เกษตร

ก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น

ü

11.โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นเพื่อการเกษตร    

ล้าห้วยซีด  ม.1  ต.บ้านค้อ

0 2,000,000 2,000,000 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร

อตุสาหกรรม และยกระดับมาตรฐาน

การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัและ

เกษตร

ก่อสร้างฝายน้้าล้น อ้าเภอบ้านผือ ü

                 -         59,060,000       59,060,000รวม 11 โครงการ



งบด าเนินงาน งบลงทุน   รวม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื

อุดรธานี 1 โครงการพฒันาศักยภาพและขยายผล

หมู่บ้านพอเพยีง

0 500,000 500,000 การยกระดับคุณภาพชีวติเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อม 

รับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวฒันธรรม

พฒันาศักยภาพและ

ขยายผลหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพยีง

สนง.พฒันาชุมชน P

2 โครงการขุดลอกและปรับปรุงภมูิทัศน์      

หนองหลวง  ม.1  ต.เมืองพาน

0 5,000,000 5,000,000 การยกระดับคุณภาพชีวติเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อม 

รับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวฒันธรรม

ขุดลอกและปรับปรุงภมูิ

ทัศน์หนองหลวง

กรมทรัพยากรน้้า ภาค

 3

P

3 โครงการบูรณาการปฏสัิงขรวดัหงษาวดี     

 ม.10 ต.หายโศก

0 3,000,000 3,000,000 การยกระดับคุณภาพชีวติเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อม 

รับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวฒันธรรมในการแข่งขัน

ปรับปรุงถนนลาดยาง อ้าเภอบ้านผือ P

                    -        8,500,000      8,500,000

แบบ จ.3

แบบสรุปโครงการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามแผนพัฒนาจงัหวดั

และแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีจงัหวดัอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จงัหวดัอุดรธานี

ยทุธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพชีวติเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสงัคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม

จงัหวดั
ล าดบัความส าคัญ

ของโครงการ
โครงการตามแผนพัฒนาจงัหวดั ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดั

 งบประมาณ กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ
หน่วยด าเนินการ

ความสอดคลอ้งกับวสิยัทัศน์ประเทศไทย

รวม 3 โครงการ



งบด าเนินงาน งบลงทุน   รวม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื

อดุรธานี 1  โครงการจดัท าส่ือมลัติมเีดีย  ส่ิงพิมพ์และ

ป้ายส่ือความหมายโบราณสถาน

3,500,000       3,500,000        การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์  การ
บริการ  และ  การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

จดัท าส่ือมลัติมเีดีย ส่ิงพิมพ์ ป้ายชื่อ กรมศิลปากร P

2  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อรักษา

ความปลอดภยัแกน่ักท่องเที่ยว

12,000,000      12,000,000       การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์  การ
บริการ  และ  การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

ติดต้ังกล้องวงจรปิด กรมศิลปากร P

3

 โครงการจดัประชมุทางวชิาการระดับ

นานาชาติ

3,000,000       3,000,000        การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์  การ
บริการ  และ  การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

จดัประชมุวชิาการนานาชาติ กรมศิลปากร P

4  โครงการพัฒนาและปรับปรุงภมูทิัศน์กลุ่ม

ใบเสมาวดัโนนศิลาอาสน์วราราม

5,000,000       5,000,000        การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์  การ
บริการ  และ  การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

พัฒนาและปรับปรุงภมูทิัศน์กลุ่มใบเสมา กรมศิลปากร P

อดุรธานี 5  โครงการกอ่สร้างศูนยจ์ าหน่ายสินค้า

ท้องถิ่นและจดัการระบบขนส่งเชื่อมโยงเขา้

สู่อทุยานประวติัศาสตร์ภพูระบาท

       1,000,000        1,000,000 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์  การ

บริการ และ   การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม

ประเพณีท้องถิ่น

กอ่สร้างศูนยจ์ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดั

P

6  โครงการเชื่อมโยงแหล่งมรดกโลกและ

แหล่งท่องเที่ยวในจงัหวดัอดุรธานี

       8,000,000        8,000,000 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์  การ

บริการ  และ   การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม

ประเพณีท้องถิ่น

เชื่อมโยงแหล่งมรดกโลกและแหล่ง

ท่องเที่ยวในจงัหวดัอดุรธานี

อ าเภอบ้านผือ P

7  โครงการจดักจิกรรมทางวฒันธรรมเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในอทุยาน

ประวติัศาสตร์    ภพูระบาท

       2,000,000        2,000,000 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์  การ

บริการ  และ   การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม

ประเพณีท้องถิ่น

ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในอทุยาน

ประวติัศาสตร์    ภพูระบาท

อ าเภอบ้านผือ P

8  โครงการตลาดวฒันธรรม           800,000           800,000 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์  การ

บริการ  และ  การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม

ประเพณีท้องถิ่น

จดัตลาดนัดวฒันธรรม อ าเภอบ้านผือ P

อดุรธานี

9

 โครงการสืบสานการดนตรีและภาษาชมรม 

  ไทยพวน

5,000,000       5,000,000        การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์  การ
บริการ  และ  การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

สืบสานการดนตรีและภาษาชมรมไทยพวน อ าเภอบ้านผือ P

ล าดบัความส าคัญ

ของโครงการ
โครงการตามแผนพัฒนาจงัหวดั ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดั

แบบสรุปโครงการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามแผนพัฒนาจงัหวดั

และแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีจงัหวดัอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จงัหวดัอุดรธานี

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณีท้องถ่ิน

 งบประมาณ

จงัหวดั

กิจกรรมส าคัญของโครงการ

หน่วยด าเนินการ

ความสอดคลอ้งกับวสิยัทัศน์

ประเทศไทย



งบด าเนินงาน งบลงทุน   รวม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื

ล าดบัความส าคัญ

ของโครงการ
โครงการตามแผนพัฒนาจงัหวดั ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดั

 งบประมาณ

จงัหวดั

กิจกรรมส าคัญของโครงการ

หน่วยด าเนินการ

ความสอดคลอ้งกับวสิยัทัศน์

ประเทศไทย

10  โครงการผลิตผ้าพื้นเมอืงชมรมไทยพวน        1,000,000        1,000,000  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์  การ

บริการ  และ  การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม

ประเพณีท้องถิ่น

การผลิตผ้าพื้นเมอืงชมรมไทยพวน อ าเภอบ้านผือ P

41,300,000 41,300,000รวม 10 โครงการ



งบด าเนินงาน งบลงทุน   รวม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื

อดุรธานี 1.ส่งเสริมและพัฒนาสู่เมอืงต้นแบบสังคม

คาร์บอนต ่า

     11,318,350      11,318,350 การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ งแวดล้อมเพื อใชป้ระโยชน์

อยา่งยั งยนื

1. อบรมประชาชน

ครัวเรือนต้นแบบ

2. ติดต้ังบ่อขยะอนิทรีย์

3. จดัต้ังศูนยก์าร

เรียนรู้การจดัการ

สิ งแวดล้อม

4. กอ่สร้างศูนยส์าธติ

และจ่าหน่ายสินค้า

5. ประชาสัมพันธ์

โครงการ/กจิกรรม

กองสาธารณสุขและ

สิ งแวดล้อม เทศบาล

เมอืงหนองส่าโรง

  

อดุรธานี . 2.โครงการกอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้่าล่าห้วยโมง

 บริเวณสถานีสูบน้่า

                 -        10,000,000      10,000,000 การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ งแวดล้อมเพื อใชป้ระโยชน์

อยา่งยั งยนื

กอ่สร้างฝาย อบจ./ชป.ปค./สถ. ü

. 3.โครงการกอ่สร้างเขื อนกกัเกบ็น้่าล่าห้วย

น้่าฟ้าตอนบน

                 -        20,000,000      20,000,000 การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ งแวดล้อมเพื อใชป้ระโยชน์

อยา่งยั งยนื

กอ่สร้างเขื อนกกัเกบ็

น้่าล่าห้วยน้่าฟ้า

อบจ./ชป.ปค./สถ. ü

11,318,350    30,000,000    41,318,350    

แบบ จ.3

แบบสรุปโครงการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามแผนพัฒนาจงัหวดั

และแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีจงัหวดัอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จงัหวดัอุดรธานี

ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพ่ือใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนื

จงัหวดั
ล าดบัความส าคัญ

ของโครงการ
โครงการตามแผนพัฒนาจงัหวดั ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดั

 งบประมาณ
กิจกรรมส าคัญของ

โครงการ
หน่วยด าเนินการ

รวม 3 โครงการ

ความสอดคลอ้งกับวสิยัทัศน์ประเทศไทย



งบด าเนินงาน งบลงทุน   รวม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื

อดุรธานี 1 โครงการขยายเขตถนน  4 ชอ่งจราจร  พร้อม

ไฟฟ้าส่องสวา่งและสัญญาณไฟจราจรต่างๆ

0 20,000,000 20,000,000   การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภยั

ในชวีติ ทรัพยสิ์นของประชาชน

ขยายเขตถนน 4 ชอ่งจราจร พร้อมไฟฟ้า

ส่งอสวา่งและสัญญาณไฟจราจร

กรมทางหลวง ü

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสาย  

 วดัถ ้าพระ

0 20,000,000 20,000,000   การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภยั

ในชวีติ ทรัพยสิ์นของประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร การไฟฟ้า ü

3 โครงการฝึกอบรมชดุรักษาความปลอดภยั

หมู่บ้าน  (ชรบ.)  ต.หายโศก

0 1,000,000 1,000,000   การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภยั

ในชวีติ ทรัพยสิ์นของประชาชน

จดัอบรมชดุรักษาความปลอดภยัหมู่บ้าน 

(ชรบ.)

อ้าเภอบ้านผือ ü

0 41,000,000 41,000,000

ความสอดคลอ้งกับวสิยัทัศน์

ประเทศไทย

แบบ จ.3

แบบสรุปโครงการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามแผนพัฒนาจงัหวดั

และแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีจงัหวดัอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จงัหวดัอุดรธานี

ยทุธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวติ ทรัพยส์นิของประชาชน

จงัหวดั โครงการตามแผนพัฒนาจงัหวดั ประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดั กิจกรรมส าคัญของโครงการ หน่วยด าเนินการ

รวม

ล าดบั

ความส าคัญ

ของโครงการ

 งบประมาณ


