
 
 
 

 
 
 
    

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

จงัหวดัอดุรธาน ี
 

 

 

กลุม่งานยทุธศาสตร์และข้อมลูเพื่อการพฒันาจงัหวดั 

ส านกังานจงัหวดัอดุรธานี 

E-mail : stgudon@gmail.com 



 

สารบัญ 

หน้า 

วิสัยทัศน์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ จ.2 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุดรธานี 

สรุปแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรมเพื่อก าเนินการ 

ให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวัด แบบ จ.3.1 

สรุปแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญ แบบ จ.3.2 

สรุปแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ต้องการชี้เป้าให้กระทรวง/กรม  
ด าเนินการและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญแบบ จ.3.3 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติราชการปะจ าปีของจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2562 

 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

  วิสัยทัศน์  “เมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
 พันธกิจ : 1.พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกปัจจัยพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง และการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการและแรงงานเพ่ือเพ่ิม ขีดความสามารถ

ในการแข่งขันการค้า การลงทุน      
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2.พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญและยกระดับมาตรฐานการท าการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
3.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเสริมสร้างขีดความสามารถ   ในการพัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเลื่อมล้ าโดยใช้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4.ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือ  สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวของอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง     
5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ า การจัดการขยะ/น้ าเสียเพ่ือการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน  
6. เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการท างานกันทุกภาคส่วนตามค่านิยม  UDON TEAM  

  เป้าหมายรวม : เพ่ือสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจใหเ้ติบโตอย่างสมดุลควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสงัคม ความมั่นคงปลอดภยั และการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
     ตัวช้ีวัด : ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ GPP จังหวัด เฉลี่ย ๕ ปี ย้อนหลังต่อปี 
   ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5  
 
 
 
 



 

  แนวทางการพัฒนา 
    ล าดับที่ 1: การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด : 1.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
2.จ านวนธุรกิจที่ได้รับการยกระดับตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
3.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านค้าปลีกค้าส่งและการลงทุนในพ้ืนที่ 
4.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ 

แนวทางการพัฒนา : 1.ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2.ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย อุดรธานี 4.0 
3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการบริการ 
4.สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือให้แข่งขันได้ 

ล าดับที่ 2 : การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด : 1.ร้อยละของจ านวนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้มีการน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการวางแผนการผลิตและการพัฒนา
ภาคเกษตร(ร้อยละ 80) 

2.จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชนจ์ากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดินและน้ า (15,750 ไร่) 
3.จ านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภยั/เกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 10) 
4.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5) 
5.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าและรายได้ของเกษตรกร 

    (1) มูลค่าเกษตรเพ่ิมขึ้น 5 %   
    (2)รายได้ของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น 10 % 
 
 



แนวทางการพัฒนา : 1.ขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร 
3.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
4.ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 

ล าดับที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้มแข็งด้านร่างกายและจิตใจ มีขีดความสามรถด้านการแข่งขันและมี คุณภาพชีวิตที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เป้าหมายและตัวชี้วัด : 1.ร้อยละที่ลดลงของจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
2.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย 
4.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของนักเรียนที่ได้รับการแนะแนวอาชีพ 
5.ร้อยละของจ านวนแรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงาน 
6.ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต 
7.ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจน 
8.ค่า Gini Index ลดลง 
9.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม 
10.ค่าคะแนนที่เพ่ิมขึ้นด้านคุณภาพการบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิตของจังหวัด 

แนวทางการพัฒนา : 1.ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 
2.พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
3.ลดความเลื่อมล้ าด้านสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 

 
 
 



ล าดับที่ 4 : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง (GMS MICE & Tourism City) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมปริมาณและมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานของการบริหารจัดการอย่างเป็นเลิศร่วมกัน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด : 1.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ 
2.จ านวนคลัสเตอร์ธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ การท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
3.จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว 
4.ร้อยละของความพึงพอใจของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก และสถานที่จัดงาน 

แนวทางการพัฒนา : 1.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ 
2.สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า และบริการ 
3.พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว 
4.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการบริหารจดัการอุตสาหกรรมไมซ ์และการท่องเที่ยว 

ล าดับที่ 5  : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยังยืน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ ดีให้กับประชาชน   

เป้าหมายและตัวชี้วัด :1.จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงสภาพเดิมไม่น้อยกว่า 719,357 ไร่ 
2.จ านวนของแหล่งน้ าที่ได้รับการฟ้ืนฟู                            
3.ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของขยะที่ถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์ 
4.ปริมาณขยะ/น้ าเสียที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมข้ึน 
5.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของเครือข่ายที่ได้รับการข้ึนทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมี การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา : 1.ปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ป่า) 
2.พัฒนาแหล่งน้ าและน าไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 
3.ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
4.พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 



ล าดับที่ 6:  การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีความสงบเรียบร้อย และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด : 1.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของแกนน าการเสริมสร้างการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
2.จ านวนผู้ค้าท่ีถูกจับกุมด าเนินคดี 
3.จ านวนที่ลดลงของผู้เสพ/ผู้ติด 
4.จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของสถานบันเทิง/หอพัก/สถานที่บริการที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
5.ร้อยละที่ลดลงของคดีอาญา ๔ กลุ่ม 
6.ร้อยละที่ลดลงของจ านวนครั้งของสาธารณภัยและจ านวนผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัยและ อุบัติเหตุ 

แนวทางการพัฒนา :   1.ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นพระประมุข 
2.ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3.รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

 
ค่านิยม : UDON TEAM 

U : Unity : มีเอกภาพ 
D : Development : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
O :Openmind : เปิดใจให้บริการ 
N : Network : สานเครือข่ายการมีส่วนรวมของประชาชน 
T :Tranparency : มีความโปร่งใส 
E : Excellence : เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
A : Accountability : มีความรับผิดชอบ 
M : Morality : มีศีลธรรม 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ จ.2 

 

 

 

 

 

 

 



จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท)

ประเด็นการพัฒนาที1่ : การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถ ในการแขงขันในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

4          207,626,100 43         554,290,790 38           581,202,800 0 0 85 1,343,119,690      

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การสงเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม 

ยกระดับมาตรฐาน การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย

4          401,247,240 0                       -   12             68,605,200 0 0 16 469,852,440        

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งให

สังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

4          137,783,950 2             3,141,720 3             29,380,000 0 0 9 170,305,670        

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซและการ

ทองเที่ยว โดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานที่ตั้งเพื่อสรางความเปนเมือง

ศูนยกลางไมซของอนุภูมิภาค ลุมน้ําโขง (GMS MICE & Tourism City)

4          115,346,500 5           60,652,000 7           167,900,000 0 0 16 343,898,500        

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อ

การใชประโยชนอยางยังยืน

4            30,356,000 1         102,432,165 9             33,550,000 0 0 14 166,338,165        

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสินของประชาชน

4            64,476,800 0                       -   7             13,000,000 0 0 11 77,476,800          

รวมประเด็นการพัฒนาทั้ง6 ดาน 24 956,836,590 51 720,516,675 76 893,638,000 0 0 151 2,570,991,265

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดอุดรธานี 1            10,000,000 0 0 1 10,000,000          

25        966,836,590 51        720,516,675 76          893,638,000 0 0 152     2,580,991,265รวมทั้งสิ้น

จังหวัด กระทรวง กรม อปท.ประเด็นการพัฒนา รวมทั้งสิ้น

แหลงงบประมาณ

แบบ จ.2

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(จังหวัดอุดรธานี )

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองนาอยู ศูนยกลางการคาการลงทุนอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 ของจังหวัดอุดรานี

เอกชน



 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกตามประเด็นการพัฒนา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

85,883,300        1,257,236,390    1,343,119,690      

1. โครงการของจังหวัด (4) 69,075,300        138,550,800       207,626,100        

1.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.1.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความ
สะดวก

5 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

3.1.33. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.มํวง-บ.ดอนหายโศก พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่
เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 0 7,000,000           7,000,000

1.2 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภณัฑ์ และบริการเพ่ือให้
แข่งขันได้

1.2.1 การสร๎างเครือขํายสินค๎าและบริการ E - Commerce 18 แผนงานที ่๔. สร๎างมูลคําเพิม่ผลิตภณัฑ์
และบริการเพือ่ใหแ๎ขํงขันได๎

4.3.1 การสํงเสริมด๎านการตลาดออนไลน์ ร๎อยละเพิม่ขึ้นของสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมทีไ่ด๎รับการรับรองมาตรฐาน GMP

ส้านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัอุดรธานี               680,000 0 680,000

1.3 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและก าลังแรงงานเพ่ือมุง่สู่
ความเป็นเลิศ

1.3.1 การพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยํอมเปูาหมาย

31 แผนงานที ่1. สํงเสริมอุตสาหกรรมและ
พัฒนาแรงงานเพือ่มุํงสํูความเป็นเลิศ

1.2.1. สํงเสริมความร๎ูและผลิตภาพแรงงานใหม๎ีศักยภาพ 
เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแขํงขัน

ร๎อยละเพิม่ขึ้นของสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมทีไ่ด๎รับการรับรองมาตรฐาน GMP

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี            1,885,000                       -   1,885,000

1.4 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภณัฑ์ และบริการเพ่ือให้
แข่งขันได้

1.4.1 การสร๎างตราสัญลักษณ์สินค๎า และจดัมหกรรมสินค๎า 36 แผนงานที ่๔. สร๎างมูลคําเพิม่ผลิตภณัฑ์
และบริการเพือ่ใหแ๎ขํงขันได๎

4.2.1 การประชาสัมพันธ ์และขยายตลาดสินค๎าภายในและ
ตํางประเทศ

"สร๎างมูลคําเพิม่ผลิตภณัฑ์และบริการเพือ่ใหแ๎ขํงขันได๎ ส้านักงานพาณิชย์จงัหวดัอุดรธานี 32,250,000 0 32,250,000

1.5 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภณัฑ์ และบริการเพ่ือให้
แข่งขันได้

1.5.1 การยกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชนแปรรูป และการสร๎างสินค๎า
นวตักรรม

52 แผนงานที ่๔. สร๎างมูลคําเพิม่ผลิตภณัฑ์
และบริการเพือ่ใหแ๎ขํงขันได๎

4.1.1. เพิม่ประสิทธภิาพการใช๎พลังงานในกระบวนการผลิต
โดยใช๎เทคโนโลยีพลังงานส้าหรับกลํุม OTOP

 สร๎างมูลคําเพิม่ผลิตภณัฑ์และบริการเพือ่ใหแ๎ขํงขันได๎ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัอุดรธานี            2,410,000                       -   2,410,000

1.6 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและก าลังแรงงานเพ่ือมุง่สู่
ความเป็นเลิศ

1.6.1 การพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยํอมเปูาหมาย

59 แผนงานที ่1. สํงเสริมอุตสาหกรรมและ
พัฒนาแรงงานเพือ่มุํงสํูความเป็นเลิศ

1.2.2. การพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับนักเรียน นักศึกษา ครู 
และประชาชนทัว่ไปในจงัหวดัอุดรธานี

ร๎อยละเพิม่ขึ้นของสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมทีไ่ด๎รับการรับรองมาตรฐาน GMP

วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี            1,819,500                       -   1,819,500

ประเดน็การพัฒนาที ่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(จังหวัดอุดรธานี)

เปูาหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนา (2)/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมยอ่ย
(10)

ตวัชีว้ัดของโครงการ 
(11)

หน่วยด าเนินการ
(12)

งบประมาณ (บาท)



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

ประเดน็การพัฒนา (2)/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมยอ่ย
(10)

ตวัชีว้ัดของโครงการ 
(11)

หน่วยด าเนินการ
(12)

งบประมาณ (บาท)

1.7  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.7.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความ
สะดวก

60 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

3.1.2.ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.วงัทอง-บ.ผาสิงห์ พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่
เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี                       -   8,000,000           8,000,000

1.7.4 การพัฒนาความพร๎อมด๎านแรงงานเพือ่การลงทุน 63 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

3.3.1 การพัฒนาความพร๎อมด๎านแรงงานเพือ่การลงทุน พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่
เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

หนํวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจงัหวดัอุดรธานี/
วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

           5,100,800                       -   5,100,800

1.8 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภณัฑ์ และบริการเพ่ือให้แข่งขัน
ได้1.8.1  การยกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชนแปรรูป และการสร๎างสินค๎า
นวตักรรม

75 แผนงานที ่๔. สร๎างมูลคําเพิม่ผลิตภณัฑ์
และบริการเพือ่ใหแ๎ขํงขันได๎

4.1.3 การสํงเสริมกลํุมอาชีพ และพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน  สร๎างมูลคําเพิม่ผลิตภณัฑ์และบริการเพือ่ใหแ๎ขํงขันได๎ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัอุดรธานี            5,350,000 -                    5,350,000

1.9 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.9.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความ
สะดวก

80 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

3.1.3. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.ตาลเลียน-วน.อุทยานภู
หนิจอมธาตุ

 พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก 
เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 0 9,000,000           9,000,000

1.10 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภณัฑ์ และบริการเพ่ือให้
แข่งขันได้
1.10.1 การยกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชนแปรรูป และการสร๎างสินค๎า
นวตักรรม

81 แผนงานที ่๔. สร๎างมูลคําเพิม่ผลิตภณัฑ์
และบริการเพือ่ใหแ๎ขํงขันได๎

4.1.2. การพัฒนาผลิตภณัฑ์ทีเ่ป็นอัตลักษณ์ของจงัหวดั 
(ประเภทผ๎าเคร่ืองแตํงกาย)

สร๎างมูลคําเพิม่ผลิตภณัฑ์และบริการเพือ่ใหแ๎ขํงขันได๎ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัอุดรธานี            6,060,000                       -   6,060,000

1.11 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.11.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความ
สะดวก

94 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

3.1.1 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.ค้ากล้ิง-บ.ตาด พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่
เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 0 14,000,000          14,000,000

1.12  โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและก าลังแรงงานเพ่ือมุง่สู่
ความเป็นเลิศ

1.12.1 การพัฒนาผ๎ูประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม (SME) 103 แผนงานที ่1. สํงเสริมอุตสาหกรรมและ
พัฒนาแรงงานเพือ่มุํงสํูความเป็นเลิศ

1.1.1. พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารปลอดภยัและการ
ออกแบบบรรจภุณัฑ์เกลือสินเธาวจ์งัหวดัอุดรธานี

ร๎อยละเพิม่ขึ้นของสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมทีไ่ด๎รับการรับรองมาตรฐาน GMP

ส้านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัอุดรธานี            1,520,000                       -   1,520,000

1.14 โครงการส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกิจ
เปูาหมายอุดรธานี 4.0

1.14.1 โครงการสํงเสริมการตลาดและแผนธรุกิจใหแ๎กํกลํุมธรุกิจ
เปูาหมายอุดรธานี 4.0

108 แผนงานที ่2. สํงเสริมการตลาดและแผน
ธรุกิจใหแ๎กํกลํุมธรุกิจเปูาหมายอุดรธานี 
๔.๐

2.1.1 พัฒนาผ๎ูประกอบการจงัหวดัอุดรธานีสํูอุตสาหกรรม 
4.0 (NEW Entrepreneur For Industry 4.0 )

 สํงเสริมการตลาดและแผนธรุกิจใหแ๎กํกลํุมธรุกิจ
เปูาหมายอุดรธานี ๔.๐

ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่4            4,000,000                       -   4,000,000
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1.15 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.15.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความ
สะดวก

109 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

3.1.43. ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต โดยวธิี(Pavement in Place Recycling) สาย
บ๎านภดิูน – บ๎านมํวง อ้าเภอบ๎านผือ จงัหวดัอุดรธานี

พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่
เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 13,400,000          13,400,000

1.15.2 การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความ
สะดวก

110 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

3.1.47.กํอสร๎างถนนลาดยาง(แอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ๎านกุด
เซือม ม.4 (เชื่อมระหวาํง บ๎านกุดเซือม-บ๎านสมประสงค์)

พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่
เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

ทีว่าํการอ้าเภอนายูง 10,128,800          10,128,800

1.16  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.16.1 การพัฒนาความสัมพันธเ์มืองพีเ่มืองน๎องและการเพิม่โอกาส
ทางการตลาด

114 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

3.4.1 การพัฒนาความสัมพันธเ์มืองพีเ่มืองน๎องและการเพิม่
โอกาสทางการตลาด

 พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก 
เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

ส้านักงานจงัหวดั(กลํุมงานยุทธศาสตร์ฯ)            5,000,000 -                    5,000,000

1.17 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.17.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความ
สะดวก

129 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

3.1.49. กํอสร๎างสะพาน คสล. บ๎านทําโปงทอง ม.5  พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก 
เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

ทีว่าํการอ้าเภอนายูง 3,622,000           3,622,000

1.18 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.18.1  การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความ
สะดวก

134 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

3.1.8. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย แยก ทล.2022-วดัปุานฤ
นาทรอยพระบาท

 พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก 
เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 0 8,000,000           8,000,000

1.19 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.19.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความ
สะดวก

139 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

3.1.4. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย แยก ทช.อด.3001-บ.โนน
ทอง

. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก 
เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 0 9,900,000           9,900,000

1.19.2 การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความ
สะดวก

140 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

3.1.24. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย แยก ทล.2-บ.นาพูํ . พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก 
เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 0 6,000,000           6,000,000
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1.19..3 การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความ
สะดวก

141 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

3.1.35. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.ทับกุง ม.3 –วดัถ้้าเกีย . พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก 
เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 0 9,000,000           9,000,000

1.20 โครงการส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกิจ
เปูาหมายอุดรธานี 4.0

1.20.1 โครงการสํงเสริมการตลาดและแผนธรุกิจใหแ๎กํกลํุมธรุกิจ
เปูาหมายอุดรธานี 4.0

146 แผนงานที ่2. สํงเสริมการตลาดและแผน
ธรุกิจใหแ๎กํกลํุมธรุกิจเปูาหมายอุดรธานี 
๔.๐

2.1.2 พัฒนาผลิตภณัฑ์เคร่ืองปัน้ดินเผาบ๎านเชียง เพือ่
สอดคล๎อง กับความต๎องการของตลาด

 สํงเสริมการตลาดและแผนธรุกิจใหแ๎กํกลํุมธรุกิจ
เปูาหมายอุดรธานี ๔.๐

ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่4            3,000,000                       -   3,000,000

1.21 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.21.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความ
สะดวก

147 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

3.1.5. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.ดอนบาก-บ.ศาลา พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่
เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 0 7,000,000           7,000,000

1.21.2 การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความ
สะดวก

148 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

3.1.13. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.โนนส้าราญ-วดัพระ
พุทธบาทบัวขาว

พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่
เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 0 5,500,000           5,500,000

1.21.3 การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความ
สะดวก

149 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

3.1.14. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.นาดี-วดัปุานาดี พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่
เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 0 4,000,000           4,000,000

1.21.4 การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความ
สะดวก

150 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

3.1.27.ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.หว๎ยยางค้า-วดัปุาพรหม
วหิาร

พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่
เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 0 6,000,000           6,000,000

1.22 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.22.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความ
สะดวก

160 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

3.1.11. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย แยก ทล.2021-บ.ค๎อ พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่
เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 0 7,000,000           7,000,000

1.100  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก
 เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.100.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความ
สะดวก

160 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

.ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.หว๎ยเชียง-วดัปุาหนองจงิจ้า พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่
เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 0 6,000,000           6,000,000
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1.100  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก
 เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.100.1 การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความ
สะดวก

161 แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิง
อ้านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลาง
การค๎า การลงทุน และการบริการ

ซํอมสร๎างถนนสายดอนเด่ือ - บ๎านยวด ยาว 2,000 เมตร พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่
เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

ทีท่้าการปกครอง อ.สร๎างคอม 0 5,000,000           5,000,000

1. โครงการของกระทรวง (5) 892,000            553,398,790       554,290,790        

0 338,618,790 338,618,790

1. โครงการวางท่อประปาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี(นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี)

1 1.1.วางท่อ HDPE ขนาด 400 มม. ระบบสูบน้ า ขนาด 
300 ลบ.ม./ชม. ปรับปรุงเส้นท่อเดมิ

การประปาส่วนภมูิภาค เขต8 0 40,603,390 40,603,390

1.1.1 วางทํอ HDPE ขนาด 400 มม. ความยาว 3,881 ม.

1.1.2 ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.
1.1.3 ปรับปรุงเส๎นทํอเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการสํงจาํยน้้า

2. โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอนเทศบาลต าบล
สร้างคอม อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

2 2.1 ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา วางท่อกระจายน้ าประปา การประปาส่วนภมูิภาค สาขาบ้านดงุ 
การประปาส่วนภมูิภาค เขต 8

0 77,910,000 77,910,000

2.1.1 กํอสร๎างระบบผลิตน้้าประปา ขนาด 150 ลบ.ม.
2.1.2 วางทํอจาํยน้้าประปา

3. โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าเทศบาลต าบลกู่แก้ว 
ต าบลบ้านจีต อ าเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

3 3.1 วางท่อ PVC ขนาด 300 มม. ,วางท่อ PVC ขนาด 
200 มม. , วางท่อ PVC ขนาด 150 มม. ,วางท่อ PVC 
ขนาด 100 มม. , วางท่อ PVC ขนาด 50 มม.

การประปาส่วนภมูิภาคเขต 8 0 76,900,000 76,900,000

3.1.1 วางทํอ PVC ขนาด 300 มม. ความยาว 18,969 ม.

3.1.2 วางทํอ PVC ขนาด 200 มม. ความยาว 3,987 ม.
3.1.3 วางทํอ PVC ขนาด 150 มม. ความยาว 7,976 ม.
3.1.4 วางทํอ PVC ขนาด 100 มม. ความยาว 10,259 ม.

3.1.5 วางทํอ PVC ขนาด 50 มม. ความยาว 11,699 ม.
4. โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า(เข้าซอย) ปีงบประมาณ
 2562 บ้านผักกาดย่า หมู ่7 ต าบลปะโค อ าเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี

4 4.1 วางท่อPVCขนาด 100 มม. วางท่อ PB ขนาด 50 มม. การประปาส่วนภมูิภาคสาขาบ้านผือ 
(น.กุดจับ) การประปาส่วนภมูิภาคเขต 8

0 170,000 170,000

4.1.1 วางทํอ PVC ขนาด 100 มม. ความยาว 410 เมตร
4.1.2 วางทํอ PB ขนาด 50 มม. ความยาว 120 ม.

1.1 การปะปาส่วนภมูิภาค จ านวน 12 โครงการ 12 กิจกรรม
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5. โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า(เข้าซอย) ปีงบประมาณ
 2562 บ้านเชียงพิณ หมู ่1 (เลียบคลองชลประทาน) ต าบล
เชียงพิณ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

5 5.1 วางท่อPVCขนาด 100 มม. การประปาส่วนภมูิภาคสาขาอุดรธานี
(ชัน้พิเศษ) การประปาส่วนภมูิภาคเขต 7

0 213,000 213,000

5.1.1 วางทํอ PVC ขนาด 100 มม. ความยาว 700 เมตร
6. โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า(เข้าซอย) ปีงบประมาณ
 2562 บ้านหนองหิน หมู ่7ต าบลหนองขอนกว้าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี

6 6.1 วางท่อ PVC ขนาด 100 มม. การประปาส่วนภมูิภาคสาขาอุดรธานี
(ชัน้พิเศษ) การประปาส่วนภมูิภาคเขต 7

0 482,000 482,000

6.1.1 วางทํอ PVC ขนาด 100 มม. ความยาว 1,840 ม.
7. โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า(เข้าซอย) ปีงบประมาณ
 2562 ซอยยายแฮม บ้านอุดมพัฒนา หมุ ่2 ต าบลหนองขอน
กว้าง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

7 7.1 วางท่อ PVC ขนาด 100 มม. การประปาส่วนภมูิภาคสาขาอุดรธานี
(ชัน้พิเศษ) การประปาส่วนภมูิภาคเขต 7

0 90,400 90,400

7.1.1 วางทํอ PVC ขนาด 100 มม. ความยาว 169 ม.
8. โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า(เข้าซอย) ปีงบประมาณ
 2562 บ้านดอนภู ่หมู ่10 , บ้านหนองใส ซอย 1 ต าบลหนองนา
ค า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

8 8.1 วางท่อ PVC ขนาด 100 มม. วางท่อ PVC ขนาด 50
 มม.

การประปาส่วนภมูิภาคสาขาอุดรธานี
(ชัน้พิเศษ) การประปาส่วนภมูิภาคเขต 7

0 1,830,000 1,830,000

8.1.1 วางทํอ PVC ขนาด 100 มม. ความยาว 5,400 ม.
8.1.2 วางทํอ PB ขนาด 50 มม. ความยาว 850 ม.

9. โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา สถานีจ่ายน้ าบ้านนางัว
 อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี

9 9.1 ก่อสร้างแพสูบน้ าดบิ วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
ปรับปรุงระบบผลิตน้ า

การประปาส่วนภมูิภาคสาขาบ้านผือ
(น.น้ าโสม) การประปาส่วนภมูิภาค เขต8

0 8,500,000 8,500,000

9.1.1 กํอสร๎างแพสูบน้้าดิบ

9.1.2 วางทํอขยายเขตจ้าหนํายน้้า

9.1.3 ปรับปรุงระบบผลิตน้้าประปา

10. โครงการปรับปรุงเส้นท่อระบบท่อจ่ายน้ าและแบ่งพ้ืนทีก้ั่น
ขอบเขตระบบจ่ายน้ า การประปาส่วนภมูิภาคสาขาอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี

10 10.1 ปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ า การประปาส่วนภมูิภาค เขต 8 0 97,848,000 97,848,000

10.1.1 กิจกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 100 มม. ความยาว 61,440 ม.

0 34,406,000 34,406,000

10.1.2 กิจกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 150 มม. ความยาว 24,590 ม.

0 20,409,000 20,409,000

10.1.3 กิจกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 200 มม. ความยาว 10,645 ม.

0 12,135,000 12,135,000

10.1.4 กิจกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 250 มม. ความยาว 762 ม.

0 1,158,000 1,158,000
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10.1.5 กิจกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 300 มม. ความยาว 3,682 ม.

0 7,474,000 7,474,000

10.1.6 กิจกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 500 มม. ความยาว 6,134 ม.

0 22,266,000 22,266,000

11. โครงการปรับปรุงเส้นท่อระบบท่อจ่ายน้ าและแบ่งพ้ืนทีก้ั่น
ขอบเขตระบบจ่ายน้ า การประปาส่วนภมูิภาคสาขากุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี

11 11.1 ปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ า การประปาส่วนภมูิภาคเขต 8 0 20,145,000 20,145,000

11.1.1 กิจกรรมปรับปรุงเปล่ียนทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 100 มม. ความยาว 6,767 ม.

0 3,789,000 3,789,000

11.1.2 กิจกรรมปรับปรุงเปล่ียนทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 200 มม. ความยาว 6,583 ม.

0 7,504,000 7,504,000

11.1.3 กิจกรรมปรับปรุงเปล่ียนทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 250 มม. ความยาว 4,032 ม.

0 6,128,000 6,128,000

11.1.4 กิจกรรมปรับปรุงเปล่ียนทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 300 มม. ความยาว 1,342 ม.

0 2,724,000 2,724,000

12.โครงการปรับปรุงเส้นท่อระบบจ่ายน้ าและแบ่งพ้ืนทีก้ั่น 
ขอบเขตระบบจ่ายน้ า การประปาส่วนภมูิภาคสาขาบ้านดงุ 
จังหวัดอุดรธานี

12 12.1 ปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ า การประปาส่วนภมูิภาค เขต 8 0 13,927,000 13,927,000

12.1.1 กิจกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 100 มม. ความยาว 14,240 ม.

0 7,974,000 7,974,000

12.1.2 กิจกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 150 มม. ความยาว 5,763 ม.

0 4,783,000 4,783,000

12.1.3 กิจกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 200 มม. ความยาว 888 ม.

0 1,012,000 1,012,000

12.1.4 กิจกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 250 มม. ความยาว 104 ม.

0 158,000 158,000

892,000            -                   892,000              
892,000            -                   892,000              

1. โครงการ "การจัดท าสถิตผิลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
แบบ Bottom-up

1.1 จัดฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏบิัตกิาร/จัดเก็บข้อมูล ส านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี 340,000 0 340,000

1.1.1 จดัฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ "การจดัท้าสถิติผลิตภณัฑ์
มวลรวมจงัหวดั GPP อุดรธานี" ส้าหรับเจา๎หน๎าที่
ผ๎ูปฏบิัติงานในคณะท้างาน

ส้านักงานคลังจงัหวดัอุดรธานี 32,000 0 32,000

1.1.2 การจดัสัมนาเชิงวชิาการด๎านเศรษฐกิจ ส้าหรับ
คณะท้างาน GPP และภาคเอกชนในจงัหวดัอุดรธานี

ส้านักงานคลังจงัหวดัอุดรธานี 33,000 0 33,000

2.กระทรวงการคลัง  จ านวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม
1.1 กรมบัญชีกลาง จ านวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม
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1.1.3 การจดัเก็บข๎อมูลคณะท้างาน GPP 16 สาขา ส้านักงานคลังจงัหวดัอุดรธานี 190,000 0 190,000
1.1.4 การจดัประชุมเชิงปฏบิัติการ "ตรวจสอบและวเิคราะห์
ข๎อมูลผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP)"

ส้านักงานคลังจงัหวดัอุดรธานี 35,000 0 35,000

1.1.5 จดัประชุมพิจารณาผลข๎อมูล GPP ระหวาํงผ๎ูจดัท้า
และหนํวยงานทีเ่กี่ยวข๎องทัง้ภาครัฐและเอกชน

ส้านักงานคลังจงัหวดัอุดรธานี 50,000 0 50,000

2. โครงการ "เพ่ิมสมรรถนะดา้นการเงินการคลังและการพัสด ุ
ส าหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภมูิภาค"

2.1 จัดฝึกอบรม/อบรมเชิงปฏบิัตกิาร ส านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี 552,000 0 552,000

2.1.1 จดัฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการด๎านกฏหมายระเบียบ
เกี่ยวกับพัสดุของสํวนราชการ สถานศึกษา และองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น

ส้านักงานคลังจงัหวดัอุดรธานี 384,000 0 384,000

2.1.2 การฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ การจดัซ้ือจดัจา๎งด๎วยวธิี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) 
และด๎วยวธิกีารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic 
Bidding:e-bidding)" ส้าหรับเจา๎หน๎าทีอ่งค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น

ส้านักงานคลังจงัหวดัอุดรธานี 115,500 0 115,500

2.1.3 การเพิม่ประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน Web Online 
ในระบบ GFMIS ของสํวนราชการ

ส้านักงานคลังจงัหวดัอุดรธานี 52,500 0 52,500

-                   46,500,000        46,500,000          

-                   46,500,000        46,500,000          
1. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางเส๎นบ๎านดงงําม - โชคทว ีหมูํที ่2 
ต้าบลค้าโคกสูง อ้าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอุดรธานี

1 1.1. กํอสร๎างถนนลาดยางเส๎นบ๎านดงงําม - โชคทว ีหมูํที่
1.2 ต้าบลค้าโคกสูง อ้าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอุดรธานี

กรมทางหลวงชนบท/ทีท่้าการปกครองอ้าเภอวงัสาม
หมอ

0 10,500,000 10,500,000

2. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางเส๎นบ๎านค้าโคกสูง - บ๎านทําเยี่ยม 
หมูํที ่1 ต้าบลค้าโคกสูง อ้าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอุดรธานี

2 2.1 กํอสร๎างถนนลาดยางเส๎นบ๎านค้าโคกสูง - บ๎านทําเยี่ยม 
หมูํที ่1 ต้าบลค้าโคกสูง อ้าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอุดรธานี

กรมทางหลวงชนบท/ทีท่้าการปกครองอ้าเภอวงัสาม
หมอ

0 21,000,000 21,000,000

3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (สายบ๎านหมากหญ๎า หมูํที ่2 - 
บ๎านผาสิงห ์หมูํที ่5) ต้าบลหมากหญ๎า อ้าเภอหนองววัซอ จงัหวดั
อุดรธานี ผิวจราจร กวา๎ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.

3 3.1 ปรับปรุงถนนลาดยาง (สายบ๎านหมากหญ๎า หมูํที ่2 - 
บ๎านผาสิงห ์หมูํที ่5) ต้าบลหมากหญ๎า อ้าเภอหนองววัซอ 
จงัหวดัอุดรธานี ผิวจราจร กวา๎ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี/ทีท่้าการปกครอง
อ้าเภอหนองววัซอ

0 7,000,000           7,000,000

4. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง (ซํอมสร๎างผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต) ถนนหว๎ยวงัหวา๎ 1 ชํวงจากหา๎แยกไป - วดัพุทธบาทบัวค้า บ๎าน
ไรํงาม หมูํที ่6 ต้าบลหมากหญ๎า อ้าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี

4 4.1 กํอสร๎างถนนลาดยาง (ซํอมสร๎างผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต) ถนนหว๎ยวงัหวา๎ 1 ชํวงจากหา๎แยกไป - วดัพุทธบาทบัว
ค้า บ๎านไรํงาม หมูํที ่6 ต้าบลหมากหญ๎า อ้าเภอหนองววัซอ 
จงัหวดัอุดรธานี

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี/ทีท่้าการปกครอง
อ้าเภอหนองววัซอ

0 8,000,000           8,000,000

3.กระทรวงคมนาคม จ านวน 4 โครงการ 5 กิจกรรม

1.1 กรมทางหลวงชนบท จ านวน 4 โครงการ 5 กิจกรรม
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                    -          168,280,000         168,280,000

                    -          168,280,000         168,280,000

1. โครงการกํอสร๎างอํางเก็บน้้าหว๎ยปากแบํงบริเวณเทือกเขาภพูาน 
หมูํที ่8 และหมูํที ่10 ต้าบลหมากหญ๎า อ.หนองววัซอ จ.อุดรธานี

1 1.1 กํอสร๎างอํางเก็บน้้าหว๎ยปากแบํงบริเวณเทือกเขาภพูาน 
หมูํที ่8 และหมูํที ่10 ต้าบลหมากหญ๎า อ.หนองววัซอ จ.
อุดรธานี

กรมชลประทาน/กรมธนรักษ์ (ทีร่าชพัสดุ)/กรมปุาไม๎ 0 40,000,000          40,000,000

2. กํอสร๎างอาคารอัดน้้าคลองระบายน้้า 5L-R โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

1 2.1 กํอสร๎างปรับปรุงอาคารอัดน้้ากลางคลอง RMC  3 แหงํ โครงการสํงน้้าและบ้ารุงหว๎ยหลวง 0 2,000,000 2,000,000

3. กํอสร๎างทํอรับน้้าปุาพนังล้าหว๎ยหลวง 3 แหงํ โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

2 3.1 กํอสร๎างทํอรับน้้าปุาพนังล้าหว๎ย 3 แหงํ โครงการสํงน้้าและบ้ารุงหว๎ยหลวง 0 1,500,000 1,500,000

4. กํอสร๎าง Box culvert บริเวณอํางเก็บน้้าหน๎าเขื่อนระบายน้้า
หว๎ยหลวงเดิม  โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

3 4.1 กํอสร๎าง Box culvert บริเวณอํางเก็บน้้าหน๎าเขื่อน
ระบายน้้าหว๎ยหลวงเดิม

โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง 0 2,500,000           2,500,000

5. กํอสร๎างอาคารทีท่้าการกลํุมผ๎ูใช๎น้้า ฝุายสํงน้้าและบ้ารุงรักษาที ่3
 โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

4 5.1 กํอสร๎างอาคารทีท่้าการกลํุมผ๎ูใช๎น้้า ฝุายสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาที ่3

โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง -                    2,500,000           2,500,000

6. กํอสร๎างอาคารบังคับน้้าคลองผันน้้าที ่1 โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

5 6.1 กํอสร๎างอาคารบังคับน้้าคลองผันน้้าที ่1 โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง -                    4,000,000           4,000,000

7. ปรับปรุงระบบระบายน้้าและอาคารประกอบอื่น เรือนประทับ
แรม โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

6 7.1 ปรับปรุงระบบระบายน้้าและอาคารประกอบอื่น เรือน
ประทับแรม

โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง -                    9,000,000           9,000,000

8. ปรับปรุงคลองผันน้้าที ่1 กม. 7+800 - 8+378 โครงการสํงน้้า
และบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

7 8.1 ปรับปรุงคลองผันน้้าที ่1 กม. 7+800 - 8+378 โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง -                    9,500,000           9,500,000

9. ปรับปรุงคลองผันน้้า ชํวงคลอง RMC ถึงถนนอุดร-หนองบัวล้าภ ู
โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

8 9.1 ปรับปรุงคลองผันน้้า ชํวงคลอง RMC ถึงถนนอุดร-
หนองบัวล้าภู

โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง -                    12,000,000          12,000,000

9. ปรับปรุงถนนภายในบริเวณโครงการ โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

9 10.1 ปรับปรุงถนนภายในบริเวณโครงการ โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง -                    2,200,000           2,200,000

10. ปรับปรุงร้ัวบริเวณหวังานโครงการฯหว๎ยหลวง  โครงการสํงน้้า
และบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

10 10.1 ปรับปรุงร้ัวบริเวณหวังานโครงการฯหว๎ยหลวง โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง -                    3,000,000           3,000,000

11. ปรับปรุงลานจอดรถภายในบริเวณโครงการ โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

11 11.1 ปรับปรุงลานจอดรถภายในบริเวณโครงการ โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง -                    1,500,000           1,500,000

12. ปรับปรุงอาคารทํอลอดหว๎ยทราย คลอง LMC กม. 3+611 
โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

12 12.1 ปรับปรุงอาคารทํอลอดหว๎ยทราย คลอง LMC กม. 
3+611

โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง -                    5,500,000           5,500,000

13. ปรับปรุงอาคารประกอบ คลอง 8R-L   โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

13 13.1 ปรับปรุงอาคารประกอบ คลอง 8R-L โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง -                    2,150,000           2,150,000

14. ปูองกันการกัดเซาะตล่ิงล้าหว๎ยหลวง บ๎านหนองหลอด  
โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

14 14.1 ปรับปรุงลาดตล่ิงโดยใช๎กลํอง GABION บรรจหุนิเสริม
ปูองกันการกัดเซาะลาดตล่ิงบริเวณทีไ่ด๎รับความเสียหาย

โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง -                    8,000,000           8,000,000

4.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 24 โครงการ 24 กิจกรรม

1.1 กรมชลประทาน จ านวน 26 โครงการ 26 กิจกรรม
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15. ซ่อมแซมระบบส่งน้ าสายใหญ่ฝ่ังขวาและอาคารประกอบ  
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาห้วยหลวง (packgage)

15 15.1 ดาดคอนกรีต ดาดคลองRMC เฉพาะส่วนลาดคลอง
ทีเ่สียหายตลอดสาย

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาห้วยหลวง -                   10,000,000        10,000,000

15.1.1  ดาดคอนกรีต ดาดคลองRMC เฉพาะสํวนลาดคลอง
ทีเ่สียหายตลอดสาย

15.1.2 ปรับปรุงทํอสํงน้้าเข๎านาใหส๎ามารถใช๎งานได๎ตามปกติ

15.1.3 ปรับปรุงทํอระบายน้้าปุาโดยตํอความยาวทํอทัง้ 2 ฝ่ัง
 และเปล่ียนทํอทีช่้ารุด

16. ปรับปรุงคลังน้้ามัน โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง 16 16.1 ปรับปรุงคลังน้้ามัน โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง -                    2,000,000           2,000,000

17. กํอสร๎างคลังพัสดุขนาดกลาง   โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษา
หว๎ยหลวง

17 17.1 กํอสร๎างคลังพัสดุขนาดกลาง จ้านวน 1 หลัง โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง -                    4,000,000           4,000,000

18. กํอสร๎างสะพานคสล. คลอง 2L-R  โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

18 18.1 กํอสร๎างสะพานคสล. ขยายผิวจราจร 6.00 เมตร โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง -                    800,000 800,000

19. เพิม่ประสิทธภิาพการเก็บกักอํางเก็บน้้าหว๎ยหลวง บ๎านเขื่อน
หว๎ยหลวง โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

19 19.1 ท้าการขุดลอกอํางเก็บน้้าหว๎ยหลวง บริเวณบ๎านเขื่อน
หว๎ยหลวง

โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง -                    20,000,000 20,000,000

20. บริหารการสํงน้้าโครงการชลประทาน โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

20 20.1 บริหารการสํงน้้าโครงการชลประทาน โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง -                    650,000 650,000

21. บ้ารุงรักษาหวังานและคลองสํงน้้า โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

21 21.1 ด้าเนินการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณของหวังาน
โครงการฯ
24.2 ท้าการก้าจดัวชัพืชทีป่กคลุมคลองสํงน้้าสายตํางๆ

โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง -                    4,680,000 4,680,000

22. คําซํอมแซมบ้ารุงรักษาโครงการชลประทาน  โครงการสํงน้้า
และบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

22 22.1 ซํอมแซมคลองสํงน้้าและอาคารชลประทานทีช่้ารุด
เสียหายใหอ๎ยูํในสภาพเดิม

โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง 0 18,000,000 18,000,000

23. ก้าจดัวชัพืช อํางเก็บน้้าหว๎ยหลวง โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง  ต้าบลหนองบัวบาน อ้าเภอหนองววัซอ 
จงัหวดัอุดรธานี 1 รายการ

23 23.1 ก้าจดัวชัพืช อํางเก็บน้้าหว๎ยหลวง โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง 0 1,400,000 1,400,000

24. บ้ารุงรักษาทางล้าเลียงใหญํ โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ย
หลวง

24 24.1 ซํอมแซมบ้ารุงรักษาทางใหใ๎นสภาพทีดี่แลพปลอดภยั
ในการสัญจร

โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง 0 1,400,000 1,400,000

1. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6) 15,916,000        565,286,800       581,202,800        

1. อ าเภอเมืองอุดรธานี 4           2,100,000         16,939,800           19,039,800
1. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายปุาช๎าถํอนใหญ-ํล้าหว๎ยเปรม-บํด
บ้าบัดส่ิงปฏกิูล หมูํ 7

1 กํอสร๎างถนน คสล.ขนาดกวา๎ง 4 ม.ยาว 1,000 ม. หนา 0.15
 ม.หรือมีพืน้ที ่ด้าเนินการไมํน๎อยกวาํ 4,000 ตร.ม.พร๎อม
ปูาย โครงการ

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอเมืองอุดรธานี/เทศบาล
ต้าบลนาขํา

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอเมืองอุดรธานี/เทศบาลต้าบล
นาขํา

2,100,000 0 2,100,000

2. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยธาตุโพนทองชุมชน
โพนทอง ต้าบลหนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

2 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา๎ง 7 เมตร และ  ยาว 
1,438.80 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่มํน๎อยกวาํ
10,071.60 ตารางเมตร

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอเมืองอุดรธานี/เทศบาล
ต้าบลหนองบัว

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอเมืองอุดรธานี/เทศบาลต้าบล
หนองบัว

0 6,263,500           6,263,500
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3. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาทราย ต้าบล
หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

3 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา๎ง 7 เมตร และ  ยาว 
1,438.80 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่มํน๎อยกวาํ
10,071เมตร

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอเมืองอุดรธานี/เทศบาล
ต้าบลหนองบัว

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอเมืองอุดรธานี/เทศบาลต้าบล
หนองบัว

0 6,717,700           6,717,700

4. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข๎าวดัปุาโคกสูง 
ต้าบลหนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

4 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา๎ง 5 เมตร และ  ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่มํน๎อยกวาํ6,000
เมตร

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอเมืองอุดรธานี/เทศบาล
ต้าบลหนองบัว

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอเมืองอุดรธานี/เทศบาลต้าบล
หนองบัว

0 3,958,600           3,958,600

2. อ าเภอกุมภวาปี 4         13,816,000         20,900,000           34,716,000
1. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางถนนกงพานพันดอน - ถนนต้าบล
ปะโค

1 กํอสร๎างถนนลาดยางขนาดกวา๎ง 8 เมตร ยาว 2,200 เมตร 
หรือตามแบบแปลนทีก่้าหนด

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอกุมภวาปี/เทศบาลต้าบลกง
พานพันดอนและเทศบาลต้าบลปะโค

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอกุมภวาปี/เทศบาลต้าบลกง
พานพันดอนและเทศบาลต้าบลปะโค

0 8,800,000           8,800,000

2. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางถนนกงพานพันดอน-ถนนเชียงแหว 2 ซํอมสร๎างถนนลาดยางขนาดกวา๎ง 8 เมตร ยาว 2,200 เมตร
 หรือตามแบบแปลนทีก่้าหนด

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอกุมภวาปี/เทศบาลต้าบลกง
พานพันดอนและเทศบาลต้าบลปะโค

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอกุมภวาปี/เทศบาลต้าบลกง
พานพันดอนและเทศบาลต้าบลปะโค

0 6,600,000           6,600,000

3. โครงการซํอมสร๎างถนนลาดยางเส๎นวดัจอมศรี - ทางรถไฟ 3 ซํอมสร๎างถนนลาดยางเส๎นวดัจอมศรี - ทางรถไฟ ขนาดกวา๎ง
 ๖.00 ม. ยาว ๑,๔00 ม. หรือตามแบบแปลนทีก่้าหนด

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอกุมภวาปี/เทศบาลต้าบลกง
พานพันดอนและเทศบาลต้าบลปะโค

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอกุมภวาปี/เทศบาลต้าบลกง
พานพันดอนและเทศบาลต้าบลปะโค

0 5,500,000           5,500,000

4. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง 4 กํอสร๎างถนนลาดยางถนน คสล.จากบ๎านเหมือดแอํ ม.3 
ต้าบลปะโค ถึงบ๎านหนองหญ๎ารังกา ม.7 ต้าบลปะโค 
อ้าเภอกุมภวาปี

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอกุมภวาปี/กองชําง เทศบาล
ต้าบลปะโค

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอกุมภวาปี/กองชําง เทศบาล
ต้าบลปะโค

13,816,000          0 13,816,000           

3. อ าเภอวังสามหมอ 4 -                   11,820,000        11,820,000          
1. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง สายบ๎านโนนสะอาด ม.๔-
บ๎านสมนรินทร์ ม.๑๒

1 กํอสร๎างถนนลาดยาง สายบ๎านโนนสะอาด ม.๔-บ๎านสม
นรินทร์ ม.๑๒

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอวงัสามหมอ/กองชําง ทีท่้าการปกครองอ้าเภอวงัสามหมอ/กองชําง 0 1,000,000 1,000,000

2. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง สายบ๎านโนนเสถียร ม.๙-
บ๎านนาแก-ภดิูน ต้าบลบะยาว

2 กํอสร๎างถนนลาดยาง สายบ๎านโนนเสถียร ม.๙-บ๎านนาแก-ภู
ดิน ต้าบลบะยาว

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอวงัสามหมอ/กองชําง ทีท่้าการปกครองอ้าเภอวงัสามหมอ/กองชําง 0 3,000,000 3,000,000

3. โครงการกํอสร๎างถนนกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
ทีว่าํการอ้าเภอ หมูํที ่5 ต้าบลวงัสามหมอ อ้าเภอวงัสามหมอ  
(กองร๎อยอาสารักษาดินแดน)

3 กํอสร๎างถนนกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในทีว่าํ
การอ้าเภอ หมูํที ่5 ต้าบลวงัสามหมอ อ้าเภอวงัสามหมอ  
(กองร๎อยอาสารักษาดินแดน)

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอวงัสามหมอ/กองชําง ทีท่้าการปกครองอ้าเภอวงัสามหมอ/กองชําง 0 320,000 320,000

4. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางเส๎นบ๎านพรเจริญ ต้าบลหนองหญ๎า
ไซ เชื่อมบ๎านนาแก ต้าบลบะยาว อ้าเภอวงัสามหมอ

4 กํอสร๎างถนนลาดยางขยายผิวจราจรกวา๎ง 8 เมตร ระยะทาง
ยาว 6,000 เมตร ต้าบลบะยาว อ้าเภอวงัสามหมอ

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอวงัสามหมอ/เทศบาลต้าบล
หนองหญ๎าไซ

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอวงัสามหมอ/เทศบาลต้าบล
หนองหญ๎าไซ

0 7,500,000 7,500,000

4. อ าเภอบ้านดงุ 8                     -           84,427,000           84,427,000
1. โครงการซํอมสร๎างถนนลาดยาง สาย อด 2005 แยกทางกลวง 
2270 - บ๎านดงเย็น

1 ซํอมสร๎างถนนลาดยาง AC กวา๎ง6- 8 ม. ยาว 2,557 ม. ทีท่้าการปกครองอ้าเภอบ๎านดุง/อบต.ดงเย็น 0 6,832,000           6,832,000

2. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง Capseal สายบ๎านดงสวรรค์ (ข๎าง
วดั) เชื่อมทางหลวง หมายเลข 2270

2 กํอสร๎างถนนลาดยาง Capseal กวา๎ง ๖ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ 
เมตร

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอบ๎านดุง/อบต.ดงเย็น 0 9,991,000           9,991,000
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3. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง AC สายปุาเปูา - ดงแสนสุข 
เชื่อม บ๎านต้าบลบ๎านมํวง อ้าเภอบ๎านดุง

3 กํอสร๎าง ถนนลาดยาง AC กวา๎ง ๖ เมตร ยาว ๙,๔๐๐ เมตร ทีท่้าการปกครองอ้าเภอบ๎านดุง/อบต.ดงเย็น 0 26,500,000          26,500,000

4. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง Capseal สายดงแสนสุข - บ๎าน
กมลศิลป์ หนองสวาํง บ๎านต้าบลบ๎านมํวง

4 กํอสร๎างถนนลาดยาง Capseal กวา๎ง ๘ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอบ๎านดุง/อบต.ดงเย็น 0 7,583,000           7,583,000

5. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง Capseal สายปุาเปูาน๎อย 
ถึง บ๎านหนองสวาํง บ๎านต้าบลบ๎านมํวง

5 กํอสร๎างถนนลาดยาง Capseal กวา๎ง ๘ เมตร ยาว ๓,๙๐๐ 
เมตร

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอบ๎านดุง/อบต.ดงเย็น 0 14,780,000          14,780,000

6. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง Capseal สายโนนชัยศิลป์ - 
บ๎านหนองสวาํง ต้าบลบ๎านมํวง

6 กํอสร๎างถนนลาดยาง  Capseal กวา๎ง ๘ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ 
เมตร

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอบ๎านดุง/อบต.ดงเย็น 0 8,141,000           8,141,000

7. โครงการกํอประปาหมูํบ๎าน แบบผิวดิน ขนาดใหญํ  
หมูํที ่5 บ๎านดงสวรรค์

7 กํอสร๎างประปาหมูํบ๎าน หมูํที ่5 ทีท่้าการปกครองอ้าเภอบ๎านดุง/อบต.ดงเย็น 0 5,300,000           5,300,000

8. โครงการกํอประปาหมูํบ๎าน แบบผิวดิน ขนาดใหญํ  
หมูํที ่6 บ๎านปุาเปูาน๎อย

8 กํอสร๎างประปาหมูํบ๎าน หมูํที ่6 ทีท่้าการปกครองอ้าเภอบ๎านดุง/อบต.ดงเย็น 0 5,300,000           5,300,000

5. อ าเภอสร้างคอม 4                     -           13,000,000           13,000,000
1. โครงการกํอสร๎างตลาดชุมชน 1 กํอสร๎างตลาดชุมชน  จ้านวน 3 แหงํ(หมูํที ่7,9,13) ต้าบล

สร๎างคอม อ้าเภอสร๎างคอม  จงัหวดัอุดรธานี
ทีท่้าการปกครองอ้าเภอสร๎างคอม/เทศบาลต้าบลสร๎าง
คอม

0            5,000,000 5,000,000

2. โครงการซํอมสร๎างถนนสายดอนเด่ือ - บ๎านยวด ยาว 2,000 เมตร 2 ซํอมสร๎างถนนสายดอนเด่ือ - บ๎านยวด ยาว 2,000 เมตร 
หมูํที ่  1 – 6

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอสร๎างคอม/เทศบาลต้าบลบ๎าน
ยวด/เทศบาลต้าบล ต้าบลบ๎านโคก

0            5,000,000 5,000,000

3. โครงการปรับปรุงตลาดเมืองใหมํสร๎างคอม(กํอสร๎างร้ัวบริเวณ
ตลาดเมืองใหมํสร๎างคอม)

3 กํอสร๎างร้ัวบริเวณตลาดเมืองใหมํ สร๎างคอม ทีท่้าการปกครองอ้าเภอสร๎างคอม 0            2,000,000 2,000,000

4. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต้่าบริเวณตลาดเมืองใหมํสร๎างคอม
พร๎อมลงหม๎อแปลงไฟฟูา หมูํที ่๕ บ๎านดงผักเทียม

4 ขยายเขตไฟฟูา แรงต้่าบริเวณตลาด  เมืองใหมํสร๎างคอม
พร๎อมลงหม๎อแปลงไฟฟูา

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

6. อ าเภอหนองวัวซอ 1                     -           10,000,000           10,000,000

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นแอสฟัลติก  ถนนค้ามาก
คูณ - โนนสมบูรณ์ กวา๎ง 6 เมตร ยาว 4 กิโลเมตร

1 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นแอสฟัลติก  ถนนค้ามากคูณ -
 โนนสมบูรณ์ กวา๎ง 6 เมตร ยาว 4 กิโลเมตร

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอหนองววัซอ/อบต.หนองอ๎อ 0 10,000,000          10,000,000

7. อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 12 -                   118,200,000               118,200,000

1. โครงการปรับปรุงตลาดสดรํวมใจประชารัฐ"ตลาดสดรํวมใจ
ประชารัฐ"

1 ปรับปรุงตลาดสดบ๎านแดง ม.11 ต.บ๎านแดง อ.พิบูลรักษ์ จ.
อุดรธานี

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.บ๎านแดง 0 10,000,000 10,000,000

2. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎านนาทรายเชื่อมอ้าเภอพิบูล
รักษ์

2 กํอสร๎างถนนลาดยาง ขนาดกวา๎ง 5 เมตร ยาว 6,000 เมตร ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.นาทราย 0 10,000,000 10,000,000

3. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง บ๎านแดง-บ๎านดงไรํ ต้าบลบ๎านแดง
 ถึง บ๎านโพธิ์ค้า ต้าบลดอนกลอย

3 กํอสร๎างถนนลาดยาง ขนาดกวา๎ง 5 เมตร ยาว 7,000 เมตร ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.บ๎านแดง 0 15,000,000 15,000,000

4. โครงการกํอสร๎างลาดยาง บ๎านดงยางพรพิบูลรักษ์ - บ๎านดงไรํ 
เชื่อมบ๎านโนนลือ ต้าบลบ๎านแดง

4 กํอสร๎างถนนลาดยาง ขนาดกวา๎ง 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.บ๎านแดง 0 10,000,000 10,000,000
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5. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง ดอนกลอย ไปบ๎านโพธิ์ค้า ต้าบล
ดอนกลอย ไปบ๎านดงไรํ ต้าบลบ๎านแดง

5 กํอสร๎างถนนลาดยาง ขนาดกวา๎ง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.ดอนกลอย 0 12,000,000 12,000,000

6. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง บ๎านหนองบัวสะอาด ต้าบลดอน
กลอย เชื่อม บ๎านแดง ม.11 ต้าบลบ๎านแดง

6 กํอสร๎างถนนลาดยาง ขนาดกวา๎ง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.ดอนกลอย 0 12,000,000 12,000,000

7. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง บ๎านหนองบัวสะอาด ม.6 - บ๎าน
โนนตาล ม.9

7 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรกวา๎ง 8 ม. ระยะทาง 4 
กิโลเมตร จากบ๎านหนองบัวสะอาด ถึง บ๎านโนนตาล

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.ดอนกลอย 0 9,600,000 9,600,000

8. โครงการขุดขยายเขตไฟฟูาแรงต้่าบ๎านหนองผักแวนํ ต้าบลบ๎าน
แดง อ้าเภอพิบูลรักษ์ เชื่อมบ๎านหนองบัวบาน ต้าบลสุมเส๎า อ้าเภอ
เพ็ญ

8 ขยายเขตไฟฟูาแรงต้่า ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.บ๎านแดง 0 5,000,000 5,000,000

9. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงสูง บ๎านแดง เชื่อมบ๎านโพธิ์ บ๎านดงไรํ
 บ๎านโนนลือชัย

9 ขยายเขตไฟฟูาแรงสูง ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.บ๎านแดง 0 5,000,000 5,000,000

10. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงสูง - แรงต้่า สายบ๎านโพธิ์ค้า ม.8 
เชื่อม ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2312 (แยกลืมแก)ํ

10 ขยายเขตไฟฟูาแรงสูง - แรงต้่า สายบ๎านโพธิ์ค้า ม.8 เชื่อม 
ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2312 (แยกลืมแก)ํ

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.ดอนกลอย 0 7,000,000 7,000,000

11. โครงการกํอสร๎างถนน ศสล. เส๎น แยกทางหลวงแผํนดิน
หมายเลข 2312 (หน๎าวดัพระสมาคม บ๎านดอนกลอย) เชื่อมสาม
แยกบ๎านดงยางน๎อย - นาเยีย

11 กํอสร๎างถนน ศสล. ขนาดกวา๎ง 5 ม. ยาว 6 กม. หนา 0.15 
ม.

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.ดอนกลอย 0 15,600,000 15,600,000

12.  โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงสูง - แรงต้่า สายเส๎น แยกทาง
หลวงแผํนดินหมายเลข 2312 (หน๎าวดัพระสมาคม บ๎านดอนกลอย) 
เชื่อมสามแยกบ๎านดงยางน๎อย - นาเยีย

12 รขยายเขตไฟฟูาแรงสูง - แรงต้่า สายเส๎น แยกทางหลวง
แผํนดินหมายเลข 2312 (หน๎าวดัพระสมาคม บ๎านดอน
กลอย) เชื่อมสามแยกบ๎านดงยางน๎อย - นาเยีย

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.ดอนกลอย 0 7,000,000 7,000,000

8. ส านักงานเทศบาลนครอุดรธานี 1 -                   290,000,000               290,000,000

1. โครงการกํอสร๎างปรับปรุงระบบสายไฟฟูาและสายส่ือสารลงใต๎
ดินในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

1 1.1 กํอสร๎างปรับปรุงระบบสายไฟฟูาและสายส่ือสารลงใต๎ดิน
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

สนง.เทศบาลนครอุดรธานี 0 290,000,000 290,000,000

1. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) -                   -                   -                    

237,233,080       232,619,360       469,852,440        

2. โครงการของจังหวัด (4) 206,592,080       194,655,160       401,247,240        

1.6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

1.6.1 พัฒนาแหลํงน้้า 8 แผนงานที ่6. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐานการเกษตร2.1.1 โครงการพัฒนาแหลํงน้้าเพือ่การเกษตร
(พัฒนาแหลํงน้้าบริเวณปุาพรุค้าชะโนด )

ชํวยเหลือราษฏร 430 ครัวเรือนเพิม่พืน้ทีช่ลประทาน
 650 ไรํ

สนง.โครงการชลประทานอุดรธานี -                    15,000,000          15,000,000

1.8 โครงการขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

1.8.1 การสํงเสริมการเรียนร๎ูการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

10 แผนงานที ่5. ขยายผลองค์ความร๎ูการท้า
เกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.1.1 : ศูนย์เรียนร๎ูและปลูกจติส้านึกการท้าเกษตรกรรม
ยั่งยืนในโรงเรียนเชื่อมโยงศูนย์เครือขํายปราชญ์ชาวบ๎าน

โรงเรียนทีไ่ด๎รับการพัฒนาจนมีศักยภาพพร๎อมเป็น
ศูนย์เรียนร๎ูและปลูกจติส้านึกการท้าเกษตรกรรม
ยั่งยืนในโรงเรียน จ้านวน 10 โรงเรียน

ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์อุดรธานี (กลํุมยุทธศาสตร์
ฯ)

2,034,180           -                    2,034,180

ประเดน็การพัฒนาที ่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์
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1.9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร 
เกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์

1.9.1 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตสินค๎าเกษตร
ปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์

11 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 
การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
เกษตรอินทรีย์

3.1.2 : พัฒนาการผลิตข๎าวสํูมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 3.1 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
3.2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิต
เกษตรอุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น ปลอดภยั/เกษตรอินทรีย์

ส้านักงานเกษตรจงัหวดัฯ 2,525,950           -                    2,525,950

1.9.2 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตพืชและสัตว์
 (โคเนือ้ ปลาตะเพียน และปลากะพง) เศรษฐกิจ

12 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 
การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
เกษตรอินทรีย์

3.2.9 : สํงเสริมการเล้ียงปลากะพงขาวในพืน้ทีน่าเกลือเพือ่
ลดพืน้ทีก่ารผลิตเกลือสินเธาว์

3.1 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
3.2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิต
เกษตรอุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น ปลอดภยั/เกษตรอินทรีย์

ส้านักงานประมงจงัหวดัอุดรธานี 626,500              -                    626,500

1.26 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

1.26.1 ปรับปรุงบ้ารุงดินเพิอ่เพิม่ผลผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภยั 32 แผนงานที ่6. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐานการเกษตร 2.2.1 ปรับปรุงบ้ารุงดิน เพือ่เพิม่ผลผลิตสินค๎าเกษตร
ปลอดภยั

จ้านวนเกษตรกรได๎รับการพัฒนาองค์ความร๎ูการ
ปรับปรุงบ้ารุงดินเพือ่เกษตรปลอดภยั ๓,๔00 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นอุดรธานี 7,582,600           -                    7,582,600

1.30 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร
 เกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์

1.30.1 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตสินค๎าเกษตร
ปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์

37 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 
การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
เกษตรอินทรีย์

3.1.3  พัฒนาเกษตรเครือขํายประชารัฐเพือ่เข๎าสํูมาตรฐาน
เกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์

 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
3.2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิต
เกษตรอุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น ปลอดภยั/เกษตรอินทรีย์

ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานี /
ส้านักงานเกษตรจงัหวดัอุดรธานี/ สถานีพัฒนาทีดิ่น
อุดรธานี รํวมกับประชารัฐจงัหวดัอุดรธานี

9,127,840           29,652,160          38,780,000

1.30.2 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตพืชและสัตว ์
(โคเนือ้ ปลาตะเพียน และปลากะพง) เศรษฐกิจ

38 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 
การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
เกษตรอินทรีย์

 3.2.8  สํงเสริมการเล้ียงปลาตะเพียนขาวเพือ่สนับสนุนกลํุม
แปรรูปสัตวน์้้าและลดการน้าเข๎า

 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
3.2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิต
เกษตรอุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น ปลอดภยั/เกษตรอินทรีย์

สนง.ประมงจงัหวดัอุดรธานี 2,713,000           -                    2,713,000

1.36   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้า
เกษตร เกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์
1.36.1 การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 45 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 

การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
เกษตรอินทรีย์

 1.2.2 การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตปศุสัตวต์ามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ถํายทอดเทคโนโลยีการเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตไกํ
พืน้เมืองและเป็ดเทศ จ้านวน 700 ราย  -การจดัการ
ด๎านสุขภาพสัตว ์จ้านวน 700 ราย

ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธานี 700,000              -                    700,000

1.36.2 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตพืชและสัตว ์(โค
เนือ้ ปลาตะเพียน และปลากะพง) เศรษฐกิจ

46 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 
การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
เกษตรอินทรีย์

3.2.1  วจิยัและและพัฒนานวตักรรมสํูการปฏบิัติเพือ่เพิม่
คุณภาพและผลผลิตมะมํวงสํูเกษตรอุสาหกรรม

1. ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2. ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น ปลอดภยั/เกษตรอินทรีย์

ส้านักงานเกษตรจงัหวดัอุดรธานีรํวมกับสภาเกษตรกร
จงัหวดัอุดรธานี

900,000              600,000              1,500,000
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1.42. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

1.42.1 ปรับปรุงบ้ารุงดินเพิอ่เพิม่ผลผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภยั 53 แผนงานที ่6. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐานการเกษตร2.2.2 ถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย๋อินทรีย์เพือ่ใหไ๎ด๎
มาตรฐาน

ร๎อยละ 80 ของเกษตรกรเปูาหมายมีความร๎ูและ
สามารถผลิตปุย๋อินทรีย์ทีม่ีมาตรฐาน

สถานีพัฒนาทีดิ่น/ ส้านักงานสภาเกษตรจงัหวดัอุดรธานี 317,100              730,000              1,047,100

1.43 โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร

1.43.1 การสํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภยั และสินค๎า
เกษตรอุตสาหกรรม

54 แผนงานที ่8.  สํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตร4.2.4 : สํงเสริมและพัฒนาสินค๎าเกษตรปลอดภยั และสินค๎า 
เกษตรอุตสาหกรรม

- จ้านวนบรรจภุณัฑ์ 50 ผลิตภณัฑ์
 - จ้านวนผลิตภณัฑ์ทีไ่ด๎รับการพัฒนา 50 ผลิตภณัฑ์
 -  ยอดขายเพิม่ขึ้นไมํน๎อยกวาํ ร๎อยละ 10

ส้านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัอุดรธานี 5,000,000           -                    5,000,000             

 1.49  โครงการขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.49.1 การสํงเสริมการเรียนร๎ูการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

64 แผนงานที ่5. ขยายผลองค์ความร๎ูการท้า
เกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.1.2 ศูนย์เรียนร๎ูตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ๒๒ ศูนย์เรียนร๎ู
 - สวนสัตวข์นาดเล็กภายในวทิยาลัย 1 แหงํ
 - มีไม๎ดอกไม๎ประดับจ้านวน ๑๒,๐๐๐ กระถาง
 - สวนไม๎ผลจ้านวน ๕,๐๐๐ ต๎น
 - มีร๎านจ้าหนํายสินค๎าทางการเกษตร ๓๐ ร๎านค๎า 
 - มีผ๎ูเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวาํ ๑,๐๐๐ คน

วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 4,999,800           -                    4,999,800

 1.50  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

1.50.1 พัฒนาแหลํงน้้า 65 แผนงานที ่6. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐานการเกษตร2.1.1 โครงการพัฒนาแหลํงน้้าเพือ่การเกษตร
(ก้าจดัวชัพืชในอํางเก็บน้้าในเขตจงัหวดัอุดรธานี)

พืน้ทีอ่ํางเก็บน้้าปราศจากวชัพืช 5,750 ไรํ สนง.โครงการชลประทานอุดรธานี -                    18,687,000          18,687,000

 1.51   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้า
เกษตร เกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์

1.51.1 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตสินค๎าเกษตร
ปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์

66 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 
การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
เกษตรอินทรีย์

 3.1.1 สํงเสริมและพัฒนาการผลิตข๎าวในพืน้ทีแ่ปลงใหญํ 1 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น ปลอดภยั/เกษตรอินทรีย์

ส้านักงานเกษตรจงัหวดัฯ 30,234,950          5,000,000           35,234,950
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 1.52   โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร

1.52.1 การสํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภยั และสินค๎า
เกษตรอุตสาหกรรม

67 แผนงานที ่8.  สํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตร4.2.5 ใช๎วทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม (วทน.)เพือ่
เพิม่มูลคําสินค๎าชุมชน

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าวเพิม่ขึ้นทัง้ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพผลิตภณัฑ์แปรรูปจากข๎าวอยํางน๎อย ๓ 
ผลิตภณัฑ์

มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 1,150,000           -                    1,150,000             

1.52.2 การพัฒนาชํองทางการตลาดเกษตรกรโดยใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ

68 แผนงานที ่8.  สํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตร4.3.1 พัฒนาชํองทางการตลาดเกษตรกรโดยใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ

 - ผ๎ูเข๎าอบรมทัง้ 620 คน มีความสามารถในการ
จดัการจ้าหนํายสินค๎าออนไลน์ได๎ทุกคน
- ผ๎ูผํานการฝึกอบรมมีผลิตภณัฑ์จ้าหนํายผํานส่ือ
ออนไลน์ไมํน๎อยกวาํต้าบลละหนึง่ผลิตภณัฑ์
 - เกษตรกรสามารจ้าหนํายผลผลิตเพิม่มากขึ้นเมื่อ
เทียบกับการจ้าหนํายในระบบปกติ
 - จดัแสดงชํองทางการจ้าหนํายออนไลน์จาก
เกษตรกรทัง้ 156 ต้าบล ๒. จดัแสดงสินค๎าตัวอยําง
ทัง้ 156 ต้าบล

วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 4,981,200           0 4,981,200             

1.59 โครงการขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.59.1 การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 76 แผนงานที ่5. ขยายผลองค์ความร๎ูการท้า
เกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.2.3  การสนับสนุนการด้าเนินงานกลํุมสํงเสริมการเกษตร
ภายใต๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร๎อยละของจ้านวนเปูาหมายทีเ่ข๎ารํวมโครงการได๎มี
การน๎อมน้าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช๎ในการวางแผนการผลิต การพัฒนาภาคการเกษตร
 การด้ารงชีวติ

ส้านักงานเกษตรจงัหวดัอุดรธานี 4,574,300           -                    4,574,300

1.59.2 การสํงเสริมการรวมกลํุมเกษตรกร เครือขํายปราชญ์ชาวบ๎าน 77 แผนงานที ่5. ขยายผลองค์ความร๎ูการท้า
เกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.3.1 การพัฒนาการรวมกลํุมเกษตรกรเครือขํายปราชญ์
ชาวบ๎านสํูการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน

ร๎อยละของจ้านวนเปูาหมายทีเ่ข๎ารํวมโครงการได๎มี
การน๎อมน้าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช๎ในการวางแผนการผลิต การพัฒนาภาคการเกษตร
 การด้ารงชีวติ

ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์อุดรธานี (กลํุมยุทธศาสตร์
ฯ)

687,710              -                    687,710

1.64 โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร

1.64.1 การสํงเสริมการตลาดการท้าเกษตรแปลงใหญ(ํ52 แปลง) 82 แผนงานที ่8.  สํงเสริมการตลาดสินค๎า
เกษตร

4.1.1 สํงเสริมการเกษตรแปลงใหญํ (ข๎าว) 1) เกษตรกรมีรายได๎เพิม่ขึ้นไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 20  
2) มูลคําสินค๎าเกษตรเพิม่ขึ้น 5 %

สนง.สหกรณ์จงัหวดัอุดรธานี 60,000                10,086,000          10,146,000           

1.68 โครงการขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.68.1 การสํงเสริมการรวมกลํุมเกษตรกร เครือขํายปราชญ์ชาวบ๎าน 86 แผนงานที ่5. ขยายผลองค์ความร๎ูการท้า
เกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

 1.3.2  ขยายผลหลักปรัชญาเกษตรทฤษฎใีหมํด๎วย โคก 
หนองนา โมเดล

ร๎อยละของจ้านวนเปูาหมายทีเ่ข๎ารํวมโครงการได๎มี
การน๎อมน้าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช๎ในการวางแผนการผลิต การพัฒนาภาคการเกษตร
 การด้ารงชีวติ

ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์อุดรธานี (กลํุมยุทธศาสตร์
ฯ)

2,000,000           2,000,000           4,000,000

1.68.2 การสํงเสริมการรวมกลํุมเกษตรกร เครือขํายปราชญ์ชาวบ๎าน 87 แผนงานที ่5. ขยายผลองค์ความร๎ูการท้า
เกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.3.3 ขยายผลการด้าเนินชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ร๎อยละของจ้านวนเปูาหมายทีเ่ข๎ารํวมโครงการได๎มี
การน๎อมน้าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช๎ในการวางแผนการผลิต การพัฒนาภาคการเกษตร
 การด้ารงชีวติ

ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์อุดรธานี (กลํุมชํวยเหลือฯ) 4,000,000           -                    4,000,000
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1.69 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

1.69.1 พัฒนาแหลํงน้้า 88 แผนงานที ่6. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐานการเกษตร2.1.1 โครงการพัฒนาแหลํงน้้าเพือ่การเกษตร
(ขุดลอกหว๎ยน้้าราง ต.นายูง  อ.นายูง จ.อุดรธานี)

เพิม่ปริมาณเก็บกักประมาณ 30,0000 ลบ.ม. สนง.โครงการชลประทานอุดรธานี -                    1,000,000           1,000,000

1.76  โครงการขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.76.1 การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 95 แผนงานที ่5. ขยายผลองค์ความร๎ูการท้า
เกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.2.1 ยกระดับการผลิตหมํอนไหมและผลิตภณัฑ์ภายใต๎หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. เกษตรกรผํานการฝึกอบรมสามารถน้าความร๎ูที่
ได๎รับไปปฏบิัติได๎ไมํน๎อยกวาํ  80 %
2. มีจดุฟอกย๎อมสีไหมทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 100
 % 
3. มีการจดัการหอ๎งเล้ียงไหมทีถู่กสุขลักษณะของการ
เล้ียงไหม 100 % 
4. ได๎ผลิตภณัฑ์หมํอนไหม อยํางน๎อย 3 ผลิตภณัฑ์
5. ได๎ลวดลายผ๎าไหมทีพ่ัฒนา อยํางน๎อย ๒ ลวดลาย

ศูนย์หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ (อุดรธานี) 5,906,400           -                    5,906,400

1.77 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร
 เกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์

1.77.1 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตสินค๎าเกษตร
ปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์

96 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 
การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
เกษตรอินทรีย์

3.1.4  สํงเสริมการผลิตกล๎วยหอมทองตามระบบคุณภาพ
และมาตรฐาน GAP

 1.ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2. ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น 
ปลอดภยั/เกษตรอินทรีย์

ส้านักงานเกษตรจงัหวดัฯ 1,375,450           -                    1,375,450

1.77.2 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตพืชและสัตว ์
(โคเนือ้ ปลาตะเพียน และปลากะพง) เศรษฐกิจ

97 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 
การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
เกษตรอินทรีย์

3.2.10 : โรงอบมันเส๎นสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์  1.ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2. ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น 
ปลอดภยั/เกษตรอินทรีย์

ส้านักงานเกษตรจงัหวดัอุดรธานีรํวมกับสภาเกษตรกร
จงัหวดัอุดรธานี

184,100              1,800,000           1,984,100

1.84 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร
 เกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์

1.84.1 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตพืชและสัตว ์
(โคเนือ้ ปลาตะเพียน และปลากะพง) เศรษฐกิจ

105 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 
การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
เกษตรอินทรีย์

3.2.2 กํอสร๎างระบบจาํยน้้า อ.สร๎างคอม จ้านวนพืน้ทีท่ีไ่ด๎รับประโยชน์จากการพัฒนา
โครงสร๎างพืน้ฐานการเกษตรดินและน้้า

ส้านักงานเกษตรจงัหวดัฯ 12,868,600          -                    12,868,600
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1.66 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร
 เกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์

1.66.1 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตสินค๎าเกษตร
ปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์

115 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 
การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
เกษตรอินทรีย์

3.1.5 เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตมะมํวงคุณภาพเพือ่การ
สํงออก

1 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น ปลอดภยั/เกษตรอินทรีย์

ส้านักงานเกษตรจงัหวดัฯ 7,250,000           -                    7,250,000

1.66.2 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตสินค๎าเกษตร
ปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์

116 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 
การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
เกษตรอินทรีย์

3.1.6 สํงเสริมเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตข๎าวเหนียว 2 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น ปลอดภยั/เกษตรอินทรีย์

ส้านักงานเกษตรจงัหวดัฯ 43,877,400          -                    43,877,400

1.66.3 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตพืชและสัตว ์(โค
เนือ้ ปลาตะเพียน และปลากะพง) เศรษฐกิจ

117 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 
การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
เกษตรอินทรีย์

3.2.3 สํงเสริมการปลูกมันส้าปะหลังด๎วยระบบน้้าหยด 3 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น ปลอดภยั/เกษตรอินทรีย์

ส้านักงานสหกรณ์จงัหวดัฯ 240,000              400,000              640,000

1.66.4 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตพืชและสัตว ์(โค
เนือ้ ปลาตะเพียน และปลากะพง) เศรษฐกิจ

118 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 
การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
เกษตรอินทรีย์

3.2.7 เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตเนือ้ 4 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น ปลอดภยั/เกษตรอินทรีย์

ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธานี 7,936,000           -                    7,936,000

1.75 โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร

1.75.1 การสํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภยั และสินค๎า
เกษตรอุตสาหกรรม

130 แผนงานที ่8.  สํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตร 4.2.2 สํงเสริมการแปรรูปยางพารา เกษตรกรมีรายได๎เพิม่ขึ้นไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 25 ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานีรํวมกับ
การยางแหงํประเทศไทยจงัหวดัอุดรธานี

240,000              7,200,000           7,440,000             

1.79  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร

1.79.1 การสํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภยั และสินค๎า
เกษตรอุตสาหกรรม

135 แผนงานที ่8.  สํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตร 4.2.1  พัฒนาการผลิตและการตลาดโคเนือ้แบบครบวงจร
ในสถาบันเกษตรกร

ปริมาณธรุกิจในเขตพืน้ทีเ่พิม่ขึ้น ไมํต้่ากวาํร๎อยละ 80 ส้านักงานสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานี 297,000              16,500,000          16,797,000           

1.90  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้า
เกษตร เกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์

1.90.1 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตพืชและสัตว์
 (โคเนือ้ ปลาตะเพียน และปลากะพง) เศรษฐกิจ

151 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 
การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
เกษตรอินทรีย์

3.2.4 ถํายทอดเทคโนโลยีการกรีดยางอยํางถูกวธิเีพือ่เพิม่ผลิต 2 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น ปลอดภยั/เกษตรอินทรีย์

ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานีรํวมกับ
การยางแหงํประเทศไทยจงัหวดัอุดรธานี

2,132,000           -                    2,132,000

1.93 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร
 เกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์
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1.93.1  การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตพืชและสัตว ์
(โคเนือ้ ปลาตะเพียน และปลากะพง) เศรษฐกิจ

154 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 
การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
เกษตรอินทรีย์

3.2.5 : สํงเสริมเทคโนโลยีและนวตักรรมเพือ่การผลิตและ
แปรรูปยางพารา (ยางเครป)

1 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น ปลอดภยั/เกษตรอินทรีย์

ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานีรํวมกับ
การยางแหงํประเทศไทยจงัหวดัอุดรธานี

70,000                14,000,000          14,070,000

1.99 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร
 เกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์

199.1เมืองสมุนไพร 158 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 
การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
เกษตรอินทรีย์

สร๎างแปลงสาธติครบวงจรรวมทัง้ศูนย์เพาะเล้ียงพืชสมุนไพร มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี           40,000,000 -                               40,000,000

199.2เมืองสมุนไพร 159 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 
การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภยัและ
เกษตรอินทรีย์

การยกระดับมาตรฐานสินค๎าสมุนไพร และเป็นศูนย์กลาง
การจดัจ้าหนํายวตัถุดิบสมุนไพรภายในจงัหวดั

มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี                       -   72,000,000                     72,000,000

2. โครงการของกระทรวง (5) -                   -                   -                    

2. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6) 30,641,000        37,964,200        68,605,200          

1. อ าเภอกุมภวาปี 3         30,641,000           1,300,000           31,941,000
1. โครงการขุดลอกและปรับปรุงภมูิทัศน์พืน้ทีอ่ํางเก็บน้้าหนองปะโค 5 ขุดลอกและปรับปรุงภมูิทัศน์พืน้ทีอ่ํางเก็บน้้าหนองปะโค

1.ขุดลอกพืน้ทีอ่ํางเก็บน้้าหนองปะโค
2.ปรับปรุงภมูิทัศน์พืน้ทีอ่ํางเก็บน้้าหนองปะโค

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอกุมภวาปี/กองชําง เทศบาล
ต้าบลปะโค

20,000,000 0 20,000,000

2. โครงการกํอสร๎างฝายน้้าล๎น ม.4 ต.ปะโค 6 กํอสร๎างฝายน้้าล๎นหว๎ยกองสี บ๎านบุงํหมากลาน ม.4 ต้าบล
ปะโคอ้าเภอกุมภวาปี

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอกุมภวาปี/กองชําง เทศบาล
ต้าบลปะโค

10,641,000          0 10,641,000           

3. โครงการจดัท้าโรงปุย๋อินทรีย์อัดเม็ดพร๎อมลานตาก 7 1.กํอสร๎างโรงปุย๋อินทรีย์
2.กํอสร๎างลานตากปุย๋อินทรีย์

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอกุมภวาปี/อบต.ผาสุก 0 1,300,000           1,300,000

2. อ าเภอสร้างคอม 2                     -             1,500,000             1,500,000
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลํงน้้าเพือ่การเกษตร 5 ปรับปรุงและพัฒนาแหลํงน้้าเพือ่การเกษตร (ทต.บ๎านยวด) ทีท่้าการปกครองอ้าเภอสร๎างคอม/เทศบาลต้าบลบ๎าน

ยวด
0            1,000,000 1,000,000

2. โครงการขุดเจาะบํอบาดาลเพือ่การเกษตร 6 ขุดเจาะบํอบาดาลเพือ่การเกษตรเทศบาลต้าบลบ๎านยวด ทีท่้าการปกครองอ้าเภอสร๎างคอม/เทศบาลต้าบลบ๎าน
ยวด

0               500,000 500,000

3. อ าเภอหนองวัวซอ 3                     -           18,064,200           18,064,200
1. โครงการขุดลอกล้าหว๎ยหลวงตลอดแนว กวา๎ง 20-30 เมตร  
ลึก 4 เมตร

2 ขุดลอกล้าหว๎ยหลวงตลอดแนว กวา๎ง 20-30 เมตร  
ลึก 4 เมตร

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอหนองววัซอ/อบต.หนองอ๎อ 0 2,777,400           2,777,400

2. โครงการขุดลอกล้าหว๎ยเหลําใหญํ - ล้าหว๎ยหลวง กวา๎ง 12-40 
เมตร ยาว 7,090 เมตร

3 ขุดลอกล้าหว๎ยเหลําใหญํ - ล้าหว๎ยหลวง กวา๎ง 12-40 เมตร 
ยาว 7,090 เมตร

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอหนองววัซอ/อบต.หนองอ๎อ 0 5,286,800           5,286,800

3. โครงการกํอสร๎างสวนสาธารณะ 4 โครงการขุดลอกล้าหว๎ยทรายตอนบนเพือ่กักเก็บน้้า ทีท่้าการปกครองอ้าเภอหนองววัซอ/กองชํางเทศบาล
ต้าบลโนนหวาย

0 10,000,000 10,000,000 
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ประเดน็การพัฒนา (2)/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ
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แผนงาน
(9)

กิจกรรมยอ่ย
(10)

ตวัชีว้ัดของโครงการ 
(11)

หน่วยด าเนินการ
(12)

งบประมาณ (บาท)

4. อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 4 -                   17,100,000                  17,100,000
1. โครงการขุดลอกหนองเลิงทม หมูํที ่5 13 ขุดลอกหนองเลิงทม ม.5 ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.นาทราย 0 7,000,000 7,000,000
2.  โครงการขยายเขตทํอสํงน้้าเพือ่การเกษตรสถานีสูบน้้าเพือ่
การเกษตร บ๎านหวา๎น ม.11

14 ขยายเขตทํอสํงน้้าเพือ่การเกษตร สถานีสูบน้้าเพือ่
การเกษตรบ๎านหวา๎น (จากบ๎านหวา๎น - บ๎านไทย - บ๎าน
ดอนกลอย)

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.ดอนกลอย 0 500,000 500,000

3. โครงการสร๎างโรงสีชุมชนเพือ่การแปรรูป / เพิม่มูลคําข๎าว 15 จดัซ้ือโรงสีคัดแยกข๎าว จ้านวน 3 โรง ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/สนง.เกษตรอ้าเภอ
อ้าเภอพิบูลรักษ์ 0

5,100,000 5,100,000

4. โครงการปรับปรุง / ตํอเติมอาคาร ศูนย์แสดงจ้าหนําย และ
กระจายสินค๎าผลิตภณัฑ์ชุมชนและท๎องถิ่น อ้าเภอพิบูลรักษ์

16 ปรับปรุงตํอเติมอาคารสถานที ่เพือ่แสดงและจ้าหนํายสินค๎า ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/สนง.พัฒนาชุมชน
อ้าเภอ

0 4,500,000 4,500,000

2. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) -                   -                   -                    

84,006,750        86,298,920        170,305,670        

3. โครงการของจังหวัด (4) 82,127,950        55,656,000        137,783,950        

1.13  โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.13.1การเสริมสร๎างทักษะทีพ่ึงประสงค์ใหแ๎กํเยาวชนในวยัเรียน
 (UD New Gen :ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบ
อาชีพ/ทักษะชีวติ)

16 แผนงานที ่10. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพชีวติคนอุดรธานีทุกกลํุมวยั

 2.2.1 การเสริมสร๎างเยาวชนรํุนใหมํจงัหวดัอุดรธานี (UD 
New Generation)

ร๎อยละของนักเรียน ในสังกัดส้านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัอุดรธานีสามารถพูดส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ชีวติประจ้าวนั และแนะน้าสถานทีท่ํองเทีย่วทีส้่าคัญ
ภายในจงัหวดัได๎

สนง.ศึกษาธกิารจงัหวดัอุดรธานี/สนง.จดัหางานจงัหวดั
อุดรธานี/ศูนย์สุขภาพจติเขต 8/สสจ.อุดรธานี/พมจ.
อุดรธานี/หอการค๎าจงัหวดัอุดรธานี/กลํุมมาดีอีสาน

8,000,000           -                    8,000,000

1.19 โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.19.1 การยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 24 แผนงานที ่10. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพชีวติคนอุดรธานีทุกกลํุมวยั

2.1.1 การยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของพัฒนาการสมวยัของเด็กปฐมวยั ส้านักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจงัหวดัอุดรธานี/
สสจ.อุดรธานี/เทศบาลจ้าปาโมง/สนง.ศึกษาธกิาร
จงัหวดัอุดรธานี

5,000,000           -                    5,000,000

1.19.2 การเสริมสร๎างทักษะทีพ่ึงประสงค์ใหแ๎กํเยาวชนในวยัเรียน 
(UD New Gen :ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบ
อาชีพ/ทักษะชีวติ)

25 แผนงานที ่10. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพชีวติคนอุดรธานีทุกกลํุมวยั

2.2.2 การอบรมผ๎ูประกอบการรํุนเยาว์
 (Udon Young Startup)

ร๎อยละของครูทีส่ามารถจดัการเรียนร๎ูโดยใช๎หลักสูตร
ผ๎ูประกอบการรํุนเยาวใ์นสถานศึกษา

ส้านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัอุดรธานี 3,000,000           -                    3,000,000

1.31 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย

1.31.1 สร๎างความตระหนักใสํใจสุขภาพใหแ๎กํประชาชน 39 แผนงานที ่9. สํงเสริมการเตรียมความ
พร๎อมสังคมผ๎ูสูงอายุสุขภาพดี

1.1.1 การสร๎างความตระหนักใสํใจสุขภาพใหแ๎กํประชาชน 1. ร๎อยละทีล่ดลงของจ้านวนผ๎ูปุวยโรคเบาหวาน
2. ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของดัชนีมวลกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน

สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี 4,000,000           -                    4,000,000

1.32  โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.32.2 การเสริมสร๎างคุณภาพชีวติผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ ผ๎ูด๎อยโอกาส 40 แผนงานที ่10. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพชีวติคนอุดรธานีทุกกลํุมวยั

2.4.1 การสร๎างครอบครัวอบอุํนชุมชนเข๎มแข็ง 1.ร๎อยละ 85 ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทีเ่ข๎า
รับการฝึกอบรมอาสาสมัครผํานากรฝึกอบรม  
2. ขยายผลในส.ศึกษา/ครอบครัว/ชุมชน จ้านวน 
3000 คน   3. มีอาสาสมัครต๎นแบบ เป็นตัวอยําง
รํวมกิจรรมเสริมสร๎างครอบครัว

ส้านักงานวฒันธรรมจงัหวดั 1,693,650           -                    1,693,650

ประเดน็การพัฒนาที ่ 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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41 แผนงานที ่10. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพชีวติคนอุดรธานีทุกกลํุมวยั

2.4.2 การสํงเสริมศักยภาพด๎านอาชีพแกํผ๎ูสูงอาย/ุคนพิการ
หรือผ๎ูดูแลคนเพิการ

ผ๎ูเข๎ารับการอบรมสามารถน้าความร๎ูไปประกอบ
อาชีพได๎ มีรายได๎ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 35

ส้านักงานจดัหางานจงัหวดัอุดรธานี 589,600              -                    589,600

1.37 โครงการพัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ า

1.37.1 การสํงเสริมการด้ารงชีวติด๎วยศาสตร์พระราชา 47 แผนงานที ่11. ลดความเล่ือมล้้าด๎าน
สังคมคนอุดรธานีด๎วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

3.1.1 การขับเคล่ือนศาสตร์พระราชาตามแนวสัมมาชีพ ร๎อยละ 60 ของผ๎ูเข๎ารํวมโครงการในพืน้ที่ สนง.พัฒนาชุมชนจงัหวดั/อ้าเภอ 5,034,300 - 5,034,300

 1.44 โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.44.1 การเสริมสร๎างทักษะทีพ่ึงประสงค์ใหแ๎กํเยาวชนในวยัเรียน 
(UD New Gen :ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบ
อาชีพ/ทักษะชีวติ)

55 แผนงานที ่10. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพชีวติคนอุดรธานี ทุกกลํุมวยั

2.2.10 การพัฒนาเครือขํายเยาวชนจงัหวดัอุดรธานี 1.เกิดแกนน้าเยาวชนเข๎ารํวมโครงการทีไ่ด๎รับพัฒนา
ตนเอง จ้านวน 100คน
2. เกิดเครือขํายเยาวชนเฝูาระวงัส่ือชุมชนในเขตพืน้ที่
 จ้านวน 20 แหงํ

พมจ.อุดรธานี (ประชารัฐ) 5,000,000           -                    5,000,000

1.44.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการด๎านสังคมคุณภาพชีวติ 56 แผนงานที ่10. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพชีวติคนอุดรธานี ทุกกลํุมวยั

4.1.2 อาสาประชารัฐสํูการขับเคล่ือนงานด๎านการอ้านวย
ความยุติธรรมลดความเหล่ือมล้้าของสังคม

ร๎อยละความส้าเร็จของเจา๎หน๎าที ่ของรัฐ มีความร๎ู
ด๎านสิทธมินุษยชนและความร๎ูด๎านกฏหมายในเชิง
ปูองกัน ในการชํวยเหลือเยียวยาผ๎ูเสียหาย ทายาท 
ในคดีอาญาได๎อยํางทัว่ถึงและเป็นธรรม

สนง.ยุติธรรมจงัหวดั 1,010,000 - 1,010,000

1.53    โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.53.1 การเสริมสร๎างทักษะทีพ่ึงประสงค์ใหแ๎กํเยาวชนในวยัเรียน 
(UD New Gen :ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบ
อาชีพ/ทักษะชีวติ)

69 แผนงานที ่10. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพชีวติคนอุดรธานี ทุกกลํุมวยั

2.2.8 การพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับนักเรียน นักศึกษา ครู 
และประชาชนทัว่ไปในจงัหวดัอุดรธานี

จ้านวนร๎อยละ70 ของผ๎ูเข๎ารับการอบรมได๎รับการ
ฝึกทักษะอาชีพ

วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 2,000,000           - 2,000,000

1.60  โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย

1.60.1 การสํงเสริมการออกก้าลังกายและกีฬา 78 แผนงานที ่9. สํงเสริมการเตรียมความ
พร๎อมสังคมผ๎ูสูงอายุสุขภาพดี

1.3.2 การอบรมเชิงปฏบิัติการการออกก้าลังกายเลํนกีฬา
และนันทนาการส้าหรับผ๎ูสูงอายุในจงัหวดัอุดรธานี

ผ๎ูสูงอายุในจงัหวดัอุดรธานี 360 คน เข๎ารํวมกิจกรรม ส้านักงานการทํองเทีย่วและกีฬาจงัหวดัอุดรธานี 200,000              -                    200,000

1.61   โครงการพัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ า

1.61.1 การสํงเสริมการด้ารงชีวติด๎วยศาสตร์พระราชา 79 แผนงานที ่11. ลดความเล่ือมล้้าด๎าน
สังคมคนอุดรธานีด๎วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

3.1.2 การจดัมหกรรมชุมนุมคุณธรรมน๎อมน้าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

สร๎างสังคมคุณธรรมใหค๎รบทุกต้าบลเพือ่ประชาชน
ชนมีคุณภาพ

สนง.วฒันธรรมจงัหวดั 2,084,000 - 2,084,000

1.65 โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.65.1 การเสริมสร๎างทักษะทีพ่ึงประสงค์ใหแ๎กํเยาวชนในวยัเรียน 
(UD New Gen :ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบ
อาชีพ/ทักษะชีวติ)

83 แผนงานที ่10. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพชีวติคนอุดรธานีทุกกลํุมวยั

2.2.3 การพัฒนาชุมชนใหเ๎ป็นคนดีศรีอุดรโดยกระบวนการ
ลูกเสือ

ร๎อยละของลูกเสือทีม่ีความร๎ูความเข๎าใจในหลัก
ปฏบิัติของกิจกรรมลูกเสือและคํานิยมหลัก 12 
ประการ

ส้านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัอุดรธานี 975,400              -                    975,400
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1.70 โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.70.1 การเสริมสร๎างทักษะทีพ่ึงประสงค์ใหแ๎กํเยาวชนในวยัเรียน 
(UD New Gen :ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบ
อาชีพ/ทักษะชีวติ)

89 แผนงานที ่10. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพชีวติคนอุดรธานีทุกกลํุมวยั

2.2.5 การแนะแนวการศึกษาตํอ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จงัหวดัอุดรธานี โดยสถานศึกษาอาชีวะ

ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของการเรียนตํอสายอาชีพในจงัหวดั
อุดรธานี

ส้านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัอุดรธานี/วทิยาลัย
เทคโนโลยีอีสานเหนือ

60,000                -                    60,000

1.71 โครงการพัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ า

1.71.1 การพัฒนาอาชีพสํูชุมชน 90 แผนงานที ่11. ลดความเล่ือมล้้าด๎าน
สังคมคนอุดรธานีด๎วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

3.2.2 การพัฒนาอาชีพสํูชุมชน (โครงการพัฒนาอาชีพ
ประชาชนสํูชุมชน)

ร๎อยละ 60 ของผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความร๎ูทักษะ
อาชีพชํางเชื่อม

วทิยาลัยสารพัดชํางอุดรธานี 1,303,000 - 1,303,000

1.78 โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.78.1 การเสริมสร๎างทักษะทีพ่ึงประสงค์ใหแ๎กํเยาวชนในวยัเรียน 
(UD New Gen :ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบ
อาชีพ/ทักษะชีวติ)

98 แผนงานที ่10. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพชีวติคนอุดรธานีทุกกลํุมวยั

2.2.4 การพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัอุดรธานีเพือ่เป็นศูนย์การเรียนร๎ูศาสตร์พระราชา
อยํางยั่งยืน

ร๎อยละของผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนใน
สังกัดมีฐานการเรียนร๎ูครอบคลุมทัง้ 8 กลํุมสาระการ
เรียนร๎ู และสามารถจดักิจกรรมการเรียนร๎ูบูรณาการ
ได๎

ส้านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัอุดรธานี/วทิยาลัย
เทคโนโลยีอีสานเหนือ

3,597,700           -                    3,597,700

1.79 โครงการพัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ า

1.79.1 การพัฒนาอาชีพสํูชุมชน 99 แผนงานที ่11. ลดความเล่ือมล้้าด๎าน
สังคมคนอุดรธานีด๎วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

3.2.4 การพัฒนาอาชีพสํูชุมชน (โครงการฝึกอบรมการติดต้ัง
และซํอมบ้ารุง พลังงานทดแทนจากระบบโซลําเซลล์)

ผ๎ูผํานการฝึกอบรมร๎อยละ 60 สามารถสร๎างงาน 
สร๎างรายได๎ ลดรายจาํยในครัวเรือน

วทิยาลัยสารพัดชํางอุดรธานี 2,244,000 756,000 3,000,000

1.58 โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.85.1 การเพิม่ประสิทธภิาพแรงงาน 106 แผนงานที ่10. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพชีวติคนอุดรธานีทุกกลํุมวยั

2.3.1 การเพิม่ประสิทธภิาพแรงงาน 1.เกิดแกนน้าเยาวชนเข๎ารํวมโครงการทีไ่ด๎รับพัฒนา
ตนเอง จ้านวน 100คน
2. เกิดเครือขํายเยาวชนเฝูาระวงัส่ือชุมชนในเขตพืน้ที่
 จ้านวน 20 แหงํ

ส้านักงานจดัหางานจงัหวดัอุดรธานี 2,520,000           -                    2,520,000

1.62 โครงการพัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ า

1.62.1 การพัฒนาอาชีพสํูชุมชน 111 แผนงานที ่11. ลดความเล่ือมล้้าด๎าน
สังคมคนอุดรธานีด๎วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

3.2.3 การพัฒนาอาชีพสํูชุมชน 
(โครงการครัวร๎อน ครัวเย็นครัวไทย สํูครัวโลก)

ร๎อยละ 60 ของผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความร๎ูทักษะ
อาชีพชํางเชื่อม

วทิยาลัยสารพัดชํางอุดรธานี 3,190,000 5,000,000 8,190,000
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1.67 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย

1.67.1 การสํงเสริมการออกก้าลังกายและการกีฬา 119 แผนงานที ่9. สํงเสริมการเตรียมความ
พร๎อมสังคมผ๎ูสูงอายุสุขภาพดี

1.3.5 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ ส้าหรับ
ผ๎ูน้าสุขภาพ (Health Leader) จงัหวดัอุดรธานี ปี 2562

1. ร๎อยละ ๑๐๐ ของหมูํบ๎านในต้าบลน้ารํองมีผ๎ูน้า
สุขภาพ
2. ร๎อยละ๑๐๐ ของหมูํบ๎านในต้าบลน้ารํองมีชมรม
ออกก้าลังกายและมีกิจกรรมตํอเนือ่ง

ส้านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี 1,520,200           -                    1,520,200

1.68 โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.68.1 การเสริมสร๎างทักษะทีพ่ึงประสงค์ใหแ๎กํเยาวชนในวยัเรียน 
(UD New Gen :ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบ
อาชีพ/ทักษะชีวติ)

120 แผนงานที ่10. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพชีวติคนอุดรธานีทุกกลํุมวยั

2.2.6 การสร๎างประสบการณ์อาชีพด๎วยการสร๎างชิ้นงานไฟ
เบอร์กลาสรถยนต์

ร๎อยละของเยาวชนและบุคลากรภายในจงัหวดั
อุดรธานีสามารถพัฒนาออกแบบประยุกต์  และ
สร๎างขิ้นงานไฟเบอร์กลาสได๎

ส้านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัอุดรธานี/วทิยาลัย
เทคโนโลยีอีสานเหนือ

175,100              - 175,100

1.69 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดา้นสังคมคุณภาพชีวิต

1.69.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการด๎านสังคมคุณภาพชีวติ
(เจา๎ภาพพ : สนง.พมจ.อุดรธานี)

121 แผนงานที ่12. พัฒนาระบบบริหาร
จดัการด๎านสังคมคุณภาพชีวติ

4.1.1 การพัฒนาระบบบริหารจดัการด๎านสังคมคุณภาพชีวติ ร๎อยละ 60 ของการบูรณาการงานของหนํวยงาน ทัง้
ภาครัฐและเอกชน ด๎านฐานข๎อมูลทางสังคม

สนง.พมจ.อุดรธานี 4,000,000           -                    4,000,000

1.76 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย

1.76.1 การเพิม่พืน้ทีล่านกีฬาและพืน้ทีสั่นทนาการ 131 แผนงานที ่9. สํงเสริมการเตรียมความ
พร๎อมสังคมผ๎ูสูงอายุสุขภาพดี

1.2.1  การเพิม่พืน้ทีล่านกีฬาและพืน้ทีสั่นทนาการ ผ๎ูสูงอายุในจงัหวดัอุดรธานี 360 คน เข๎ารํวมกิจกรรม ส้านักงานการทํองเทีย่วและกีฬาจงัหวดัอุดรธานี/
วทิยาลัยสารพัดชําง

-                    48,700,000          48,700,000

1.77 โครงการพัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ า

1.77.1 การพัฒนาอาชีพสํูชุมชน 132 แผนงานที ่11. ลดความเล่ือมล้้าด๎าน
สังคมคนอุดรธานีด๎วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

3.2.1 การจดัต้ังศูนย์สํงเสริมอาชีพอิสระ จงัหวดัอุดรธานี มีการจดัต้ังศูนย์สํงเสริมอาชีพ 3 ศูนย์ สนง.พัฒนาชุมชนจงัหวดั/วทิยาลัยสารพัดชํางอุดรธานี 4,800,000           1,200,000           6,000,000

1.77.2 การพัฒนาอาชีพสํูชุมชน 133 แผนงานที ่11. ลดความเล่ือมล้้าด๎าน
สังคมคนอุดรธานีด๎วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

3.2.5 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์(อพม.)

ร๎อยละของจ้านวนผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ ผ๎ูด๎อยโอกาส ที่
ได๎รับการยกระดับคุณภาพชีวติ

สนง.พมจ.อุดรธานี 6,237,300.00 - 6,237,300

1.80 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย

1.80.1 การสํงเสริมการออกก้าลังกายและการกีฬา 136 แผนงานที ่9. สํงเสริมการเตรียมความ
พร๎อมสังคมผ๎ูสูงอายุสุขภาพดี

1.3.7 การสํงเสริมการออกก้าลังกาย 
(การจดักิจกรรม Bike Lane Bike night/Bike Tour/การ
รณรงค์การออกก้าลังกาย)

1. ร๎อยละทีล่ดลงของจ้านวนผ๎ูปุวยโรคเบาหวาน
2. ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของดัชนีมวลกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ส้านักงานจงัหวดัอุดรธานี/ชมรมจกัรยานจงัหวดั
อุดรธานี/สนง.ทํองเทีย่วและกีฬาจงัหวดัอุดรธานี

743,000              -                    743,000

1.84  โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย

1.84.1 การสํงเสริมการออกก้าลังกายและการกีฬา 142 แผนงานที ่9. สํงเสริมการเตรียมความ
พร๎อมสังคมผ๎ูสูงอายุสุขภาพดี

1.3.4 การจดัการแขํงขันฟุตบอลระบบลีกระดับอ้าเภอใน
จงัหวดัอุดรธานี

จงัหวดัอุดรธานีมีนักกีฬาฟุตบอลไมํน๎อยกวาํ  500 
คน/อ้าเภอ

ส้านักงานการทํองเทีย่วและกีฬาจงัหวดัอุดรธานี /
ส้านักงานการกีฬาแหงํประเทศไทยจงัหวดัอุดรธานี

5,182,700           -                    5,182,700



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

ประเดน็การพัฒนา (2)/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมยอ่ย
(10)

ตวัชีว้ัดของโครงการ 
(11)

หน่วยด าเนินการ
(12)

งบประมาณ (บาท)

1.85  โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.85.1 การเสริมสร๎างทักษะทีพ่ึงประสงค์ใหแ๎กํเยาวชนในวยัเรียน 
(UD New Gen :ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบ
อาชีพ/
ทักษะชีวติ)

143 แผนงานที ่10. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพชีวติคนอุดรธานีทุกกลํุมวยั

2.2.9 การอบรมการฝึกสมาธิ นักเรียนสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาจงัหวดัอุดรธานี ทีเ่ข๎ารํวมโครงการฯ 
ได๎รับความร๎ูความเข๎าใจด๎านสมาธ ิปัญญา ไมํน๎อย
กวาํร๎อยละ 80

ส้านักพระพุทธศาสนาจงัหวดัอุดรธานี 1,868,000           -                    1,868,000

1.86 โครงการพัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ า

1.86.1 สํงเสริมการจดัสวสัดิการชุมชนต้าบล 144 แผนงานที ่11. ลดความเล่ือมล้้าด๎าน
สังคมคนอุดรธานีด๎วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

3.3.1 การสํงเสริมการพัฒนาสวสัดิการชุมชนต้าบลสํูความ
ยั่งยืนของชุมชน

แก๎ไขปัญหาหนีน้อกระบบของคนในชุมชน เกิดแกน
น้าทีม่ีหลักคิดและอุดมการณ์สวสัดิการชุมชน

สนง.พมจ.อุดรธานี (สภาองค์กรชุมชน) 4,000,000           -                    4,000,000

1.94 โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.94.1 การเสริมสร๎างทักษะทีพ่ึงประสงค์ใหแ๎กํเยาวชนในวยัเรียน 
(UD New Gen :ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบ
อาชีพ/ทักษะชีวติ)

155 แผนงานที ่10. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพชีวติคนอุดรธานีทุกกลํุมวยั

2.2.7 การสร๎างประสบการณ์อาชีพด๎วยงานซํอมและบริการ
เคร่ืองปรับอากาศ

จ้านวนประชากรของจงัหวดัอุดรธานี  5-10% ทีอ่ายุ
 18-40 ปี

ส้านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัอุดรธานี/วทิยาลัย
เทคโนโลยีอีสานเหนือ

100,000              -                    100,000

1.95 โครงการพัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ า

1.95.1 การสํงเสริมหลักประกันสังคม 156 แผนงานที ่11. ลดความเล่ือมล้้าด๎าน
สังคมคนอุดรธานีด๎วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

3.4.1 การเสริมสร๎างหลักประกันสังคม จ้านวนทีเ่พิม่ขึ้นของผ๎ูทีอ่ยูํในระบบประกันสังคม สนง.ประกันสังคมจงัหวดั 2,000,000           -                    2,000,000

3. โครงการของกระทรวง (5) 1,878,800          1,262,920          3,141,720            

141,800 1,262,920 1,404,720

141,800 1,262,920 1,404,720

1. โครงการบริหารจดัการใช๎ประโยชน์ในทีดิ่นสาธารณประโยชน์ทีม่ี
การบุกรุกเพือ่ขจดัความยากจนและพัฒนาชนบท

1.1 บริหารจดัการใช๎ประโยชน์ในทีดิ่นสาธารณประโยชน์
เพือ่สนองนโยบายแก๎ปัญหาความยากจน

ส้านักงานทีดิ่นจงัหวดัอุดรธานี 141,800 1,262,920 1,404,720

1,737,000 0 1,737,000

1,737,000 0 1,737,000
1. โครงการ มหกรรมชุมนุมคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ส้านักงานวฒันธรรมจงัหวดัอุดรธานี 1,737,000 0 1,737,000

1 1.1 งานมหกรรมชุมนุมคุณธรรมน๎อมน้าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ส้านักงานวฒันธรรมจงัหวดัอุดรธานี 1,260,200 0 1,260,200

1 1.2 การประกวดหมอล้ากลอนในมหกรรมชุมนุมคุณธรรมฯ ส้านักงานวฒันธรรมจงัหวดัอุดรธานี 206,100 0 206,100
1 1.3 การประกวดเมนูคํูเมืองในงานมหกรรมชุมนุมคุณธรรมฯ ส้านักงานวฒันธรรมจงัหวดัอุดรธานี 270,700 0 270,700

1.กระทรวงมหาดไทย  จ านวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม

1.3 กรมทีด่นิ จ านวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม

5.กระทรวงวัฒนธรรม  จ านวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม

1.1 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม
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3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6) -                   29,380,000        29,380,000          

1. อ าเภอเมืองอุดรธานี 1                     -           11,380,000           11,380,000

1. โครงการกํอสร๎างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 หอ๎งเรียน(ใต๎ถุน
โลํง) โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ต้าบลหนองบัว อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี

9 กํอสร๎างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 หอ๎งเรียน(ใต๎ถุนโลํง) ทีท่้าการปกครองอ้าเภอเมืองอุดรธานี/เทศบาลต้าบล
หนองบัว

0 11,380,000          11,380,000

4. อ าเภอบ้านดงุ 1                     -             2,000,000             2,000,000

1. โครงการกํอสร๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดัศรีส้าราญ ต้าบลดงเย็น 
อ้าเภอบ๎านดุง

9 กํอสร๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ กรม สถ. จ้านวน 1 
หลัง

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอบ๎านดุง/อบต.ดงเย็น 0 2,000,000           2,000,000

7. อ าเภอพอบูลย์รักษ์ 1 -                   16,000,000                  16,000,000
1. โครงการกํอสร๎างสนามกีฬากลางประจ้าอ้าเภอพิบูลรักษ์
(หลวงปูพุิบูลย์)

17 กํอสร๎างอาคารและจดัสร๎างสนามกีฬามาตรฐานในระดับ
อ้าเภอ ม.8 บ๎านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/การกีฬาอ้าเภอ 0 16,000,000 16,000,000

3. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) -                   -                   -                    

61,155,600        282,742,900       343,898,500        

4. โครงการของจังหวัด (4) 45,503,600        69,842,900        115,346,500        

1.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
ดา้นอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเทีย่ว

1.3..1  การพัฒนาแหลํงทํองเทีย่ว 4 แผนงานที ่16. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน
และส่ิงอ้านวยความสะดวกด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

4.2.7 พัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเทีย่ววนอุทยานภพูระบาท
บัวบก

ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

วนอุทยานภพูระบาทบัวบก ส้านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที่
  ๑๐ (อุดรธานี)

                      -                 896,400 896,400

1.10 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกดา้นอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเทีย่ว

1.10.1.  การพัฒนาแหลํงทํองเทีย่ว 13 แผนงานที ่16. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน
และส่ิงอ้านวยความสะดวกด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

4.2.3  สํงเสริมการทํองเทีย่วภฝูอยลม ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

สวนรวมพรรณไม๎ปุา ๖๐ พรรษาส้านักบริหารพืน้ที่
อนุรักษ์ที ่๑๐ (อุดรธานี)

           5,000,000                       -   5,000,000

1.14 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกดา้นอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเทีย่ว

1.14.1การพัฒนาแหลํงทํองเทีย่ว 17 แผนงานที ่16. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน
และส่ิงอ้านวยความสะดวกด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

4.2.4 พัฒนาคุณภาพแหลํงทํองเทีย่ว สินค๎าและบริการด๎าน
การทํองเทีย่วใหเ๎กิดความสมดุล และยั่งยืน ภฝูอยลม

 ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

โครงการทํองเทีย่วเชิงนิเวศภฝูอยลม ส้านักบริหารพืน้ที่
อนุรักษ์ที ่ ๑๐ (อุดรธานี)

           2,000,000                       -   2,000,000

1.16 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกดา้นอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเทีย่ว

1.16.1  การพัฒนาแหลํงทํองเทีย่ว 19 แผนงานที ่16. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน
และส่ิงอ้านวยความสะดวกด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

4.2.9 พัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเทีย่ว วนอุทยานวงัสามหมอ
 ต.หนองกุงทับม๎า อ.วงัสามหมอ

 ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

วนอุทยานวงัสามหมอส้านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่ ๑๐ 
(อุดรธานี)

           2,440,600               152,500 2,593,100

ประเดน็การพัฒนาที ่4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเทีย่ว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นทีต่ัง้เพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง
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20 แผนงานที ่16. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน
และส่ิงอ้านวยความสะดวกด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

4.2.10 พัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเทีย่วอุทยานแหงํชาตินายูง
 – น้้าโสม

 ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

อุทยานแหงํชาตินายูง-น้้าโสม ส้านักบริหารพืน้ที่
อนุรักษ์ที ่ ๑๐ (อุดรธานี

           1,373,600               132,000 1,505,600

21 แผนงานที ่16. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน
และส่ิงอ้านวยความสะดวกด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

4.2.12 พัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเทีย่วถ้้าสิงห ์ต.ขอนยูง อ.
กุดจบั

 ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

ส้านักจดัการทรัพยากรปุาไม๎ที ่๖ (อุดรธานี)               400,000            2,300,000 2,700,000

1.20 โครงการยกระดบัการบริหารการจัดการ การประชาสัมพันธ์
 การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดไมซ์และการท่องเทีย่ว

1.2 การประชาสัมพันธต์ามปฏทิินไมซ์และการทํองเทีย่ว 26 แผนงานที ่13. สํงเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธจ์ดุขายโดยเน๎นศักยภาพทีม่ี
เอกลักษณ์

1.2.3 การเผยแพรํประชาสัมพันธแ์หลํงทํองเทีย่วของจงัหวดั
อุดรธานี  ผํานสายการบิน

 ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

ส้านักงานการทํองเทีย่วและกีฬาจงัหวดัอุดรธานี            3,000,000                       -   3,000,000

1.21 โครงการยกระดบักลุ่มธุรกิจ  สินค้า  และบริการทีเ่ชือ่มโยง
กับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเทีย่ว

2.1 สํงเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร์ผ๎าทอพืน้เมือง 27 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัส
เตอร์เชื่อมโยงกลํุมผ๎ูผลิตสินค๎า และบริการ

2.1.1 สํงเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร์ผ๎าทอพืน้เมือง  ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธาน/ี
สนง.พัฒนาชุมชนอุดรธาน/ีสนง.พาณิชย์จงัหวดั/ศูนย์
สํงเสริมอุตสาหกรรมภาค 4/กลํุมคลัสเตอร์ผ๎าจงัหวดั
อุดรธานี

              900,000                       -   900,000

1.27 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกดา้นอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเทีย่ว

1.27.1 การพัฒนาแหลํงทํองเทีย่ว 33 แผนงานที ่16. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน
และส่ิงอ้านวยความสะดวกด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

4.2.1 พัฒนาหมูํบ๎านเพือ่การทํองเทีย่วจงัหวดัอุดรธานี 5 
อ้าเภอ อ้าเภอละ 1 หมูํบ๎าน ได๎แกํ อ.บ๎านดุง,อ.โนนสะอาด
,อ.กุมภวาปี,อ.สร๎างคอม,อ.นายูง

ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

ส้านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัอุดรธานี 2,510,000                                 -   2,510,000

34 แผนงานที ่16. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน
และส่ิงอ้านวยความสะดวกด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

4.2.5 พัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเทีย่ววนอุทยานภเูขาสวน
กวาง ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาดและสะพานหนิธรรมชาติ 
ต.ทําล่ี อ.กุมภวาปี

ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

วนอุทยานภเูขาสวนกวาง  ส้านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที่
 ๑๐ (อุดรธานี)

           1,380,000                 86,000 1,466,000

1.33  โครงการยกระดบักลุ่มธุรกิจ  สินค้า  และบริการที่
เชือ่มโยงกับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเทีย่ว

1.33.1 การจดัท้าแผนพัฒนาบุคลากรของกลํุมคลัสเตอร์ธรุกิจ
เปูาหมาย

42 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัส
เตอร์เชื่อมโยงกลํุมผ๎ูผลิตสินค๎า และบริการ

3.1.3 การอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทัว่ไป (ตํางประเทศ) จ้านวนบุคลากรทีผํ่านการอบรมความร๎ูด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

ส้านักงานทํองเทีย่วและกีฬาจงัหวดัอุดรธานี 500,000                                    -   500,000

1.34  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกดา้นอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเทีย่ว

1.34.1.  การพัฒนาแหลํงทํองเทีย่ว 43 แผนงานที ่16. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน
และส่ิงอ้านวยความสะดวกด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

4.2.11 พัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเทีย่วน้้าตก
หนิต้ัง ต.กุดหมากไฟ อ.หนองววัซอ

 ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

ส้านักจดัการทรัพยากรปุาไม๎ที ่๖ (อุดรธานี)               800,000            4,200,000 5,000,000
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1.38 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกดา้นอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเทีย่ว
1.38.1 การพัฒนาแหลํงทํองเทีย่ว 48 แผนงานที ่16. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน

และส่ิงอ้านวยความสะดวกด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

4.2.2 พัฒนาแหลํงทํองเทีย่วพิพิธภณัฑสถานแหงํชาติบ๎าน
เชียงเพือ่การทํองเทีย่วในยุคไทยแลนด์ 4.0

ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

พิพิธภณัฑสถานแหงํชาติบ๎านเชียง 4,935,200           64,800                5,000,000

" 49 แผนงานที ่16. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน
และส่ิงอ้านวยความสะดวกด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

4.2.6 พัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเทีย่ว วนอุทยานภผูาแดง 
ม.2 บ๎านนาอําง ต.จ้าปาโมง อ.บ๎านผือ

ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

วนอุทยานภผูาแดง ส้านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่ ๑๐ 
(อุดรธานี)

           2,440,600               152,500 2,593,100

1.39 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกดา้นอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเทีย่ว

1.39.1. การพัฒนาระบบขนสํงสาธารณะเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว 50 แผนงานที ่16. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน
และส่ิงอ้านวยความสะดวกด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

4.4.1 การพัฒนาระบบขนสํงสาธรณะเพือ่รองรับการ
ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

สนจ.อด(ฝุายเลขา อจร.)/สนง.ขนสํงจงัหวดั/ม.ราชภฏั
อุดรธานี/เทศบาลนครอุดรธานี

2,000,000                                 -   2,000,000

 1.45  โครงการยกระดบักลุ่มธุรกิจ  สินค้า  และบริการที่
เชือ่มโยงกับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเทีย่ว

1.45.1  การจดัท้าแผนพัฒนาบุคลากรของกลํุมคลัสเตอร์ธรุกิจ
เปูาหมาย

57 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัส
เตอร์เชื่อมโยงกลํุมผ๎ูผลิตสินค๎า
 และบริการ

3.1.2 การเพิม่ศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเทีย่วเพือ่
พัฒนาเข๎าสํูยุคไทยแลนด์ 4.0

จ้านวนบุคลากรทีผํ่านการอบรมความร๎ูด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

ส้านักงานการทํองเทีย่วและกีฬาจงัหวดัอุดรธานี 500,000                                    -   500,000

1.54 โครงการยกระดบัการบริหารการจัดการ การประชาสัมพันธ์
 การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดไมซ์และการท่องเทีย่ว

1.54.1 การจดัท้าส่ือเพือ่สร๎างจดุขาย 70 แผนงานที ่13. สํงเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธจ์ดุขายโดยเน๎นศักยภาพทีม่ี
เอกลักษณ์

1.1.1 การจดัท้าเวบ็ไซต์เพือ่ประชาสัมพันธก์ารทํองเทีย่วและ
ไมซ์ของจงัหวดัอุดรธานี

 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของมูลคําการทํองเทีย่ว และ
นักทํองเทีย่วกลํุมไมซ์

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธาน/ี
สนจ.อด./สนง.การทํองเทีย่วและกีฬาจงัหวดัอุดรธานี

500,000                                    -   500,000

1.54.2 การจดัท้าส่ือเพือ่สร๎างจดุขาย 71 แผนงานที ่13. สํงเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธจ์ดุขายโดยเน๎นศักยภาพทีม่ี
เอกลักษณ์

1.1.2. การจดัท้าส่ือแนะน้าข๎อมูลสถานทีท่ํองเทีย่วแบบ
หลายภาษา

 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของมูลคําการทํองเทีย่ว และ
นักทํองเทีย่วกลํุมไมซ์

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธาน/ี
สนจ.อด./สนง.การทํองเทีย่วและกีฬาจงัหวดัอุดรธานี/
หอการค๎าจงัหวดั/อบจ.อุดรธานี

700,000                                    -   700,000

1.55  โครงการยกระดบักลุ่มธุรกิจ  สินค้า  และบริการที่
เชือ่มโยงกับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเทีย่ว

1.55.1 การจดัท้าแผนพัฒนาบุคลากรของกลํุมคลัสเตอร์ธรุกิจ
เปูาหมาย

72 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัส
เตอร์เชื่อมโยงกลํุมผ๎ูผลิตสินค๎า และบริการ

3.1.4 การฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการผ๎ูน้าเทีย่วชุมชนจงัหวดั
อุดรธานี

 จ้านวนบุคลากรทีผํ่านการอบรมความร๎ูด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

วทิยาลัยบริหารธรุกิจและการทํองเทีย่วอุดรธานี 709,200                                    -   709,200
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1.56  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกดา้นอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเทีย่ว

1.56.1 การพัฒนาแหลํงทํองเทีย่ว 73 แผนงานที ่16. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน
และส่ิงอ้านวยความสะดวกด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

4.2.8 พัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเทีย่ว วนอุทยานภหูนิจอม
ธาตุ ม.11 บ๎านหว๎ยยางค้า ต.กุดจบั อ.กุดจบั

ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

วนอุทยานภหูนิจอมธาตุ ส้านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่ 
๑๐ (อุดรธานี)

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

1.66 โครงการยกระดบักลุ่มธุรกิจ  สินค้า  และบริการทีเ่ชือ่มโยง
กับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเทีย่ว

1.66.1 สํงเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร์โรงแรม/ร๎านอาหาร 84 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัส
เตอร์เชื่อมโยงกลํุมผ๎ูผลิตสินค๎า และบริการ

2.2.1  สํงเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร์โรงแรม/
ร๎านอาหาร

 จ้านวนคลัสเตอร์ธรุกิจ ผ๎ูผลิตสินค๎าและบริการที่
เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมไมซ์ การทํองเทีย่วทีไ่ด๎รับ
การรับรองมาตรฐาน

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธาน/ี
สนง.ทํองเทีย่วและกีฬาจงัหวดั/สภาอุตสาหกรรม
จงัหวดั/สนง.ทํองเทีย่วและกีฬาจงัหวดั/สสจ.อด/
สมาคมโรงแรมจงัหวดัอุดรธานี

              800,000                       -   800,000

1.72  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกดา้นอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเทีย่ว

1.72.1 การพัฒนาเส๎นทางและปูายบอกทางเข๎าแหลํงทํองเทีย่ว 91 แผนงานที ่16. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน
และส่ิงอ้านวยความสะดวกด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

4.3.1 จดัท้าปูายบอกทางเข๎าสํูแหลํงทํองเทีย่วค้าชะโนด ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอบ๎านดุง 1,000,000                                 -   1,000,000

1.80 โครงการยกระดบักลุ่มธุรกิจ  สินค้า  และบริการทีเ่ชือ่มโยง
กับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเทีย่ว

1.80.1 สํงเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร์การทํองเทีย่ว ไมซ์ 
และผ๎ูประกอบการรับจดังาน

100 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัส
เตอร์เชื่อมโยงกลํุมผ๎ูผลิตสินค๎า และบริการ

2.3.1  สํงเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร์การ
ทํองเทีย่ว ไมซ์ และผ๎ูประกอบการรับจดังาน

จ้านวนบุคลากรทีผํ่านการอบรมความร๎ูด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี               800,000                       -   800,000

1.59 โครงการยกระดบัการบริหารการจัดการ การประชาสัมพันธ์
 การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดไมซ์และการท่องเทีย่ว

1.59.1 การประชาสัมพันธต์ามปฏทิินไมซ์และการทํองเทีย่ว 107 แผนงานที ่13. สํงเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธจ์ดุขายโดยเน๎นศักยภาพทีม่ี
เอกลักษณ์

1.2.1  การจดัท้างานมหกรรม"อุดรธานีเมืองแฟชั่น"  ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของมูลคําการทํองเทีย่ว และ
นักทํองเทีย่วกลํุมไมซ์

สนง.วฒันธรรมจงัหวดัอุดรธานี 1,267,500                                 -   1,267,500

1.63  โครงการยกระดบัการบริหารการจัดการ การ
ประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดไมซ์และ
การท่องเทีย่ว

1.63.1 การประชาสัมพันธต์ามปฏทิินไมซ์และการทํองเทีย่ว 112 แผนงานที ่13. สํงเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธจ์ดุขายโดยเน๎นศักยภาพทีม่ี
เอกลักษณ์

1.2.2 การจดัท้าลานวฒันธรรม บอกกลําวเลําเร่ืองคนลํุมน้้า
โขง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของมูลคําการทํองเทีย่ว และ
นักทํองเทีย่วกลํุมไมซ์

สนง.วฒันธรรมจงัหวดัอุดรธานี 1,225,000                                 -   1,225,000



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

ประเดน็การพัฒนา (2)/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
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ความส าคัญ
ของโครงการ
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แผนงาน
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กิจกรรมยอ่ย
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ตวัชีว้ัดของโครงการ 
(11)

หน่วยด าเนินการ
(12)

งบประมาณ (บาท)

1.70 โครงการยกระดบักลุ่มธุรกิจ  สินค้า  และบริการทีเ่ชือ่มโยง
กับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเทีย่ว

1.70.1 การจดัท้าแผนพัฒนาบุคลากรของกลํุมคลัสเตอร์ธรุกิจ
เปูาหมาย

122 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัส
เตอร์เชื่อมโยงกลํุมผ๎ูผลิตสินค๎าและบริการ

3.1.1. การเพิม่ศักยภาพอาสาสมัครชํวยเหลือนักทํองเทีย่ว  จ้านวนบุคลากรทีผํ่านการอบรมความร๎ูด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

สถานีต้ารวจทํองเทีย่ว 5 กองก้ากับการ 3 กองบังคับ
การต้ารวจทํองเทีย่ว

517,900                                    -   517,900

1.70.2 การจดัท้าแผนพัฒนาบุคลากรของกลํุมคลัสเตอร์ธรุกิจ
เปูาหมาย

123 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัส
เตอร์เชื่อมโยงกลํุมผ๎ูผลิตสินค๎าและบริการ

3.1.5. การเพิม่ศักยภาพบุคลากรด๎านไมซ์เพือ่เข๎าสํูยุค
ประเทศไทย 4.0

 จ้านวนบุคลากรทีผํ่านการอบรมความร๎ูด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธาน/ี
สนจ.อด

800,000                                    -   800,000

1.71 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกดา้นอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเทีย่ว

1.71.1 การบริหารจดัการไมซ์และการทํองเทีย่ว 124 แผนงานที ่16. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน
และส่ิงอ้านวยความสะดวกด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

4.1.1 จดัท้าแผนแมํบท (master plan) การทํองเทีย่วและ
ไมซ์จงัหวดัอุดรธานี

 ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธาน/ี
สนง.ทํองเทีย่วและกีฬาจงัหวดัอุดรธานี/ส้านักงาน
จงัหวดั

           3,000,000                       -   3,000,000

1.81  โครงการยกระดบักลุ่มธุรกิจ  สินค้า  และบริการที่
เชือ่มโยงกับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเทีย่ว
1.81.1 สํงเสริมและยกระดับคลัสเตอร์ธรุกิจ และผ๎ูประกอบการ
เปูาหมาย

137 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัส
เตอร์เชื่อมโยงกลํุมผ๎ูผลิตสินค๎า และบริการ

2.4.1 พัฒนาองค์กรต๎นแบบธรุกิจไมซ์ (MICE) จ้านวนคลัสเตอร์ธรุกิจ ผ๎ูผลิตสินค๎าและบริการที่
เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมไมซ์ การทํองเทีย่วทีไ่ด๎รับ
การรับรองมาตรฐาน

คณะวทิยาการจดัการมหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี               800,000                       -   800,000

1.82 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกดา้นอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเทีย่ว

1.82.1  การพัฒนาแหลํงทํองเทีย่ว 138 แผนงานที ่16. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน
และส่ิงอ้านวยความสะดวกด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

4.2.15 การกํอสร๎างศูนย์บริการนักทํองเทีย่ว วถิีชุมชน ม.9 
บ๎านราษฎร์สมบูรณ์ ต.ทําล่ี 
อ.กุมภวาปี

ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

ทีว่าํการอ้าเภอกุมภวาปี/อบต. ทําล่ี อ้าเภอ กุมภวาปี                       -             10,000,700 10,000,700

1.87  โครงการยกระดบักลุ่มธุรกิจ  สินค้า  และบริการที่
เชือ่มโยงกับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเทีย่ว

1.87.1 การจดัท้าแผนพัฒนาบุคลากรของกลํุมคลัสเตอร์ธรุกิจ
เปูาหมาย

145 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัส
เตอร์เชื่อมโยงกลํุมผ๎ูผลิตสินค๎า และบริการ

3.1.6. การอบรมบุคคลากรทํองเทีย่ว4.0 จ้านวนบุคลากรทีผํ่านการอบรมความร๎ูด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธาน/ี
สนง.ทํองเทีย่วและกีฬาจงัหวดัอุดรธานี

800,000                                    -   800,000

1.91 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกดา้นอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเทีย่ว

1.91.1. การพัฒนาแหลํงทํองเทีย่ว 152 แผนงานที ่16. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน
และส่ิงอ้านวยความสะดวกด๎าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

4.2.13 การจดัซ้ือรถไฟฟูาเพือ่ใหบ๎ริการผ๎ูสูงอายุและผ๎ูพิการ
 อุทยานประวติัศาสตร์ภพูระบาท

ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

อุทยานประวติัศาสตร์ภพูระบาท -                    1,800,000           1,800,000
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1.96 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกดา้นอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเทีย่ว

1.96.1 การพัฒนาแหลํงทํองเทีย่ว 157 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

4.2.17 การกํอสร๎างพืน้ทีสั่นทนาการเส๎นทางเชื่อมแลนด์
มาร์คทุงํศรีเมืองกับหนองประจกัษ์ศิลปาคม

 ร๎อยละของความพึงพอใจของการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเทีย่ว/ทีพ่ัก และสถานทีจ่ดังาน

ส้านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัอุดรธานี 0 50,000,000 50,000,000

4. โครงการของกระทรวง (5) 10,652,000        50,000,000        60,652,000          

                    -           50,000,000           50,000,000

                    -           50,000,000           50,000,000

1. โครงการขุดลอกหนองนาค้อ หมูที ่9  ต าบลหนองบัวบาน  
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

1 1.1 ขุดลอกหนองนาค้อ หมูที ่9  ต าบลหนองบัวบาน  
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ส านักงานชลประทานห้วยหลวงอ าเภอหนองวัวซอ 0 50,000,000 50,000,000

 กิจกรรมการขุดลอกวชัพืช
 กิจกรรมการปรับปรุงภมูิทัศน์ใหเ๎ป็นแหลํงทํองเทีย่ว

10,652,000 0 10,652,000

10,652,000 0 10,652,000

1. โครงการ Startup การพัฒนาฐานข้อมูลจังหวัดสู่เมือง MICE 
CITY

1 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 5,100,000 0 5,100,000

1.1 ส้ารวจข๎อมูลธรุกิจทีเ่กี่ยวข๎องกับ MICE 900,000 0 900,000
1.2  พัฒนาฐานข๎อมูล 1,500,000 0 1,500,000
1.3 สร๎าง Smart Mice City 2,500,000 0 2,500,000
1.4 ทดลองและประเมิน 200,000 0 200,000

2. โครงการจัดท าคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนส าหรับ
ประชาชนทัว่ไปและผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดา้นการ
ท่องเทีย่วของจังหวัดอุดรธานี

2 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 1,552,000 0 1,552,000

2.1 ก้าหนดหมวดหมูํสินค๎าและบริการตลอดจนสถานการณ์
ในด๎านการทํองเทีย่ว ท้าหมวดหมูํค้าศัพท์ส้านวน

62,000 0 62,000

2.2 ลงพืน้ทีส้่ารวจความต๎องการด๎านค้าศัพท์และส้านวนที่
ผ๎ูประกอบการด๎านตํางๆ ต๎องการใช๎ส่ือสารกับชาว
ตํางประเทศ

50,000 0 50,000

2.3 ด้าเนินการแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจนี 200,000 0 200,000
2.4 ตรวจสอบความถูกต๎องและความเป็นธรรมชาติของภาษา 20,000 0 20,000

2.5 จดัท้ารํางคํูมือ ภาพประกอบ เพือ่เสริมความเข๎าใจ 20,000 0 20,000
2.6 จดัพิมพ์คํูมือ 1,200,000 0 1,200,000

4.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม

1.1 กรมชลประทาน จ านวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม

6.กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 4 โครงการ 23 กิจกรรม

1.1 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี จ านวน 4 โครงการ 23 กิจกรรม
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3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมศักยภาพดา้นการ
ท่องเทีย่วของจังหวัดอุดรธานี 4 ภาษา

3 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 1,000,000 0 1,000,000

3.1 การรวบรวมข๎อมูลจากการลงพืน้ทีส้่ารวจและจาก
การศึกษาค๎นควา๎ และ ประสานงานกับหนํวยงานทีเ่กี่ยวข๎อง

250,000 0 250,000

3.2 การจดัการข๎อมูล 250,000 0 250,000
3.3 การแปลข๎อมูลเป็นภาษาอังกฤษ จนี 300,000 0 300,000
3.4 การจดัท้าระบบฐานข๎อมูล 4 ภาษา 200,000 0 200,000

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วเชิงธรณีสัณฐานโดย
การมีส่วนร่วม พ้ืนทีเ่ชือ่มโยง จากบ้านผือสู่ท่าลี่ กุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี

4 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 3,000,000 0 3,000,000

4.1 เวทีประชาคมเพือ่สร๎างกลไกการมีสํวนรํวมและการใช๎
กระบวนการในการค๎นหาศักยภาพของชุมชน

300,000 0 300,000

4.2 ส้ารวจบริบทรํวมกับชุมชนเพือ่ค๎นหาศักยภาพ ความ
เป็นอัตลักษณ์แหลํงทํองเทีย่วเชิงพืน้ทีธ่รณีสัณฐานของชุมชน

300,000 0 300,000

4.3 การวางแผนและการพัฒนาในการจดัการการทํองเทีย่ว
ของชุมชนอยํางมีสํวนรํวม

300,000 0 300,000

4.4 การจดัท้าฐานข๎อมูลภมูิศาสตร์และภมูิสารสนเทศของ
แหลํงทํองเทีย่วทางธรณีสัณฐาน

400,000 0 400,000

4.5 การพัฒนาเส๎นทางการทํองเทีย่วเชื่อมโยงแหลํง
ทํองเทีย่วทางธรณีสัณฐาน จงัหวดัอุดรธานี

400,000 0 400,000

4.6 การพัฒนาโปรแกรมมาตรฐานการทํองเทีย่วและการ
พัฒนานักส่ือความหมาย

400,000 0 400,000

4.7 การพัฒนาผลิตภณัฑ์เพือ่การทํองเทีย่วและมาตรฐาน
โฮมสเตย์ของชุมชน

500,000 0 500,000

4.8 การประชุมเชิงปฏบิัติการน้าเสนอผลการพัฒนา
ศักยภาพการทํองเทีย่วในระดับจงัหวดั

200,000 0 200,000

4.9 การพัฒนาการตลาดและเอกสารการประชาสัมพันธ์
เผยแพรํ 200,000

0
200,000

4. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6) 5,000,000          162,900,000       167,900,000        

1. อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 6 5,000,000          53,000,000                  58,000,000

1. โครงการกํอสร๎างวฒันธรรมหลวงปูพุิบูลย์ 18 จดัท้าลานคอนกรีต และจดัท้าสัญลักษณ์ของเมืองพร๎อม
สํวนหยํอม บริเวณหน๎าวดัพระแทํน จ้านวน 1 แหงํ

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์ 0 5,000,000 5,000,000

2. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์หนองเลิงบํอ 19 ปรับปรุงภมูิทัศน์หนองเลิงบํอ ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.นาทราย 0 20,000,000 20,000,000

3. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์หนองบํอกงหมูํที ่8 20 ปรับปรุงภมูิทัศน์หนองบํอกงหมูํที ่8 ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.นาทราย 0 15,000,000 15,000,000
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4. ปรับปรุงภมูิทัศน์หนองบํอน๎อย 21 ปรับปรุงภมูิทัศน์หนองบํอน๎อย ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.นาทราย 0 8,000,000 8,000,000

5. โครงการงานประเพณีโคมลม 22 จดังานประเพณีโคมลมของอ้าเภอใหม๎าตราฐานยิ่งใหญํเป็น
ทีร๎ู่จกัของนักทํองเทีย่วเพือ่ใหเ๎ป็นเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของ
อ้าเภอพิบูลย์รักษ์ของจงัหวดัอุดรธานี

ปกครองอ้าเภอพิบูลย์รักษ์ 5,000,000 0 5,000,000

6. โครงการแลนด์มาร์ก 23 จดัท้าสํวนหยํอมสัญลักษณ์โคมลมเพือ่ใหเ๎ป็นสถานทีพ่ักผํอน
หยํอนใจ พร๎อมประดับไฟใหส๎วยงาม และอื่นๆ ในพืน้ที่
หน๎าทีว่าํการอ้าเภอพิบูลย์รักษ์ประมาณ 20 ไรํ จ้านวน 1 แหงํ

ปกครองอ้าเภอพิบูลย์รักษ์ 0 5,000,000 5,000,000

2. ส านักงานเทศบาลนครอุดรธานี 1 -                   109,900,000               109,900,000

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาภมูิทัศน์สวนสาธารณะหนองใหญํ 2 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาภมูิทัศน์สวนสาธารณะหนองใหญํ 
ต.หมากแข๎ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

สนง.เทศบาลนครอุดรธานี 0 109,900,000 109,900,000

2.1.1 งานเขื่อนปูองกันตล่ิง

2.1.2 งานกํอสร๎างหอ๎งน้้าสาธารณะ

2.1.3 งานกํอสร๎างลานอเนกประสงค์ ทําน้้า คสล.

2.1.4 งานกํอสร๎างลานอเนกประสงค์ ประติมากรรม

2.1.5 งานกํอสร๎างปูายโครงการ

2.1.6 งานกํอสร๎างลานจอดรถ คสล.

2.1.6 งานกํอสร๎างบันไดทําน้้า คสล.

2.1.8 งานระบบไฟฟูา

4. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) -                   -                   -                    

36,156,000        130,182,165       166,338,165        

5. โครงการของจังหวัด (4) 29,756,000        600,000            30,356,000          

 1.7  โครงการปกปูอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

1.7.1 การปลูกปุาเสริมระบบนิเวศน์ 9 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.3.1 ปลูกปุาเสริมระบบนิเวศน์  จ านวนพ้ืนทีปุ่าไม้ทีย่ังคงสภาพเดมิไม่น้อยกว่า  
( 719,357 ไร่)

ส้านักงานจดัการทรัพยากรปุาไม๎ที ่6 (อุดรธานี)            5,000,000                       -   5,000,000

1.11  โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะ/น้ าเสีย
แบบครบวงจร

1.11.1การบริหารจดัการน้้าเสียแบบครบวงจร 14 แผนงานที ่19. สํงเสริมการจดัการ
ส่ิงแวดล๎อมและการน้ากลับมาใช๎ประโยชน์

3.1.2 การกํอสร๎างระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนต๎นแบบ แบบบึง
ประดิษฐ์

 ปริมาณทีเ่พิม่ขึ้นของขยะทีถู่กน้ากลับไปใช๎ประโยชน์
 ปริมาณขยะ/น้้าเสียทีไ่ด๎รับการจดัการอยํางถูกต๎อง
เพิม่ขึ้น

ส้านักงานส่ิงแวดล๎อมภาคที ่9 อุดรธานี                       -                 600,000 600,000

ประเดน็การพัฒนาที ่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ลุ่มน้ าโขง



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

ประเดน็การพัฒนา (2)/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมยอ่ย
(10)

ตวัชีว้ัดของโครงการ 
(11)

หน่วยด าเนินการ
(12)

งบประมาณ (บาท)

1.22 โครงการปกปูอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

1.22.1 การพัฒนาศักยภาพและค๎ุมครองปุาแบบบูรณาการและ
มีสํวนรํวม

28 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.2.3 จดัท้าแนวกั้นไฟในพืน้ทีปุ่าทีเ่ส่ียงตํอการเกิดไฟปุา จ้านวนพืน้ทีปุ่าไม๎ทีย่ังคงสภาพเดิมไมํน๎อยกวาํ 
( 719,357 ไรํ)

ส้านักงานจดัการทรัพยากรปุาไม๎ที ่6 (อุดรธานี)            1,000,000                       -   1,000,000

1.23 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายดา้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

1.23.1 การเสริมสร๎างความชุํมชื้นใหแ๎กํปุาต๎นน้้า 
(การท้าฝายปุาต๎นน้้า)

29 แผนงานที ่18. พัฒนาแหลํงน้้าและ
น้าไปใช๎ประโยชน์อยํางสูงสุด

2.1.1 จดัท้าฝายต๎นน้้า 1. จ้านวนของแหลํงน้้าทีไ่ด๎รับการฟืน้ฟู 
2. ระบบประปาได๎รับการพัฒนา  

ส้านักงานจดัการทรัพยากรปุาไม๎ที ่6 (อุดรธานี)            2,000,000                       -   2,000,000

1.24 โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะ/น้ าเสีย
แบบครบวงจร

1.24.1การบริหารจดัการน้้าเสียแบบครบวงจร 30 แผนงานที ่19. สํงเสริมการจดัการ
ส่ิงแวดล๎อมและการน้ากลับมาใช๎ประโยชน์

3.1.1 การจดัประชุมเพือ่รับฟังความคิดเหน็ผ๎ูมีสํวนได๎เสีย 
จ้านวน ๑ คร้ังตํออ้าเภอ

1. น้้าเสียชุมชนในพืน้ทีอ่้าเภอริมล้าน้้าหว๎ยหลวง
ได๎รับการบ้าบัดกํอนระบายออกสํูแหลํงน้้าธรรมชาติ 
2.ร๎อยละของปริมาณขยะมูลฝอยทีถู่กคัดแยก 
3.ร๎อยละของขยะทีน่้ากลับไปใช๎ประโยชน์

ส้านักงานส่ิงแวดล๎อมภาคที ่9 อุดรธานี               120,000                       -   120,000

 1.28 โครงการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าและปรับปรุง
คุณภาพน้ าแบบครบวงจร

1.28.1 โครงการเสริมสร๎างเครือขํายด๎านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมแบบบูรณาการ

35 แผนงานที ่20. พัฒนาระบบเครือขํายด๎าน
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อม

4.1.1 การจดัฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝูาระวงั
คุณภาพน้้าล้าน้้าหว๎ยหลวงและล้าน้้าสาขา

ร๎อยละจ้านวน อปท. ทีม่ีอาสาสมัครเฝูาระวงั
คุณภาพน้้าล้าน้้าหว๎ยหลวงและล้าน้้าสาขา

ส้านักงานส่ิงแวดล๎อมภาคที ่9 อุดรธานี               500,000                       -   500,000

1.35 โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะ/น้ าเสีย
แบบครบวงจร
1.35.1  การบริหารจดัการขยะและการสํงเสริมการลดปริมาณและ
ประโยชน์จากขยะในครัวเรือน/สถานประกอบการ

44 แผนงานที ่19. สํงเสริมการจดัการ
ส่ิงแวดล๎อมและการน้ากลับมาใช๎ประโยชน์

3.2.1 การบริหารจดัการขยะและการสํงเสริมการลดปริมาณ
และประโยชน์จากขยะในครัวเรือน/สถานประกอบการ

ปริมาณทีเ่พิม่ขึ้นของขยะทีถู่กน้ากลับไปใช๎ประโยชน์
ปริมาณขยะ/น้้าเสียทีไ่ด๎รับการจดัการอยํางถูกต๎อง
เพิม่ขึ้น

สนง.สํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นจงัหวดัอุดรธานี            2,000,000                       -   2,000,000

1.73 โครงการปกปูอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

1.73.1 การพัฒนาศักยภาพและค๎ุมครองปุาแบบบูรณาการและมี
สํวนรํวม

92 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.2.2 การค๎ุมครองปุาแบบบูรณาการและมีสํวนรํวม  จ้านวนพืน้ทีปุ่าไม๎ทีย่ังคงสภาพเดิมไมํน๎อยกวาํ
 ( 719,357 ไรํ)

ส้านักงานจดัการทรัพยากรปุาไม๎ที ่6 (อุดรธานี)            1,000,000                       -   1,000,000

1.74 โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะ/น้ าเสีย
แบบครบวงจร

1.74.1 การบริหารจดัการน้้าเสียแบบครบวงจร 93 แผนงานที ่19. สํงเสริมการจดัการ
ส่ิงแวดล๎อมและการน้ากลับมาใช๎ประโยชน์

3.14 การจดัการความร๎ูและสร๎างความตระหนักด๎านการ
จดัการขยะต๎นทาง 
(การสนับสนุนพืน้ทีอ่บรมเชิงปฏบิัติการเพือ่จดัการขยะต๎น
ทางในทุกพืน้ที ่วสัดุสาธติการคัดแยกขยะทีต๎่นทาง จ้านวน 
450 ชุดๆ ละ 10,000 บาท)

1. ปริมาณทีเ่พิม่ขึ้นของขยะทีถู่กน้ากลับไปใช๎
ประโยชน์
2. ปริมาณขยะ/น้้าเสียทีไ่ด๎รับการจดัการอยําง
ถูกต๎องเพิม่ขึ้น

ส้านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธาน/ีสนง.ทสจ.อด./
สนง.สํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นจงัหวดัอุดรธานี

           4,500,000                       -   4,500,000



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

ประเดน็การพัฒนา (2)/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมยอ่ย
(10)

ตวัชีว้ัดของโครงการ 
(11)

หน่วยด าเนินการ
(12)

งบประมาณ (บาท)

1.81  โครงการปกปูอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

1.81.1 การอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

101 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.1.1 การอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด้าริฯ
 จงัหวดัอุดรธานี (อพ.สธ. อุดรธานี)

 จ้านวนพืน้ทีปุ่าไม๎ทีย่ังคงสภาพเดิมไมํน๎อยกวาํ
 ( 719,357 ไรํ)

มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธาน/ีสนจ.อด/ศูนย์เพาะช้า
กล๎าไม๎อุดรธานี

           1,000,000                       -   1,000,000

1.81.2  การพัฒนาศักยภาพและค๎ุมครองปุาแบบบูรณาการและ
มีสํวนรํวม

102 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.2.1 พัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนเพือ่รํวมจดัการปุา 1. มีจ้านวนต๎นไม๎เพิม่ขึ้น 90,000 ต๎น 
2. มีชุมชนเข๎ารํวมอนุรักษ์ 10 ชุมชน 
3. มีการเพาะช้ากล๎าไม๎เพือ่แจกจาํยแก๎ไขปัญหาดิน
เค็มจ้านวน 6,000,000 กล๎า พืน้ที ่30,000 บาท

ส้านักงานจดัการทรัพยากรปุาไม๎ที ่6 (อุดรธานี)            2,000,000                       -   2,000,000

1.64  โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะ/น้ าเสีย
แบบครบวงจร

1.64.1 การบริหารจดัการน้้าเสียแบบครบวงจร 113 แผนงานที ่19. สํงเสริมการจดัการ
ส่ิงแวดล๎อมและการน้ากลับมาใช๎ประโยชน์

3.1.3 การจดัการความร๎ูและสร๎างความตระหนักด๎านการ
จดัการขยะต๎นทาง  (การประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน
การด้าเนินงานระดับจงัหวดัรายไตรมาส )

1. ปริมาณทีเ่พิม่ขึ้นของขยะทีถู่กน้ากลับไปใช๎
ประโยชน์
2. ปริมาณขยะ/น้้าเสียทีไ่ด๎รับการจดัการอยําง
ถูกต๎องเพิม่ขึ้น

ส้านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธาน/ีสนง.ทสจ.อด./
สนง.สํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นจงัหวดัอุดรธานี

              100,000                       -   100,000

1.72 โครงการปกปูอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

1.72.1 การอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

125 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.1.2 ส้ารวจทรัพยากรชีวภาพและเก็บรวบรวมพันธุ์
ส่ิงมีชีวติหายากหรือถิ่นเดียว ในพืน้ทีค้่าชะโนด อ.บ๎านดุง จ.
อุดรธานี

จ้านวนพืน้ทีปุ่าไม๎ทีย่ังคงสภาพเดิมไมํน๎อยกวาํ
 ( 719,357 ไรํ)

มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธาน/ีทีว่าํการอ้าเภอบ๎านดุง               500,000                       -   500,000

1.72.2  การอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

126 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.1.4 โครงการพัฒนาอาหารเสริมและผลิตภณัฑ์จากสาร
สกัดกลีบและเกสรดอกบัวแดง

จ้านวนพืน้ทีปุ่าไม๎ทีย่ังคงสภาพเดิมไมํน๎อยกวาํ
 ( 719,357 ไรํ)

มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธาน/ีสนจ.อด/สนง.พัฒนา
ชุมชนจงัหวดัอุดรธานี

           1,000,000                       -   1,000,000

1.72.3 การอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

127 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.1.11 การประชาสัมพันธเ์ผยแพรํข๎อมูลขําวสารปลูก
จติส้านึกอนุรักษ์พันธกุรรมพืช ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

จ้านวนพืน้ทีปุ่าไม๎ทีย่ังคงสภาพเดิมไมํน๎อยกวาํ
 ( 719,357 ไรํ)

สนง.ประชาสัมพันธจ์งัหวดัอุดรธานี               136,000                       -   136,000

1.73 โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะ/น้ าเสีย
แบบครบวงจร

1.73.1 การบริหารจดัการน้้าเสียแบบครบวงจร 128 แผนงานที ่19. สํงเสริมการจดัการ
ส่ิงแวดล๎อมและการน้ากลับมาใช๎ประโยชน์

3.15 การจดัการความร๎ูและสร๎างความตระหนักด๎านการ
จดัการขยะต๎นทาง 
(การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เวทีแลกเปล่ียนเรียนร๎ู/
มอบรางวลั)

1. ปริมาณทีเ่พิม่ขึ้นของขยะทีถู่กน้ากลับไปใช๎
ประโยชน์
2. ปริมาณขยะ/น้้าเสียทีไ่ด๎รับการจดัการอยําง
ถูกต๎องเพิม่ขึ้น

ส้านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธาน/ีสนง.ทสจ.อด./
สนง.สํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นจงัหวดัอุดรธานี

              400,000                       -   400,000

1.92 โครงการปกปูอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

1.92.1 การอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

153 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.1.9 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ

จ้านวนพืน้ทีปุ่าไม๎ทีย่ังคงสภาพเดิมไมํน๎อยกวาํ
 ( 719,357 ไรํ)

กศน.จว.อด               800,000                       -   800,000



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

ประเดน็การพัฒนา (2)/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมยอ่ย
(10)

ตวัชีว้ัดของโครงการ 
(11)

หน่วยด าเนินการ
(12)

งบประมาณ (บาท)

1.97 โครงการปกปูอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

1.97.1 การอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

158 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.1.5 จดัต้ังศูนย์ข๎อมูลทรัพยากร  จ้านวนพืน้ทีปุ่าไม๎ทีย่ังคงสภาพเดิมไมํน๎อยกวาํ
 ( 719,357 ไรํ)

ส้านักงานจงัหวดัอุดรธานี (กลํุมงานยุทธศาสตร์ฯ)               100,000                       -   100,000

1.97.2 การอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

159 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.1.8 การอนุระบบทรัพยากรท๎องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ ใน

 จ้านวนพืน้ทีปุ่าไม๎ทีย่ังคงสภาพเดิมไมํน๎อยกวาํ
 ( 719,357 ไรํ)

สนง.สํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นจงัหวดัอุดรธานี/
ส้านักงานจงัหวดัอุดรธานี /องค์การบริหารสํวนจงัหวดั
อุดรธานี

           7,600,000                       -   7,600,000

5. โครงการของกระทรวง (5) -                   102,432,165       102,432,165        

0 102,432,165 102,432,165

0 102,432,165 102,432,165

1. โครงการแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ
ลุ่มน้ า

0 102,432,165 102,432,165

1 1.1 กิจกรรมขุดสระหนองกุดโกย สนง.ปภ.อด 0 1,995,000 1,995,000
2 1.2 กิจกรรมขุดสระหนองนาขุก สนง.ปภ.อด 0 1,822,000 1,822,000
3 1.3 กิจกรรมขุดสระหนองฝายน๎อย สนง.ปภ.อด 0 7,500,000 7,500,000
4 1.4 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยค้าแคน สนง.ปภ.อด 0 1,834,000 1,834,000
5 1.5 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยไพจานใหญํ สนง.ปภ.อด 0 1,889,000 1,889,000
6 1.6 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยจาง (ตอนบน) สนง.ปภ.อด 0 1,990,000 1,990,000
7 1.7 กิจกรรมขุดล้าหว๎ยอึ่ง (ตอนบน) สนง.ปภ.อด 0 1,915,000 1,915,000
8 1.8 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยหนองอีเลิง สนง.ปภ.อด 0 7,000,000 7,000,000
9 1.9 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยซ้าบง สนง.ปภ.อด 0 2,100,000 2,100,000
10 1.10 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยโมง สนง.ปภ.อด 0 1,900,000 1,900,000
11 1.11 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยนา สนง.ปภ.อด 0 1,900,000 1,900,000
12 1.12 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยนาแค สนง.ปภ.อด 0 1,920,000 1,920,000
13 1.13 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยทราย (ตอนลําง) สนง.ปภ.อด 0 1,996,800 1,996,800
14 1.14 กิจกรรมขุดลอกหนองทําเฒํา สนง.ปภ.อด 0 5,000,000 5,000,000
15 1.15 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยผักขา สนง.ปภ.อด 0 410,000 410,000
16 1.16 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยฆอ๎งแล๎ง สนง.ปภ.อด 0 440,000 440,000
17 1.17 กิจกรรมขุดลอกหนองประมง สนง.ปภ.อด 0 460,000 460,000
18 1.18 กิจกรรมขุดลอกอํางเก็บน้้าถ้้าพวง สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
19 1.19 กิจกรรมขุดลอกอํางเก็บน้้าหนอง สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
20 1.20 กิจกรรมขุดลอกหว๎ยเกิ้ง สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
21 1.21 กิจกรรมขุดลอกหว๎ยทราย สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
22 1.22 กิจกรรมขุดลอกหว๎ยไพจานน๎อย สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
23 1.23 กิจกรรมขุดลอกหว๎ยกกก๎านเหลือง สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
24 1.24 กิจกรรมขุดลอกหนองโสกหมู สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
25 1.25 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยทุงํถํอน สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
26 1.26 กิจกรรมขุดลอกหนองค้าผักกูด สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

1.กระทรวงมหาดไทย  จ านวน 1 โครงการ 79 กิจกรรม

1.1 กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณะภยั  จ านวน 1 โครงการ 79 กิจกรรม
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27 1.27 กิจกรรมขุดลอกหนองคู สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
28 1.28 กิจกรรมขุดลอกตาดโตน สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
29 1.29 กิจกรรมขุดลอกหนองหนิอวด สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
30 1.30 กิจกรรมขุดลอกหนองชลประทาน สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
31 1.31 กิจกรรมขุดลอกหนองค้าแก๎ว สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
32 1.32 กิจกรรมขุดลอกคูประชาราช สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
33 1.33 กิจกรรมขุดลอกหนองโนนน้้าเกล้ียง สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
34 1.34 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยโจท สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
35 1.35 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยค๎อ สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
36 1.36 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยํานาง สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
37 1.37 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยเสาเล๎า (ตอนลําง) สนง.ปภ.อด 0 489,000 489,000
38 1.38 กิจกรรมขุดลอกหนองน้้าสาธารณะ (หนองหอยคัน) สนง.ปภ.อด 0 469,000 469,000
39 1.39 กิจกรรมขุดลอกหนองน้้าสาธารณะ (หนองหน๎าโรงเรียน) สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

40 1.40 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยดงเดือก สนง.ปภ.อด 0 488,000 488,000
41 1.41 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยน๎อย สนง.ปภ.อด 0 488,000 488,000
42 1.42 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยขนวนบ๎านบุงํแก๎ว สนง.ปภ.อด 0 488,000 488,000
43 1.43 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยแหลมโอง สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000
44 1.44 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยมํวย สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000
45 1.45 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยไพจานน๎อย สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000
46 46) กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยไพจานใหญํ สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000
47 1.47 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยวงัโพธิ์ สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000
48 1.48 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยทราย สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000
49 1.49 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยยาง สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000
50 1.50 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยเอเฮ สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000
51 1.51 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยไพจานน๎อย สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000
52 1.52 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยอีหนํอม สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000
53 1.53 กิจกรรมขุดลอกหนองบ๎านกุดยาง สนง.ปภ.อด 0 435,540 435,540
54 1.54 กิจกรรมขุดลอกหนองคูบ๎าน สนง.ปภ.อด 0 499,800 499,800
55 1.55 กิจกรรมขุดลอกหนองแคน สนง.ปภ.อด 0 482,196 482,196
56 1.56 กิจกรรมขุดลอกหนองสระปา สนง.ปภ.อด 0 489,720 489,720
57 1.57 กิจกรรมขุดลอกหนองกกบวก สนง.ปภ.อด 0 460,800 460,800
58 1.58 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยเม็ก (ตอนบน) สนง.ปภ.อด 0 489,000 489,000
59 1.59 กิจกรรมขุดลอกหนองปากหมู สนง.ปภ.อด 0 409,330 409,330
60 1.60 กิจกรรมขุดลอกหนองเมี่ยง สนง.ปภ.อด 0 488,979 488,979
61 1.61 กิจกรรมขุดลอกหนองทุงํมน สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
62 1.62 กิจกรรมขุดลอกหว๎ยกระโดน สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
63 1.63 กิจกรรมขุดลอกกุดโศกแวง สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
64 1.64 กิจกรรมขุดลอกหนองหนิแหํ สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
65 1.65 กิจกรรมขุดลอกหนองแวง สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

ประเดน็การพัฒนา (2)/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมยอ่ย
(10)

ตวัชีว้ัดของโครงการ 
(11)

หน่วยด าเนินการ
(12)

งบประมาณ (บาท)

66 1.66 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยมํวง สนง.ปภ.อด 0 1,999,000 1,999,000
67 1.67 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยหนองบึง สนง.ปภ.อด 0 4,000,000 4,000,000
68 1.68 กิจกรรมขุดลอกหนองกุดโกย สนง.ปภ.อด 0 1,995,000 1,995,000
69 1.69 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยตาด สนง.ปภ.อด 0 8,500,000 8,500,000
70 1.70 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยกอก สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
71 1.71 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยหนองไพจาน สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
72 1.72 กิจกรรมขุดลอกสระหวันาค้า สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
73 1.73 กิจกรรมขุดลอกสระน้้า สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
74 1.74 กิจกรรมขุดลอกบึงค้าอ๎อ (ตอนบน) สนง.ปภ.อด 0 1,000,000 1,000,000
75 1.75 กิจกรรมขุดลอกบึงค้าศรี (ตอนบน) สนง.ปภ.อด 0 1,000,000 1,000,000
76 1.76 กิจกรรมขุดลอกหนองหว๎ยตาด สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000
77 1.77 กิจกรรมขุดลอกสระหนองควายด้า สนง.ปภ.อด 0 1,899,000 1,899,000
78 1.78 กิจกรรมขุดลอกหนองแวงโคก สนง.ปภ.อด 0 3,800,000 3,800,000
79 1.79 กิจกรรมขุดลอกล้าหว๎ยถ้้าพวง สนง.ปภ.อด 0 10,000,000 10,000,000

5. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6) 6,400,000          27,150,000        33,550,000          

1. อ าเภอกุมภวาปี 4                     -           13,650,000           13,650,000

1. โครงการกํอสร๎างฝายน้้าล๎นชลประทาน ม.7 8 กํอสร๎างฝายน้้าล๎น ม.7 ตามแบบแปลนทีก่้าหนด ทีท่้าการปกครองอ้าเภอกุมภวาปี/กองชําง เทศบาล
ต้าบลกงพานพันดอน

0            4,400,000              4,400,000

2. โครงการกํอสร๎างฝายน้้าล๎น ม.๑๒ 9 กํอสร๎างฝายน้้าล๎น ม.๑๒ ตามแบบแปลนทีก่้าหนด ทีท่้าการปกครองอ้าเภอกุมภวาปี/กองชําง เทศบาล
ต้าบลกงพานพันดอน

0 2,750,000           2,750,000             

3. โครงการกํอสร๎างบํอบ้าบัดน้้าเสีย 10 กํอสร๎างบํอบ้าบัดน้้าเสียบ๎านเรือนของประชาชนหมูํที ่๗  
หมูํที ่๑๒

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอกุมภวาปี/กองชําง เทศบาล
ต้าบลพันดอน

0            5,000,000              5,000,000

4. โครงการกํอสร๎างฝายน้้าล๎นล้าพันชาด บ๎านสมนรินทร์ ม.๑๒ 5 กํอสร๎างฝายน้้าล๎นล้าพันชาด บ๎านสมนรินทร์ ม.๑๒ ทีท่้าการปกครองอ้าเภอวงัสามหมอ/กองชําง 0 1,500,000 1,500,000

2. อ าเภอสร้างคอม 1                     -             1,000,000             1,000,000

1. โครงการขุดลอกล้าหว๎ยใหญํ 7 ขุดลอกล้าหว๎ยใหญํเทศบาลต้าบลบ๎านยวด ทีท่้าการปกครองอ้าเภอสร๎างคอม/เทศบาลต้าบลบ๎าน
ยวด

0            1,000,000 1,000,000

3. อ าเภอหนองวัวซอ 1                     -             2,000,000             2,000,000

1. โครงการกํอสร๎างสวนสาธารณะ 5 กํอสร๎างสวนสาธารณะ ทีท่้าการปกครองอ้าเภอหนองววัซอ/กองชําง 0 2,000,000              2,000,000

4. อ าเภอพอบูลย์รักษ์ 2 -                   10,500,000                  10,500,000

1. โครงการกํอสร๎างฝายน้้าล๎นเพือ่กักเก็บน้้าล้าหว๎ยหลวง 24 กํอสร๎างฝายน้้าล๎น ต้าบลบ๎านแดง หมูํที ่
1,7,8,10,13,2,4,5,6,15

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.บ๎านแดง 0 10,000,000 10,000,000

2. โครงการกํอสร๎างฝายชะลอน้้า ล้าหว๎ยหลวง ม.3 บ๎านหวา๎น 25 กํอสร๎างฝายชะลอน้้า กั้นล้าหว๎ยหลวง ม.3 บ๎านหวา๎น ต.
ดอนกลอย อ.พิบูลรักษ์ จ.อุดรธานี

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.ดอนกลอย 0 500,000 500,000
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5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 1 6,400,000          -                               6,400,000

1. โครงการกํอสร๎างอาคารรวบรวมและขนสํงขยะอันตรายของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจงัหวดัอุดรธานี

กํอสร๎างอาคารเพือ่เก็บรวบรวมขยะอันตรายขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นภายในจงัหวดัอุดรธานีและน้ากลับไป
ก้าจดัอยํางถูกหลักวชิาการ

องค์การบริหารสํวนจงัหวดัอุดรธานี 6,400,000 0 6,400,000

5. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) -                   -                   -                    

30,476,800        47,000,000        77,476,800          

6. โครงการของจังหวัด (4) 30,476,800        34,000,000        64,476,800          

 1.1 โครงการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

1.1.1 ติดต้ังกล๎อง CCTV เพือ่ควบคุมอาชญากรรมและวนิัยจราจร 
ในจดุเส่ียงทุกสถานี

1 แผนงานที ่23. ปูองกันปัญหาและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและจดัระเบียบสังคม

 1. การติดต้ังกล๎อง CCTV เพือ่ควบคุมอาชญากรรมและ
วนิัยจราจร ในจดุเส่ียงทุกสถานี

ร๎อยละการจบักุม ข๎อหาวนิัยจราจรเพิม่ขึ้นจากปีที่
ผํานมาร๎อยละ 5

ต้ารวจภธูรจงัหวดัอุดรธานี 0 10,000,000 10,000,000

1.2 โครงการปูองกันปัญหายาเสพตดิและจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการ

1.2.1 สร๎างความเข๎มแข็งใหก๎ับบุคคลครอบครัวและชุมชน 2 แผนงานที ่22.ปูองกันปัญหาและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและจดัระเบียบสังคม

2.2.1 การสร๎างความเข๎มแข็งใหก๎ับโรงเรียนเพือ่ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด

จ้านวนทีล่ดลงของผ๎ูเสพ/ผ๎ูติดยาเสพติด สนง.ศึกษาธกิารจงัหวดัอุดรธานี/สพม. 20 1,000,000 0 1,000,000

1.2.2 การรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE

3 แผนงานที ่22.ปูองกันปัญหาและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและจดัระเบียบสังคม

2.3.1 การรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
 TO BE NUMBER ONE

1. วทิยากร ครู ก สามารถเป็นวทิยากรขยาย
เครือขํายได๎ในอ้าเภอ ได๎อยํางน๎อย ๑ เครือขําย 
คิดเป็นร๎อยละ 100 
2. มีการเข๎ารํวมกิจกรรมรวมพลฯ ทุกอ้าเภอ คิดเป็น
ร๎อยละ ๑๐๐

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

1.5 โครงการปูองกันปัญหายาเสพตดิและจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการ

1.5.1 สร๎างความเข๎มแข็งใหก๎ับบุคคลครอบครัวและชุมชน 6 แผนงานที ่22.ปูองกันปัญหาและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและจดัระเบียบสังคม

2.1.2 คํายครอบครัวผ๎ูกระท้าผิดในคดียาเสพติดทีม่ีความ
เส่ียงสูงเพือ่คืนคนดีสํูสังคม

ร๎อยละของผ๎ูกระท้าผิดซ้้าลดลงไมํน๎อยกวาํ 80% ส้านักงานคุมประพฤติจงัหวดัอุดรธานี 1,120,000 0 1,120,000

1.5.2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการเพือ่การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยัระดับจงัหวดั

7 แผนงานที ่24.ยกระดับมาตรฐานการ
บริหารจดัการด๎านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณะภยั

4.1.1 การเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการเพือ่การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัระดับจงัหวดั

ร๎อยละทีล่ดลงของจ้านวนคร้ังของสาธารณภยัและ
จ้านวนผ๎ูเสียชีวติจากสาธารณภยัและอุบัติเหตุ

ส้านักงานปูองกัน และบรรเทา สาธารณภยัจงัหวดั
อุดรธานี

7,200,000 24,000,000 31,200,000

1.12  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

1.12.1 การพัฒนาผ๎ูน้าท๎องถิ่นเยาวชนและลูกเสือชาวบ๎านเพือ่เป็น
กลไกลในการปกปูองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

15 แผนงานที ่21. สํงเสริมการเรียนร๎ูวถิีการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

1.1.1 การพัฒนาผ๎ูน้าท๎องที/่ท๎องถิ่นและเยาวชนเพือ่เป็น
กลไกในการปกปูองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ร๎อยละร๎อยใหค๎นไทยมีความจงรักภกัดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กอ.รมน.จว.อด.            2,920,000                       -   2,920,000

ประเดน็การพัฒนาที ่6  การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

ประเดน็การพัฒนา (2)/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมยอ่ย
(10)

ตวัชีว้ัดของโครงการ 
(11)

หน่วยด าเนินการ
(12)

งบประมาณ (บาท)

1.17 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

1.17.1 การเพิม่ประสิทธภิาพกลไกลด้าเนินงานศูนย์ด้ารงธรรม
หมูํบ๎านในการสร๎างเครือขํายความร๎ู ความเข๎าใจและตระหนักถึง
การสร๎างความปรองดอง ตามแนวทาง  ประชารัฐตํอความมั่นคง
ของประเทศชาติ

22 แผนงานที ่21. สํงเสริมการเรียนร๎ูวถิีการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

1.2.1 เพิม่ประสิทธภิาพคณะท้างานศูนย์ด้ารงธรรมหมูํบ๎าน
และคณะกรรมการหมูํบ๎าน ในการสร๎างเครือขํายความร๎ู 
ความเข๎าใจและตระหนักถึงการสร๎างความปรองดอง ตาม
แนวทางประชารัฐตํอความมั่นคงของประเทศชาติ

ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารับการอบรมส้านึกรักสามัคคีในการ
อยูํรํวมกัน

ทีท่้าการปกครองจงัหวดัอุดรธานี 
(กลํุมงานปกครอง)

           3,000,800                       -   3,000,800

1.18 โครงการปูองกันปัญหายาเสพตดิและจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการ

1.18.1 สร๎างความเข๎มแข็งใหก๎ับบุคคลครอบครัวและชุมชน 23 แผนงานที ่22.ปูองกันปัญหาและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและจดัระเบียบสังคม

 2.1.1 ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนและสร๎าง
เครือขํายตาสับปะรด จดัระเบียบสังคมในการสร๎างกลไกการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด

1. จ้านวนทีล่ดลงของผ๎ูเสพ/ผ๎ูติดยาเสพติด 2. 
จ้านวนทีเ่พิม่ขึ้นของสถานบันเทิง/หอพัก/สถาน
บริการทีป่ฏบิัติตามระเบียบกฎหมาย

ทีท่้าการปกครองจงัหวดัอุดรธานี 
(กลํุมงานความมั่นคง)

5,000,000 0 5,000,000

1.40 โครงการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

1.40.1 การฝึกอบรมเจา๎หน๎าทีข่องรัฐและผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องในการ
รักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

51 แผนงานที ่23.ปูองกันปัญหาและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและจดัระเบียบสังคม

3.1.1 การฝึกอบรมเจา๎หน๎าทีข่องรัฐและผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องใน
การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

ร๎อยละทีล่ดลงของคดีอาญา ๔ กลํุม ทีท่้าการปกครองจงัหวดัอุดรธานี (กลํุมงานความมั่นคง) 2,000,000 0 2,000,000

 1.46 โครงการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

1.46.1 การสร๎างเครือขํายเฝูาระวงัดูแลแก๎ไขผ๎ูกระท้าความผิดใน
ชุมชนและอบรมอาสาสมัครต้ารวจบ๎าน

58 แผนงานที ่23.ปูองกันปัญหาและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและจดัระเบียบสังคม

 3.2.1 อบรมอาสาสมัครต้ารวจบ๎าน ร๎อยละการจบักุม คดีกลํุมที ่1 และ 2 เพิม่ขึ้นจากปี
ทีผํ่านมาร๎อยละ 3

ต้ารวจภธูรจงัหวดัอุดรธานี 2,000,000 - 2,000,000

 1.57 โครงการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

1.57.1 สร๎างเครือขํายเฝูาระวงัดูแลแก๎ไขผ๎ูกระท้าความผิดในชุมชน
และอบรมอาสาสมัครต้ารวจบ๎าน

74 แผนงานที ่23.ปูองกันปัญหาและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและจดัระเบียบสังคม

 3.2.2 สร๎างเครือขํายเฝูาระวงัดูแลและแก๎ไขผ๎ูกระท้า
ความผิดในชุมชน

ร๎อยละของผ๎ูกระท้าผิดในชุมชน กระท้าผิดซ้้าไมํเกิน
คิดเป็นร๎อยละ 10

ส้านักงานคุมประพฤติจงัหวดัอุดรธานี 1,036,000 - 1,036,000

1.67 โครงการปูองกันปัญหายาเสพตดิและจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการ

1.67.1 สร๎างความเข๎มแข็งใหก๎ับบุคคลครอบครัวและชุมชน 85 แผนงานที ่22.ปูองกันปัญหาและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและจดัระเบียบสังคม

2.1.3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทีมวทิยากรบ้าบัด
หลักประจ้าจงัหวดัอุดรธานีแบบบูรณาการ

จ้านวนทีล่ดลงของผ๎ูเสพ/ผ๎ูติดยาเสพติด ศูนย์อ้านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
จงัหวดัอุดรธานี(ศอ.ปส.จ.อด)

3,700,000 - 3,700,000

6. โครงการของกระทรวง (5) -                   -                   -                    

6. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6) -                   13,000,000        13,000,000          

1. อ าเภอสร้างคอม 2                     -             2,100,000             2,100,000
1. โครงการติดต้ังกล๎องวงจรปิดรอบหมูํบ๎าน 8 ติดต้ังกล๎องวงจรปิดรอบหมูํบ๎าน ทีท่้าการปกครองอ้าเภอสร๎างคอม/เทศบาลต้าบลบ๎าน

ยวด
0            2,000,000 2,000,000

2. โครงการติดต้ังกล๎องวงจรปิด แหลํงชุมชนทางรํวมทางแยก 9 ติดต้ังกล๎องวงจรปิดแหลํงชุมชนทางรํวมทางแยก ทัง้ 6 
หมูํบ๎าน

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอสร๎างคอม/เทศบาลต้าบลบ๎าน
ยวด

0               100,000 100,000
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2. อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 5 -                   10,900,000                  10,900,000

1. โครงการลานกีฬาต๎านยาเสพติด 26 ติดต้ังระบบไฟฟูา และเคร่ืองอุปกรณ์ส้าหรับเยาวชนในการ
ออกก้าลังกาย และอื่นๆ

ปกครองอ้าเภอพิบูลย์รักษ์ 0 5,000,000 5,000,000

2. โครงการติดต้ังกล๎องวงจรปิด CCTV ตามจดุเส่ียงในเขตองค์การ
บริหารสํวนต้าบลบ๎านแดง

27 ติดต้ังกล๎องวงจรปิด พร๎อมเคร่ืองบันทึกจ้านวน 15 ตัว ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.บ๎านแดง 0 1,800,000 1,800,000

3. โครงการติดต้ังกล๎องวงจรปิด CCTV ตามจดุเส่ียงในเขตองค์การ
บริหารสํวนต้าบลนาทราย

28 ติดต้ังกล๎องวงจรปิด พร๎อมเคร่ืองบันทึกจ้านวน 16 ตัว ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.นาทราย 0 1,800,000 1,800,000

4. โครงการติดต้ังกล๎อง CCTV ตามจดุเส่ียงในเขตองค์การบริหาร
สํวนต้าบลดอนกลอย

29 ติดต้ังกล๎อง CCTV ตามจดุเส่ียงในเขตองค์การบริหารสํวน
ต้าบลดอนกลอย

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.ดอนกลอย 0 1,800,000 1,800,000

5. โครงการซํอมแซม กล๎อง CCTV บริเวณบ๎านดอนกลอย 30 ซํอมแซมระบบกล๎อง CCTV ในเขตองค์การบริหารสํวน
ต้าบลดอนกลอย จ้านวน 22 จดุ

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอพิบูลรักษ์/อบต.ดอนกลอย 0 500,000 500,000

6. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) -                   -                   -                    

 รวมประเดน็การพัฒนาที ่6 ดา้น 151 534,911,530       2,036,079,735    2,570,991,265      

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดอุดรธานี 1 จังหวัดอุดรธานี 10,000,000        -                   10,000,000          

รวมทัง้สิ้น 152 544,911,530       2,036,079,735    2,580,991,265      

ประกอบดว้ย จ านวนโครงการ

1. โครงการของจังหวัด (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดอุดรธานี) 24 473,531,730       493,304,860       966,836,590        
2. โครงการของกระทรวง 51 13,422,800        707,093,875       720,516,675        
3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 76 57,957,000        835,681,000       893,638,000        
4. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน 0 0 0 0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวดั/กลุ่มจงัหวัดแบบบูรณาการจังหวดัอุดรธานี 

 

 

 



ที่ กิจกรรม ประมาณการ งบประมาณ (บาท)

1
การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด กับภาคสวนตางๆ ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม

600,000

2 การจัดประชุม ก.บ.จ.    400,000

3 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัดหรือพัฒนาประเด็นการพัฒนาจังหวัด 800,000

4
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเปนการดําเนินการตามมาตรา  18  วรรคสี่  ของพระราช
กฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551   400,000

5 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  5,900,000

6
การเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจแกภาคสวนตางๆเพื่อเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
แผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผน

1,000,000

7 การติดตามประเมินผล   900,000

รวมทั้งสิ้น 10,000,000

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัดอุดรานี



 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

1. โครงการของจังหวัด (4)

 1.1 โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน

1.1.1 ติดต้ังกล๎อง CCTV เพือ่ควบคุมอาชญากรรมและวนิัยจราจร ในจดุเส่ียงทุก
สถานี

1 แผนงานที ่23. ปูองกนัปัญหาและแกไ๎ขปัญหายาเสพ
ติดและจดัระเบียบสังคม

 1. การติดต้ังกล๎อง CCTV เพือ่ควบคุมอาชญากรรมและ
วนิัยจราจร ในจดุเส่ียงทุกสถานี

ร๎อยละการจบักมุ ข๎อหาวนิัยจราจรเพิม่ขึ้นจากปีทีผํ่านมา
ร๎อยละ 5

ต้ารวจภูธรจงัหวดัอดุรธานี 0 10,000,000 10,000,000

1.2 โครงการปอูงกันปญัหายาเสพตดิและจัดระเบยีบสังคมแบบบรูณาการ

1.2.1 สร๎างความเข๎มแข็งให๎กบับุคคลครอบครัวและชุมชน 2 แผนงานที ่22.ปูองกนัปัญหาและแกไ๎ขปัญหายาเสพ
ติดและจดัระเบียบสังคม

2.2.1 การสร๎างความเข๎มแข็งให๎กบัโรงเรียนเพือ่ปูองกนั
และแกไ๎ขปัญหายาเสพติด

จ้านวนทีล่ดลงของผ๎ูเสพ/ผ๎ูติดยาเสพติด สนง.ศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธาน/ีสพม. 20 1,000,000 0 1,000,000

1.2.2 การรณรงค์ปูองกนัและแกไ๎ขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE

3 แผนงานที ่22.ปูองกนัปัญหาและแกไ๎ขปัญหายาเสพ
ติดและจดัระเบียบสังคม

2.3.1 การรณรงค์ปูองกนัและแกไ๎ขปัญหายาเสพติด TO BE
 NUMBER ONE

1. วทิยากร ครู ก สามารถเป็นวทิยากรขยายเครือขํายได๎
ในอ้าเภอ ได๎อยํางน๎อย ๑ เครือขําย คิดเป็นร๎อยละ 100 
2. มีการเข๎ารํวมกจิกรรมรวมพลฯ ทุกอ้าเภอ คิดเป็นร๎อยละ
 ๑๐๐

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

1.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้น
อุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว

1.3..1  การพฒันาแหลํงทํองเทีย่ว 4 แผนงานที ่16. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานและส่ิง
อ้านวยความสะดวกด๎านอตุสาหกรรมไมซ์และการ
ทํองเทีย่ว

4.2.7 พฒันาศักยภาพแหลํงทํองเทีย่ววนอทุยานภูพระ
บาทบัวบก

ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/ที่
พกั และสถานทีจ่ดังาน

วนอทุยานภูพระบาทบัวบก ส้านักบริหาร
พืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่ ๑๐ (อดุรธาน)ี

                        -                    896,400 896,400

1.4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเปน็ศูนยก์ลาง
การค้าการลงทุนและการบริการ

 1.4.1 การพฒันาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความสะดวก 5 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

3.1.33. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.มํวง-บ.ดอนหายโศก พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี 0 7,000,000              7,000,000

แผนงาน
(9)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(จังหวัดอุดรธานี)

ประเดน็การพัฒนา (2)/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

(8)

กิจกรรมย่อย
(10)

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่  1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

เปูาหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ตวัชีว้ัดของโครงการ 
(11)

หน่วยด าเนินการ
(12)

งบประมาณ (บาท)

ประเดน็การพัฒนาที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ินของประชาชน



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

แผนงาน
(9)

ประเดน็การพัฒนา (2)/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

(8)

กิจกรรมย่อย
(10)

ตวัชีว้ัดของโครงการ 
(11)

หน่วยด าเนินการ
(12)

งบประมาณ (บาท)

1.5 โครงการปอูงกันปญัหายาเสพตดิและจัดระเบยีบสังคมแบบบรูณาการ

1.5.1 สร๎างความเข๎มแข็งให๎กบับุคคลครอบครัวและชุมชน 6 แผนงานที ่22.ปูองกนัปัญหาและแกไ๎ขปัญหายาเสพ
ติดและจดัระเบียบสังคม

2.1.2 คํายครอบครัวผ๎ูกระท้าผิดในคดียาเสพติดทีม่ีความ
เส่ียงสูงเพือ่คืนคนดีสํูสังคม

ร๎อยละของผ๎ูกระท้าผิดซ้้าลดลงไมํน๎อยกวาํ 80% ส้านักงานคุมประพฤติจงัหวดัอดุรธานี 1,120,000 0 1,120,000

1.5.2 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการเพือ่การปูองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยระดับจงัหวดั

7 แผนงานที ่24.ยกระดับมาตรฐานการบริหารจดัการ
ด๎านการปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภัย

4.1.1 การเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการเพือ่การ
ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยระดับจงัหวดั

ร๎อยละทีล่ดลงของจ้านวนคร้ังของสาธารณภัยและจ้านวน
ผ๎ูเสียชีวติจากสาธารณภัยและอบุัติเหตุ

ส้านักงานปูองกนั และบรรเทา สาธารณภัย
จงัหวดัอดุรธานี

7,200,000 24,000,000 31,200,000

1.6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

1.6.1 พฒันาแหลํงน้้า 8 แผนงานที ่6. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานการเกษตร 2.1.1 โครงการพฒันาแหลํงน้้าเพือ่การเกษตร
(พฒันาแหลํงน้้าบริเวณปุาพรุค้าชะโนด )

ชํวยเหลือราษฏร 430 ครัวเรือนเพิม่พืน้ทีช่ลประทาน 650 
ไรํ

สนง.โครงการชลประทานอดุรธานี -                       15,000,000             15,000,000

 1.7  โครงการปกปอูง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี

1.7.1 การปลูกปุาเสริมระบบนิเวศน์ 9 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.3.1 ปลูกปุาเสริมระบบนิเวศน์  จ านวนพ้ืนที่ปาุไม้ที่ยงัคงสภาพเดมิไม่น้อยกว่า  
( 719,357 ไร่)

ส้านักงานจดัการทรัพยากรปุาไม๎ที ่6 
(อดุรธาน)ี

              5,000,000                         -   5,000,000

1.8 โครงการขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.8.1 การสํงเสริมการเรียนร๎ูการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 10 แผนงานที ่5. ขยายผลองค์ความร๎ูการท้าเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

1.1.1 : ศูนย์เรียนร๎ูและปลูกจติส้านึกการท้าเกษตรกรรม
ยั่งยืนในโรงเรียนเชื่อมโยงศูนย์เครือขํายปราชญ์ชาวบ๎าน

โรงเรียนทีไ่ด๎รับการพฒันาจนมีศักยภาพพร๎อมเป็นศูนย์
เรียนร๎ูและปลูกจติส้านึกการท้าเกษตรกรรมยั่งยืนใน
โรงเรียน จ้านวน 10 โรงเรียน

ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์อดุรธานี (กลํุม
ยุทธศาสตร์ฯ)

2,034,180              -                       2,034,180

1.9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์

1.9.1 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อนิทรีย์

11 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์

3.1.2 : พฒันาการผลิตข๎าวสํูมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 3.1 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
3.2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น 
ปลอดภัย/เกษตรอนิทรีย์

ส้านักงานเกษตรจงัหวดัฯ 2,525,950              -                       2,525,950

1.9.2 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตพชืและสัตว์
 (โคเนือ้ ปลาตะเพยีน และปลากะพง) เศรษฐกจิ

12 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์

3.2.9 : สํงเสริมการเล้ียงปลากะพงขาวในพืน้ทีน่าเกลือเพือ่
ลดพืน้ทีก่ารผลิตเกลือสินเธาว์

3.1 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
3.2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น 
ปลอดภัย/เกษตรอนิทรีย์

ส้านักงานประมงจงัหวดัอดุรธานี 626,500                 -                       626,500

ประเดน็การพัฒนาที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ินของประชาชน

ประเดน็การพัฒนาที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนื ลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่  2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ประเดน็การพัฒนาที่  2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

แผนงาน
(9)

ประเดน็การพัฒนา (2)/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

(8)

กิจกรรมย่อย
(10)

ตวัชีว้ัดของโครงการ 
(11)

หน่วยด าเนินการ
(12)

งบประมาณ (บาท)

1.10 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้น
อุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว

1.10.1.  การพฒันาแหลํงทํองเทีย่ว 13 แผนงานที ่16. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานและส่ิง
อ้านวยความสะดวกด๎านอตุสาหกรรมไมซ์และการ
ทํองเทีย่ว

4.2.3  สํงเสริมการทํองเทีย่วภูฝอยลม ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/ที่
พกั และสถานทีจ่ดังาน

สวนรวมพรรณไม๎ปุา ๖๐ พรรษาส้านัก
บริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่๑๐ (อดุรธาน)ี

              5,000,000                         -   5,000,000

1.11  โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะ/น้ าเสียแบบครบวงจร

1.11.1การบริหารจดัการน้้าเสียแบบครบวงจร 14 แผนงานที ่19. สํงเสริมการจดัการส่ิงแวดล๎อมและ
การน้ากลับมาใช๎ประโยชน์

3.1.2 การกอํสร๎างระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนต๎นแบบ แบบ
บึงประดิษฐ์

 ปริมาณทีเ่พิม่ขึ้นของขยะทีถู่กน้ากลับไปใช๎ประโยชน์
 ปริมาณขยะ/น้้าเสียทีไ่ด๎รับการจดัการอยํางถูกต๎องเพิม่ขึ้น

ส้านักงานส่ิงแวดล๎อมภาคที ่9 อดุรธานี                         -                    600,000 600,000

1.12  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเปน็พระประมุข

1.12.1 การพฒันาผ๎ูน้าท๎องถิ่นเยาวชนและลูกเสือชาวบ๎านเพือ่เป็นกลไกลในการ
ปกปูองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

15 แผนงานที ่21. สํงเสริมการเรียนร๎ูวถิีการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข

1.1.1 การพฒันาผ๎ูน้าท๎องที/่ท๎องถิ่นและเยาวชนเพือ่เป็น
กลไกในการปกปูองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ร๎อยละร๎อยให๎คนไทยมีความจงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กอ.รมน.จว.อด.               2,920,000                         -   2,920,000

1.13  โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.13.1การเสริมสร๎างทักษะทีพ่งึประสงค์ให๎แกเํยาวชนในวยัเรียน
 (UD New Gen :ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบอาชีพ/ทักษะชีวติ)

16 แผนงานที ่10. พฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ชีวติคนอดุรธานีทุกกลํุมวยั

 2.2.1 การเสริมสร๎างเยาวชนรํุนใหมํจงัหวดัอดุรธานี (UD 
New Generation)

ร๎อยละของนักเรียน ในสังกดัส้านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
อดุรธานีสามารถพดูส่ือสารภาษาองักฤษในชีวติประจ้าวนั 
และแนะน้าสถานทีท่ํองเทีย่วทีส้่าคัญภายในจงัหวดัได๎

สนง.ศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธาน/ีสนง.จดัหา
งานจงัหวดัอดุรธานี/ศูนย์สุขภาพจติเขต 8/
สสจ.อดุรธาน/ีพมจ.อดุรธาน/ีหอการค๎า
จงัหวดัอดุรธาน/ีกลํุมมาดีอสีาน

8,000,000              -                       8,000,000

1.14 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้น
อุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว

1.14.1การพฒันาแหลํงทํองเทีย่ว 17 แผนงานที ่16. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานและส่ิง
อ้านวยความสะดวกด๎านอตุสาหกรรมไมซ์และการ
ทํองเทีย่ว

4.2.4 พฒันาคุณภาพแหลํงทํองเทีย่ว สินค๎าและบริการ
ด๎านการทํองเทีย่วให๎เกดิความสมดุล และยั่งยืน ภูฝอยลม

 ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/
ทีพ่กั และสถานทีจ่ดังาน

โครงการทํองเทีย่วเชิงนิเวศภูฝอยลม ส้านัก
บริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่ ๑๐ (อดุรธาน)ี

              2,000,000                         -   2,000,000

1.15 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ และบริการเพ่ือให้แข่งขันได้

1.15.1 การสร๎างเครือขํายสินค๎าและบริการ E - Commerce 18 แผนงานที ่๔. สร๎างมูลคําเพิม่ผลิตภัณฑ์และบริการ
เพือ่ให๎แขํงขันได๎

4.3.1 การสํงเสริมด๎านการตลาดออนไลน์ ร๎อยละเพิม่ขึ้นของสถานประกอบการภาคอตุสาหกรรมที่
ได๎รับการรับรองมาตรฐาน GMP

ส้านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดัอดุรธานี                  680,000 0 680,000

ประเดน็การพัฒนาที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ินของประชาชน

ประเดน็การพัฒนาที่  3 การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่  4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่   4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนืลุ่มน้ าโขง
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1.16 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้น
อุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว

1.16.1  การพฒันาแหลํงทํองเทีย่ว 19 แผนงานที ่16. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานและส่ิง
อ้านวยความสะดวกด๎านอตุสาหกรรมไมซ์และการ
ทํองเทีย่ว

4.2.9 พฒันาศักยภาพแหลํงทํองเทีย่ว วนอทุยานวงัสาม
หมอ ต.หนองกงุทับม๎า อ.วงัสามหมอ

 ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/
ทีพ่กั และสถานทีจ่ดังาน

วนอทุยานวงัสามหมอส้านักบริหารพืน้ที่
อนุรักษ์ที ่ ๑๐ (อดุรธาน)ี

              2,440,600                  152,500 2,593,100

20 แผนงานที ่16. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานและส่ิง
อ้านวยความสะดวกด๎านอตุสาหกรรมไมซ์และการ
ทํองเทีย่ว

4.2.10 พฒันาศักยภาพแหลํงทํองเทีย่วอทุยานแหํงชาตินา
ยูง – น้้าโสม

 ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/
ทีพ่กั และสถานทีจ่ดังาน

อทุยานแหํงชาตินายูง-น้้าโสม ส้านักบริหาร
พืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่ ๑๐ (อดุรธานี

              1,373,600                  132,000 1,505,600

21 แผนงานที ่16. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานและส่ิง
อ้านวยความสะดวกด๎านอตุสาหกรรมไมซ์และการ
ทํองเทีย่ว

4.2.12 พฒันาศักยภาพแหลํงทํองเทีย่วถ้้าสิงห์ ต.ขอนยูง 
อ.กดุจบั

 ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/
ทีพ่กั และสถานทีจ่ดังาน

ส้านักจดัการทรัพยากรปุาไม๎ที ่๖ (อดุรธาน)ี                  400,000               2,300,000 2,700,000

1.17 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเปน็พระประมุข

1.17.1 การเพิม่ประสิทธภิาพกลไกลด้าเนินงานศูนย์ด้ารงธรรมหมูํบ๎านในการสร๎าง
เครือขํายความร๎ู ความเข๎าใจและตระหนักถึงการสร๎างความปรองดอง ตามแนวทาง 
 ประชารัฐตํอความมั่นคงของประเทศชาติ

22 แผนงานที ่21. สํงเสริมการเรียนร๎ูวถิีการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข

1.2.1 เพิม่ประสิทธภิาพคณะท้างานศูนย์ด้ารงธรรมหมูํบ๎าน
และคณะกรรมการหมูํบ๎าน ในการสร๎างเครือขํายความร๎ู 
ความเข๎าใจและตระหนักถึงการสร๎างความปรองดอง ตาม
แนวทางประชารัฐตํอความมั่นคงของประเทศชาติ

ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารับการอบรมส้านึกรักสามัคคีในการอยูํ
รํวมกนั

ทีท่้าการปกครองจงัหวดัอดุรธานี 
(กลํุมงานปกครอง)

              3,000,800                         -   3,000,800

1.18 โครงการปอูงกันปญัหายาเสพตดิและจัดระเบยีบสังคมแบบบรูณาการ

1.18.1 สร๎างความเข๎มแข็งให๎กบับุคคลครอบครัวและชุมชน 23 แผนงานที ่22.ปูองกนัปัญหาและแกไ๎ขปัญหายาเสพ
ติดและจดัระเบียบสังคม

 2.1.1 ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนและสร๎าง
เครือขํายตาสับปะรด จดัระเบียบสังคมในการสร๎างกลไก
การปูองกนัและแกไ๎ขปัญหายาเสพติด

1. จ้านวนทีล่ดลงของผ๎ูเสพ/ผ๎ูติดยาเสพติด 2. จ้านวนที่
เพิม่ขึ้นของสถานบันเทิง/หอพกั/สถานบริการทีป่ฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย

ทีท่้าการปกครองจงัหวดัอดุรธานี 
(กลํุมงานความมั่นคง)

5,000,000 0 5,000,000

1.19 โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.19.1 การยกระดับมาตรฐานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 24 แผนงานที ่10. พฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ชีวติคนอดุรธานีทุกกลํุมวยั

2.1.1 การยกระดับมาตรฐานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของพฒันาการสมวยัของเด็กปฐมวยั ส้านักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจงัหวดั
อดุรธาน/ีสสจ.อดุรธาน/ีเทศบาลจ้าปาโมง/
สนง.ศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี

5,000,000              -                       5,000,000

1.19.2 การเสริมสร๎างทักษะทีพ่งึประสงค์ให๎แกเํยาวชนในวยัเรียน 
(UD New Gen :ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบอาชีพ/ทักษะชีวติ)

25 แผนงานที ่10. พฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ชีวติคนอดุรธานีทุกกลํุมวยั

2.2.2 การอบรมผ๎ูประกอบการรํุนเยาว์
 (Udon Young Startup)

ร๎อยละของครูทีส่ามารถจดัการเรียนร๎ูโดยใช๎หลักสูตร
ผ๎ูประกอบการรํุนเยาวใ์นสถานศึกษา

ส้านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี 3,000,000              -                       3,000,000

ประเดน็การพัฒนาที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ินของประชาชน

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
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1.20 โครงการยกระดบัการบริหารการจัดการ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา
และการส่งเสริมการตลาดไมซ์และการท่องเที่ยว

1.2 การประชาสัมพนัธต์ามปฏิทินไมซ์และการทํองเทีย่ว 26 แผนงานที ่13. สํงเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพนัธจ์ดุขายโดยเน๎นศักยภาพทีม่ีเอกลักษณ์

1.2.3 การเผยแพรํประชาสัมพนัธแ์หลํงทํองเทีย่วของ
จงัหวดัอดุรธานี  ผํานสายการบิน

 ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/
ทีพ่กั และสถานทีจ่ดังาน

ส้านักงานการทํองเทีย่วและกฬีาจงัหวดั
อดุรธานี

              3,000,000                         -   3,000,000

1.21 โครงการยกระดบักลุ่มธุรกิจ  สินค้า  และบริการที่เชือ่มโยงกับอุตสาหกรรม
ไมซ์และการท่องเที่ยว

2.1 สํงเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร์ผ๎าทอพืน้เมือง 27 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัสเตอร์เชื่อมโยง
กลํุมผ๎ูผลิตสินค๎า และบริการ

2.1.1 สํงเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร์ผ๎าทอ
พืน้เมือง

 ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/
ทีพ่กั และสถานทีจ่ดังาน

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
อดุรธาน/ีสนง.พฒันาชุมชนอดุรธาน/ีสนง.
พาณิชย์จงัหวดั/ศูนย์สํงเสริมอตุสาหกรรม
ภาค 4/กลํุมคลัสเตอร์ผ๎าจงัหวดัอดุรธานี

                 900,000                         -   900,000

1.22 โครงการปกปอูง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี

1.22.1 การพฒันาศักยภาพและค๎ุมครองปุาแบบบูรณาการและมีสํวนรํวม 28 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.2.3 จดัท้าแนวกั้นไฟในพืน้ทีปุ่าทีเ่ส่ียงตํอการเกดิไฟปุา จ้านวนพืน้ทีปุ่าไม๎ทีย่ังคงสภาพเดิมไมํน๎อยกวาํ 
( 719,357 ไรํ)

ส้านักงานจดัการทรัพยากรปุาไม๎ที ่6 
(อดุรธาน)ี

              1,000,000                         -   1,000,000

1.23 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมแบบบรูณาการ

1.23.1 การเสริมสร๎างความชุํมชื้นให๎แกปํุาต๎นน้้า 
(การท้าฝายปุาต๎นน้้า)

29 แผนงานที ่18. พฒันาแหลํงน้้าและน้าไปใช๎ประโยชน์
อยํางสูงสุด

2.1.1 จดัท้าฝายต๎นน้้า 1. จ้านวนของแหลํงน้้าทีไ่ด๎รับการฟืน้ฟ ู
2. ระบบประปาได๎รับการพฒันา  

ส้านักงานจดัการทรัพยากรปุาไม๎ที ่6 
(อดุรธาน)ี

              2,000,000                         -   2,000,000

1.24 โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะ/น้ าเสียแบบครบวงจร

1.24.1การบริหารจดัการน้้าเสียแบบครบวงจร 30 แผนงานที ่19. สํงเสริมการจดัการส่ิงแวดล๎อมและ
การน้ากลับมาใช๎ประโยชน์

3.1.1 การจดัประชุมเพือ่รับฟงัความคิดเห็นผ๎ูมีสํวนได๎เสีย 
จ้านวน ๑ คร้ังตํออ้าเภอ

1. น้้าเสียชุมชนในพืน้ทีอ่้าเภอริมล้าน้้าห๎วยหลวงได๎รับการ
บ้าบัดกอํนระบายออกสํูแหลํงน้้าธรรมชาติ 
2.ร๎อยละของปริมาณขยะมูลฝอยทีถู่กคัดแยก 
3.ร๎อยละของขยะทีน่้ากลับไปใช๎ประโยชน์

ส้านักงานส่ิงแวดล๎อมภาคที ่9 อดุรธานี                  120,000                         -   120,000

1.25 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและก าลังแรงงานเพ่ือมุง่สู่ความเปน็เลิศ

1.25.1 การพฒันาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม
เปูาหมาย

31 แผนงานที ่1. สํงเสริมอตุสาหกรรมและพฒันาแรงงาน
เพือ่มุํงสํูความเป็นเลิศ

1.2.1. สํงเสริมความร๎ูและผลิตภาพแรงงานให๎มีศักยภาพ 
เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแขํงขัน

ร๎อยละเพิม่ขึ้นของสถานประกอบการภาคอตุสาหกรรมที่
ได๎รับการรับรองมาตรฐาน GMP

สถาบันพฒันาฝีมือแรงงาน 18 อดุรธานี               1,885,000                         -   1,885,000

1.26 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

1.26.1 ปรับปรุงบ้ารุงดินเพิอ่เพิม่ผลผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย 32 แผนงานที ่6. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานการเกษตร  2.2.1 ปรับปรุงบ้ารุงดิน เพือ่เพิม่ผลผลิตสินค๎าเกษตร
ปลอดภัย

จ้านวนเกษตรกรได๎รับการพฒันาองค์ความร๎ูการปรับปรุง
บ้ารุงดินเพือ่เกษตรปลอดภัย ๓,๔00 ราย

สถานีพฒันาทีดิ่นอดุรธานี 7,582,600              -                       7,582,600

ประเดน็การพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนืลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
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1.27 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้น
อุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว

1.27.1 การพฒันาแหลํงทํองเทีย่ว 33 แผนงานที ่16. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานและส่ิง
อ้านวยความสะดวกด๎านอตุสาหกรรมไมซ์และการ
ทํองเทีย่ว

4.2.1 พฒันาหมูํบ๎านเพือ่การทํองเทีย่วจงัหวดัอดุรธานี 5 
อ้าเภอ อ้าเภอละ 1 หมูํบ๎าน ได๎แก ํอ.บ๎านดุง,อ.โนนสะอาด
,อ.กมุภวาป,ีอ.สร๎างคอม,อ.นายูง

ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/ที่
พกั และสถานทีจ่ดังาน

ส้านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัอดุรธานี 2,510,000                                      -   2,510,000

34 แผนงานที ่16. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานและส่ิง
อ้านวยความสะดวกด๎านอตุสาหกรรมไมซ์และการ
ทํองเทีย่ว

4.2.5 พฒันาศักยภาพแหลํงทํองเทีย่ววนอทุยานภูเขาสวน
กวาง ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาดและสะพานหินธรรมชาติ 
ต.ทําล่ี อ.กมุภวาปี

ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/ที่
พกั และสถานทีจ่ดังาน

วนอทุยานภูเขาสวนกวาง  ส้านักบริหารพืน้ที่
อนุรักษ์ที ่๑๐ (อดุรธาน)ี

              1,380,000                   86,000 1,466,000

 1.28 โครงการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าและปรับปรุงคุณภาพน้ าแบบครบ
วงจร

1.28.1 โครงการเสริมสร๎างเครือขํายด๎านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมแบบบูรณาการ

35 แผนงานที ่20. พฒันาระบบเครือขํายด๎านการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

4.1.1 การจดัฝึกอบรมพฒันาศักยภาพอาสาสมัครเฝูาระวงั
คุณภาพน้้าล้าน้้าห๎วยหลวงและล้าน้้าสาขา

ร๎อยละจ้านวน อปท. ทีม่ีอาสาสมัครเฝูาระวงัคุณภาพน้้าล้า
น้้าห๎วยหลวงและล้าน้้าสาขา

ส้านักงานส่ิงแวดล๎อมภาคที ่9 อดุรธานี                  500,000                         -   500,000

1.29 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ และบริการเพ่ือให้แข่งขันได้

1.29.1 การสร๎างตราสัญลักษณ์สินค๎า และจดัมหกรรมสินค๎า 36 แผนงานที ่๔. สร๎างมูลคําเพิม่ผลิตภัณฑ์และบริการ
เพือ่ให๎แขํงขันได๎

4.2.1 การประชาสัมพนัธ ์และขยายตลาดสินค๎าภายใน
และตํางประเทศ

"สร๎างมูลคําเพิม่ผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ให๎แขํงขันได๎ ส้านักงานพาณิชย์จงัหวดัอดุรธานี 32,250,000 0 32,250,000

1.30 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

1.30.1 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อนิทรีย์

37 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์

3.1.3  พฒันาเกษตรเครือขํายประชารัฐเพือ่เข๎าสํูมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์

 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตร
3.2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น 
ปลอดภัย/เกษตรอนิทรีย์

ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัอดุรธานี
 /ส้านักงานเกษตรจงัหวดัอดุรธาน/ี สถานี
พฒันาทีดิ่นอดุรธานี รํวมกบัประชารัฐจงัหวดั
อดุรธานี

9,127,840              29,652,160             38,780,000

1.30.2 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตพชืและสัตว ์
(โคเนือ้ ปลาตะเพยีน และปลากะพง) เศรษฐกจิ

38 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์

 3.2.8  สํงเสริมการเล้ียงปลาตะเพยีนขาวเพือ่สนับสนุน
กลํุมแปรรูปสัตวน์้้าและลดการน้าเข๎า

 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตร
3.2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น 
ปลอดภัย/เกษตรอนิทรีย์

สนง.ประมงจงัหวดัอดุรธานี 2,713,000              -                       2,713,000

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่  2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ประเดน็การพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนืลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
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1.31 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย

1.31.1 สร๎างความตระหนักใสํใจสุขภาพให๎แกปํระชาชน 39 แผนงานที ่9. สํงเสริมการเตรียมความพร๎อมสังคม
ผ๎ูสูงอายุสุขภาพดี

1.1.1 การสร๎างความตระหนักใสํใจสุขภาพให๎แกปํระชาชน 1. ร๎อยละทีล่ดลงของจ้านวนผ๎ูปุวยโรคเบาหวาน
2. ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอดุรธานี 4,000,000              -                       4,000,000

1.32  โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.32.2 การเสริมสร๎างคุณภาพชีวติผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพกิาร ผ๎ูด๎อยโอกาส 40 แผนงานที ่10. พฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ชีวติคนอดุรธานีทุกกลํุมวยั

2.4.1 การสร๎างครอบครัวอบอุํนชุมชนเข๎มแข็ง 1.ร๎อยละ 85 ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทีเ่ข๎ารับการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครผํานากรฝึกอบรม  
2. ขยายผลในส.ศึกษา/ครอบครัว/ชุมชน จ้านวน 3000 คน
   3. มีอาสาสมัครต๎นแบบ เป็นตัวอยํางรํวมกจิรรม
เสริมสร๎างครอบครัว

ส้านักงานวฒันธรรมจงัหวดั 1,693,650              -                       1,693,650

41 แผนงานที ่10. พฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ชีวติคนอดุรธานีทุกกลํุมวยั

2.4.2 การสํงเสริมศักยภาพด๎านอาชีพแกผ๎ูํสูงอาย/ุคน
พกิารหรือผ๎ูดูแลคนเพกิาร

ผ๎ูเข๎ารับการอบรมสามารถน้าความร๎ูไปประกอบอาชีพได๎ มี
รายได๎ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 35

ส้านักงานจดัหางานจงัหวดัอดุรธานี 589,600                 -                       589,600

1.33  โครงการยกระดบักลุ่มธุรกิจ  สินค้า  และบริการที่เชือ่มโยงกับอุตสาหกรรม
ไมซ์และการท่องเที่ยว

1.33.1 การจดัท้าแผนพฒันาบุคลากรของกลํุมคลัสเตอร์ธรุกจิเปูาหมาย 42 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัสเตอร์เชื่อมโยง
กลํุมผ๎ูผลิตสินค๎า และบริการ

3.1.3 การอบรมหลักสูตรมัคคุเทศกท์ัว่ไป (ตํางประเทศ) จ้านวนบุคลากรทีผํ่านการอบรมความร๎ูด๎านอตุสาหกรรม
ไมซ์และการทํองเทีย่ว

ส้านักงานทํองเทีย่วและกฬีาจงัหวดัอดุรธานี 500,000                                         -   500,000

1.34  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้น
อุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว

1.34.1.  การพฒันาแหลํงทํองเทีย่ว 43 แผนงานที ่16. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานและส่ิง
อ้านวยความสะดวกด๎านอตุสาหกรรมไมซ์และการ
ทํองเทีย่ว

4.2.11 พฒันาศักยภาพแหลํงทํองเทีย่วน้้าตก
หินต้ัง ต.กดุหมากไฟ อ.หนองววัซอ

 ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/
ทีพ่กั และสถานทีจ่ดังาน

ส้านักจดัการทรัพยากรปุาไม๎ที ่๖ (อดุรธาน)ี                  800,000               4,200,000 5,000,000

1.35 โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะ/น้ าเสียแบบครบวงจร

1.35.1  การบริหารจดัการขยะและการสํงเสริมการลดปริมาณและประโยชน์จากขยะ
ในครัวเรือน/สถานประกอบการ

44 แผนงานที ่19. สํงเสริมการจดัการส่ิงแวดล๎อมและ
การน้ากลับมาใช๎ประโยชน์

3.2.1 การบริหารจดัการขยะและการสํงเสริมการลด
ปริมาณและประโยชน์จากขยะในครัวเรือน/สถาน
ประกอบการ

ปริมาณทีเ่พิม่ขึ้นของขยะทีถู่กน้ากลับไปใช๎ประโยชน์
ปริมาณขยะ/น้้าเสียทีไ่ด๎รับการจดัการอยํางถูกต๎องเพิม่ขึ้น

สนง.สํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นจงัหวดั
อดุรธานี

              2,000,000                         -   2,000,000

ประเดน็การพัฒนาที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนื ลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่  3 การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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1.36   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

1.36.1 การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 45 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์

 1.2.2 การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตปศุสัตวต์ามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ถํายทอดเทคโนโลยีการเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตไกํ
พืน้เมืองและเป็ดเทศ จ้านวน 700 ราย  -การจดัการด๎าน
สุขภาพสัตว ์จ้านวน 700 ราย

ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอดุรธานี 700,000                 -                       700,000

1.36.2 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตพชืและสัตว ์(โคเนือ้ ปลาตะเพยีน 
และปลากะพง) เศรษฐกจิ

46 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์

3.2.1  วจิยัและและพฒันานวตักรรมสํูการปฏิบัติเพือ่เพิม่
คุณภาพและผลผลิตมะมํวงสํูเกษตรอสุาหกรรม

1. ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2. ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น ปลอดภัย/เกษตรอนิทรีย์

ส้านักงานเกษตรจงัหวดัอดุรธานีรํวมกบัสภา
เกษตรกรจงัหวดัอดุรธานี

900,000                 600,000                 1,500,000

1.37 โครงการพัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ า

1.37.1 การสํงเสริมการด้ารงชีวติด๎วยศาสตร์พระราชา 47 แผนงานที ่11. ลดความเล่ือมล้้าด๎านสังคมคน
อดุรธานีด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

3.1.1 การขับเคล่ือนศาสตร์พระราชาตามแนวสัมมาชีพ ร๎อยละ 60 ของผ๎ูเข๎ารํวมโครงการในพืน้ที่ สนง.พฒันาชุมชนจงัหวดั/อ้าเภอ 5,034,300 - 5,034,300

1.38 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้น
อุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว

1.38.1 การพฒันาแหลํงทํองเทีย่ว 48 แผนงานที ่16. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานและส่ิง
อ้านวยความสะดวกด๎านอตุสาหกรรมไมซ์และการ
ทํองเทีย่ว

4.2.2 พฒันาแหลํงทํองเทีย่วพพิธิภัณฑสถานแหํงชาติบ๎าน
เชียงเพือ่การทํองเทีย่วในยุคไทยแลนด์ 4.0

ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/ที่
พกั และสถานทีจ่ดังาน

พพิธิภัณฑสถานแหํงชาติบ๎านเชียง 4,935,200              64,800                  5,000,000

" 49 แผนงานที ่16. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานและส่ิง
อ้านวยความสะดวกด๎านอตุสาหกรรมไมซ์และการ
ทํองเทีย่ว

4.2.6 พฒันาศักยภาพแหลํงทํองเทีย่ว วนอทุยานภูผาแดง 
ม.2 บ๎านนาอาํง ต.จ้าปาโมง อ.บ๎านผือ

ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/ที่
พกั และสถานทีจ่ดังาน

วนอทุยานภูผาแดง ส้านักบริหารพืน้ที่
อนุรักษ์ที ่ ๑๐ (อดุรธาน)ี

              2,440,600                  152,500 2,593,100

1.39 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้น
อุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว

1.39.1. การพฒันาระบบขนสํงสาธารณะเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว 50 แผนงานที ่16. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานและส่ิง
อ้านวยความสะดวกด๎านอตุสาหกรรมไมซ์และการ
ทํองเทีย่ว

4.4.1 การพฒันาระบบขนสํงสาธรณะเพือ่รองรับการ
ยกระดับมาตรฐานอตุสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว

ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/ที่
พกั และสถานทีจ่ดังาน

สนจ.อด(ฝุายเลขา อจร.)/สนง.ขนสํงจงัหวดั/
ม.ราชภัฏอดุรธาน/ีเทศบาลนครอดุรธานี

2,000,000                                      -   2,000,000

1.40 โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน

1.40.1 การฝึกอบรมเจา๎หน๎าทีข่องรัฐและผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

51 แผนงานที ่23.ปูองกนัปัญหาและแกไ๎ขปัญหายาเสพ
ติดและจดัระเบียบสังคม

3.1.1 การฝึกอบรมเจา๎หน๎าทีข่องรัฐและผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง
ในการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของ
ประชาชน

ร๎อยละทีล่ดลงของคดีอาญา ๔ กลํุม ทีท่้าการปกครองจงัหวดัอดุรธานี (กลํุมงาน
ความมั่นคง)

2,000,000 0 2,000,000

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ประเดน็การพัฒนาที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ินของประชาชน

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
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1.41 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ และบริการเพ่ือให้แข่งขันได้

1.14.1 การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูป และการสร๎างสินค๎านวตักรรม 52 แผนงานที ่๔. สร๎างมูลคําเพิม่ผลิตภัณฑ์และบริการ
เพือ่ให๎แขํงขันได๎

4.1.1. เพิม่ประสิทธภิาพการใช๎พลังงานในกระบวนการผลิต
โดยใช๎เทคโนโลยีพลังงานส้าหรับกลํุม OTOP

 สร๎างมูลคําเพิม่ผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ให๎แขํงขันได๎ ส้านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัอดุรธานี               2,410,000                         -   2,410,000

1.42. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

1.42.1 ปรับปรุงบ้ารุงดินเพิอ่เพิม่ผลผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย 53 แผนงานที ่6. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานการเกษตร 2.2.2 ถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย๋อนิทรีย์เพือ่ให๎ได๎
มาตรฐาน

ร๎อยละ 80 ของเกษตรกรเปูาหมายมีความร๎ูและสามารถ
ผลิตปุย๋อนิทรีย์ทีม่ีมาตรฐาน

สถานีพฒันาทีดิ่น/ ส้านักงานสภาเกษตร
จงัหวดัอดุรธานี

317,100                 730,000                 1,047,100

1.43 โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร

1.43.1 การสํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภัย และสินค๎าเกษตรอตุสาหกรรม 54 แผนงานที ่8.  สํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตร 4.2.4 : สํงเสริมและพฒันาสินค๎าเกษตรปลอดภัย และ
สินค๎า เกษตรอตุสาหกรรม

- จ้านวนบรรจภุัณฑ์ 50 ผลิตภัณฑ์
 - จ้านวนผลิตภัณฑ์ทีไ่ด๎รับการพฒันา 50 ผลิตภัณฑ์
 -  ยอดขายเพิม่ขึ้นไมํน๎อยกวาํ ร๎อยละ 10

ส้านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดัอดุรธานี 5,000,000              -                       5,000,000                

 1.44 โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.44.1 การเสริมสร๎างทักษะทีพ่งึประสงค์ให๎แกเํยาวชนในวยัเรียน 
(UD New Gen :ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบอาชีพ/ทักษะชีวติ)

55 แผนงานที ่10. พฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ชีวติคนอดุรธานี ทุกกลํุมวยั

2.2.10 การพฒันาเครือขํายเยาวชนจงัหวดัอดุรธานี 1.เกดิแกนน้าเยาวชนเข๎ารํวมโครงการทีไ่ด๎รับพฒันาตนเอง
 จ้านวน 100คน
2. เกดิเครือขํายเยาวชนเฝูาระวงัส่ือชุมชนในเขตพืน้ที ่
จ้านวน 20 แหํง

พมจ.อดุรธานี (ประชารัฐ) 5,000,000              -                       5,000,000

1.44.2 โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการด๎านสังคมคุณภาพชีวติ 56 แผนงานที ่10. พฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ชีวติคนอดุรธานี ทุกกลํุมวยั

4.1.2 อาสาประชารัฐสํูการขับเคล่ือนงานด๎านการอ้านวย
ความยุติธรรมลดความเหล่ือมล้้าของสังคม

ร๎อยละความส้าเร็จของเจา๎หน๎าที ่ของรัฐ มีความร๎ูด๎านสิทธิ
มนุษยชนและความร๎ูด๎านกฏหมายในเชิงปูองกนั ในการ
ชํวยเหลือเยียวยาผ๎ูเสียหาย ทายาท ในคดีอาญาได๎อยําง
ทัว่ถึงและเป็นธรรม

สนง.ยุติธรรมจงัหวดั 1,010,000 - 1,010,000

 1.45  โครงการยกระดบักลุ่มธุรกิจ  สินค้า  และบริการที่เชือ่มโยงกับ
อุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว

1.45.1  การจดัท้าแผนพฒันาบุคลากรของกลํุมคลัสเตอร์ธรุกจิเปูาหมาย 57 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัสเตอร์เชื่อมโยง
กลํุมผ๎ูผลิตสินค๎า
 และบริการ

3.1.2 การเพิม่ศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเทีย่วเพือ่
พฒันาเข๎าสํูยุคไทยแลนด์ 4.0

จ้านวนบุคลากรทีผํ่านการอบรมความร๎ูด๎านอตุสาหกรรม
ไมซ์และการทํองเทีย่ว

ส้านักงานการทํองเทีย่วและกฬีาจงัหวดั
อดุรธานี

500,000                                         -   500,000

 1.46 โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน

1.46.1 การสร๎างเครือขํายเฝูาระวงัดูแลแกไ๎ขผ๎ูกระท้าความผิดในชุมชนและอบรม
อาสาสมัครต้ารวจบ๎าน

58 แผนงานที ่23.ปูองกนัปัญหาและแกไ๎ขปัญหายาเสพ
ติดและจดัระเบียบสังคม

 3.2.1 อบรมอาสาสมัครต้ารวจบ๎าน ร๎อยละการจบักมุ คดีกลํุมที ่1 และ 2 เพิม่ขึ้นจากปีทีผํ่าน
มาร๎อยละ 3

ต้ารวจภูธรจงัหวดัอดุรธานี 2,000,000 - 2,000,000

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ินของประชาชน

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ประเดน็การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
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 1.47 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและก าลังแรงงานเพ่ือมุง่สู่ความเปน็เลิศ

1.47.1 การพฒันาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม
เปูาหมาย

59 แผนงานที ่1. สํงเสริมอตุสาหกรรมและพฒันาแรงงาน
เพือ่มุํงสํูความเป็นเลิศ

1.2.2. การพฒันาทักษะอาชีพส้าหรับนักเรียน นักศึกษา ครู
 และประชาชนทัว่ไปในจงัหวดัอดุรธานี

ร๎อยละเพิม่ขึ้นของสถานประกอบการภาคอตุสาหกรรมที่
ได๎รับการรับรองมาตรฐาน GMP

วทิยาลัยอาชีวศึกษาอดุรธานี               1,819,500                         -   1,819,500

 1.48  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเปน็
ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.48.1 การพฒันาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความสะดวก 60 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

3.1.2.ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.วงัทอง-บ.ผาสิงห์ พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี                         -   8,000,000              8,000,000

1.48.4 การพฒันาความพร๎อมด๎านแรงงานเพือ่การลงทุน 61 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

3.3.1 การพฒันาความพร๎อมด๎านแรงงานเพือ่การลงทุน พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

หนํวยงานในสังกดักระทรวงแรงงานจงัหวดั
อดุรธาน/ีวทิยาลัยอาชีวศึกษาอดุรธานี

              5,100,800                         -   5,100,800

 1.49  โครงการขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.49.1 การสํงเสริมการเรียนร๎ูการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 62 แผนงานที ่5. ขยายผลองค์ความร๎ูการท้าเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

1.1.2 ศูนย์เรียนร๎ูตามหลักปรัชญาของเศรฐกจิพอเพยีง ๒๒ ศูนย์เรียนร๎ู
 - สวนสัตวข์นาดเล็กภายในวทิยาลัย 1 แหํง
 - มีไม๎ดอกไม๎ประดับจ้านวน ๑๒,๐๐๐ กระถาง
 - สวนไม๎ผลจ้านวน ๕,๐๐๐ ต๎น
 - มีร๎านจ้าหนํายสินค๎าทางการเกษตร ๓๐ ร๎านค๎า 
 - มีผ๎ูเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวาํ ๑,๐๐๐ คน

วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 4,999,800              -                       4,999,800

 1.50  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

1.50.1 พฒันาแหลํงน้้า 63 แผนงานที ่6. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานการเกษตร 2.1.1 โครงการพฒันาแหลํงน้้าเพือ่การเกษตร
(ก้าจดัวชัพชืในอาํงเกบ็น้้าในเขตจงัหวดัอดุรธาน)ี

พืน้ทีอ่าํงเกบ็น้้าปราศจากวชัพชื 5,750 ไรํ สนง.โครงการชลประทานอดุรธานี -                       18,687,000             18,687,000

 1.51   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

1.51.1 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อนิทรีย์

64 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์

 3.1.1 สํงเสริมและพฒันาการผลิตข๎าวในพืน้ทีแ่ปลงใหญํ 1 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น 
ปลอดภัย/เกษตรอนิทรีย์

ส้านักงานเกษตรจงัหวดัฯ 30,234,950             5,000,000              35,234,950

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
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 1.52   โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร

1.52.1 การสํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภัย และสินค๎าเกษตรอตุสาหกรรม 65 แผนงานที ่8.  สํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตร 4.2.5 ใช๎วทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม (วทน.)เพือ่
เพิม่มูลคําสินค๎าชุมชน

การผลิตเมล็ดพนัธุข์๎าวเพิม่ขึ้นทัง้ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข๎าวอยํางน๎อย ๓ ผลิตภัณฑ์

มหาวทิยาลัยราชภัฏอดุรธานี 1,150,000              -                       1,150,000                

1.52.2 การพฒันาชํองทางการตลาดเกษตรกรโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 66 แผนงานที ่8.  สํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตร 4.3.1 พฒันาชํองทางการตลาดเกษตรกรโดยใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ

 - ผ๎ูเข๎าอบรมทัง้ 620 คน มีความสามารถในการจดัการ
จ้าหนํายสินค๎าออนไลน์ได๎ทุกคน
- ผ๎ูผํานการฝึกอบรมมีผลิตภัณฑ์จ้าหนํายผํานส่ือออนไลน์
ไมํน๎อยกวาํต้าบลละหนึง่ผลิตภัณฑ์
 - เกษตรกรสามารจ้าหนํายผลผลิตเพิม่มากขึ้นเมื่อเทียบ
กบัการจ้าหนํายในระบบปกติ
 - จดัแสดงชํองทางการจ้าหนํายออนไลน์จากเกษตรกรทัง้ 
156 ต้าบล ๒. จดัแสดงสินค๎าตัวอยํางทัง้ 156 ต้าบล

วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอดุรธานี 4,981,200              0 4,981,200                

1.53    โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.53.1 การเสริมสร๎างทักษะทีพ่งึประสงค์ให๎แกเํยาวชนในวยัเรียน (UD New Gen :
ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบอาชีพ/ทักษะชีวติ)

67 แผนงานที ่10. พฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ชีวติคนอดุรธานี ทุกกลํุมวยั

2.2.8 การพฒันาทักษะอาชีพส้าหรับนักเรียน นักศึกษา ครู
 และประชาชนทัว่ไปในจงัหวดัอดุรธานี

จ้านวนร๎อยละ70 ของผ๎ูเข๎ารับการอบรมได๎รับการฝึกทักษะ
อาชีพ

วทิยาลัยอาชีวศึกษาอดุรธานี 2,000,000              - 2,000,000

1.54 โครงการยกระดบัการบริหารการจัดการ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา
และการส่งเสริมการตลาดไมซ์และการท่องเที่ยว

1.54.1 การจดัท้าส่ือเพือ่สร๎างจดุขาย 68 แผนงานที ่13. สํงเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพนัธจ์ดุขายโดยเน๎นศักยภาพทีม่ีเอกลักษณ์

1.1.1 การจดัท้าเวบ็ไซต์เพือ่ประชาสัมพนัธก์ารทํองเทีย่ว
และไมซ์ของจงัหวดัอดุรธานี

 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของมูลคําการทํองเทีย่ว และนักทํองเทีย่ว
กลํุมไมซ์

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
อดุรธาน/ีสนจ.อด./สนง.การทํองเทีย่วและ
กฬีาจงัหวดัอดุรธานี

500,000                                         -   500,000

1.54.2 การจดัท้าส่ือเพือ่สร๎างจดุขาย 69 แผนงานที ่13. สํงเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพนัธจ์ดุขายโดยเน๎นศักยภาพทีม่ีเอกลักษณ์

1.1.2. การจดัท้าส่ือแนะน้าข๎อมูลสถานทีท่ํองเทีย่วแบบ
หลายภาษา

 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของมูลคําการทํองเทีย่ว และนักทํองเทีย่ว
กลํุมไมซ์

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
อดุรธาน/ีสนจ.อด./สนง.การทํองเทีย่วและ
กฬีาจงัหวดัอดุรธาน/ีหอการค๎าจงัหวดั/อบจ.
อดุรธานี

700,000                                         -   700,000

1.55  โครงการยกระดบักลุ่มธุรกิจ  สินค้า  และบริการที่เชือ่มโยงกับอุตสาหกรรม
ไมซ์และการท่องเที่ยว

1.55.1 การจดัท้าแผนพฒันาบุคลากรของกลํุมคลัสเตอร์ธรุกจิเปูาหมาย 70 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัสเตอร์เชื่อมโยง
กลํุมผ๎ูผลิตสินค๎า และบริการ

3.1.4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ๎ูน้าเทีย่วชุมชนจงัหวดั
อดุรธานี

 จ้านวนบุคลากรทีผํ่านการอบรมความร๎ูด๎านอตุสาหกรรม
ไมซ์และการทํองเทีย่ว

วทิยาลัยบริหารธรุกจิและการทํองเทีย่ว
อดุรธานี

709,200                                         -   709,200

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

แผนงาน
(9)

ประเดน็การพัฒนา (2)/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

(8)

กิจกรรมย่อย
(10)

ตวัชีว้ัดของโครงการ 
(11)

หน่วยด าเนินการ
(12)

งบประมาณ (บาท)

1.56  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้น
อุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว

1.56.1 การพฒันาแหลํงทํองเทีย่ว 71 แผนงานที ่16. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานและส่ิง
อ้านวยความสะดวกด๎านอตุสาหกรรมไมซ์และการ
ทํองเทีย่ว

4.2.8 พฒันาศักยภาพแหลํงทํองเทีย่ว วนอทุยานภูหินจอม
ธาตุ ม.11 บ๎านห๎วยยางค้า ต.กดุจบั อ.กดุจบั

ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/ที่
พกั และสถานทีจ่ดังาน

วนอทุยานภูหินจอมธาตุ ส้านักบริหารพืน้ที่
อนุรักษ์ที ่ ๑๐ (อดุรธาน)ี

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

 1.57 โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน

1.57.1 สร๎างเครือขํายเฝูาระวงัดูแลแกไ๎ขผ๎ูกระท้าความผิดในชุมชนและอบรม
อาสาสมัครต้ารวจบ๎าน

72 แผนงานที ่23.ปูองกนัปัญหาและแกไ๎ขปัญหายาเสพ
ติดและจดัระเบียบสังคม

 3.2.2 สร๎างเครือขํายเฝูาระวงัดูแลและแกไ๎ขผ๎ูกระท้า
ความผิดในชุมชน

ร๎อยละของผ๎ูกระท้าผิดในชุมชน กระท้าผิดซ้้าไมํเกนิคิดเป็น
ร๎อยละ 10

ส้านักงานคุมประพฤติจงัหวดัอดุรธานี 1,036,000 - 1,036,000

1.58 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ และบริการเพ่ือให้แข่งขันได้

1.58.1  การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูป และการสร๎างสินค๎านวตักรรม 73 แผนงานที ่๔. สร๎างมูลคําเพิม่ผลิตภัณฑ์และบริการ
เพือ่ให๎แขํงขันได๎

4.1.3 การสํงเสริมกลํุมอาชีพ และพฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร๎างมูลคําเพิม่ผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ให๎แขํงขันได๎ ส้านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัอดุรธานี               5,350,000 -                       5,350,000

1.59 โครงการขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.59.1 การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 74 แผนงานที ่5. ขยายผลองค์ความร๎ูการท้าเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

1.2.3  การสนับสนุนการด้าเนินงานกลํุมสํงเสริมการเกษตร
ภายใต๎หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ร๎อยละของจ้านวนเปูาหมายทีเ่ข๎ารํวมโครงการได๎มีการ
น๎อมน้าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช๎ในการ
วางแผนการผลิต การพฒันาภาคการเกษตร การด้ารงชีวติ

ส้านักงานเกษตรจงัหวดัอดุรธานี 4,574,300              -                       4,574,300

1.59.2 การสํงเสริมการรวมกลํุมเกษตรกร เครือขํายปราชญ์ชาวบ๎าน 75 แผนงานที ่5. ขยายผลองค์ความร๎ูการท้าเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

1.3.1 การพฒันาการรวมกลํุมเกษตรกรเครือขํายปราชญ์
ชาวบ๎านสํูการพฒันาการเกษตรแบบยั่งยืน

ร๎อยละของจ้านวนเปูาหมายทีเ่ข๎ารํวมโครงการได๎มีการ
น๎อมน้าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช๎ในการ
วางแผนการผลิต การพฒันาภาคการเกษตร การด้ารงชีวติ

ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์อดุรธานี (กลํุม
ยุทธศาสตร์ฯ)

687,710                 -                       687,710

1.60  โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย

1.60.1 การสํงเสริมการออกก้าลังกายและกฬีา 76 แผนงานที ่9. สํงเสริมการเตรียมความพร๎อมสังคม
ผ๎ูสูงอายุสุขภาพดี

1.3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกก้าลังกายเลํนกฬีา
และนันทนาการส้าหรับผ๎ูสูงอายุในจงัหวดัอดุรธานี

ผ๎ูสูงอายุในจงัหวดัอดุรธานี 360 คน เข๎ารํวมกจิกรรม ส้านักงานการทํองเทีย่วและกฬีาจงัหวดั
อดุรธานี

200,000                 -                       200,000

1.61   โครงการพัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ า

1.61.1 การสํงเสริมการด้ารงชีวติด๎วยศาสตร์พระราชา 77 แผนงานที ่11. ลดความเล่ือมล้้าด๎านสังคมคน
อดุรธานีด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

3.1.2 การจดัมหกรรมชุมนุมคุณธรรมน๎อมน้าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง

สร๎างสังคมคุณธรรมให๎ครบทุกต้าบลเพือ่ประชาชนชนมี
คุณภาพ

สนง.วฒันธรรมจงัหวดั 2,084,000 - 2,084,000

ประเดน็การพัฒนาที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ินของประชาชน

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
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1.62 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเปน็
ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.62.1 การพฒันาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความสะดวก 78 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

3.1.3. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.ตาลเลียน-วน.อทุยาน
ภูหินจอมธาตุ

 พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี 0 9,000,000              9,000,000

1.63 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ และบริการเพ่ือให้แข่งขันได้

1.63.1 การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูป และการสร๎างสินค๎านวตักรรม 79 แผนงานที ่๔. สร๎างมูลคําเพิม่ผลิตภัณฑ์และบริการ
เพือ่ให๎แขํงขันได๎

4.1.2. การพฒันาผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นอตัลักษณ์ของจงัหวดั 
(ประเภทผ๎าเคร่ืองแตํงกาย)

สร๎างมูลคําเพิม่ผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ให๎แขํงขันได๎ ส้านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัอดุรธานี               6,060,000                         -   6,060,000

1.64 โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร

1.64.1 การสํงเสริมการตลาดการท้าเกษตรแปลงใหญ(ํ52 แปลง) 80 แผนงานที ่8.  สํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตร 4.1.1 สํงเสริมการเกษตรแปลงใหญํ (ข๎าว) 1) เกษตรกรมีรายได๎เพิม่ขึ้นไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 20  
2) มูลคําสินค๎าเกษตรเพิม่ขึ้น 5 %

สนง.สหกรณ์จงัหวดัอดุรธานี 60,000                  10,086,000             10,146,000              

1.65 โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.65.1 การเสริมสร๎างทักษะทีพ่งึประสงค์ให๎แกเํยาวชนในวยัเรียน (UD New Gen :
ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบอาชีพ/ทักษะชีวติ)

81 แผนงานที ่10. พฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ชีวติคนอดุรธานีทุกกลํุมวยั

2.2.3 การพฒันาชุมชนให๎เป็นคนดีศรีอดุรโดยกระบวนการ
ลูกเสือ

ร๎อยละของลูกเสือทีม่ีความร๎ูความเข๎าใจในหลักปฏิบัติของ
กจิกรรมลูกเสือและคํานิยมหลัก 12 ประการ

ส้านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี 975,400                 -                       975,400

1.66 โครงการยกระดบักลุ่มธุรกิจ  สินค้า  และบริการที่เชือ่มโยงกับอุตสาหกรรม
ไมซ์และการท่องเที่ยว

1.66.1 สํงเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร์โรงแรม/ร๎านอาหาร 82 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัสเตอร์เชื่อมโยง
กลํุมผ๎ูผลิตสินค๎า และบริการ

2.2.1  สํงเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร์โรงแรม/
ร๎านอาหาร

 จ้านวนคลัสเตอร์ธรุกจิ ผ๎ูผลิตสินค๎าและบริการทีเ่กี่ยวข๎อง
กบัอตุสาหกรรมไมซ์ การทํองเทีย่วทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐาน

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
อดุรธาน/ีสนง.ทํองเทีย่วและกฬีาจงัหวดั/
สภาอตุสาหกรรมจงัหวดั/สนง.ทํองเทีย่วและ
กฬีาจงัหวดั/สสจ.อด/สมาคมโรงแรมจงัหวดั
อดุรธานี

                 800,000                         -   800,000

1.67 โครงการปอูงกันปญัหายาเสพตดิและจัดระเบยีบสังคมแบบบรูณาการ

1.67.1 สร๎างความเข๎มแข็งให๎กบับุคคลครอบครัวและชุมชน 83 แผนงานที ่22.ปูองกนัปัญหาและแกไ๎ขปัญหายาเสพ
ติดและจดัระเบียบสังคม

2.1.3 การพฒันาศักยภาพและคุณภาพทีมวทิยากรบ้าบัด
หลักประจ้าจงัหวดัอดุรธานีแบบบูรณาการ

จ้านวนทีล่ดลงของผ๎ูเสพ/ผ๎ูติดยาเสพติด ศูนย์อ้านวยการปูองกนัและปราบปรามยา
เสพติดจงัหวดัอดุรธาน(ีศอ.ปส.จ.อด)

3,700,000 - 3,700,000

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ประเดน็การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ประเดน็การพัฒนาที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ินของประชาชน



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

แผนงาน
(9)

ประเดน็การพัฒนา (2)/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

(8)

กิจกรรมย่อย
(10)

ตวัชีว้ัดของโครงการ 
(11)

หน่วยด าเนินการ
(12)

งบประมาณ (บาท)

1.68 โครงการขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.68.1 การสํงเสริมการรวมกลํุมเกษตรกร เครือขํายปราชญ์ชาวบ๎าน 84 แผนงานที ่5. ขยายผลองค์ความร๎ูการท้าเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

 1.3.2  ขยายผลหลักปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหมํด๎วย โคก 
หนองนา โมเดล

ร๎อยละของจ้านวนเปูาหมายทีเ่ข๎ารํวมโครงการได๎มีการ
น๎อมน้าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช๎ในการ
วางแผนการผลิต การพฒันาภาคการเกษตร การด้ารงชีวติ

ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์อดุรธานี (กลํุม
ยุทธศาสตร์ฯ)

2,000,000              2,000,000              4,000,000

1.68.2 การสํงเสริมการรวมกลํุมเกษตรกร เครือขํายปราชญ์ชาวบ๎าน 85 แผนงานที ่5. ขยายผลองค์ความร๎ูการท้าเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

1.3.3 ขยายผลการด้าเนินชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

ร๎อยละของจ้านวนเปูาหมายทีเ่ข๎ารํวมโครงการได๎มีการ
น๎อมน้าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช๎ในการ
วางแผนการผลิต การพฒันาภาคการเกษตร การด้ารงชีวติ

ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์อดุรธานี (กลํุม
ชํวยเหลือฯ)

4,000,000              -                       4,000,000

1.69 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

1.69.1 พฒันาแหลํงน้้า 86 แผนงานที ่6. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานการเกษตร 2.1.1 โครงการพฒันาแหลํงน้้าเพือ่การเกษตร
(ขุดลอกห๎วยน้้าราง ต.นายูง  อ.นายูง จ.อดุรธาน)ี

เพิม่ปริมาณเกบ็กกัประมาณ 30,0000 ลบ.ม. สนง.โครงการชลประทานอดุรธานี -                       1,000,000              1,000,000

1.70 โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.70.1 การเสริมสร๎างทักษะทีพ่งึประสงค์ให๎แกเํยาวชนในวยัเรียน (UD New Gen :
ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบอาชีพ/ทักษะชีวติ)

87 แผนงานที ่10. พฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ชีวติคนอดุรธานีทุกกลํุมวยั

2.2.5 การแนะแนวการศึกษาตํอ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จงัหวดัอดุรธานี โดยสถานศึกษาอาชีวะ

ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของการเรียนตํอสายอาชีพในจงัหวดั
อดุรธานี

ส้านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธาน/ี
วทิยาลัยเทคโนโลยีอสีานเหนือ

60,000                  -                       60,000

1.71 โครงการพัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ า

1.71.1 การพฒันาอาชีพสํูชุมชน 88 แผนงานที ่11. ลดความเล่ือมล้้าด๎านสังคมคน
อดุรธานีด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

3.2.2 การพฒันาอาชีพสํูชุมชน (โครงการพฒันาอาชีพ
ประชาชนสํูชุมชน)

ร๎อยละ 60 ของผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความร๎ูทักษะอาชีพชําง
เชื่อม

วทิยาลัยสารพดัชํางอดุรธานี 1,303,000 - 1,303,000

1.72  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้น
อุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว

1.72.1 การพฒันาเส๎นทางและปูายบอกทางเข๎าแหลํงทํองเทีย่ว 89 แผนงานที ่16. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานและส่ิง
อ้านวยความสะดวกด๎านอตุสาหกรรมไมซ์และการ
ทํองเทีย่ว

4.3.1 จดัท้าปูายบอกทางเข๎าสํูแหลํงทํองเทีย่วค้าชะโนด ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/ที่
พกั และสถานทีจ่ดังาน

ทีท่้าการปกครองอ้าเภอบ๎านดุง 1,000,000                                      -   1,000,000

ประเดน็การพัฒนาที่  4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ประเดน็การพัฒนาที่  2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
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1.73 โครงการปกปอูง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี

1.73.1 การพฒันาศักยภาพและค๎ุมครองปุาแบบบูรณาการและมีสํวนรํวม 90 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.2.2 การค๎ุมครองปุาแบบบูรณาการและมีสํวนรํวม  จ้านวนพืน้ทีปุ่าไม๎ทีย่ังคงสภาพเดิมไมํน๎อยกวาํ
 ( 719,357 ไรํ)

ส้านักงานจดัการทรัพยากรปุาไม๎ที ่6 
(อดุรธาน)ี

              1,000,000                         -   1,000,000

1.74 โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะ/น้ าเสียแบบครบวงจร

1.74.1 การบริหารจดัการน้้าเสียแบบครบวงจร 91 แผนงานที ่19. สํงเสริมการจดัการส่ิงแวดล๎อมและ
การน้ากลับมาใช๎ประโยชน์

3.14 การจดัการความร๎ูและสร๎างความตระหนักด๎านการ
จดัการขยะต๎นทาง 
(การสนับสนุนพืน้ทีอ่บรมเชิงปฏิบัติการเพือ่จดัการขยะต๎น
ทางในทุกพืน้ที ่วสัดุสาธติการคัดแยกขยะทีต๎่นทาง จ้านวน
 450 ชุดๆ ละ 10,000 บาท)

1. ปริมาณทีเ่พิม่ขึ้นของขยะทีถู่กน้ากลับไปใช๎ประโยชน์
2. ปริมาณขยะ/น้้าเสียทีไ่ด๎รับการจดัการอยํางถูกต๎อง
เพิม่ขึ้น

ส้านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอดุรธาน/ี
สนง.ทสจ.อด./สนง.สํงเสริมการปกครองสํวน
ท๎องถิ่นจงัหวดัอดุรธานี

              4,500,000                         -   4,500,000

1.75 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเปน็
ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.75.1 การพฒันาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความสะดวก 92 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

3.1.1 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.ค้ากล้ิง-บ.ตาด พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี 0 14,000,000             14,000,000

1.76  โครงการขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.76.1 การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 93 แผนงานที ่5. ขยายผลองค์ความร๎ูการท้าเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

1.2.1 ยกระดับการผลิตหมํอนไหมและผลิตภัณฑ์ภายใต๎
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

1. เกษตรกรผํานการฝึกอบรมสามารถน้าความร๎ูทีไ่ด๎รับไป
ปฏิบัติได๎ไมํน๎อยกวาํ  80 %
2. มีจดุฟอกย๎อมสีไหมทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล๎อม 100 % 
3. มีการจดัการห๎องเล้ียงไหมทีถู่กสุขลักษณะของการเล้ียง
ไหม 100 % 
4. ได๎ผลิตภัณฑ์หมํอนไหม อยํางน๎อย 3 ผลิตภัณฑ์
5. ได๎ลวดลายผ๎าไหมทีพ่ฒันา อยํางน๎อย ๒ ลวดลาย

ศูนย์หมํอนไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ (อดุรธาน)ี 5,906,400              -                       5,906,400

ประเดน็การพัฒนาที่  2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ประเดน็การพัฒนาที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนืลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่  1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม
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1.77 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

1.77.1 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อนิทรีย์

94 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์

3.1.4  สํงเสริมการผลิตกล๎วยหอมทองตามระบบคุณภาพ
และมาตรฐาน GAP

 1.ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2. ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น ปลอดภัย/เกษตรอนิทรีย์

ส้านักงานเกษตรจงัหวดัฯ 1,375,450              -                       1,375,450

1.77.2 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตพชืและสัตว ์
(โคเนือ้ ปลาตะเพยีน และปลากะพง) เศรษฐกจิ

95 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์

3.2.10 : โรงอบมันเส๎นสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์  1.ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2. ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น 
ปลอดภัย/เกษตรอนิทรีย์

ส้านักงานเกษตรจงัหวดัอดุรธานีรํวมกบัสภา
เกษตรกรจงัหวดัอดุรธานี

184,100                 1,800,000              1,984,100

1.78 โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.78.1 การเสริมสร๎างทักษะทีพ่งึประสงค์ให๎แกเํยาวชนในวยัเรียน (UD New Gen :
ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบอาชีพ/ทักษะชีวติ)

96 แผนงานที ่10. พฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ชีวติคนอดุรธานีทุกกลํุมวยั

2.2.4 การพฒันาสถานศึกษาในสังกดัส้านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดัอดุรธานีเพือ่เป็นศูนย์การเรียนร๎ูศาสตร์พระราชา
อยํางยั่งยืน

ร๎อยละของผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนในสังกดัมี
ฐานการเรียนร๎ูครอบคลุมทัง้ 8 กลํุมสาระการเรียนร๎ู และ
สามารถจดักจิกรรมการเรียนร๎ูบูรณาการได๎

ส้านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธาน/ี
วทิยาลัยเทคโนโลยีอสีานเหนือ

3,597,700              -                       3,597,700

1.79 โครงการพัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ า

1.79.1 การพฒันาอาชีพสํูชุมชน 97 แผนงานที ่11. ลดความเล่ือมล้้าด๎านสังคมคน
อดุรธานีด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

3.2.4 การพฒันาอาชีพสํูชุมชน (โครงการฝึกอบรมการ
ติดต้ังและซํอมบ้ารุง พลังงานทดแทนจากระบบโซลําเซลล์)

ผ๎ูผํานการฝึกอบรมร๎อยละ 60 สามารถสร๎างงาน สร๎าง
รายได๎ ลดรายจาํยในครัวเรือน

วทิยาลัยสารพดัชํางอดุรธานี 2,244,000 756,000 3,000,000

1.80 โครงการยกระดบักลุ่มธุรกิจ  สินค้า  และบริการที่เชือ่มโยงกับอุตสาหกรรม
ไมซ์และการท่องเที่ยว

1.80.1 สํงเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร์การทํองเทีย่ว ไมซ์ และ
ผ๎ูประกอบการรับจดังาน

98 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัสเตอร์เชื่อมโยง
กลํุมผ๎ูผลิตสินค๎า และบริการ

2.3.1  สํงเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร์การ
ทํองเทีย่ว ไมซ์ และผ๎ูประกอบการรับจดังาน

จ้านวนบุคลากรทีผํ่านการอบรมความร๎ูด๎านอตุสาหกรรม
ไมซ์และการทํองเทีย่ว

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
อดุรธานี

                 800,000                         -   800,000

1.81  โครงการปกปอูง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี

1.81.1 การอนุรักษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

99 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.1.1 การอนุรักษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจาก
พระราชด้าริฯ จงัหวดัอดุรธานี (อพ.สธ. อดุรธาน)ี

 จ้านวนพืน้ทีปุ่าไม๎ทีย่ังคงสภาพเดิมไมํน๎อยกวาํ
 ( 719,357 ไรํ)

มหาวทิยาลัยราชภัฏอดุรธาน/ีสนจ.อด/ศูนย์
เพาะช้ากล๎าไม๎อดุรธานี

              1,000,000                         -   1,000,000

ประเดน็การพัฒนาที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนืลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ประเดน็การพัฒนาที่  4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
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1.81.2  การพฒันาศักยภาพและค๎ุมครองปุาแบบบูรณาการและมีสํวนรํวม 100 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.2.1 พฒันาศักยภาพองค์กรชุมชนเพือ่รํวมจดัการปุา 1. มีจ้านวนต๎นไม๎เพิม่ขึ้น 90,000 ต๎น 
2. มีชุมชนเข๎ารํวมอนุรักษ์ 10 ชุมชน 
3. มีการเพาะช้ากล๎าไม๎เพือ่แจกจาํยแกไ๎ขปัญหาดินเค็ม
จ้านวน 6,000,000 กล๎า พืน้ที ่30,000 บาท

ส้านักงานจดัการทรัพยากรปุาไม๎ที ่6 
(อดุรธาน)ี

              2,000,000                         -   2,000,000

1.82  โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและก าลังแรงงานเพ่ือมุง่สู่ความเปน็เลิศ

1.82.1 การพฒันาผ๎ูประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม (SME) 101 แผนงานที ่1. สํงเสริมอตุสาหกรรมและพฒันาแรงงาน
เพือ่มุํงสํูความเป็นเลิศ

1.1.1. พฒันาอตุสาหกรรมอาหารปลอดภัยและการ
ออกแบบบรรจภุัณฑ์เกลือสินเธาวจ์งัหวดัอดุรธานี

ร๎อยละเพิม่ขึ้นของสถานประกอบการภาคอตุสาหกรรมที่
ได๎รับการรับรองมาตรฐาน GMP

ส้านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดัอดุรธานี               1,520,000                         -   1,520,000

1.84 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

1.84.1 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตพชืและสัตว ์
(โคเนือ้ ปลาตะเพยีน และปลากะพง) เศรษฐกจิ

102 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์

3.2.2 กอํสร๎างระบบจาํยน้้า อ.สร๎างคอม จ้านวนพืน้ทีท่ีไ่ด๎รับประโยชน์จากการพฒันาโครงสร๎าง
พืน้ฐานการเกษตรดินและน้้า

ส้านักงานเกษตรจงัหวดัฯ 12,868,600             -                       12,868,600

1.58 โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.85.1 การเพิม่ประสิทธภิาพแรงงาน 103 แผนงานที ่10. พฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ชีวติคนอดุรธานีทุกกลํุมวยั

2.3.1 การเพิม่ประสิทธภิาพแรงงาน 1.เกดิแกนน้าเยาวชนเข๎ารํวมโครงการทีไ่ด๎รับพฒันาตนเอง
 จ้านวน 100คน
2. เกดิเครือขํายเยาวชนเฝูาระวงัส่ือชุมชนในเขตพืน้ที ่
จ้านวน 20 แหํง

ส้านักงานจดัหางานจงัหวดัอดุรธานี 2,520,000              -                       2,520,000

1.59 โครงการยกระดบัการบริหารการจัดการ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา
และการส่งเสริมการตลาดไมซ์และการท่องเที่ยว

1.59.1 การประชาสัมพนัธต์ามปฏิทินไมซ์และการทํองเทีย่ว 104 แผนงานที ่13. สํงเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพนัธจ์ดุขายโดยเน๎นศักยภาพทีม่ีเอกลักษณ์

1.2.1  การจดัท้างานมหกรรม"อดุรธานีเมืองแฟชั่น"  ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของมูลคําการทํองเทีย่ว และนักทํองเทีย่ว
กลํุมไมซ์

สนง.วฒันธรรมจงัหวดัอดุรธานี 1,267,500                                      -   1,267,500

1.60 โครงการส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกิจเปาูหมายอุดรธานี
 4.0

1.60.1 โครงการสํงเสริมการตลาดและแผนธรุกจิให๎แกกํลํุมธรุกจิเปูาหมายอดุรธานี 
4.0

105 แผนงานที ่2. สํงเสริมการตลาดและแผนธรุกจิให๎แกํ
กลํุมธรุกจิเปูาหมายอดุรธานี ๔.๐

2.1.1 พฒันาผ๎ูประกอบการจงัหวดัอดุรธานีสํูอตุสาหกรรม 
4.0 (NEW Entrepreneur For Industry 4.0 )

 สํงเสริมการตลาดและแผนธรุกจิให๎แกกํลํุมธรุกจิเปูาหมาย
อดุรธานี ๔.๐

ศูนย์สํงเสริมอตุสาหกรรมภาคที ่4               4,000,000                         -   4,000,000

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่  2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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1.61 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเปน็
ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.61.1 การพฒันาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความสะดวก 106 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

3.1.43. ซํอมสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต โดยวธิ(ีPavement in Place 
Recycling) สายบ๎านภูดิน – บ๎านมํวง อ้าเภอบ๎านผือ 
จงัหวดัอดุรธานี

พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี 13,400,000             13,400,000

1.61.2 การพฒันาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความสะดวก 107 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

3.1.47.กอํสร๎างถนนลาดยาง(แอสฟลัท์ติกคอนกรีต)บ๎านกดุ
เซือม ม.4 (เชื่อมระหวาํง บ๎านกดุเซือม-บ๎านสมประสงค์)

พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

ทีว่าํการอ้าเภอนายูง 10,128,800             10,128,800

1.62 โครงการพัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ า

1.62.1 การพฒันาอาชีพสํูชุมชน 108 แผนงานที ่11. ลดความเล่ือมล้้าด๎านสังคมคน
อดุรธานีด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

3.2.3 การพฒันาอาชีพสํูชุมชน (โครงการครัวร๎อน ครัวเย็น
ครัวไทย สํูครัวโลก)

ร๎อยละ 60 ของผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความร๎ูทักษะอาชีพชําง
เชื่อม

วทิยาลัยสารพดัชํางอดุรธานี 3,190,000 5,000,000 8,190,000

1.63  โครงการยกระดบัการบริหารการจัดการ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา
และการส่งเสริมการตลาดไมซ์และการท่องเที่ยว

1.63.1 การประชาสัมพนัธต์ามปฏิทินไมซ์และการทํองเทีย่ว 109 แผนงานที ่13. สํงเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพนัธจ์ดุขายโดยเน๎นศักยภาพทีม่ีเอกลักษณ์

1.2.2 การจดัท้าลานวฒันธรรม บอกกลําวเลําเร่ืองคนลํุมน้้า
โขง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของมูลคําการทํองเทีย่ว และนักทํองเทีย่ว
กลํุมไมซ์

สนง.วฒันธรรมจงัหวดัอดุรธานี 1,225,000                                      -   1,225,000

1.64  โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะ/น้ าเสียแบบครบวงจร

1.64.1 การบริหารจดัการน้้าเสียแบบครบวงจร 110 แผนงานที ่19. สํงเสริมการจดัการส่ิงแวดล๎อมและ
การน้ากลับมาใช๎ประโยชน์

3.1.3 การจดัการความร๎ูและสร๎างความตระหนักด๎านการ
จดัการขยะต๎นทาง  (การประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน
การด้าเนินงานระดับจงัหวดัรายไตรมาส )

1. ปริมาณทีเ่พิม่ขึ้นของขยะทีถู่กน้ากลับไปใช๎ประโยชน์
2. ปริมาณขยะ/น้้าเสียทีไ่ด๎รับการจดัการอยํางถูกต๎อง
เพิม่ขึ้น

ส้านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอดุรธาน/ี
สนง.ทสจ.อด./สนง.สํงเสริมการปกครองสํวน
ท๎องถิ่นจงัหวดัอดุรธานี

                 100,000                         -   100,000

1.65  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเปน็
ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.65.1 การพฒันาความสัมพนัธเ์มืองพีเ่มืองน๎องและการเพิม่โอกาสทางการตลาด 111 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

3.4.1 การพฒันาความสัมพนัธเ์มืองพีเ่มืองน๎องและการเพิม่
โอกาสทางการตลาด

 พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

ส้านักงานจงัหวดั(กลํุมงานยุทธศาสตร์ฯ)               5,000,000 -                       5,000,000

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ประเดน็การพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนืลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
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1.66 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

1.66.1 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อนิทรีย์

112 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์

3.1.5 เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตมะมํวงคุณภาพเพือ่การ
สํงออก

1 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น ปลอดภัย/เกษตรอนิทรีย์

ส้านักงานเกษตรจงัหวดัฯ 7,250,000              -                       7,250,000

1.66.2 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อนิทรีย์

113 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์

3.1.6 สํงเสริมเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตข๎าวเหนียว 2 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น ปลอดภัย/เกษตรอนิทรีย์

ส้านักงานเกษตรจงัหวดัฯ 43,877,400             -                       43,877,400

1.66.3 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตพชืและสัตว ์(โคเนือ้ ปลาตะเพยีน 
และปลากะพง) เศรษฐกจิ

114 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์

3.2.3 สํงเสริมการปลูกมันส้าปะหลังด๎วยระบบน้้าหยด 3 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น ปลอดภัย/เกษตรอนิทรีย์

ส้านักงานสหกรณ์จงัหวดัฯ 240,000                 400,000                 640,000

1.66.4 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตพชืและสัตว ์(โคเนือ้ ปลาตะเพยีน 
และปลากะพง) เศรษฐกจิ

115 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์

3.2.7 เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตเนือ้ 4 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น ปลอดภัย/เกษตรอนิทรีย์

ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอดุรธานี 7,936,000              -                       7,936,000

1.67 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย

1.67.1 การสํงเสริมการออกก้าลังกายและการกฬีา 116 แผนงานที ่9. สํงเสริมการเตรียมความพร๎อมสังคม
ผ๎ูสูงอายุสุขภาพดี

1.3.5 การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค์ ส้าหรับ
ผ๎ูน้าสุขภาพ (Health Leader) จงัหวดัอดุรธานี ปี 2562

1. ร๎อยละ ๑๐๐ ของหมูํบ๎านในต้าบลน้ารํองมีผ๎ูน้าสุขภาพ
2. ร๎อยละ๑๐๐ ของหมูํบ๎านในต้าบลน้ารํองมีชมรมออก
ก้าลังกายและมีกจิกรรมตํอเนือ่ง

ส้านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอดุรธานี 1,520,200              -                       1,520,200

1.68 โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.68.1 การเสริมสร๎างทักษะทีพ่งึประสงค์ให๎แกเํยาวชนในวยัเรียน (UD New Gen :
ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบอาชีพ/ทักษะชีวติ)

117 แผนงานที ่10. พฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ชีวติคนอดุรธานีทุกกลํุมวยั

2.2.6 การสร๎างประสบการณ์อาชีพด๎วยการสร๎างชิ้นงานไฟ
เบอร์กลาสรถยนต์

ร๎อยละของเยาวชนและบุคลากรภายในจงัหวดัอดุรธานี
สามารถพฒันาออกแบบประยุกต์  และสร๎างขิ้นงานไฟ
เบอร์กลาสได๎

ส้านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธาน/ี
วทิยาลัยเทคโนโลยีอสีานเหนือ

175,100                 - 175,100

1.69 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดา้นสังคมคุณภาพชีวิต

1.69.1 โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการด๎านสังคมคุณภาพชีวติ(เจา๎ภาพพ : 
สนง.พมจ.อดุรธาน)ี

118 แผนงานที ่12. พฒันาระบบบริหารจดัการด๎านสังคม
คุณภาพชีวติ

4.1.1 การพฒันาระบบบริหารจดัการด๎านสังคมคุณภาพชีวติ ร๎อยละ 60 ของการบูรณาการงานของหนํวยงาน ทัง้
ภาครัฐและเอกชน ด๎านฐานข๎อมูลทางสังคม

สนง.พมจ.อดุรธานี 4,000,000              -                       4,000,000

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ประเดน็การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
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1.70 โครงการยกระดบักลุ่มธุรกิจ  สินค้า  และบริการที่เชือ่มโยงกับอุตสาหกรรม
ไมซ์และการท่องเที่ยว

1.70.1 การจดัท้าแผนพฒันาบุคลากรของกลํุมคลัสเตอร์ธรุกจิเปูาหมาย 119 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัสเตอร์เชื่อมโยง
กลํุมผ๎ูผลิตสินค๎าและบริการ

3.1.1. การเพิม่ศักยภาพอาสาสมัครชํวยเหลือนักทํองเทีย่ว  จ้านวนบุคลากรทีผํ่านการอบรมความร๎ูด๎านอตุสาหกรรม
ไมซ์และการทํองเทีย่ว

สถานีต้ารวจทํองเทีย่ว 5 กองก้ากบัการ 3 
กองบังคับการต้ารวจทํองเทีย่ว

517,900                                         -   517,900

1.70.2 การจดัท้าแผนพฒันาบุคลากรของกลํุมคลัสเตอร์ธรุกจิเปูาหมาย 120 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัสเตอร์เชื่อมโยง
กลํุมผ๎ูผลิตสินค๎าและบริการ

3.1.5. การเพิม่ศักยภาพบุคลากรด๎านไมซ์เพือ่เข๎าสํูยุค
ประเทศไทย 4.0

 จ้านวนบุคลากรทีผํ่านการอบรมความร๎ูด๎านอตุสาหกรรม
ไมซ์และการทํองเทีย่ว

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
อดุรธาน/ีสนจ.อด

800,000                                         -   800,000

1.71 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้น
อุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว

1.71.1 การบริหารจดัการไมซ์และการทํองเทีย่ว 121 แผนงานที ่16. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานและส่ิง
อ้านวยความสะดวกด๎านอตุสาหกรรมไมซ์และการ
ทํองเทีย่ว

4.1.1 จดัท้าแผนแมํบท (master plan) การทํองเทีย่วและ
ไมซ์จงัหวดัอดุรธานี

 ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/
ทีพ่กั และสถานทีจ่ดังาน

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
อดุรธาน/ีสนง.ทํองเทีย่วและกฬีาจงัหวดั
อดุรธาน/ีส้านักงานจงัหวดั

              3,000,000                         -   3,000,000

1.72 โครงการปกปอูง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี

1.72.1 การอนุรักษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

122 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.1.2 ส้ารวจทรัพยากรชีวภาพและเกบ็รวบรวมพนัธุ์
ส่ิงมีชีวติหายากหรือถิ่นเดียว ในพืน้ทีค้่าชะโนด อ.บ๎านดุง 
จ.อดุรธานี

จ้านวนพืน้ทีปุ่าไม๎ทีย่ังคงสภาพเดิมไมํน๎อยกวาํ
 ( 719,357 ไรํ)

มหาวทิยาลัยราชภัฏอดุรธาน/ีทีว่าํการอ้าเภอ
บ๎านดุง

                 500,000                         -   500,000

1.72.2  การอนุรักษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

123 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.1.4 โครงการพฒันาอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์จากสาร
สกดักลีบและเกสรดอกบัวแดง

จ้านวนพืน้ทีปุ่าไม๎ทีย่ังคงสภาพเดิมไมํน๎อยกวาํ
 ( 719,357 ไรํ)

มหาวทิยาลัยราชภัฏอดุรธาน/ีสนจ.อด/สนง.
พฒันาชุมชนจงัหวดัอดุรธานี

              1,000,000                         -   1,000,000

1.72.3 การอนุรักษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

124 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.1.11 การประชาสัมพนัธเ์ผยแพรํข๎อมูลขําวสารปลูก
จติส้านึกอนุรักษ์พนัธกุรรมพชื ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

จ้านวนพืน้ทีปุ่าไม๎ทีย่ังคงสภาพเดิมไมํน๎อยกวาํ
 ( 719,357 ไรํ)

สนง.ประชาสัมพนัธจ์งัหวดัอดุรธานี                  136,000                         -   136,000

1.73 โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะ/น้ าเสียแบบครบวงจร

1.73.1 การบริหารจดัการน้้าเสียแบบครบวงจร 125 แผนงานที ่19. สํงเสริมการจดัการส่ิงแวดล๎อมและ
การน้ากลับมาใช๎ประโยชน์

3.15 การจดัการความร๎ูและสร๎างความตระหนักด๎านการ
จดัการขยะต๎นทาง 
(การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เวทีแลกเปล่ียนเรียนร๎ู/
มอบรางวลั)

1. ปริมาณทีเ่พิม่ขึ้นของขยะทีถู่กน้ากลับไปใช๎ประโยชน์
2. ปริมาณขยะ/น้้าเสียทีไ่ด๎รับการจดัการอยํางถูกต๎อง
เพิม่ขึ้น

ส้านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอดุรธาน/ี
สนง.ทสจ.อด./สนง.สํงเสริมการปกครองสํวน
ท๎องถิ่นจงัหวดัอดุรธานี

                 400,000                         -   400,000

ประเดน็การพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนืลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
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1.74 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือเปน็ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.74.1 การพฒันาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความสะดวก 126 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

3.1.49. กอํสร๎างสะพาน คสล. บ๎านทําโปงทอง ม.5  พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

ทีว่าํการอ้าเภอนายูง 3,622,000              3,622,000

1.75 โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร

1.75.1 การสํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภัย และสินค๎าเกษตรอตุสาหกรรม 127 แผนงานที ่8.  สํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตร  4.2.2 สํงเสริมการแปรรูปยางพารา เกษตรกรมีรายได๎เพิม่ขึ้นไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 25 ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัอดุรธานี
รํวมกบัการยางแหํงประเทศไทยจงัหวดั
อดุรธานี

240,000                 7,200,000              7,440,000                

1.76 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย

1.76.1 การเพิม่พืน้ทีล่านกฬีาและพืน้ทีสั่นทนาการ 128 แผนงานที ่9. สํงเสริมการเตรียมความพร๎อมสังคม
ผ๎ูสูงอายุสุขภาพดี

1.2.1  การเพิม่พืน้ทีล่านกฬีาและพืน้ทีสั่นทนาการ ผ๎ูสูงอายุในจงัหวดัอดุรธานี 360 คน เข๎ารํวมกจิกรรม ส้านักงานการทํองเทีย่วและกฬีาจงัหวดั
อดุรธาน/ีวทิยาลัยสารพดัชําง

-                       48,700,000             48,700,000

1.77 โครงการพัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ า

1.77.1 การพฒันาอาชีพสํูชุมชน 129 แผนงานที ่11. ลดความเล่ือมล้้าด๎านสังคมคน
อดุรธานีด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

3.2.1 การจดัต้ังศูนย์สํงเสริมอาชีพอสิระ จงัหวดัอดุรธานี มีการจดัต้ังศูนย์สํงเสริมอาชีพ 3 ศูนย์ สนง.พฒันาชุมชนจงัหวดั/วทิยาลัยสารพดั
ชํางอดุรธานี

4,800,000              1,200,000              6,000,000

1.77.2 การพฒันาอาชีพสํูชุมชน 130 แผนงานที ่11. ลดความเล่ือมล้้าด๎านสังคมคน
อดุรธานีด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

3.2.5 การพฒันาศักยภาพอาสาสมัครพฒันาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย(์อพม.)

ร๎อยละของจ้านวนผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพกิาร ผ๎ูด๎อยโอกาส ทีไ่ด๎รับ
การยกระดับคุณภาพชีวติ

สนง.พมจ.อดุรธานี 6,237,300.00 - 6,237,300

1.78 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเปน็
ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.78.1  การพฒันาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความสะดวก 131 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

3.1.8. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย แยก ทล.2022-วดัปุานฤ
นาทรอยพระบาท

 พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี 0 8,000,000              8,000,000

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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1.79  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร

1.79.1 การสํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภัย และสินค๎าเกษตรอตุสาหกรรม 132 แผนงานที ่8.  สํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตร  4.2.1  พฒันาการผลิตและการตลาดโคเนือ้แบบครบวงจร
ในสถาบันเกษตรกร

ปริมาณธรุกจิในเขตพืน้ทีเ่พิม่ขึ้น ไมํต้่ากวาํร๎อยละ 80 ส้านักงานสหกรณ์จงัหวดัอดุรธานี 297,000                 16,500,000             16,797,000              

1.80 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย

1.80.1 การสํงเสริมการออกก้าลังกายและการกฬีา 1.33 แผนงานที ่9. สํงเสริมการเตรียมความพร๎อมสังคม
ผ๎ูสูงอายุสุขภาพดี

1.3.7 การสํงเสริมการออกก้าลังกาย 
(การจดักจิกรรม Bike Lane Bike night/Bike Tour/การ
รณรงค์การออกก้าลังกาย)

1. ร๎อยละทีล่ดลงของจ้านวนผ๎ูปุวยโรคเบาหวาน
2. ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

ส้านักงานจงัหวดัอดุรธาน/ีชมรมจกัรยาน
จงัหวดัอดุรธาน/ีสนง.ทํองเทีย่วและกฬีา
จงัหวดัอดุรธานี

743,000                 -                       743,000

1.81  โครงการยกระดบักลุ่มธุรกิจ  สินค้า  และบริการที่เชือ่มโยงกับอุตสาหกรรม
ไมซ์และการท่องเที่ยว

1.81.1 สํงเสริมและยกระดับคลัสเตอร์ธรุกจิ และผ๎ูประกอบการเปูาหมาย 134 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัสเตอร์เชื่อมโยง
กลํุมผ๎ูผลิตสินค๎า และบริการ

2.4.1 พฒันาองค์กรต๎นแบบธรุกจิไมซ์ (MICE) จ้านวนคลัสเตอร์ธรุกจิ ผ๎ูผลิตสินค๎าและบริการทีเ่กี่ยวข๎อง
กบัอตุสาหกรรมไมซ์ การทํองเทีย่วทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐาน

คณะวทิยาการจดัการมหาวทิยาลัยราชภัฏ
อดุรธานี

                 800,000                         -   800,000

1.82 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้น
อุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว

1.82.1  การพฒันาแหลํงทํองเทีย่ว 135 แผนงานที ่16. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานและส่ิง
อ้านวยความสะดวกด๎านอตุสาหกรรมไมซ์และการ
ทํองเทีย่ว

4.2.15 การกอํสร๎างศูนย์บริการนักทํองเทีย่ว วถิีชุมชน ม.9
 บ๎านราษฎร์สมบูรณ์ ต.ทําล่ี 
อ.กมุภวาปี

ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/ที่
พกั และสถานทีจ่ดังาน

ทีว่าํการอ้าเภอกมุภวาป/ีอบต. ทําล่ี อ้าเภอ 
กมุภวาปี

                        -                10,000,700 10,000,700

1.83 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเปน็
ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.83.1 การพฒันาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความสะดวก 136 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

3.1.4. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย แยก ทช.อด.3001-บ.
โนนทอง

. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี 0 9,900,000              9,900,000

1.83.2 การพฒันาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความสะดวก 137 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

3.1.24. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย แยก ทล.2-บ.นาพูํ . พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี 0 6,000,000              6,000,000

1.83.3 การพฒันาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความสะดวก 138 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

3.1.35. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.ทับกงุ ม.3 –วดัถ้้าเกยี . พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี 0 9,000,000              9,000,000

ประเดน็การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ประเดน็การพัฒนาที่3 การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม
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(8)
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ตวัชีว้ัดของโครงการ 
(11)
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(12)

งบประมาณ (บาท)

1.84  โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย

1.84.1 การสํงเสริมการออกก้าลังกายและการกฬีา 139 แผนงานที ่9. สํงเสริมการเตรียมความพร๎อมสังคม
ผ๎ูสูงอายุสุขภาพดี

1.3.4 การจดัการแขํงขันฟตุบอลระบบลีกระดับอ้าเภอใน
จงัหวดัอดุรธานี

จงัหวดัอดุรธานีมีนักกฬีาฟตุบอลไมํน๎อยกวาํ  500 คน/
อ้าเภอ

ส้านักงานการทํองเทีย่วและกฬีาจงัหวดั
อดุรธานี /ส้านักงานการกฬีาแหํงประเทศ
ไทยจงัหวดัอดุรธานี

5,182,700              -                       5,182,700

1.85  โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.85.1 การเสริมสร๎างทักษะทีพ่งึประสงค์ให๎แกเํยาวชนในวยัเรียน (UD New Gen :
ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบอาชีพ/ทักษะชีวติ)

140 แผนงานที ่10. พฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ชีวติคนอดุรธานีทุกกลํุมวยั

2.2.9 การอบรมการฝึกสมาธิ นักเรียนสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาจงัหวดัอดุรธานี ทีเ่ข๎ารํวมโครงการฯ ได๎รับความร๎ู
ความเข๎าใจด๎านสมาธ ิปัญญา ไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 80

ส้านักพระพทุธศาสนาจงัหวดัอดุรธานี 1,868,000              -                       1,868,000

1.86 โครงการพัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ า

1.86.1 สํงเสริมการจดัสวสัดิการชุมชนต้าบล 141 แผนงานที ่11. ลดความเล่ือมล้้าด๎านสังคมคน
อดุรธานีด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

3.3.1 การสํงเสริมการพฒันาสวสัดิการชุมชนต้าบลสํูความ
ยั่งยืนของชุมชน

แกไ๎ขปัญหาหนีน้อกระบบของคนในชุมชน เกดิแกนน้าทีม่ี
หลักคิดและอดุมการณ์สวสัดิการชุมชน

สนง.พมจ.อดุรธานี (สภาองค์กรชุมชน) 4,000,000              -                       4,000,000

1.87  โครงการยกระดบักลุ่มธุรกิจ  สินค้า  และบริการที่เชือ่มโยงกับอุตสาหกรรม
ไมซ์และการท่องเที่ยว

1.87.1 การจดัท้าแผนพฒันาบุคลากรของกลํุมคลัสเตอร์ธรุกจิเปูาหมาย 142 แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร๎างคลัสเตอร์เชื่อมโยง
กลํุมผ๎ูผลิตสินค๎า และบริการ

3.1.6. การอบรมบุคคลากรทํองเทีย่ว4.0 จ้านวนบุคลากรทีผํ่านการอบรมความร๎ูด๎านอตุสาหกรรม
ไมซ์และการทํองเทีย่ว

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
อดุรธาน/ีสนง.ทํองเทีย่วและกฬีาจงัหวดั
อดุรธานี

800,000                                         -   800,000

1.88 โครงการส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกิจเปาูหมายอุดรธานี
 4.0

1.88.1 โครงการสํงเสริมการตลาดและแผนธรุกจิให๎แกกํลํุมธรุกจิเปูาหมายอดุรธานี 
4.0

143 แผนงานที ่2. สํงเสริมการตลาดและแผนธรุกจิให๎แกํ
กลํุมธรุกจิเปูาหมายอดุรธานี ๔.๐

2.1.2 พฒันาผลิตภัณฑ์เคร่ืองปัน้ดินเผาบ๎านเชียง เพือ่
สอดคล๎อง กบัความต๎องการของตลาด

 สํงเสริมการตลาดและแผนธรุกจิให๎แกกํลํุมธรุกจิเปูาหมาย
อดุรธานี ๔.๐

ศูนย์สํงเสริมอตุสาหกรรมภาคที ่4               3,000,000                         -   3,000,000

1.89 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเปน็
ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.89.1 การพฒันาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความสะดวก 144 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

3.1.5. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.ดอนบาก-บ.ศาลา พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี 0 7,000,000              7,000,000

ประเดน็การพัฒนาที่  4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่  1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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1.89.2 การพฒันาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความสะดวก 145 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

3.1.13. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.โนนส้าราญ-วดัพระ
พทุธบาทบัวขาว

พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี 0 5,500,000              5,500,000

1.89.3 การพฒันาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความสะดวก 146 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

3.1.14. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.นาดี-วดัปุานาดี พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี 0 4,000,000              4,000,000

1.89.4 การพฒันาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความสะดวก 147 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

3.1.27.ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.ห๎วยยางค้า-วดัปุา
พรหมวหิาร

พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี 0 6,000,000              6,000,000

1.90  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

1.90.1 การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตพชืและสัตว์
 (โคเนือ้ ปลาตะเพยีน และปลากะพง) เศรษฐกจิ

148 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์

3.2.4 ถํายทอดเทคโนโลยีการกรีดยางอยํางถูกวธิเีพือ่เพิม่
ผลิต

2 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น ปลอดภัย/เกษตรอนิทรีย์

ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัอดุรธานี
รํวมกบัการยางแหํงประเทศไทยจงัหวดั
อดุรธานี

2,132,000              -                       2,132,000

1.91 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้น
อุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว

1.91.1. การพฒันาแหลํงทํองเทีย่ว 149 แผนงานที ่16. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐานและส่ิง
อ้านวยความสะดวกด๎านอตุสาหกรรมไมซ์และการ
ทํองเทีย่ว

4.2.13 การจดัซ้ือรถไฟฟาูเพือ่ให๎บริการผ๎ูสูงอายุและผ๎ู
พกิาร อทุยานประวติัศาสตร์ภูพระบาท

ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/ที่
พกั และสถานทีจ่ดังาน

อทุยานประวติัศาสตร์ภูพระบาท -                       1,800,000              1,800,000

1.92 โครงการปกปอูง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี

1.92.1 การอนุรักษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

150 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.1.9 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์
พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด้าริ

จ้านวนพืน้ทีปุ่าไม๎ทีย่ังคงสภาพเดิมไมํน๎อยกวาํ
 ( 719,357 ไรํ)

กศน.จว.อด                  800,000                         -   800,000

1.93 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

1.93.1  การเพิม่ประสิทธภิาพละคุณภาพการผลิตพชืและสัตว ์
(โคเนือ้ ปลาตะเพยีน และปลากะพง) เศรษฐกจิ

151 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์

3.2.5 : สํงเสริมเทคโนโลยีและนวตักรรมเพือ่การผลิตและ
แปรรูปยางพารา (ยางเครป)

1 ร๎อยละของจ้านวนแปลงฟาร์มทีไ่ด๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
2 ร๎อยละทีเ่พิม่ขึ้นของประสิทธภิาพการผลิตเกษตร
อตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น 
ปลอดภัย/เกษตรอนิทรีย์

ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัอดุรธานี
รํวมกบัการยางแหํงประเทศไทยจงัหวดั
อดุรธานี

70,000                  14,000,000             14,070,000

ประเดน็การพัฒนาที่  2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ประเดน็การพัฒนาที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนืลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่  2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ประเดน็การพัฒนาที่  4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
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1.94 โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

1.94.1 การเสริมสร๎างทักษะทีพ่งึประสงค์ให๎แกเํยาวชนในวยัเรียน 
(UD New Gen :ทักษะภาษา/ทักษะการวางแผนการประกอบอาชีพ/ทักษะชีวติ)

152 แผนงานที ่10. พฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ชีวติคนอดุรธานีทุกกลํุมวยั

2.2.7 การสร๎างประสบการณ์อาชีพด๎วยงานซํอมและบริการ
เคร่ืองปรับอากาศ

จ้านวนประชากรของจงัหวดัอดุรธานี  5-10% ทีอ่ายุ 
18-40 ปี

ส้านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธาน/ี
วทิยาลัยเทคโนโลยีอสีานเหนือ

100,000                 -                       100,000

1.95 โครงการพัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ า

1.95.1 การสํงเสริมหลักประกนัสังคม 153 แผนงานที ่11. ลดความเล่ือมล้้าด๎านสังคมคน
อดุรธานีด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

3.4.1 การเสริมสร๎างหลักประกนัสังคม จ้านวนทีเ่พิม่ขึ้นของผ๎ูทีอ่ยูํในระบบประกนัสังคม สนง.ประกนัสังคมจงัหวดั 2,000,000              -                       2,000,000

1.96 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้น
อุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว

1.96.1 การพฒันาแหลํงทํองเทีย่ว 154 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

4.2.17 การกอํสร๎างพืน้ทีสั่นทนาการเส๎นทางเชื่อมแลนด์
มาร์คทุงํศรีเมืองกบัหนองประจกัษ์ศิลปาคม

 ร๎อยละของความพงึพอใจของการเข๎าถึงแหลํงทํองเทีย่ว/
ทีพ่กั และสถานทีจ่ดังาน

ส้านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั
อดุรธานี

0 50,000,000 50,000,000

1.97 โครงการปกปอูง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี

1.97.1 การอนุรักษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

155 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.1.5 จดัต้ังศูนย์ข๎อมูลทรัพยากร  จ้านวนพืน้ทีปุ่าไม๎ทีย่ังคงสภาพเดิมไมํน๎อยกวาํ
 ( 719,357 ไรํ)

ส้านักงานจงัหวดัอดุรธานี (กลํุมงาน
ยุทธศาสตร์ฯ)

                 100,000                         -   100,000

1.97.2 การอนุรักษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

156 แผนงานที ่17. ปกปูอง อนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

1.1.8 การอนุระบบทรัพยากรท๎องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์
พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด้าริ ใน

 จ้านวนพืน้ทีปุ่าไม๎ทีย่ังคงสภาพเดิมไมํน๎อยกวาํ
 ( 719,357 ไรํ)

สนง.สํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นจงัหวดั
อดุรธาน/ีส้านักงานจงัหวดัอดุรธานี /
องค์การบริหารสํวนจงัหวดัอดุรธานี

              7,600,000                         -   7,600,000

1.98 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเปน็
ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.98.1 การพฒันาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความสะดวก 157 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

3.1.11. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย แยก ทล.2021-บ.ค๎อ พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี 0 7,000,000              7,000,000

ประเดน็การพัฒนาที่  3 การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ประเดน็การพัฒนาที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนืลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่  1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่  4 การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อรรตลักษณ์และจุดแข็งดา้นที่ตัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมืองศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
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1.99 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

199.1เมืองสมุนไพร 158 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์

สร๎างแปลงสาธติครบวงจรรวมทัง้ศูนย์เพาะเล้ียงพชืสมุนไพร มหาวทิยาลัยราชภัฏอดุรธานี              40,000,000 -                                     40,000,000

199.2เมืองสมุนไพร 159 แผนงานที ่7. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์

การยกระดับมาตรฐานสินค๎าสมุนไพร และเป็นศูนย์กลาง
การจดัจ้าหนํายวตัถุดิบสมุนไพรภายในจงัหวดั

มหาวทิยาลัยราชภัฏอดุรธานี                         -   72,000,000                           72,000,000

1.100  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเปน็
ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.100.1 การพฒันาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความสะดวก 160 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

.ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.ห๎วยเชียง-วดัปุาหนองจงิจ้า พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

สนง.แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี 0 6,000,000              6,000,000

1.100  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเปน็
ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนและการบริการ

1.100.1 การพฒันาระบบการคมนาคมขนสํงและการอ้านวยความสะดวก 161 แผนงานที ่๓. พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวย
ความสะดวก เพือ่เป็นศูนย์กลางการค๎า การลงทุน 
และการบริการ

ซํอมสร๎างถนนสายดอนเด่ือ - บ๎านยวด ยาว 2,000 เมตร พฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวก เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการค๎า การลงทุน และการบริการ

ทีท่้าการปกครอง อ.สร๎างคอม 0 5,000,000              5,000,000

 รวมประเดน็การพัฒนาที่ 6 ดา้น 463,531,730          493,304,860          956,836,590            

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดอุดรธานี จงัหวดัอดุรธานี 10,000,000             10,000,000              

รวมทั้งสิ้น 473,531,730          493,304,860          966,836,590            

ประเดน็การพัฒนาที่  2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ประเดน็การพัฒนาที่  1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเดน็การพัฒนาที่  1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง



 

 

 

 

สรุปแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จังหวัด ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรมเพ่ือด าเนินการ
ให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวัด แบบ จ. 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม
กระทรวงมหาดไทย 14                 141,800           442,313,875             442,455,675
1.1 ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดอุดรธานี 1                          -              102,432,165 102,432,165
1.2 การปะปาสํวนภูมิภาคเขต 7 12                          -              338,618,790 338,618,790
1.3 ส้านักงานทีดิ่นจังหวัดอุดรธานี 1                  141,800                1,262,920 1,404,720
กระทรวงการคลัง 2                 892,000                         -                    892,000
2.1 ส้านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี 2                  892,000                          -   892,000
กระทรวงคมนาคม 4                         -               46,500,000              46,500,000
3.1 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 4                          -                46,500,000 46,500,000
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26                         -             218,280,000 218,280,000
4.1 โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาห๎วยหลวง 26                          -              218,280,000 218,280,000
กระทรวงวัฒนธรรม 1              1,737,000                         -                  1,737,000
ส้านักงานวัฒนธรมจังหวัดอุดรธานี 1                1,737,000                          -   1,737,000
กระทรวงศึกษาธิการ 4             10,652,000                         -                10,652,000
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 4              10,652,000                          -   10,652,000

รวมทัง้สิ้น 51             13,422,800           707,093,875             720,516,675

กระทรวง/กรม จ านวนโครงการ
งบประมาณ

แบบ จ. 3.1
สรุปแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่จงัหวัด ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม
เพ่ือก าเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนจงัหวัด

(จงัหวัดอุดรธานี)



โครงการ
กระทรวงและกรม

(ทีข่อรับการสนับสนุน)
ความสอดคลอ้งกับประเดน็การพัฒนาจงัหวดั/

กลุม่จงัหวดั
กิจกรรมส าคัญของโครงการ หน่วยด าเนินการ

งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

141,800 442,313,875 442,455,675
0 102,432,165 102,432,165

1. โครงการแผนการบริหารจดัการทรัพยากร
น้ าแบบบูรณาการลุม่น้ า

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 1 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.1 กจิกรรมขดุสระหนองกดุโกย สนง.ปภ.อด 0 1,995,000 1,995,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 2 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.2 กจิกรรมขดุสระหนองนาขกุ สนง.ปภ.อด 0 1,822,000 1,822,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 3 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.3 กจิกรรมขดุสระหนองฝายน๎อย สนง.ปภ.อด 0 7,500,000 7,500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 4 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.4 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยค้าแคน สนง.ปภ.อด 0 1,834,000 1,834,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 5 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.5 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยไพจานใหญํ สนง.ปภ.อด 0 1,889,000 1,889,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 6 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.6 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยจาง (ตอนบน) สนง.ปภ.อด 0 1,990,000 1,990,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 7 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.7 กจิกรรมขดุล้าหว๎ยอึง่ (ตอนบน) สนง.ปภ.อด 0 1,915,000 1,915,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 8 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.8 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยหนองอเีลิง สนง.ปภ.อด 0 7,000,000 7,000,000

แบบ จ.3.1

1.1 กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณะภยั  จ านวน 1 โครงการ 79 กิจกรรม

ตารางสรุปรายโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จงัหวดั ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม
เพ่ือก าเนินการให้สอดคลอ้งตามความตอ้งการของแผนจงัหวดั

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

งบประมาณ (บาท)

1.กระทรวงมหาดไทย  จ านวน 14 โครงการ 92 กิจกรรม



โครงการ
กระทรวงและกรม

(ทีข่อรับการสนับสนุน)
ความสอดคลอ้งกับประเดน็การพัฒนาจงัหวดั/

กลุม่จงัหวดั
กิจกรรมส าคัญของโครงการ หน่วยด าเนินการ

งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

งบประมาณ (บาท)

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 9 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.9 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยซ้าบง สนง.ปภ.อด 0 2,100,000 2,100,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 10 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.10 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยโมง สนง.ปภ.อด 0 1,900,000 1,900,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 11 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.11 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยนา สนง.ปภ.อด 0 1,900,000 1,900,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 12 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.12 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยนาแค สนง.ปภ.อด 0 1,920,000 1,920,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 13 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.13 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยทราย (ตอนลําง) สนง.ปภ.อด 0 1,996,800 1,996,800

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 14 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.14 กจิกรรมขดุลอกหนองทําเฒํา สนง.ปภ.อด 0 5,000,000 5,000,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 15 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.15 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยผักขา สนง.ปภ.อด 0 410,000 410,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 16 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.16 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยฆอ๎งแล๎ง สนง.ปภ.อด 0 440,000 440,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 17 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.17 กจิกรรมขดุลอกหนองประมง สนง.ปภ.อด 0 460,000 460,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 18 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.18 กจิกรรมขดุลอกอาํงเกบ็น้้าถ้้าพวง สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000



โครงการ
กระทรวงและกรม

(ทีข่อรับการสนับสนุน)
ความสอดคลอ้งกับประเดน็การพัฒนาจงัหวดั/

กลุม่จงัหวดั
กิจกรรมส าคัญของโครงการ หน่วยด าเนินการ

งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

งบประมาณ (บาท)

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 19 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.19 กจิกรรมขดุลอกอาํงเกบ็น้้าหนอง สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 20 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.20 กจิกรรมขดุลอกหว๎ยเกิง้ สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 21 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.21 กจิกรรมขดุลอกหว๎ยทราย สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 22 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.22 กจิกรรมขดุลอกหว๎ยไพจานน๎อย สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 23 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.23 กจิกรรมขดุลอกหว๎ยกกกา๎นเหลือง สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 24 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.24 กจิกรรมขดุลอกหนองโสกหมู สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 25 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.25 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยทุงํถอํน สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 26 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.26 กจิกรรมขดุลอกหนองค้าผักกดู สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 27 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.27 กจิกรรมขดุลอกหนองคู สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 28 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.28 กจิกรรมขดุลอกตาดโตน สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000



โครงการ
กระทรวงและกรม

(ทีข่อรับการสนับสนุน)
ความสอดคลอ้งกับประเดน็การพัฒนาจงัหวดั/

กลุม่จงัหวดั
กิจกรรมส าคัญของโครงการ หน่วยด าเนินการ

งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

งบประมาณ (บาท)

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 29 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.29 กจิกรรมขดุลอกหนองหนิอวด สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 30 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.30 กจิกรรมขดุลอกหนองชลประทาน สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 31 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.31 กจิกรรมขดุลอกหนองค้าแกว๎ สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 32 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.32 กจิกรรมขดุลอกคูประชาราช สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 33 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.33 กจิกรรมขดุลอกหนองโนนน้้าเกล้ียง สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 34 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.34 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยโจท สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 35 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.35 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยค๎อ สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 36 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.36 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยาํนาง สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 37 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.37 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยเสาเล๎า (ตอนลําง) สนง.ปภ.อด 0 489,000 489,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 38 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.38 กจิกรรมขดุลอกหนองน้้าสาธารณะ (หนองหอยคัน) สนง.ปภ.อด 0 469,000 469,000
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กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 39 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.39 กจิกรรมขดุลอกหนองน้้าสาธารณะ (หนองหน๎า
โรงเรียน)

สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 40 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.40 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยดงเดือก สนง.ปภ.อด 0 488,000 488,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 41 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.41 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยน๎อย สนง.ปภ.อด 0 488,000 488,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 42 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.42 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยขนวนบ๎านบุงํแกว๎ สนง.ปภ.อด 0 488,000 488,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 43 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.43 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยแหลมโอง สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 44 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.44 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยมวํย สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 45 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.45 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยไพจานน๎อย สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 46 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

46) กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยไพจานใหญํ สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 47 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.47 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยวังโพธิ์ สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 48 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.48 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยทราย สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000
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กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 49 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.49 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยยาง สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 50 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.50 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยเอเฮ สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 51 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.51 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยไพจานน๎อย สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 52 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.52 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยอหีนํอม สนง.ปภ.อด 0 499,000 499,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 53 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.53 กจิกรรมขดุลอกหนองบ๎านกดุยาง สนง.ปภ.อด 0 435,540 435,540

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 54 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.54 กจิกรรมขดุลอกหนองคูบ๎าน สนง.ปภ.อด 0 499,800 499,800

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 55 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.55 กจิกรรมขดุลอกหนองแคน สนง.ปภ.อด 0 482,196 482,196

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 56 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.56 กจิกรรมขดุลอกหนองสระปา สนง.ปภ.อด 0 489,720 489,720

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 57 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.57 กจิกรรมขดุลอกหนองกกบวก สนง.ปภ.อด 0 460,800 460,800

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 58 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.58 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยเมก็ (ตอนบน) สนง.ปภ.อด 0 489,000 489,000
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กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 59 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.59 กจิกรรมขดุลอกหนองปากหมู สนง.ปภ.อด 0 409,330 409,330

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 60 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.60 กจิกรรมขดุลอกหนองเมีย่ง สนง.ปภ.อด 0 488,979 488,979

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 61 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.61 กจิกรรมขดุลอกหนองทุงํมน สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 62 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.62 กจิกรรมขดุลอกหว๎ยกระโดน สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 63 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.63 กจิกรรมขดุลอกกดุโศกแวง สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 64 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.64 กจิกรรมขดุลอกหนองหนิแหํ สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 65 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.65 กจิกรรมขดุลอกหนองแวง สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 66 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.66 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยมวํง สนง.ปภ.อด 0 1,999,000 1,999,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 67 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.67 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยหนองบึง สนง.ปภ.อด 0 4,000,000 4,000,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 68 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.68 กจิกรรมขดุลอกหนองกดุโกย สนง.ปภ.อด 0 1,995,000 1,995,000
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กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 69 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.69 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยตาด สนง.ปภ.อด 0 8,500,000 8,500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 70 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.70 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยกอก สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 71 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.71 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยหนองไพจาน สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 72 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.72 กจิกรรมขดุลอกสระหวันาค้า สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 73 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.73 กจิกรรมขดุลอกสระน้้า สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 74 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.74 กจิกรรมขดุลอกบึงค้าออ๎ (ตอนบน) สนง.ปภ.อด 0 1,000,000 1,000,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 75 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.75 กจิกรรมขดุลอกบึงค้าศรี (ตอนบน) สนง.ปภ.อด 0 1,000,000 1,000,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 76 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.76 กจิกรรมขดุลอกหนองหว๎ยตาด สนง.ปภ.อด 0 500,000 500,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 77 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.77 กจิกรรมขดุลอกสระหนองควายด้า สนง.ปภ.อด 0 1,899,000 1,899,000

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 78 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.78 กจิกรรมขดุลอกหนองแวงโคก สนง.ปภ.อด 0 3,800,000 3,800,000
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กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 79 ประเด็นการพัฒนาที ่5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเพือ่การใช๎
ประโยชน์อยาํงยงัยนื

1.79 กจิกรรมขดุลอกล้าหว๎ยถ้้าพวง สนง.ปภ.อด 0 10,000,000 10,000,000

0 338,618,790 338,618,790
1. โครงการวางท่อประปาเพ่ือสง่เสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมจงัหวดัอุดรธานี(นิคม
อุตสาหกรรมอุดรธานี)

การปะปาสํวนภมูภิาค 1 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

1.1.วางท่อ HDPE ขนาด 400 มม. ระบบสบูน้ า ขนาด 
300 ลบ.ม./ชม. ปรับปรุงเสน้ท่อเดมิ

การประปาสว่น
ภมูิภาค เขต7

0 40,603,390 40,603,390

1.1.1 วางทํอ HDPE ขนาด 400 มม. ความยาว 3,881 ม.
1.1.2 ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.
1.1.3 ปรับปรุงเส๎นทํอเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการสํงจาํยน้้า

2. โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลงัรับ
โอนเทศบาลต าบลสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม
 จงัหวดัอุดรธานี

การปะปาสํวนภมูภิาค 2 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

2.1 ก่อสร้างระบบผลติน้ าประปา วางท่อกระจายน้ าประปา การประปาสว่น
ภมูิภาค สาขาบ้านดงุ
 การประปาสว่น
ภมูิภาค เขต 7

0 77,910,000 77,910,000

2.1.1 กอํสร๎างระบบผลิตน้้าประปา ขนาด 150 ลบ.ม.
2.1.2 วางทํอจาํยน้้าประปา

3. โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
เทศบาลต าบลกู่แก้ว ต าบลบ้านจตี อ าเภอกู่
แก้ว จงัหวดัอุดรธานี

การปะปาสํวนภมูภิาค 3 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

3.1 วางท่อ PVC ขนาด 300 มม. ,วางท่อ PVC ขนาด 
200 มม. , วางท่อ PVC ขนาด 150 มม. ,วางท่อ PVC 
ขนาด 100 มม. , วางท่อ PVC ขนาด 50 มม.

การประปาสว่น
ภมูิภาคเขต 7

0 76,900,000 76,900,000

3.1.1 วางทํอ PVC ขนาด 300 มม. ความยาว 18,969 ม.
3.1.2 วางทํอ PVC ขนาด 200 มม. ความยาว 3,987 ม.
3.1.3 วางทํอ PVC ขนาด 150 มม. ความยาว 7,976 ม.
3.1.4 วางทํอ PVC ขนาด 100 มม. ความยาว 10,259 ม.
3.1.5 วางทํอ PVC ขนาด 50 มม. ความยาว 11,699 ม.

4. โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า(เขา้
ซอย) ปีงบประมาณ 2562 บ้านผักกาดยา่ หมู่
 7 ต าบลปะโค อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี

การปะปาสํวนภมูภิาค 4 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

4.1 วางท่อPVCขนาด 100 มม. วางท่อ PB ขนาด 50 มม. การประปาสว่น
ภมูิภาคสาขาบ้านผือ 
(น.กุดจบั) 
การประปาสว่น
ภมูิภาคเขต 7

0 170,000 170,000

4.1.1 วางทํอ PVC ขนาด 100 มม. ความยาว 410 เมตร
4.1.2 วางทํอ PB ขนาด 50 มม. ความยาว 120 ม.

1.2 การปะปาสว่นภมูิภาค จ านวน 12 โครงการ 12 กิจกรรม
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5. โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า(เขา้
ซอย) ปีงบประมาณ 2562 บ้านเชยีงพิณ หมู่
 1 (เลยีบคลองชลประทาน) ต าบลเชยีงพิณ 
อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี

การปะปาสํวนภมูภิาค 5 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

5.1 วางท่อPVCขนาด 100 มม. การประปาสว่น
ภมูิภาคสาขาอุดรธานี
(ชัน้พิเศษ)การ
ประปาสว่นภมูิภาค
เขต 7

0 213,000 213,000

5.1.1 วางทํอ PVC ขนาด 100 มม. ความยาว 700 เมตร
6. โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า(เขา้
ซอย) ปีงบประมาณ 2562 บ้านหนองหิน หมู่
 7ต าบลหนองขอนกวา้ง อ าเภอเมือง จงัหวดั
อุดรธานี

การปะปาสํวนภมูภิาค 6 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

6.1 วางท่อ PVC ขนาด 100 มม. การประปาสว่น
ภมูิภาคสาขาอุดรธานี
(ชัน้พิเศษ)การ
ประปาสว่นภมูิภาค
เขต 7

0 482,000 482,000

6.1.1 วางทํอ PVC ขนาด 100 มม. ความยาว 1,840 ม.
7. โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า(เขา้
ซอย) ปีงบประมาณ 2562 ซอยยายแฮม 
บ้านอุดมพัฒนา หมุ ่2 ต าบลหนองขอนกวา้ง
 อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี

การปะปาสํวนภมูภิาค 7 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

7.1 วางท่อ PVC ขนาด 100 มม. การประปาสว่น
ภมูิภาคสาขาอุดรธานี
(ชัน้พิเศษ)การ
ประปาสว่นภมูิภาค
เขต 7

0 90,400 90,400

7.1.1 วางทํอ PVC ขนาด 100 มม. ความยาว 169 ม.
8. โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า(เขา้
ซอย) ปีงบประมาณ 2562 บ้านดอนภู ่หมู ่10
 , บ้านหนองใส ซอย 1 ต าบลหนองนาค า 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี

การปะปาสํวนภมูภิาค 8 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

8.1 วางท่อ PVC ขนาด 100 มม. วางท่อ PVC ขนาด 50
 มม.

การประปาสว่น
ภมูิภาคสาขาอุดรธานี
(ชัน้พิเศษ)การ
ประปาสว่นภมูิภาค
เขต 7

0 1,830,000 1,830,000

8.1.1 วางทํอ PVC ขนาด 100 มม. ความยาว 5,400 ม.
8.1.2 วางทํอ PB ขนาด 50 มม. ความยาว 850 ม.

9. โครงการปรับปรุงระบบผลติน้ าประปา 
สถานีจา่ยน้ าบ้านนางัว อ าเภอน้ าโสม จงัหวดั
อุดรธานี

การปะปาสํวนภมูภิาค 9 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

9.1 ก่อสร้างแพสบูน้ าดบิ
วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
ปรับปรุงระบบผลติน้ า

การประปาสว่น
ภมูิภาคสาขาบ้านผือ
(น.น้ าโสม)
การประปาสว่น
ภมูิภาค เขต7

0 8,500,000 8,500,000

9.1.1 กอํสร๎างแพสูบน้้าดิบ
9.1.2 วางทํอขยายเขตจ้าหนํายน้้า
9.1.3 ปรับปรุงระบบผลิตน้้าประปา



โครงการ
กระทรวงและกรม

(ทีข่อรับการสนับสนุน)
ความสอดคลอ้งกับประเดน็การพัฒนาจงัหวดั/

กลุม่จงัหวดั
กิจกรรมส าคัญของโครงการ หน่วยด าเนินการ

งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

งบประมาณ (บาท)

10. โครงการปรับปรุงเสน้ท่อระบบท่อจา่ยน้ า
และแบ่งพ้ืนทีก้ั่นขอบเขตระบบจา่ยน้ า การ
ประปาสว่นภมูิภาคสาขาอุดรธานี จงัหวดั
อุดรธานี

การปะปาสํวนภมูภิาค 10 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

10.1 ปรับปรุงเปลีย่นท่อเมนจา่ยน้ า การประปาสว่น
ภมูิภาค เขต 7

0 97,848,000 97,848,000

10.1.1 กจิกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 100 มม. ความยาว 61,440 ม.

0 34,406,000 34,406,000

10.1.2 กจิกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 150 มม. ความยาว 24,590 ม.

0 20,409,000 20,409,000

10.1.3 กจิกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 200 มม. ความยาว 10,645 ม.

0 12,135,000 12,135,000

10.1.4 กจิกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 250 มม. ความยาว 762 ม.

0 1,158,000 1,158,000

10.1.5 กจิกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 300 มม. ความยาว 3,682 ม.

0 7,474,000 7,474,000

10.1.6 กจิกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 500 มม. ความยาว 6,134 ม.

0 22,266,000 22,266,000

11. โครงการปรับปรุงเสน้ท่อระบบท่อจา่ยน้ า
และแบ่งพ้ืนทีก้ั่นขอบเขตระบบจา่ยน้ า การ
ประปาสว่นภมูิภาคสาขากุมภวาปี จงัหวดั
อุดรธานี

การปะปาสํวนภมูภิาค 11 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

11.1 ปรับปรุงเปลีย่นท่อเมนจา่ยน้ า การประปาสว่น
ภมูิภาคเขต 7

0 20,145,000 20,145,000

11.1.1 กจิกรรมปรับปรุงเปล่ียนทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 100 มม. ความยาว 6,767 ม.

0 3,789,000 3,789,000

11.1.2 กจิกรรมปรับปรุงเปล่ียนทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 200 มม. ความยาว 6,583 ม.

0 7,504,000 7,504,000

11.1.3 กจิกรรมปรับปรุงเปล่ียนทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 250 มม. ความยาว 4,032 ม.

0 6,128,000 6,128,000

11.1.4 กจิกรรมปรับปรุงเปล่ียนทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 300 มม. ความยาว 1,342 ม.

0 2,724,000 2,724,000

12.โครงการปรับปรุงเสน้ท่อระบบจา่ยน้ าและ
แบ่งพ้ืนทีก้ั่น ขอบเขตระบบจา่ยน้ า การ
ประปาสว่นภมูิภาคสาขาบ้านดงุ จงัหวดั
อุดรธานี

การปะปาสํวนภมูภิาค 12 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

12.1 ปรับปรุงเปลีย่นท่อเมนจา่ยน้ า การประปาสว่น
ภมูิภาค เขต 7

0 13,927,000 13,927,000



โครงการ
กระทรวงและกรม

(ทีข่อรับการสนับสนุน)
ความสอดคลอ้งกับประเดน็การพัฒนาจงัหวดั/

กลุม่จงัหวดั
กิจกรรมส าคัญของโครงการ หน่วยด าเนินการ

งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

งบประมาณ (บาท)

12.1.1 กจิกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 100 มม. ความยาว 14,240 ม.

0 7,974,000 7,974,000

12.1.2 กจิกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 150 มม. ความยาว 5,763 ม.

0 4,783,000 4,783,000

12.1.3 กจิกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 200 มม. ความยาว 888 ม.

0 1,012,000 1,012,000

12.1.4 กจิกรรมปรับปรุงเปล่ียน ทํอ AC เดิมเป็นทํอ PVC 
ขนาด 250 มม. ความยาว 104 ม.

0 158,000 158,000

141,800 1,262,920 1,404,720
1. โครงการบริหารจดัการใช๎ประโยชน์ในทีดิ่น
สาธารณประโยชน์ทีม่กีารบุกรุกเพือ่ขจดัความ
ยากจนและพัฒนาชนบท

กรมทีดิ่น ประเด็นการพัฒนาที่3 การยกระดับคุณภาพชีวิต
เพือ่สร๎างความเขม๎แขง็ในสังคม มคีวามพร๎อมรับ
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และ
วัฒนธรรม

1.1 บริหารจดัการใช๎ประโยชน์ในทีดิ่นสาธารณประโยชน์
เพือ่สนองนโยบายแกป๎ัญหาความยากจน

ส้านักงานทีดิ่นจงัหวัด
อดุรธานี

141,800 1,262,920 1,404,720

892,000        -                   892,000           
892,000        -                   892,000           

1. โครงการ "การจดัท าสถิตผิลติภณัฑ์มวล
รวมจงัหวดั (GPP) แบบ Bottom-up

กรมบัญชีกลาง ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
การลงทุนเพิม่ขดีความสามารถในการแขงํขนัใน
อนุภมูภิาคลํุมน้้าโขง

1.1 จดัฝึกอบรม/อบรมเชงิปฏบิัตกิาร/จดัเก็บขอ้มูล ส านักงานคลงัจงัหวดั
อุดรธานี

340,000 0 340,000

1.1.1 จดัฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ "การจดัท้าสถติิผลิตภณัฑ์
มวลรวมจงัหวัด GPP อดุรธาน"ี ส้าหรับเจา๎หน๎าที่
ผ๎ูปฏบิัติงานในคณะท้างาน

ส้านักงานคลังจงัหวัด
อดุรธานี

32,000 0 32,000

1.1.2 การจดัสัมนาเชิงวิชาการด๎านเศรษฐกจิ ส้าหรับ
คณะท้างาน GPP และภาคเอกชนในจงัหวัดอดุรธานี

ส้านักงานคลังจงัหวัด
อดุรธานี

33,000 0 33,000

1.1.3 การจดัเกบ็ขอ๎มลูคณะท้างาน GPP 16 สาขา ส้านักงานคลังจงัหวัด
อดุรธานี

190,000 0 190,000

1.1.4 การจดัประชุมเชิงปฏบิัติการ "ตรวจสอบและวิเคราะห์
ขอ๎มลูผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวัด (GPP)"

ส้านักงานคลังจงัหวัด
อดุรธานี

35,000 0 35,000

1.1.5 จดัประชุมพิจารณาผลขอ๎มลู GPP ระหวํางผ๎ูจดัท้า
และหนํวยงานทีเ่กีย่วขอ๎งทัง้ภาครัฐและเอกชน

ส้านักงานคลังจงัหวัด
อดุรธานี

50,000 0 50,000

1.3 กรมทีด่นิ จ านวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม

2.กระทรวงการคลงั  จ านวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม
1.1 กรมบัญชกีลาง จ านวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม



โครงการ
กระทรวงและกรม

(ทีข่อรับการสนับสนุน)
ความสอดคลอ้งกับประเดน็การพัฒนาจงัหวดั/

กลุม่จงัหวดั
กิจกรรมส าคัญของโครงการ หน่วยด าเนินการ

งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

งบประมาณ (บาท)

2. โครงการ "เพ่ิมสมรรถนะดา้นการเงินการ
คลงัและการพัสด ุส าหรับบุคลากรภาครัฐใน
สว่นภมูิภาค"

กรมบัญชีกลาง ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
การลงทุนเพิม่ขดีความสามารถในการแขงํขนัใน
อนุภมูภิาคลํุมน้้าโขง

2.1 จดัฝึกอบรม/อบรมเชงิปฏบิัตกิาร ส านักงานคลงัจงัหวดั
อุดรธานี

552,000 0 552,000

2.1.1 จดัฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการด๎านกฏหมายระเบียบ
เกีย่วกบัพัสดุของสํวนราชการ สถานศึกษา และองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิน่

ส้านักงานคลังจงัหวัด
อดุรธานี

384,000 0 384,000

2.1.2 การฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ การจดัซ้ือจดัจา๎งด๎วยวิธี
ตลาดอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) 
และด๎วยวิธีการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์(Electronic 
Bidding:e-bidding)" ส้าหรับเจา๎หน๎าทีอ่งค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิน่

ส้านักงานคลังจงัหวัด
อดุรธานี

115,500 0 115,500

2.1.3 การเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน Web Online 
ในระบบ GFMIS ของสํวนราชการ

ส้านักงานคลังจงัหวัด
อดุรธานี

52,500 0 52,500

-              46,500,000        46,500,000       
-              46,500,000        46,500,000       

1. โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางเส๎นบ๎านดงงําม
 - โชคทวี หมูทํี ่2 ต้าบลค้าโคกสูง อ้าเภอวัง
สามหมอ จงัหวัดอดุรธานี

กรมทางหลวงชนบท 1 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
การลงทุนเพิม่ขดีความสามารถในการแขงํขนัใน
อนุภมูภิาคลํุมน้้าโขง

1.1. กอํสร๎างถนนลาดยางเส๎นบ๎านดงงําม - โชคทวี หมูทํี่
1.2 ต้าบลค้าโคกสูง อ้าเภอวังสามหมอ จงัหวัดอดุรธานี

กรมทางหลวงชนบท/
ทีท่้าการปกครอง
อ้าเภอวังสามหมอ

0 10,500,000 10,500,000

2. โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางเส๎นบ๎านค้า
โคกสูง - บ๎านทําเยีย่ม หมูทํี ่1 ต้าบลค้าโคกสูง 
อ้าเภอวังสามหมอ จงัหวัดอดุรธานี

กรมทางหลวงชนบท 2 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

2.1 กอํสร๎างถนนลาดยางเส๎นบ๎านค้าโคกสูง - บ๎านทําเยีย่ม 
หมูทํี ่1 ต้าบลค้าโคกสูง อ้าเภอวังสามหมอ จงัหวัดอดุรธานี

กรมทางหลวงชนบท/
ทีท่้าการปกครอง
อ้าเภอวังสามหมอ

0 21,000,000 21,000,000

3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (สายบ๎าน
หมากหญ๎า หมูทํี ่2 - บ๎านผาสิงห ์หมูทํี ่5) 
ต้าบลหมากหญ๎า อ้าเภอหนองวัวซอ จงัหวัด
อดุรธานี ผิวจราจร กว๎าง 6 ม. ยาว 3,000 ม.

กรมทางหลวงชนบท 3 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

3.1 ปรับปรุงถนนลาดยาง (สายบ๎านหมากหญ๎า หมูทํี ่2 - 
บ๎านผาสิงห ์หมูทํี ่5) ต้าบลหมากหญ๎า อ้าเภอหนองวัวซอ 
จงัหวัดอดุรธานี ผิวจราจร กว๎าง 6 ม. ยาว 3,000 ม.

สนง.แขวงทางหลวง
ชนบทอดุรธานี/ทีท่้า
การปกครองอ้าเภอ
หนองวัวซอ

0 7,000,000           7,000,000

4. โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง (ซํอมสร๎างผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ถนนหว๎ยวังหว๎า 1 ชํวง
จากหา๎แยกไป - วัดพุทธบาทบัวค้า บ๎านไรํงาม 
หมูทํี ่6 ต้าบลหมากหญ๎า อ้าเภอหนองวัวซอ 
จงัหวัดอดุรธานี

กรมทางหลวงชนบท 4 ยทุธศาสตร์ 1 การพัฒนาศักยภาพการค๎าการ
ลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขงํขนัด๎วย
เทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

4.1 กอํสร๎างถนนลาดยาง (ซํอมสร๎างผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต) ถนนหว๎ยวังหว๎า 1 ชํวงจากหา๎แยกไป - วัดพุทธบาทบัว
ค้า บ๎านไรํงาม หมูทํี ่6 ต้าบลหมากหญ๎า อ้าเภอหนองวัวซอ 
จงัหวัดอดุรธานี

สนง.แขวงทางหลวง
ชนบทอดุรธานี/ทีท่้า
การปกครองอ้าเภอ
หนองวัวซอ

0 8,000,000           8,000,000

1.1 กรมทางหลวงชนบท จ านวน 4 โครงการ 5 กิจกรรม
3.กระทรวงคมนาคม จ านวน 4 โครงการ 5 กิจกรรม



โครงการ
กระทรวงและกรม

(ทีข่อรับการสนับสนุน)
ความสอดคลอ้งกับประเดน็การพัฒนาจงัหวดั/

กลุม่จงัหวดั
กิจกรรมส าคัญของโครงการ หน่วยด าเนินการ

งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

งบประมาณ (บาท)

               -          218,280,000      218,280,000
               -          218,280,000      218,280,000

1. โครงการขดุลอกหนองนาค้อ หมูที ่9  
ต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอหนองววัซอ 
จงัหวดัอุดรธานี

กรมชลประทาน 1 ประเด็นการพัฒนาที่4 การยกระดับมาตรฐาน
อตุสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว โดยใช๎อรรต
ลักษณ์และจดุแขง็ด๎านทีต้ั่งเพือ่สร๎างความเป็น
เมอืงศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภมูภิาค
ลํุมน้้าโขง

1.1 ขดุลอกหนองนาค้อ หมูที ่9  ต าบลหนองบัวบาน  
อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี

ส านักงาน
ชลประทานห้วย
หลวงอ าเภอหนองววั
ซอ

0 50,000,000 50,000,000

 กจิกรรมการขดุลอกวัชพืช
 กจิกรรมการปรับปรุงภมูทิัศน์ใหเ๎ป็นแหลํงทํองเทีย่ว

2. โครงการกอํสร๎างอาํงเกบ็น้้าหว๎ยปากแบํง
บริเวณเทือกเขาภพูาน หมูทํี ่8 และหมูทํี ่10 
ต้าบลหมากหญ๎า อ.หนองวัวซอ จ.อดุรธานี

กรมชลประทาน 1 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

2.1 กอํสร๎างอาํงเกบ็น้้าหว๎ยปากแบํงบริเวณเทือกเขาภพูาน 
หมูทํี ่8 และหมูทํี ่10 ต้าบลหมากหญ๎า อ.หนองวัวซอ จ.
อดุรธานี

กรมชลประทาน/กรม
ธนรักษ์ (ทีร่าชพัสดุ)/
กรมปุาไม๎

0 40,000,000         40,000,000

3. กอํสร๎างอาคารอดัน้้าคลองระบายน้้า 5L-R 
โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 1 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

3.1 กอํสร๎างปรับปรุงอาคารอดัน้้ากลางคลอง RMC  3 แหงํ โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงหว๎ยหลวง

0 2,000,000 2,000,000

4. กอํสร๎างทํอรับน้้าปุาพนังล้าหว๎ยหลวง 3 แหงํ
 โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 2 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

4.1 กอํสร๎างทํอรับน้้าปุาพนังล้าหว๎ย 3 แหงํ โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงหว๎ยหลวง

0 1,500,000 1,500,000

5. กอํสร๎าง Box culvert บริเวณอาํงเกบ็
น้้าหน๎าเขือ่นระบายน้้าหว๎ยหลวงเดิม  โครงการ
สํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 3 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

5.1 กอํสร๎าง Box culvert บริเวณอาํงเกบ็น้้าหน๎าเขือ่น
ระบายน้้าหว๎ยหลวงเดิม

โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

0 2,500,000           2,500,000

6. กอํสร๎างอาคารทีท่้าการกลํุมผ๎ูใช๎น้้า ฝุายสํง
น้้าและบ้ารุงรักษาที ่3 โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 4 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

6.1 กอํสร๎างอาคารทีท่้าการกลํุมผ๎ูใช๎น้้า ฝุายสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาที ่3

โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

-               2,500,000           2,500,000

7. กอํสร๎างอาคารบังคับน้้าคลองผันน้้าที ่1 
โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 5 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

7.1 กอํสร๎างอาคารบังคับน้้าคลองผันน้้าที ่1 โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

-               4,000,000           4,000,000

8. ปรับปรุงระบบระบายน้้าและอาคาร
ประกอบอืน่ เรือนประทับแรม โครงการสํงน้้า
และบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 6 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

8.1 ปรับปรุงระบบระบายน้้าและอาคารประกอบอืน่ เรือน
ประทับแรม

โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

-               9,000,000           9,000,000

4.กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์จ านวน 26 โครงการ 26 กิจกรรม
1.1 กรมชลประทาน จ านวน 26 โครงการ 26 กิจกรรม



โครงการ
กระทรวงและกรม

(ทีข่อรับการสนับสนุน)
ความสอดคลอ้งกับประเดน็การพัฒนาจงัหวดั/

กลุม่จงัหวดั
กิจกรรมส าคัญของโครงการ หน่วยด าเนินการ

งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

งบประมาณ (บาท)

9. ปรับปรุงคลองผันน้้าที ่1 กม. 7+800 - 
8+378 โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 7 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

9.1 ปรับปรุงคลองผันน้้าที ่1 กม. 7+800 - 8+378 โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

-               9,500,000           9,500,000

10. ปรับปรุงคลองผันน้้า ชํวงคลอง RMC ถงึ
ถนนอดุร-หนองบัวล้าภ ูโครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 8 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

10.1 ปรับปรุงคลองผันน้้า ชํวงคลอง RMC ถงึถนนอดุร-
หนองบัวล้าภู

โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

-               12,000,000         12,000,000

11. ปรับปรุงถนนภายในบริเวณโครงการ 
โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 9 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

11.1 ปรับปรุงถนนภายในบริเวณโครงการ โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

-               2,200,000           2,200,000

12. ปรับปรุงร้ัวบริเวณหวังานโครงการฯหว๎ย
หลวง  โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 10 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

12.1 ปรับปรุงร้ัวบริเวณหวังานโครงการฯหว๎ยหลวง โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

-               3,000,000           3,000,000

13. ปรับปรุงลานจอดรถภายในบริเวณโครงการ
 โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 11 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

13.1 ปรับปรุงลานจอดรถภายในบริเวณโครงการ โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

-               1,500,000           1,500,000

14. ปรับปรุงอาคารทํอลอดหว๎ยทราย คลอง 
LMC กม. 3+611 โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 12 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

14.1 ปรับปรุงอาคารทํอลอดหว๎ยทราย คลอง LMC กม. 
3+611

โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

-               5,500,000           5,500,000

15. ปรับปรุงอาคารประกอบ คลอง 8R-L   
โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 13 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

15.1 ปรับปรุงอาคารประกอบ คลอง 8R-L โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

-               2,150,000           2,150,000

16. ปูองกนัการกดัเซาะตล่ิงล้าหว๎ยหลวง บ๎าน
หนองหลอด  โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษา
หว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 14 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

16.1 ปรับปรุงลาดตล่ิงโดยใช๎กลํอง GABION บรรจหุนิเสริม
ปูองกนัการกดัเซาะลาดตล่ิงบริเวณทีไ่ด๎รับความเสียหาย

โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

-               8,000,000           8,000,000

17. ซ่อมแซมระบบสง่น้ าสายใหญ่ฝ่ังขวาและ
อาคารประกอบ  โครงการสง่น้ าและ
บ ารุงรักษาห้วยหลวง (packgage)

กรมชลประทาน 15 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

17.1 ดาดคอนกรีต ดาดคลองRMC เฉพาะสว่นลาดคลอง
ทีเ่สยีหายตลอดสาย

โครงการสง่น้ าและ
บ ารุงรักษาห้วยหลวง

-              10,000,000        10,000,000

 ดาดคอนกรีต ดาดคลองRMC เฉพาะสํวนลาดคลองที่
เสียหายตลอดสาย

ปรับปรุงทํอสํงน้้าเขา๎นาใหส๎ามารถใช๎งานได๎ตามปกติ



โครงการ
กระทรวงและกรม

(ทีข่อรับการสนับสนุน)
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งบประมาณ (บาท)

 ปรับปรุงทํอระบายน้้าปุาโดยตํอความยาวทํอทัง้ 2 ฝ่ัง และ
เปล่ียนทํอทีช่้ารุด

18. ปรับปรุงคลังน้้ามนั โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 16 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

18.1 ปรับปรุงคลังน้้ามนั โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

-               2,000,000           2,000,000

19. กอํสร๎างคลังพัสดุขนาดกลาง   โครงการสํง
น้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 17 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

19.1 กอํสร๎างคลังพัสดุขนาดกลาง จ้านวน 1 หลัง โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

-               4,000,000           4,000,000

20. กอํสร๎างสะพานคสล. คลอง 2L-R  
โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 18 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

20.1 กอํสร๎างสะพานคสล. ขยายผิวจราจร 6.00 เมตร โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

-               800,000 800,000

21. เพิม่ประสิทธิภาพการเกบ็กกัอาํงเกบ็น้้า
หว๎ยหลวง บ๎านเขือ่นหว๎ยหลวง โครงการสํงน้้า
และบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 19 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

21.1 ท้าการขดุลอกอาํงเกบ็น้้าหว๎ยหลวง บริเวณบ๎านเขือ่น
หว๎ยหลวง

โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

-               20,000,000 20,000,000

22. บริหารการสํงน้้าโครงการชลประทาน 
โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 20 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

22.1 บริหารการสํงน้้าโครงการชลประทาน โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

-               650,000 650,000

23. บ้ารุงรักษาหวังานและคลองสํงน้้า 
โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 21 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

23.1 ด้าเนินการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณของหวังาน
โครงการฯ
24.2 ท้าการก้าจดัวัชพืชทีป่กคลุมคลองสํงน้้าสายตํางๆ

โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

-               4,680,000 4,680,000

24. คําซํอมแซมบ้ารุงรักษาโครงการ
ชลประทาน  โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษา
หว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 22 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

24.1 ซํอมแซมคลองสํงน้้าและอาคารชลประทานทีช่้ารุด
เสียหายใหอ๎ยูใํนสภาพเดิม

โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

0 18,000,000 18,000,000

25. ก้าจดัวัชพืช อาํงเกบ็น้้าหว๎ยหลวง 
โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง  
ต้าบลหนองบัวบาน อ้าเภอหนองวัวซอ จงัหวัด
อดุรธานี 1 รายการ

กรมชลประทาน 23 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

25.1 ก้าจดัวัชพืช อาํงเกบ็น้้าหว๎ยหลวง โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

0 1,400,000 1,400,000

26. บ้ารุงรักษาทางล้าเลียงใหญํ โครงการสํงน้้า
และบ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

กรมชลประทาน 24 ประเด็นการพัฒนาที่1 การพัฒนาศักยภาพการค๎า
  การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขงํขนั 
และเทคโนโลยทีีท่ันสมยัและเป็นสากล

26.1 ซํอมแซมบ้ารุงรักษาทางใหใ๎นสภาพทีดี่แลพปลอดภยั
ในการสัญจร

โครงการสํงน้้าและ
บ้ารุงรักษาหว๎ยหลวง

0 1,400,000 1,400,000
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1,737,000 0 1,737,000
1,737,000 0 1,737,000

1. โครงการ มหกรรมชมุนุมคุณธรรมน้อมน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กรมสํงเสริมวัฒนธรรม ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัอุดรธานี

1,737,000 0 1,737,000

1 ประเด็นการพัฒนาที่3 การยกระดับคุณภาพชีวิต
เพือ่สร๎างความเขม๎แขง็ในสังคม มคีวามพร๎อมรับ
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และ
วัฒนธรรม

1.1 งานมหกรรมชุมนุมคุณธรรมน๎อมน้าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง

ส้านักงานวัฒนธรรม
จงัหวัดอดุรธานี

1,260,200 0 1,260,200

1 ประเด็นการพัฒนาที่3 การยกระดับคุณภาพชีวิต
เพือ่สร๎างความเขม๎แขง็ในสังคม มคีวามพร๎อมรับ
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และ
วัฒนธรรม

1.2 การประกวดหมอล้ากลอนในมหกรรมชุมนุมคุณธรรมฯ ส้านักงานวัฒนธรรม
จงัหวัดอดุรธานี

206,100 0 206,100

1 ประเด็นการพัฒนาที่3 การยกระดับคุณภาพชีวิต
เพือ่สร๎างความเขม๎แขง็ในสังคม มคีวามพร๎อมรับ
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และ
วัฒนธรรม

1.3 การประกวดเมนูคํูเมอืงในงานมหกรรมชุมนุมคุณธรรมฯ ส้านักงานวัฒนธรรม
จงัหวัดอดุรธานี

270,700 0 270,700

10,652,000 0 10,652,000
10,652,000 0 10,652,000

1. โครงการ Startup การพัฒนาฐานขอ้มูล
จงัหวดัสูเ่มือง MICE CITY

มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี 1 ประเด็นการพัฒนาที่4 การยกระดับมาตรฐาน
อตุสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว  โดยใช๎อรรต
ลักษณ์และจดุแขง็ด๎านทีต้ั่งเพือ่สร๎างความเป็น
เมอืงศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภมูภิาคลํุมน้้าโขง

มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุดรธานี

5,100,000 0 5,100,000

1.1 ส้ารวจขอ๎มลูธุรกจิทีเ่กีย่วขอ๎งกบั MICE 900,000 0 900,000
1.2  พัฒนาฐานขอ๎มลู 1,500,000 0 1,500,000
1.3 สร๎าง Smart Mice City 2,500,000 0 2,500,000
1.4 ทดลองและประเมนิ 200,000 0 200,000

2. โครงการจดัท าคู่มือการใชภ้าษาอังกฤษ
และภาษาจนีส าหรับประชาชนทัว่ไปและ
ผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดา้นการ
ท่องเทีย่วของจงัหวดัอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี 2 ประเด็นการพัฒนาที่4 การยกระดับมาตรฐาน
อตุสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว  โดยใช๎อรรต
ลักษณ์และจดุแขง็ด๎านทีต้ั่งเพือ่สร๎างความเป็น
เมอืงศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภมูภิาคลํุมน้้าโขง

มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุดรธานี

1,552,000 0 1,552,000

2.1 ก้าหนดหมวดหมูสิํนค๎าและบริการตลอดจนสถานการณ์
ในด๎านการทํองเทีย่ว ท้าหมวดหมูค้ําศัพท์ส้านวน

62,000 0 62,000

1.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี จ านวน 4 โครงการ 23 กิจกรรม

1.1 กรมสง่เสริมวฒันธรรม จ านวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม

6.กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 4 โครงการ 23 กิจกรรม

5.กระทรวงวฒันธรรม  จ านวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม
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ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

งบประมาณ (บาท)

2.2 ลงพืน้ทีส้่ารวจความต๎องการด๎านค้าศัพท์และส้านวนที่
ผ๎ูประกอบการด๎านตํางๆ ต๎องการใช๎ส่ือสารกบัชาว
ตํางประเทศ

50,000 0 50,000

2.3 ด้าเนินการแปลเป็นภาษาองักฤษและภาษาจนี 200,000 0 200,000
2.4 ตรวจสอบความถกูต๎องและความเป็นธรรมชาติของภาษา 20,000 0 20,000
2.5 จดัท้ารํางคํูมอื ภาพประกอบ เพือ่เสริมความเขา๎ใจ 20,000 0 20,000
2.6 จดัพิมพ์คํูมอื 1,200,000 0 1,200,000

3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สง่เสริมศักยภาพดา้นการท่องเทีย่วของ
จงัหวดัอุดรธานี 4 ภาษา

มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี 3 ประเด็นการพัฒนาที่4 การยกระดับมาตรฐาน
อตุสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว  โดยใช๎อรรต
ลักษณ์และจดุแขง็ด๎านทีต้ั่งเพือ่สร๎างความเป็น
เมอืงศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภมูภิาคลํุมน้้าโขง

มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุดรธานี

1,000,000 0 1,000,000

3.1 การรวบรวมขอ๎มลูจากการลงพืน้ทีส้่ารวจและจาก
การศึกษาค๎นคว๎า และ ประสานงานกบัหนํวยงานทีเ่กีย่วขอ๎ง

250,000 0 250,000

3.2 การจดัการขอ๎มลู 250,000 0 250,000
3.3 การแปลขอ๎มลูเป็นภาษาองักฤษ จนี 300,000 0 300,000
3.4 การจดัท้าระบบฐานขอ๎มลู 4 ภาษา 200,000 0 200,000

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วเชงิ
ธรณีสณัฐานโดยการมีสว่นร่วม พ้ืนทีเ่ชือ่มโยง
 จากบ้านผือสูท่่าลี ่กุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี 4 ประเด็นการพัฒนาที่4 การยกระดับมาตรฐาน
อตุสาหกรรมไมซ์และการทํองเทีย่ว  โดยใช๎อรรต
ลักษณ์และจดุแขง็ด๎านทีต้ั่งเพือ่สร๎างความเป็น
เมอืงศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภมูภิาคลํุมน้้าโขง

มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุดรธานี

3,000,000 0 3,000,000

4.1 เวทีประชาคมเพือ่สร๎างกลไกการมสํีวนรํวมและการใช๎
กระบวนการในการค๎นหาศักยภาพของชุมชน

300,000 0 300,000

4.2 ส้ารวจบริบทรํวมกบัชุมชนเพือ่ค๎นหาศักยภาพ ความ
เป็นอตัลักษณ์แหลํงทํองเทีย่วเชิงพืน้ทีธ่รณีสัณฐานของชุมชน

300,000 0 300,000

4.3 การวางแผนและการพัฒนาในการจดัการการทํองเทีย่ว
ของชุมชนอยาํงมสํีวนรํวม

300,000 0 300,000

4.4 การจดัท้าฐานขอ๎มลูภมูศิาสตร์และภมูสิารสนเทศของ
แหลํงทํองเทีย่วทางธรณีสัณฐาน

400,000 0 400,000

4.5 การพัฒนาเส๎นทางการทํองเทีย่วเชื่อมโยงแหลํง
ทํองเทีย่วทางธรณีสัณฐาน จงัหวัดอดุรธานี

400,000 0 400,000



โครงการ
กระทรวงและกรม

(ทีข่อรับการสนับสนุน)
ความสอดคลอ้งกับประเดน็การพัฒนาจงัหวดั/

กลุม่จงัหวดั
กิจกรรมส าคัญของโครงการ หน่วยด าเนินการ

งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

ล าดบั
ความส าคัญ
ของโครงการ

งบประมาณ (บาท)

4.6 การพัฒนาโปรแกรมมาตรฐานการทํองเทีย่วและการ
พัฒนานักส่ือความหมาย

400,000 0 400,000

4.7 การพัฒนาผลิตภณัฑ์เพือ่การทํองเทีย่วและมาตรฐาน
โฮมสเตยข์องชุมชน

500,000 0 500,000

4.8 การประชุมเชิงปฏบิัติการน้าเสนอผลการพัฒนา
ศักยภาพการทํองเทีย่วในระดับจงัหวัด

200,000 0 200,000

4.9 การพัฒนาการตลาดและเอกสารการประชาสัมพันธ์
เผยแพรํ 200,000

0
200,000

13,422,800    707,093,875       720,516,675     รวมทัง้สิน้ จ านวน 51 โครงการ 151 กิจกรรม



 

 

 

สรุปแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการโดยจังหวัด 

 และขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญ แบบ จ. 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม
1 บริหารจดัการน้ าให้เพียงพอตอ่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตอยา่งยั่งยนื 0 -                    -                    -                    
2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้มรีายไดน้้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสงัคม 1 58,000,000         166,000,000       224,000,000       
3 สร้างความเขม้แขง็ของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 4 106,000,000       69,000,000         175,000,000       
4 ใชโ้อกาสจากการพัฒนาโครงขา่ยคมนาคมขนสง่ทีเ่ชื่อมโยงพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจหลกัภาคกลางและพ้ืนทีร่ะเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมอืง และพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจใหม่ๆ  ของภาค
0 -                    -                    -                    

5 พัฒนาความร่วมมอืและใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

0 -                    -                    -                    

รวมทัง้สิ้น 5 164,000,000       235,000,000       399,000,000       

แบบ จ. 3.2

สรุปแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ทีด่ าเนินการโดยจังหวัดและเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอยา่งมีนัยส าคัญ

(จังหวัดอุดรธานี)

ที่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม
1 1.1 โครงการเมืองสมุนไพร 2. ยทุธศาสตร์แก๎ปัญหาความยากจนและ

พัฒนาคุณภาพชีวติผ๎ูมีรายได๎น๎อยเพือ่ลดความ
เหล่ือมล้้าทางสังคม

1.1.1 พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวติผ๎ูมีรายได๎น๎อยเพือ่ลด
ความเหล่ือมล้้าทางสังคม

1 ม.ราชภัฏอุดรธาน/ีสนง.
สาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี

1 58,000,000      166,000,000    224,000,000    

2 2.1 ยกระดับการท่องเทีย่วเชิง
ประเพณวีัฒนธรรม

ยทุธศาสตร์สร๎างความเข๎มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคํูกับการแก๎ปัญหา
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

2.1.1 การจดังานมหกรรมผ๎าทอมืออนุภาคลํุมน้้าโขง GMS
 Fabric Expo 2018

1 ส้านักงานจงัหวดัอุดรธานี 1 45,000,000      -                45,000,000      

2.1.2 ศึกษาความเหมะสม ส้ารวจ ออกแบบและจดัต้ัง
ศูนยบ์ริการการทํองเที่ยว อ.บ๎านดุง จ.อุดรธานี

1 ทปค.อ.บ๎านดุง 1 11,000,000      39,000,000      50,000,000      

2.2.3 พัฒนาศักยภาพชุมชนกูํแก๎วเพือ่การทํองเที่ยวเชิง
วฒันธรรม

1 ทปค.อ.กูํแก๎ว 1 50,000,000      -                50,000,000      

2.2  พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัด
เมืองน่าอยู่

2.2.1 โครงการศึกษาออกแบบและกํอสร๎างพืน้ที่สันทนา
การเพือ่เป็นทางเชื่อมทุํงศรีเมืองกับหนองประจกัษ์ศิลปา
คม

1 สนง.โยธาธกิารและผังเมือง
อุดรธานี

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

164,000,000   235,000,000   399,000,000   

ผลผลิต
งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

แบบ จ. 3.2
ตารางสรปุรายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ทีด่ าเนินการโดยจังหวัดและเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญ

(จังหวัดอุดรธานี)

ที่ โครงการ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมส าคัญของโครงการ แหล่งงบประมาณ หน่วยด าเนินการ



 

 

 

สรุปแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ที่จงัหวัด  

ต้องการชี้เป้าให้กระทรวง/กรม ด าเนนิการและสอดคลอ้งกับทิศทาง 

การพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญแบบ จ.3.3 

 

 

 

 

 

 



งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม
1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยา่งยัง่ยนื 3 -              156,827,568     156,827,568   
2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม
3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค

5 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและ
แนวระเบียงเศรษฐกิจ

รวมทั้งสิ้น 3 0 156,827,568     156,827,568   

แบบ จ. 3.3

สรปุแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ที่จังหวดัต้องการชีเ้ปูาให้กระทรวง/กรม ด าเนินการและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอยา่งมีนัยส าคัญ
(จังหวดัอุดรธานี)

ที่  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ



งบด าเนินงาน งบลงทนุ รวม
1 การพัฒนาความพร้อมด้าน

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
บริหารจัดการน้้าใหเ๎พยีงพอตํอการพฒันา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยํางยัง่ยืน

ขยายเขตวางทอํปะปา สนับสนุนการ
ลงทนุตามแนวรถไฟรางคํูและรถไฟ
ความเร็วสูง ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

การประปาสํวนภมูิภาคเขต ๗ 
อุดรธานี

1 -             14,000,000       14,000,000       

2 การพัฒนาความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

บริหารจัดการน้้าใหเ๎พยีงพอตํอการพฒันา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยํางยัง่ยืน

กํอสร๎างระบบผลิตน้้าและโรงสูบน้้าแรงสูง
 จาก อ.กุมภวาปไีปยัง อ.กูแํก๎ว

การประปาสํวนภมูิภาคเขต ๗ 
อุดรธานี

1 -             76,678,193       76,678,193       

3 การพัฒนาความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

บริหารจัดการน้้าใหเ๎พยีงพอตํอการพฒันา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยํางยัง่ยืน

กํอสร๎างระบบจํายน้้า อ.สร๎างคอม การประปาสํวนภมูิภาคเขต ๗ 
อุดรธานี

1 -             66,149,375       66,149,375       

3 0 156,827,568     156,827,568     

ผลผลิต
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

แบบ จ. 3.3
ตารางสรุปรายโครงการตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ที่จังหวัด ต้องการชีเ้ปาูใหก้ระทรวง/กรม ด าเนินการและสอดคล้องกับทศิทางการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญ
(จังหวัดอุดรธานี)

ที่ โครงการ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมส าคัญของโครงการ
กระทรงและกรม

(ที่เสนอใหด้ าเนินโครงการ)
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