


สารบัญ 
 

     หน้า 
 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ก-ฉ 

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
  ๑.๑ ความเป็นมา                        ๑-๔ 
  ๑.๒ ลักษณะทางกายภาพ                                 ๕-๖ 
  ๑.๓ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร       ๗-๘ 
  ๑.๔ ข้อมูลเศรษฐกิจ                                ๙-๑๙ 
  ๑.๕ ลักษณะทางสังคม                ๒๐-๓๑ 
  ๑.๖ โครงสร้างพื้นฐาน                ๓๒-๓๗ 
  ๑.๗ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              ๓๘-๔๖ 
  ๑.๘ ข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญเชิงพ้ืนที่              ๔๗-๔๘ 
  ๑.๙ ข้อมูลสรุปผลการด าเนินการตามแผนฯที่ผ่านมา                                           ๔๙-๕๔ 
 
 ส่วนที่ ๒  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ       ๕๕-๕๖ 
  ๒.๑  ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น              ๕๗ 
  ๒.๒ ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ                                                               
   ๑) ด้านเศรษฐกิจ                                                                      ๕๘-๖๗ 
   ๒) ภาคอุตสาหกรรม                                                                     ๖๘-๖๙ 
   ๓) การค้า / การลงทุน                                                                 ๗๐-๗๒ 
   ๔) ด้านการท่องเที่ยว                                                                 ๗๓-๗๖ 
   ๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                         ๗๗-๗๘ 
   ๖) ด้านความมั่นคง                                                                   ๗๙-๘๑ 
    ๗)   ด้านสังคม         ๘๒-๘๔ 
    ๘)  การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทาง   ๘๕-๘๘ 
    การพัฒนาประเทศ ๔ มิติ โดยใช้ตัวชี้วัดระดับจังหวัด 
  ๒.๓ การวิเคราะห์  SWOT                                                                  ๘๙-๑๐๔ 
 
 ส่วนที่ ๓  สรุปข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด : วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม        ๑๐๕-๑๑๐ 
   และการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 ส่วนที่  ๔ แบบ จ.๑  จ.๑-๑ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)             ๑๑๑-๑๒๒ 
 
 
 
 
 



  

สารบัญ (ตอ่) 
 
  ภาคผนวก 
 
  ภาคผนวก ก   รายการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน 
             จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ 
     ภาคผนวก ข   สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
     ภาคผนวก ค  จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัด 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
    สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ           
(อ.ก.น.จ.) ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔ ) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔ ) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยก าหนดให้จังหวัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ภายในวันที่                            
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙                 
ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย  
    จังหวัดอุดรธานีได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี                          
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และจัดท าแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณา
การศึกษาและจัดท าข้อมูลสภาพปัญหาพ้ืนที่ เป้าหมายและศักยภาพการพัฒนาของจังหวัด การก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กรอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาตลอดจนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ    
การพัฒนาจังหวัดในยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในจังหวัด ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคง รวมทั้งกลั่นกรอง ตรวจสอบ และบูรณาการแผนงาน/โครงการและ
งบประมาณของส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนในพ้ืนที่ เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนของแผนงาน/โครงการและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาเป็นรูปธรรม สามารถ
ตอบสนองความต้องการของคนในพ้ืนที่ ประกอบด้วย       
    ๑. คณะอนุกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)                      
มีนายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และหัวหน้าส านักงานจังหวัด เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ 
    ๒. คณะท างานจัดท าข้อมูล ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปของจังหวัด และส่วนที่ ๒ สภาวการณ์และ
ศักยภาพของจังหวัดมี  นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และสถิติจังหวัด                                
เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
    ๓. คณะท างานจัดท าข้อมูลส่วนที่ ๓ ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและส่วนที่ ๔ รายละเอียด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ บัญชีชุดโครงการ มีนายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
และหัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นคณะท างานและเลขานุการ 
    ๔. คณะท างานจัดท าบัญชีชุดโครงการและกลั่นกรองโครงการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ า                  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ๕) คณะท างานจัดท าบัญชีชุดโครงการและกลั่นกรองโครงการด้าน  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  มีนายสิธิชัย  จินดาหลวง                                   
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และเกษตรและสหกรณ์หวัดอุดรธานีเป็นคณะท างานและเลขานุการ 
    ๖) คณะท างานจัดท าบัญชีชุดโครงการและกลั่นกรองโครงการด้านการพัฒนาศักยภาพการค้าการ
ลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน มีนายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน                     
และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีเป็นคณะท างานและเลขานุการ 
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    ๗) คณะท างานจัดท าบัญชีชุดโครงการและกลั่นกรองโครงการด้าน การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็ ง  ให้ สั งคม  มีความพร้ อมรับการ เปลี่ ยนแปลงทาง เศรษฐกิ จ  สั งคม และวัฒนธรรม                                               
มีนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                        
จังหวัดอุดรธานีเป็นคณะท างานและเลขานุการ 
    ๘) คณะท างานจัดท าบัญชีชุดโครงการและกลั่นกรองโครงการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว              
เชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  มีนายสิธิชัย  จินดาหลวง                              
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีเป็นคณะท างานและเลขานุการ 
    ๙) คณะท างานจัดท าบัญชีชุดโครงการและกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีนายสมหวัง  พ่วงบางโพ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน                             
และ ผู้อ านวยการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีเป็นคณะท างานและเลขานุการ 
    ๑๐) คณะท างานจัดท าบัญชีชุดโครงการและกลั่นกรองโครงการด้าน การเสริมสร้างความมั่นคง ความ
ปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ มีนายสมหวัง  พ่วงบางโพ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน และ ปลัดจังหวัดอุดรธานีเป็นคณะท างานและเลขานุการ 
    ส าหรับการประชุมเพ่ือให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)                            
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จังหวัดอุดรธานีได้มี ดังนี้ 
    ครั้งที่  ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ๔ ปี                           
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่                     
๑๑  กรกรฎาคม ๒๕๕๙ เพ่ือมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ/หน่วยงานด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
    ครั้งที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาทบทวนข้อมูลและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะอนุกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ๔ ปี                             
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คณะท างาน
รับผิดชอบการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ผู้แทนภาคเอกชน โดยด าเนินงานตามกรอบแนวทางที่                            
ก.น.จ.ก าหนด  
 
   ส่วนที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
   ๑.๑ ความเป็นมา  
   ๑.๒ ลักษณะทางกายภาพ 
   ๑.๓ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
   ๑.๔ ข้อมูลเศรษฐกิจ 
   ๑.๕ ลักษณะทางสังคม 
   ๑.๖ โครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑.๗ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๑.๘ ข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญเชิงพื้นที่ 
   ๑.๙ ข้อมูลสรุปผลการด าเนินการตามแผนฯที่ผ่านมา 
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   ส่วนที่ ๒  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
   ๒.๑  ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
   ๒.๒   ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ 
    ๑) ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒) ด้านเกษตร 
    ๓) ด้านอุตสาหกรรม 
    ๔) ด้านการท่องเที่ยว 
    ๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๖) ด้านความมั่นคง 
   ๒.๓ การวิเคราะห์  SWOT  
   ส่วนที่ ๓  สรุปข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด : วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม  
       และการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ส่วนที่  ๔ แบบ จ.๑   
 
    ครั้งที่ ๓ ประชุมกลั่นกรองยกร่างแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เมื่อวันที่ 
๑-๒ กันยายน ๒๕๕๙ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ 
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ได้น าเอา
นโยบายของรัฐบาล แนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) รวมทั้งได้น าร่างแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวเสนอที่ประชุมทุกภาคส่วนระดับจังหวัดเพ่ือ
ปรึกษาหารือและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ ก าหนด                      
และสุดท้ายได้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุดรธานี (ก.บ.จ.อด.) เมื่อ
วันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ โดยมีสาระส าคัญของทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี                             
(พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๐) มาเป็นแนวทางยกร่างแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
    ครั้งที่ ๔ น าผลการประชุมกลั่นกรองยกร่างแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เมื่อวันที่  ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๙ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ๔ ปี                             
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)เม่ือวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นใน
พ้ืนที ่
    ครั้งที่ ๕ ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อ                       
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อ าเภอ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นในพ้ืนที่ 
    ครั้งที่ ๖ คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุดรธานี ได้มีมติในการ
ประชุม ครั้งที่  ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๙ ให้ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ๔ ปี                    
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ให้มีความสอดคล้องครอบคลุมอีกครั้งหนึ่ง 



 
ง 

    ครั้งที่ ๗ คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุดรธานี ได้มีมติในการ
ประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ๔ ปี                   
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
 
วิสัยทัศน์ : “เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงภายในปี ๒๕๘๐” 
พันธกิจ :  ๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
    ๒.๒ ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมสู่เมืองแห่งความสะอาด 
    ๒.๓ พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ค่านิยม : UDON TEAM  ค าอธิบาย 
     U : Unity : มีเอกภาค   

    D : Development : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     O : Open mind : เปิดใจให้บริการ  
     N : Network : สานเครือข่ายการมีส่วนรวมของประชาชน 
     T : Transparency : มีความโปร่งใส  
     E : Excellence : เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
     A : Accountability : มีความรับผิดชอบ  
     M : Morality : มีศีลธรรม 
 
เป้าประสงค์รวม : เพ่ือสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP จังหวัด เฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลัง ต่อปี 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๕  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย 
     เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ : เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุน 
ตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP จังหวัด เฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลังต่อปี 
ค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละ ๕ 
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมอุตสาหกรรมและแรงงาน  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาแผนการตลาดด้านการลงทุนเพ่ือให้แข่งขันได้ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพ่ือรองรับ 
      การค้า การลงทุน และการบริการ  
  กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ 
 
 
 



 
จ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร 
     ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ : เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้พ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตร ต่อ 
          ค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรย้อนหลัง ๕ ป ี
ค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละ ๓ 
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ขยายผลการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการผลิต การแปรรูป และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับ 
      ความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๕ เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรให้กับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับ 
     การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์: เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้  
             มีการศึกษามีสุขภาพที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละของดัชนีชี้วัดความสุขต่อปี:  
ค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละ ๘๕ 
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคมคนอุดรธานี 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์: เพ่ือให้จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และเติบโต 
            อย่างมีมีดุลยภาพ  ตอบสนองการท่องเที่ยวทุกรูปแบบอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ :  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายได้การท่องเที่ยวต่อปี 
ค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละ ๖ 
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวโดยไม่ก่อให้เกิด 
        ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  ๒ พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์  ผลิตภัณฑ์  และบริการด้านการท่องเที่ยวมุ่งสู่ MICE City 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วิถีไทย 
 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสจากการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ 
       พฤติกรรมที่หลากหลาย 



 
ฉ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ : เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อม 
             ที่ดีให้กับประชาชน 
ตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์  

 ๑) ร้อยละของพ้ืนที่ป่าที่เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยต่อปี 
 ๒) จ านวนบ่อขยะท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมขึ้น ๑๕ แห่งต่อปี 

ค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. ร้อยละ ๑ 
๒. ๑๕ แห่ง 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์   
 กลยุทธ์ที่ ๑ ปกป้อง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษแบบมีส่วนร่วม 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ : เพ่ือให้ประเทศชาติมีความม่ันคง และประชาชนมีความปลอดภัยใน 
             ชีวิตและทรัพย์สิน 
ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาญา ๑ กลุ่ม 
ค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละ๕ 
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
 กลยุทธ์ที่ ๒ รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 



 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจงัหวัด 

 



ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

 
 
๑. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด 
 ๑.๑ ความเป็นมา 
  ๑.๑.๑ อุดรธานี เมืองนี้มีต านาน 
         แม้ประวัติการก่อตั้ งเมืองอุดรธานี จะปรากฏเป็นบันทึกไว้ในช่วยรัชกาลที่  ๕ แห่ง                      
กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ทรงย้ายกองบัญชาการ
มณฑลลาวพวนจากหนองคายในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ จากเหตุ “กรณีพิพาท ร.ศ. ๑๑๒ ” มายังบ้านเดื่อหมากแข้ง 
และสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้น ณ ที่แห่งนี้ แต่จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบในพ้ืนที่เขตจังหวัดอุดรธานี 
ท าให้ทราบว่าบนผืนแผ่นดินเมืองอุดรธานีแห่งนี้  เคยมีชุมชนตั้งถิ่นฐานอาศัยตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ในช่วงราว ๕,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา  ไม่ว่าจะเป็นเขตอ าเภอบ้านผือ และเขตอ าเภอหนองหาน (ในปัจจุบัน) รวมไป
ถึงหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึก ใบเสมา ตลอดจนเอกสารบันทึกทางประวัติศาสตร์และพงศวดารที่เชื่อมโยง
ให้เห็นถึงความส าคัญของชุมชนบนผืนแผ่นดินเมืองอุดรฯหลายแห่งในอดีต  ซึ่งมีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์
ความเป็นชาติไทยตั้งแต่สมัยทวารวดี สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา จวบจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

  ๑.๑.๒ อุดรธานี ก่อนยุคประวัติศาสตร์ 
         หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีทั้ง  
ซากโครงกระดูก และโบราณวัตถุ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้น อันเป็น
เอกลักษณ์ของบ้านเชียงและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเครื่องปั้นดินเผา
เขียนลายเส้น ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก และจากการศึกษาสืบค้นทางโบราณคดี ท าให้ทราบว่า บริเวณพ้ืนที่
บริเวณบ้านเชียง เคยมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงราว ๕๐๐๐ - ๗๐๐๐ 
ปีที่ผ่านมา และเป็นชุมชนที่เคยมีอารยธรรมความเจริญในระดับสูง การศึกษาโบราณวัตถุที่พบในต าบลบ้าน
เชียง เริ่มต้นจาก การที่นักศึกษาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ชาวอเมริกัน ชื่อ มิสเตอร์สตีเฟน ยัง 
(Stephen Young) เดินทางมาศึกษาสภาพสังคมชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในปี 
พ.ศ. ๒๕๐๙ และได้เลือกเอาบ้านเชียงเป็นพ้ืนที่ท าการศึกษาวิจัย ขณะเก็บข้อมูลที่บ้านเชียง ได้พบเศษ
ภาชนะดินเผาเขียนสีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตามผิวดินในหมู่บ้าน จึงได้เก็บเศษภาชนะเหล่านั้นไปให้
ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี ผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ กองโบราณคดี กรมศิลปากร ท าการ
วิเคราะห์ และได้ลงความเห็นว่า เป็นเศษภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่และยุคโลหะ ปี
ต่อมา (พ.ศ. ๒๕๑๐) กองโบราณคดี กรมศิลปากร จึงได้ด าเนินการขุดค้นโบราณวัตถุที่บ้านเชียงอย่างจริงจัง 
กระทั่งน าไปสู่การได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก” ในอันดับที่ ๓๕๙ ตามมติคณะกรรมการมรดกโลก 
องค์การว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
เป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรกของโลกท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
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  ๑.๑.๓ อุดรธานี ยุคประวัติศาสตร์ 
         หลังจากยุคความเจริญที่บ้านเชียงและอ าเภอบ้านผือแล้ว พ้ืนที่ในเขตจังหวัดอุดรธานี              
ยังคงเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สืบต่อมากระทั่งถึงสมัยประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยทวารวดี               
(พ.ศ.๑๒๐๐-๑๖๐๐) สมัยลพบุรี (พ.ศ.๑๒๐๐-๑๘๐๐) และสมัยสุโขทัย (พ.ศ.๑๘๐๐-๒๐๐๐) โดยมีหลักฐาน
ที่ขุดค้นพบ คือ ใบเสมาสมัยทวารวดี ลพบุรี และภาพเขียนปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพังบริเวณเทือกเขา              
ภูพานใกล้วัดพระพุทธบาทบัวบก อ าเภอบ้านผือ  ซึ่งซากโบราณสถานหรือโบราณวัตถุที่เป็นหลักฐาน                  
ทางพุทธศาสนาที่ค้นพบ สะท้อนให้เห็นว่าดินแดนที่ราบสูงแห่งนี้ ได้มีการแพร่เข้ามาของวัฒนธรรมอินเดีย              
โดยสันนิษฐานว่าเส้นทางวัฒนธรรมอินเดียนั้นแพร่มาทางแอ่งโคราช แล้วเผยแพร่ต่อมาสู่บริเวณลุ่มแม่น้ าโขง  

    ๑.๑.๔ อุดรธานี สมัยกรุงศรีอยุธยา 
        สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  พ้ืนที่บริเวณที่เป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันได้ปรากฏ               
อยู่ในประวัติศาสตร์ จากบันทึกในราวปีจอ พ.ศ. ๒๑๑๗ เมื่อพระเจ้ากรุงหงสาวดี (บุเรงนอง) โดยทรงเกณฑ์
ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์)  โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชา และสมเด็จ                  
พระนเรศวรมหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่เมื่อกองทัพฝุายไทยยกทัพมาถึงเมืองหนองบัวล าภู ซึ่งเป็นเมือง  
หน้าด่านของเมืองเวียงจันทร์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระประชวรด้วยไข้ทรพิษ จึงได้ยกทัพกลับ             
มิได้รบพุ่งกับเวียงจันทร์  เมืองหนองบัวล าภูนี้สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองที่ มีความเจริญมาตั้ งแต่                            
สมัยขอมเรืองอ านาจ และหนองบัวล าภูก็เคยเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีก่อนหน้าจะแยกมาเป็นจังหวัด
หนองบัวล าภูในปัจจุบัน  

  ๑.๑.๕ อุดรธานี สมัยต้นรัตนโกสินทร์ 
       เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์            
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ พระองค์ทรงท านุบ ารุงบ้านเมืองให้มีความเจริญมาโดยตลอด ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ได้              
มีการตั้งเมืองอุดรธานีขึ้น ดังนั้นจึงไม่มีชื่อเมืองอุดรธานีปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์และพงศาวดารในช่วงเวลา
นั้น  จนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้ปรากฏชื่อเมืองหนองบัวล าภู              
ขึ้นในบันทึกประวัติศาสตร์ โดยในระหว่าง พ.ศ. ๒๓๖๙ - ๒๓๗๑ ได้เกิดกบฏเจ้านุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดเมือง
นครราชสีมา และพ่ายแพ้ชาวนครราชสีมาซึ่งมีผู้น าคือ คุณหญิงโมหรือเท้าสุรนารี กองทัพเจ้าอนุวงศ์               
จึงได้ถอยทัพมาตั้งรับอยู่ที่ เมืองหนองบัวล าภู และต่อสู้กับกองทัพไทยและชาวเมืองหนองบัวล าภู                  
จนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป  ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในระยะเวลานั้น 
นับเป็นเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทย (ในขณะนั้น
เรียกว่า“ประเทศสยาม”) ได้มีการติดต่อกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศทางตะวันตกมากขึ้น                     
กว่าแต่ก่อน ท าให้วัฒนธรรม อารยธรรม ความเจริญต่าง ๆ จากต่างประเทศหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศสยาม             
ในระยะเวลานั้นเป็นช่วงเวลาของการแสวงหาเมืองขึ้นตามลัทธิจักรวรรดินิยมชองชาติตะวันตกที่ส าคัญ               
๒ ประเทศ คืออังกฤษและฝรั่งเศส ที่พยายามจะผนวกดินแดนบริเวณแหลมอินโดจีนให้เป็นอาณานิคมของตน 
รวมทั้งพยายามที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากสยามประเทศ ซึ่งเวลานั้น ดินแดนลาวที่เรียกว่าล้านช้าง                         
เขตสิบสองจุไท หัวพันทั้งห้าทั้งหก เป็นเมืองขึ้นอยู่กับประเทศสยาม  ช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ ๔ ระหว่าง             
พ.ศ. ๒๓๙๑ - ๒๓๙๕ พวกฮ่อหรือจีนกบฏที่เรียกว่า กบฏไต้เผง ถูกตีไล่จากผืนแผ่นดินใหญ่จึงมาอาศัย               
อยู่ตามชายแดนไทย ลาว และญวน เที่ยวปล้นสะดม ก่อความไม่สงบและก าเริบเสิบสานมากขึ้น จนถึงขั้น   ยึดเมืองลาวกาย 
เมืองพวน เมืองเชียงขวาง และยกมาตีเมืองหลวงพระบาง เวียงจันทน์ และหนองคาย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๑๑ 
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      ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) ประเทศฝรั่งเศสได้ส่ง ม.ปาวี ทูตฝรั่งเศส ส ารวจดินแดน                 
ล่าอาณานิคมมาส ารวจพ้ืนที่ดินแดนแถบอินโดจีนที่ยึดครอง คณะของ ม.ปาวี เดินส ารวจและปักธงมาเรื่อยๆ 
จนล้ าเข้ามาในพระราชอาณาเขตแผ่นดินสยาม ในขณะนั้นพันเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นประจักษ์
ศิลปาคม (พระยศในขณะนั้น) ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ในมณฑลลาวพวน ซึ่งตั้งกองก าลังทหารอยู่               
ณ เมืองหนองคาย ได้รับสั่งให้พระยอดเมืองขวาง เจ้าเมืองค ามวน-ค าเกิด ออกไปสอดส่องดูแลตรวจตราพ้ืนที่ 
ในพระราชอาณาเขต เพ่ือมิให้ฝรั่งเศสรุกล้ าเข้ามาในดินแดนของสยามประเทศ ฝรั่งเศสต้องการครอบครอง
พ้ืนที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขง โดยส่งเรือรบยิงเข้าใส่ปูอมพระจุลฯ และประกาศปิดอ่าวไทยบีบให้ประเทศไทย
มอบพื้นท่ีให้ ร.ศ.๑๑๒ ประเทศไทยยอมเสียพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงให้ประเทศฝรั่งเศส   
        หนังสือสัญญากรุงสยามกับฝรั่งเศส วันที่ ๓ ตุลาคม ร.ศ.๑๑๒ ฉบับนี้และสัญญาน้อยผนวกท้าย
เกี่ยวกับการถอนทหาร ที่ฝุายไทยจ าต้องยอมท ากับฝรั่งเศสฉบับนี้  เป็นเหตุให้พระเจ้าน้องยาเธอ                     
กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวพวน จ าต้องย้ายกองบัญชาการมณฑลลาวพวน             
ออกจากเมืองหนองคาย พระองค์ได้เคลื่อนย้ายกองทัพพร้อมข้าราชบริพารออกจากเมืองหนองคายลงมาที่
บริเวณใกล้ล าน้ าซวย (หรือล าน้ าสวยในปัจจุบัน ค าว่า“ซวย” เป็นชื่อปลาชนิดหนึ่ง ) เพ่ือดูแลอธิปไตย              
ของชาติไทย  ที่ตั้งห่างจากเมืองหนองคายประมาณ ๒๐ กิโลเมตร เมื่อทรงตรวจตราภูมิประเทศแถบนี้              
อย่างถี่ถ้วนแล้ว เห็นว่าพ้ืนที่บริเวณนี้ที่ลุ่มมาก ไข้ปุาก็ชุกชุม ไม่เหมาะแก่การก่อสร้างแปลงเมือง พระองค์ทรง
เคลื่อนกองก าลังทหารและข้าราชบริพารลงมาทางใต้ จนถึงชุมชนบ้านเดื่อหมากแข้ง ได้ทรงตรวจภูมิประเทศ 
ทรงเห็นว่าเหมาะสมยิ่งนัก มีห้วยหนองคลองบึงมากมาย บริเวณใจกลางบ้านเดื่อหมากแข้งยังมีล าห้วย                
หมากแข้งไหลผ่าน และเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ไกลจากเมืองหนองคายมากนัก หากเกิดสงครามก็สามารถยกทัพขึ้นไป
ทัน พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัย “สร้างแปงเมือง” ขึ้นที่  “บ้านเดื่อหมากแข้ง” และทรงวางรากฐาน             
การพัฒนาเมืองไว้เป็นอย่างดี แล้วพระองค์จึงได้นิวัตกลับกรุงเทพฯ ตามค าสั่งของพระบาทสมเด็จ                  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
       ยิ่งผ่านวันเวลาบ้านหมากแข้งก็ยิ่งขยายตัวใหญ่ขึ้น  มีชุมชนและคนจากต่างถิ่นมาอาศัยอยู่ 
มากขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดระเบียบการบริหารราชการใหม่ 
โดยมีการจัดแบ่งส่วนการปกครอง เป็นบริเวรเมือง และอ าเภอ ในการนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า                 
ให้มีหนังสือท้องตราประกาศยกบ้านหมากแข้ง เป็น “เมืองอุดรธานี” ซึ่งเมืองอุดรธานี จึงมีปรากฏ                  
ในครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย มีความหมายว่า เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศอุดร ซึ่งชื่อ 
“อุดรธานี”  นี้ เป็นนามที่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย สมัยนั้นทรงตั้งขึ้น 
ในการจัดระเบียบการปกครอบบ้านเมือง ในครั้งนั้น ทรงยกเลิกต าแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ และทรงโปรด
เกล้าให้พระยาศรีสุรยราชวรนุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ซึ่งถือเป็นสมุหเทศาภิบาล
คนแรกของจังหวัดอุดรธานี  
(ที่มา : หนังสือ ๑๒๑ ปีจังหวัดอุดรธานี) 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๔ 
 

 
 
  ๑.๑.๖ สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดอุดรธานี 
 
        ๑) ตราประจ าจังหวัด เป็นรูปท้าวเวสสุวัณหรือท้าวกุเวร เป็นพญายักษ์            
ถือกระบองซึ่งเป็นท้าวโลกบาล ผู้คุ้มครองรักษาโลกประจ าอยู่ทิศเหนือหรือทิศอุดร             
จังหวัดอุดรธานีจึงได้ใช้รูปท้าวเวสสุวัณเป็นตราประจ าจังหวัด โดยกรมศิลปากร                    
เป็นผู้ออกแบบเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๓ 
      ๒) ธงประจ าจังหวัด เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแสด มีรูปท้าวเวสสุวัณ                  
ซึ่งเป็นดวงตราประจ าจังหวัดอยู่กลางผืนธง 
      ๓) ดอกไม้ประจ าจังหวัด คือ ต้นทองกวาวหรือต้นจาน เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ
สูง ๘ - ๑๕ เมตรดอกใหญ่รูปดอกถ่ัว สีแสด จะออกดอกในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 

     ๔) ต้นไม้ประจ าจังหวัด คือ ต้นรังหรือต้นฮัง เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง ๑๕-
๒๐ เมตร ใบรูปไข่ ดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกดอกในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน 
      ๕) ค าขวัญจังหวัด “กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมมะ 
อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่-ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 



หน้า ๕ 
 

 
๑.๒ ลักษณะทางกายภาพ 
  
  ๑.๒.๑ ที่ตั้ง/ขนาดพื้นที่   
         จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่บนที่ราบสูงของประเทศ หรือที่เรียกว่าอีสานเหนือ เป็นดินแดนที่มี
อารยะธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๗ องศา ๑๓ ลิปดาเหนือ                   
ถึง ๑๘ องศา ๑๐ ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ ๑๐๒ องศา ๐๐ ลิปดา ตะวันออก ถึง ๑๐๓ องศา             
๓๐ ลิปดา ตะวันออก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานคร                   
๕๖๔ กิโลเมตรจังหวัดอุดรธานีมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๑,๗๓๐.๓๐๓ ตร.กม. หรือประมาณ ๗.๓๖๒ ล้านไร่                
เป็นจังหวัดที่มี พ้ืนที่ มากเป็นอันดับ ๔ ใน ๒๐ จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัด
นครราชสีมา อุบลราชธานี และชัยภูมิ และเป็นล าดับ ๑๑ ของประเทศ (คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๙ ของพ้ืนที่
ประเทศ) จังหวัดอุดรธานี  มีอาณาเขตติดกับจังหวัดอ่ืนๆ ดังนี้ 
     ทิศเหนือ    ติดกับ   จังหวัดหนองคาย 
     ทิศตะวันออก  ติดกับ   จังหวัดสกลนครและจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     ทิศใต้     ติดกับ  จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ 
      ทิศตะวันตก   ติดกับ   จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวล าภ ู
 

  ๑.๒.๒ สภาพภูมิประเทศ   
       สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุดรธานี  มีลักษณะคล้ายผีเสื้อตัวใหญ่กระพือปีกบิน ลักษณะ
ภูมิประเทศทั่วไปประกอบไปด้วยภูเขา ที่สูง ที่ราบลุ่ม และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น แบ่งออกได้ ๒ บริเวณ คือ  
       ๑) บริเวณที่สูงทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขา 
บางส่วนเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นหรือลอนลึก มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ ๒๐๐ เมตร สภาพ               
ภูมิประเทศลักษณะนี้ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอ าเภอน้ าโสม อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอโนนสะอาด อ าเภอ              
ศรีธาตุ อ าเภอวังสามหมอ และด้านตะวันตกของอ าเภอกุดจับ และอ าเภอบ้านผือ มีเทือกเขาสูงสลับเนินเตี้ย 
บางส่วนเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นสลับพ้ืนที่นา มีที่ราบลุ่ม อยู่บริเวณริมแม่น้ า เช่น ล าน้ าโมง ล าปาว เป็นต้น  
       ๒) บริเวณพื้นที่ลูกคลื่นทางตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก สภาพภูมิประเทศ             
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีที่ดอนสลับที่นา บางส่วนเป็นเนินเขาเตี้ยๆ มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 
ปานกลางเฉลี่ยน้อยกว่า ๒๐๐ เมตร สภาพภูมิประเทศนี้ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอบ้านผือ อ าเภอเมือง อ าเภอ 
กุมภวาปี อ าเภอหนองแสง อ าเภอไชยวาน อ าเภอเพ็ญ อ าเภอทุ่งฝน อ าเภอสร้างคอม อ าเภอบ้านดุง                
มีที่ราบลุ่มเป็นบริเวณใหญ่ในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอกุมภวาปี ซึ่งเป็นต้นก าเนิดล าน้ าปาว พ้ืนที่ลูกคลื่น
ดังกล่าวจะมีพ้ืนที่สูง ซึ่งเป็นปุาสงวนเดิมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทาง อ าเภอบ้านดุง นอกจากนี้                    
ยังมีพ้ืนที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ าต่าง ๆ เช่น ห้วยน้ าสวย ห้วยหลวง ล าน้ าเพ็ญ ห้วยดาน ห้วยไพจานใหญ่             
และแม่น้ าสงคราม  
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9


หน้า ๖ 
 

  ๑.๒.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
      ๑) ฤดูกาล  มี ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนกันยายน             
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึง
ปลายเดือนพฤษภาคม   
     ๒) อุณหภูมิ ปี ๒๕๕๘ เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน วัดได้ ๔๑.๙ องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย วัดได้ ๓๗.๒๗  เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดคือเดือนมกราคม วัดได้ ๙.๘ องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย ๑๙.๒๘  องศาเซลเซียส  
      ๓) ร้อยละของความชื้นสัมพัทธ์ ปี ๒๕๕๘  เดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดคือเดือนกันยายน
วัดได้ ร้อยละ ๘๒   เดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุดคือเดือนเมษายนวัดได้ ร้อยละ ๕๙ ส่วนความชื้นสัมพัทธ์
สูงสุดเฉลี่ย วัดได้ ร้อยละ ๗๐.๗๕ 
      ๔) ปริมาณน้ าฝน  อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยทั้งปี วัดได้ ๑๐๐.๙๓ มิลลิเมตร  
เดือนที่มีปริมาณน้ าฝนมากที่สุดคือเดือนกรกฎาคม วัดได้  ๒๖๓.๑ มิลลิเมตร ซึ่งมีจ านวนวันที่ฝนตกมากที่สุด
วัดได้ ๒๑ วัน เดือนที่มีปริมาณน้ าฝนน้อยที่สุดคือเดือนธันวาคม พบว่าฝนไม่ตกเลยแม้แต่วันเดียว ส าหรับ
จ านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยต่อเดือนวัดได้ ๑๐ วัน  
 

เดือน 
อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) ร้อยละของ 

ความชื้นสัมพัทธ ์
ปริมาณน้ าฝน 
(มิลลิเมตร) 

จ านวนวันที่ฝนตก 
(วัน) สูงสุด ต่ าสุด 

เฉลี่ย ๓๗.๒๗ ๑๙.๒๘ ๗๐.๗๕ ๑๐๐.๙๓ ๑๐ 
มกราคม ๓๔.๒ ๙.๘ ๖๒ ๒.๔ ๒ 
กุมภาพันธ ์ ๓๗.๖ ๑๕.๐ ๖๖ ๔๗.๖ ๕ 
มีนาคม ๓๘.๕ ๒๑.๓ ๖๖ ๓๙.๒ ๔ 
เมษายน ๔๑.๙ ๑๕.๗ ๕๙ ๑๑๙.๖ ๑๐ 
พฤษภาคม ๓๙.๒ ๒๓.๕ ๗๐ ๙๕.๗ ๑๓ 
มิถุนายน ๓๙.๒ ๒๓.๖ ๗๐ ๖๒.๒ ๑๓ 
กรกฎาคม ๓๙.๘ ๒๓.๐ ๗๖ ๒๖๓.๑ ๒๑ 
สิงหาคม ๓๖.๕ ๒๓.๕ ๘๐ ๑๖๓.๓ ๑๙ 
กันยายน ๓๕.๒ ๒๒.๙ ๘๒ ๒๓๗.๘ ๒๐ 
ตุลาคม ๓๔.๕ ๑๙.๕ ๗๘ ๑๗๒.๙ ๘ 
พฤศจิกายน ๓๕.๓ ๑๙.๐ ๗๒ ๗.๔ ๓ 
ธันวาคม ๓๕.๓ ๑๔.๕ ๖๘ ๐.๐ ๐ 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาอดุรธานี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๗ 
 

๑.๓  ข้อมูลการปกครอง/ข้อมูลประชากร 
    ๑.๓.๑ การปกครอง  
          จังหวัดอุดรธานี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒๐ อ าเภอ ๑๕๖ ต าบล ๑,๘๘๐ หมู่บ้าน 
เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น มี ๑๘๑ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร             
๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๓ แห่ง เทศบาลต าบล ๖๗ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๑๐๙ แห่ง  
         เมื่อจ าแนกรายอ าเภอ พบว่า อ าเภอเมืองอุดรธานี มีพ้ืนที่มากที่สุดเท่ากับ ๑,๐๙๔.๖๙๐ 
ตร.กม. และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม มีพ้ืนที่น้อยที่สุดเท่ากับ ๑๔๕.๐๙๓ ตร.กม. ส าหรับอ าเภอที่อยู่ห่างไกล
จากจังหวัดมากที่สุด คือ อ าเภอนายูง ๑๓๐ กม. และอ าเภอที่อยู่ใกล้มากท่ีสุด คือ อ าเภอกุดจับ ๒๒ กม. 
 

อ าเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

ระยะทางจาก
อ าเภอถึง

จังหวัด (กม.) 

เขตการปกครอง 
เทศบา
ลนคร 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต าบล 

อบต. ต าบล หมู่บ้าน 

จงัหวัดอุดรธาน ี ๑๑,๗๓๐.๓๐๓ - ๑ ๓ ๖๗ ๑๐๙ ๑๕๖ ๑,๘๘๐ 
เมอืงอุดรธานี ๑,๐๙๔.๖๙๐ - ๑ ๒ ๗ ๑๕ ๒๑ ๒๔๙ 
กุดจับ ๗๘๕.๐๐๐ ๒๒ - - ๗ ๔ ๗ ๙๐ 
หนองวัวซอ ๗๐๒.๙๕๕ ๓๙ - - ๖ ๓ ๘ ๗๘ 
กุมภวาป ี ๖๗๒.๓๒๐ ๔๓ - - ๙ ๖ ๑๓ ๑๗๔ 
โนนสะอาด ๔๒๔.๙๑๓ ๕๓ - - ๒ ๕ ๖ ๖๖ 
หนองหาน ๗๐๘.๑๑๘ ๓๕ - - ๖ ๙ ๑๒ ๑๖๑ 
ทุ่งฝน ๒๒๗.๙๐๐ ๖๕ - - ๒ ๓ ๔ ๓๗ 
ไชยวาน ๓๒๖.๑๕๔ ๖๐ - - ๓ ๒ ๔ ๕๑ 
ศรีธาตุ ๕๑๒.๕๒๙ ๗๒ - - ๔ ๔ ๗ ๘๖ 
วังสามหมอ ๗๒๗.๒๖๕ ๙๖ - - ๕ ๒ ๖ ๗๒ 
บ้านดุง ๙๒๓.๗๖๘ ๘๕ - ๑ - ๑๒ ๑๓ ๑๕๙ 
บ้านผือ ๙๙๑.๒๑๖ ๕๔ - - ๓ ๑๑ ๑๓ ๑๖๐ 
น้ าโสม ๗๔๒.๑๒๙ ๙๕ - - ๒ ๗ ๗ ๘๔ 
เพ็ญ ๙๐๘.๐๘๙ ๔๓ - - ๒ ๑๐ ๑๑ ๑๖๕ 
สร้างคอม ๒๘๗.๑๗๙ ๖๘ - - ๓ ๓ ๖ ๕๓ 
หนองแสง ๖๕๙.๔๐๐ ๓๘ - - ๒ ๓ ๔ ๓๘ 
นายูง ๕๒๔.๐๐๐ ๑๓๐ - - ๒ ๒ ๔ ๔๒ 
พิบูลย์รักษ ์ ๑๘๖.๓๗๕ ๔๒ - - - ๓ ๓ ๓๗ 
กู่แกว้ ๑๘๑.๒๑๐ ๖๕ - - ๒ ๒ ๔ ๓๗ 
ประจักษ์ฯ ๑๔๕.๐๙๓ ๒๘ - - - ๓ ๓ ๔๑ 
ที่มา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดอุดรธานี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๘ 
 

  ๑.๓.๒ ข้อมูลประชากร 
       ปี ๒๕๕๘ จ านวนประชากรมีจ านวนทั้งสิ้น ๑,๕๗๕,๑๕๒ คน เป็นเพศชายจ านวน 
๗๘๕,๐๔๑  คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๘ เป็นเพศหญิง จ านวน๗๙๐,๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒ มีการการ
กระจายตัว ตามอ าเภอต่าง ๆ  อ าเภอที่มีประชากรมากท่ีสุด คืออ าเภอเมืองอุดรธานี ๔๐๘,๔๔๙ คน  คิดเป็น
ร้อยละ ๒๕.๙อ าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดคืออ าเภอกู่แก้ว ๒๒,๐๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔  ความ
หนาแน่น ของประชากรเท่ากับ ๑๓๔.๒๘ คนต่อ ตร.กม. อ าเภอที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ อ าเภอเมือง
อุดรธานี ๓๗๓.๑๒ คนต่อ ตร.กม. อ าเภอที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุด คือ อ าเภอนายูง ๔๑.๒๙ คนต่อ ตร.กม.   

อ าเภอ 
ประชากร(คน) ความหนาแน่นของประชากร 

(คน : ๑ ตร.กม.) ทั้งสิ้น ชาย หญิง 
จังหวัดอุดรธานี ๑,๕๗๕,๑๕๒ ๗๘๕,๐๔๑ ๗๙๐,๑๑๑ ๑๓๔.๒๘ 
เมืองอุดรธานี ๔๐๘,๔๔๙ ๑๙๙,๘๙๒ ๒๐๘,๕๕๗ ๓๗๓.๑๒ 
บ้านดุง ๖๕,๕๓๓ ๓๒,๘๖๓ ๓๒,๖๗๐ ๘๓.๔๘ 
กุมภวาปี ๖๓,๒๑๑ ๓๑,๕๓๕ ๓๑,๖๗๖ ๘๙.๙๒ 
หนองหาน ๑๒๔,๙๘๕ ๖๒,๑๘๓ ๖๒,๘๐๒ ๑๘๕.๙๐ 
เพ็ญ ๔๙,๙๕๒ ๒๔,๙๖๕ ๒๔,๙๘๗ ๑๑๗.๕๖ 
บ้านผือ ๑๑๗,๐๓๐ ๕๘,๕๙๒ ๕๘,๔๓๘ ๑๖๕.๒๗ 
กุดจับ ๓๒,๐๙๐ ๑๖,๐๗๗ ๑๖,๐๑๓ ๑๔๐.๘๑ 
หนองวัวซอ ๓๙,๓๐๒ ๑๙,๘๐๓ ๑๙,๔๙๙ ๑๒๐.๕๐ 
น้ าโสม ๔๘,๘๔๙ ๒๔,๖๐๔ ๒๔,๒๔๕ ๙๕.๓๑ 
วังสามหมอ ๕๘,๖๑๙ ๒๙,๖๗๗ ๒๘,๙๔๒ ๘๐.๖๐ 
โนนสะอาด ๑๒๕,๘๙๓ ๖๓,๐๘๗ ๖๒,๘๐๖ ๑๓๖.๒๘ 
ศรีธาตุ ๑๑๐,๑๐๒ ๕๕,๓๘๕ ๕๔,๗๑๗ ๑๑๑.๐๘ 
ไชยวาน ๕๙,๑๗๖ ๒๙,๗๙๓ ๒๙,๓๘๓ ๗๙.๗๔ 
ทุ่งฝน ๑๑๕,๑๗๐ ๕๗,๖๐๑ ๕๗,๕๖๙ ๑๒๖.๘๓ 
สร้างคอม ๒๘,๙๔๗ ๑๔,๕๕๐ ๑๔,๓๙๗ ๑๐๐.๘๐ 
นายูง ๒๗,๒๒๔ ๑๓,๗๒๓ ๑๓,๕๐๑ ๔๑.๒๙ 
หนองแสง ๒๘,๔๖๕ ๑๔,๔๒๘ ๑๔,๐๓๗ ๕๔.๓๒ 
ประจักษ์ฯ ๒๔,๗๙๙ ๑๒,๔๑๑ ๑๒,๓๘๘ ๑๓๓.๐๖ 
พิบูลย์รักษ์ ๒๒,๐๒๔ ๑๑,๑๔๓ ๑๐,๘๘๑ ๑๒๑.๕๔ 
กู่แก้ว ๒๕,๓๓๒ ๑๒,๗๒๙ ๑๒,๖๐๓ ๑๗๔.๕๙ 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๙ 
 

 
 
๑.๔  ข้อมูลเศรษฐกิจ 
 

๑.๔.๑ เศรษฐกิจภาพรวม 
      ๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี(GPP) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แบบ Top down มีมูลค่า 

๑๐๓,๐๕๙  ล้านบาท จัดอยู่ในล าดับที่ ๑ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑,ล าดับที่ ๔ 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี ตามล าดับ และล าดับ
ที่ ๒๕ ของประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๒) รายได้เฉลี่ยต่อประชากร  (GPP Per Capita) ปี พ.ศ.๒๕๕๗ มีมูลค่า ๘๑,๑๘๒ บาท/คน/

ปี  จัดอยู่ ในล าดับที่๑ของกลุ่มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑,ล าดับที่  ๓ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา ตามล าดับ (ซึ่งสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของภาคฯ 
ที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ ๗๑,๒๘๖ บาทต่อคนต่อปี) และล าดับที่ ๕๑ ของประเทศ 

      ๓)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี  (GPP) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ขยายตัวร้อยละ ๒.๙   
     ๔) โครงสร้างการผลิตหลักที่ส าคัญของจังหวัดอุดรธานี  ๕ อันดับแรก ได้แก่ 
 

อันดับ สาขาการผลิต มูลค่าเพ่ิม (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 
๑ สาขาเกษตรกรรม ๑๗,๘๐๕ ๑๗.๓ 
๒ สาขาอุตสาหกรรม ๑๖,๙๕๖ ๑๖.๕ 
๓ สาขาการศึกษา ๑๔,๕๔๐ ๑๔.๑ 
๔ สาขาการขายส่ง  ขายปลีก ๑๑,๙๗๐ ๑๑.๖ 
๕ สาขาตัวกลางทางการเงิน ๗,๘๓๕ ๗.๖ 
๖ สาขาอ่ืนๆ ๓๓,๙๕๓ ๓๒.๙ 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
        (โดยวิธีค านวณแบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures : CVMs)  
 
 
 
 
 



หน้า ๑๐ 
 

  ๑.๔.๒ ภาคการเกษตร 
         ๑) มูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัดภาคการเกษตร มีมูลค่า ๑๘,๕๔๕  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๕ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดอุดรธานี(GPP) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แบบ Top down อัตราการเปลี่ยนแปลง
ลดลงจากปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๑๑.๕๔  ซึ่งเป็นแนวโน้มลดลงเหมือนกับของภาคและของประเทศ ลดลง ร้อยละ 
๑๕.๒๘ และร้อยละ ๘.๖๐ ตามล าดับ 
 

ปี 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (ล้านบาท) อัตราการเปลี่ยนแปลง 
อุดรธาน ี ภาค ประเทศ อุดรธาน ี ภาค ประเทศ 

๒๕๕๗p ๑๘,๕๔๕ ๓๐๗,๙๑๐ ๑,๓๔๓,๕๐๔ -๑๑.๕๔ -๑๕.๒๘ -๘.๖๐ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 

     ๒) สถิติการใช้ที่ดินด้านการเกษตร  เนื้อที่ถือครองการเกษตรเท่ากับ ๓,๘๖๘,๐๐๓ ไร่ หรือ
ร้อยละ ๕๒.๗๖ ของเนื้อที่ทั้งหมด จ าแนกเป็นที่นา ๒,๔๐๔,๘๖๑ ไร่ หรือร้อยละ ๓๒.๘๐ ที่พืชไร่ ๗๕๔,๖๘๓ 
ไร่ หรือร้อยละ ๑๐.๒๙  ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น ๓๙๕,๔๘๙ ไร่ หรือร้อยละ ๕.๓๙ ที่สวนผักและไม้ดอก 
๒๒,๑๘๘ หรือร้อยละ ๐.๓๐ และเนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอ่ืนๆ ๒๙๐,๗๘๒ ไร่ หรือร้อยละ 
๓.๙๗ ส่วนเนื้อทีน่อกการเกษตร ๒,๖๙๓,๘๙๓ ไร่ หรือร้อยละ ๓๖.๗๔ ของเนื้อที่ทั้งหมด   
 

ประเภทเนื้อท่ี (ไร่) 
 สถิติการใช้ที่ดิน   

จ านวน  สัดส่วน 
เนื้อท่ีทั้งหมด ๗,๓๓๑,๔๓๙ ๑๐๐ 
เนื้อท่ีปุาไม ้ ๗๖๙,๕๔๓ ๑๐.๕๐ 
เนื้อท่ีถือครองทางการเกษตร ๓,๘๖๘,๐๐๓ ๕๒.๗๖ 
     ที่นา ๒,๔๐๔,๘๖๑ ๓๒.๘๐ 
     ที่พืชไร่ ๗๕๔,๖๘๓ ๑๐.๒๙ 
     ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น ๓๙๕,๔๘๙ ๕.๓๙ 
     ที่สวนผักและไม้ดอก ๒๒,๑๘๘ ๐.๓๐ 
     เนื้อท่ีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ ๒๙๐,๗๘๒ ๓.๙๗ 
เนื้อท่ีนอกการเกษตร ๒,๖๙๓,๘๙๓ ๓๖.๗๔ 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๑ 
 

    ๓)  ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร ปี ๒๕๕๗  พบว่า เนื้อที่ถือครองที่ดินทาง
การเกษตรเท่ากับ ๓,๘๖๘,๐๐๓ ไร่ จ าแนกเป็นเนื้อที่ของตนเอง ๒,๒๑๔,๖๓๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๒๖ 
ของเพ่ือที่ถือครองเพ่ือการเกษตร แบ่งเป็นของตนเอง ๒,๒๑๔,๖๓๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๑ จ านองของ
ผู้อ่ืน จ านวน ๘๕๐,๙๐๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ขายฝาก จ านวน ๑๓,๕๘๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๕  
ส าหรับเนื้อที่ของคนอ่ืน จ านนวน ๑,๖๕๓,๓๗๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๔ แบ่งเป็น เช่าผู้ อ่ืน จ านวน 
๔๗๘,๔๒๔ ไร่ หรือร้อยละ ๑๒.๓๗  รับจ านอง จ านวน ๑๕๒ ไร่ ได้ท าฟรี จ านวน ๑,๑๗๔,๗๙๕ ไร่ร้อยละ 
๓๐.๓๗  

ลักษณะการถอืครองทางการเกษตร 
ลักษณะการถอืครองที่ดินทางการเกษตร 

จ านวน สัดส่วน 
เนื้อที่ที่ถือครองเพื่อการเกษตร ๓,๘๖๘,๐๐๓ ๑๐๐.๐๐ 
   เนื้อที่ของตนเอง ๒,๒๑๔,๖๓๓ ๕๗.๒๖ 
        ของตนเอง ๑,๓๕๐,๑๔๐ ๓๔.๙๑ 
        จ านองของผู้อื่น ๘๕๐,๙๐๖ ๒๒.๐๐ 
        ขายฝาก ๑๓,๕๘๖ ๐.๓๕ 
   เนื้อที่ของคนอื่น ๑,๖๕๓,๓๗๐ ๔๒.๗๔ 
        เช่าผู้อื่น ๔๗๘,๔๒๔ ๑๒.๓๗ 
        รับจ านอง ๑๕๒ ๐.๐๐ 
        รับขายฝาก - - 
        ได้ท าฟร ี ๑,๑๗๔,๗๙๕ ๓๐.๓๗ 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

      ๔) ด้านการเกษตร  ปี ๒๕๕๘ มีพืชหลักที่มีมูลค่ามากที่สุด ๖ ล าดับแรก ดังนี้  อ้อยโรงงาน  
ร าคาที่ เ กษตรกรขาย ได้  ๘๕๐ บาทต่ อตั น  มู ลค่ า ของผลผลิ ตต าม ร าค าที่ เ กษตรกรข าย ได้ 
๖,๑๑๗,๔๖๓,๖๐๐.๐๐ บาท รองลงมาคือ ข้าวนาปี ราคาที่เกษตรกรขายได้ ๙,๑๖๐ บาทต่อตัน มูลค่าของ
ผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้ ๕,๑๗๘,๐๘๓,๘๘๐.๐๐ บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 
๗.๗๓ บาทต่อกิโลกรัม มูลค่าของผลผลิตตามราคาท่ีเกษตรกรขายได้  ๔,๗๖๙,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยางพารา 
ราคาที่ เกษตรกรขายได้ ๔๔.๑๗ บาทต่อกิโลกรัม มูลค่าของผลผลิตตามราคาที่ เ กษตรกรขายได้ 
๒,๘๒๗,๓๒๑.๗๐ มันส าปะหลังโรงงาน ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ๒.๒๒ บาทต่อกิโลกรัม มูลค่าของผลผลิตตาม
ราคาที่เกษตรกรขายได้ ๒,๔๗๑,๘๕๒.๓๔ บาท และข้าวนาปรังราคาที่เกษตรกรขายได้ ๗,๘๕๔ บาทต่อตัน  
มูลค่าของผลผลิตตามราคาท่ีเกษตรกรขายได้  ๑๕๒,๐๓๗,๗๓๒ บาท 
 

ท่ี พืช ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ มูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้(บาท) 
๑ อ้อยโรงงาน ๘๕๐ บาทต่อตัน ๖,๑๑๗,๔๖๓,๖๐๐.๐๐ 
๒ ข้าวนาปี ๙,๑๖๐ บาทต่อตัน ๕,๑๗๘,๐๘๓,๘๘๐.๐๐  
๓ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๗.๗๓ บาทต่อกิโลกรัม ๔,๗๖๙,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๔ ยางพารา ๔๔.๑๗ บาทต่อกิโลกรัม ๒,๘๒๗,๓๒๑.๗๐ 
๕ มันส าปะหลังโรงงาน ๒.๒๒ บาทต่อกิโลกรัม ๒,๔๗๑,๘๕๒.๓๔ 
๖ ข้าวนาปรัง ๗,๘๕๔ บาทต่อตัน ๑๕๒,๐๓๗,๗๓๒ 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 



หน้า ๑๒ 
 

      ๕) ด้านปศุสัตว์ ปี ๒๕๕๘ มีสัตว์เลี้ยงที่มีมูลค่ามากที่สุด ๙ ล าดับแรก ดังนี้ ไก่เนื้อ ราคาที่
เกษตรกรขายได้ ๓๙.๖๗ บาทต่อกิโลกรัม มูลค่าของผลผลิตตามราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ๒๒๖,๙๙๗,๘๐๙.๕๑ 
บาท  โคเนื้อ ราคาที่เกษตรกรขายได้ ๓๖,๖๗๗ บาทต่อตัว มูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้  
๘๐๒,๒๗๒,๖๙๘.๐๐ บาท กระบือ ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ๔๐,๗๓๒ บาทต่อตัว มูลค่าของผลผลิตตามราคา
ที่เกษตรกรขายได้ ๓๓๘,๓๑๙,๙๙๒.๐๐ บาท ไก่พ้ืนเมือง ราคาที่เกษตรกรขายได้ ๓๙.๖๗ บาทต่อกิโลกรัม 
มูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้  ๗๕,๐๗๘,๔๑๐.๕๘ บาท ไก่ไข่ ราคาที่เกษตรกรขายได้๒๖๙ 
บาทต่อ ๑๐๐ ฟอง มูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้ ๑๘,๔๔๔,๒๕๔.๐๐ บาท เป็ดเนื้อ ราคาที่
เกษตรกรขายได้ ๖๓.๐๒ บาทต่อกิโลกรัม มูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้ ๑๘,๑๒๒,๕๓๕.๓๖ 
บาท สุกร ราคาที่เกษตรกรขายได้ ๖๖.๐๘ บาทต่อกิโลกรัม มูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้ 
๙,๑๑๓,๐๙๒.๘๐ บาท เป็ดไข่ ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ๓๕๕ บาทต่อ ๑๐๐ ฟอง มูลค่าของผลผลิตตามราคา
ที่ เกษตรกรขายได้  ๔๔๕,๒๑๕.๐๐ บาท โคนม ราคาที่ เกษตรกรขายได้  ๑๗.๗๔ บาทต่อกิโลกรัม 
๘๖,๔๔๗.๐๒ บาท 
 

ที ่ สัตว์ ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ มูลค่าของผลผลิตตามราคาท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท) 
๑ ไก่เนื้อ ๓๙.๖๗ บาทต่อกิโลกรัม ๒๒๖,๙๙๗,๘๐๙.๕๑ 
๒ โคเนื้อ ๓๖,๖๗๗ บาทต่อตัว ๘๐๒,๒๗๒,๖๙๘.๐๐ 
๓ กระบือ ๔๐,๗๓๒ บาทต่อตัว ๓๓๘,๓๑๙,๙๙๒.๐๐ 
๔ ไก่พ้ืนเมือง ๓๙.๖๗ บาทต่อกิโลกรัม ๗๕,๐๗๘,๔๑๐.๕๘ 
๕ ไก่ไข่ ๒๖๙ บาทต่อ ๑๐๐ ฟอง ๑๘,๔๔๔,๒๕๔.๐๐ 
๖ เป็ดเนื้อ ๖๓.๐๒ บาทต่อกิโลกรัม ๑๘,๑๒๒,๕๓๕.๓๖ 
๗ สุกร ๖๖.๐๘ บาทต่อกิโลกรัม ๙,๑๑๓,๐๙๒.๘๐ 
๘ เป็ดไข ่ ๓๕๕ บาทต่อ ๑๐๐ ฟอง ๔๔๕,๒๑๕.๐๐ 
๙ โคนม ๑๗.๗๔ บาทต่อกิโลกรัม ๘๖,๔๔๗.๐๒ 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

  ๖) ด้านการประมง  ปี ๒๕๕๘ จ าแนกเป็นการประมงเพ่ือการพาณิชย์ จ านวน ๒๓,๒๗๒ ฟาร์ม มี
ผลผลิตรวม ๗,๘๘๗,๒๓๓.๒๔ กิโลกรัม ราคาเฉลี่ย ๕๔.๕๙ บาท คิดเป็นมูลค่า ๔๓๐,๕๖๔,๐๖๒.๓๙ บาท  
ส าหรับการประมงพ้ืนบ้าน มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๙,๐๓๙ ครัวเรือน ผลผลิตรวม ๖,๘๑๕,๘๘๘.๘๙ กิโลกรัม  ราคา
เฉลี่ย ๕๘.๕๑ บาท คิดเป็นมูลค่า ๓๙๘,๗๙๗,๖๕๘.๖๖ บาท  
      นอกจากนี้ยังมีการท าประมงน้ าจืดจ านวนทั้งสิ้น ๒๓,๒๗๒ ฟาร์ม จ านวน ๒๙,๐๓๙ ครัวเรือน 
ผลผลิตรวม ๑๔,๗๐๓,๑๒๒.๑๓ กิโลกรัม ราคาเฉลี่ย ๕๖.๔๑ บาท คิดเป็นมูลค่า ๘๒๙,๓๖๑,๗๒๑.๐๕ บาท 
 

ประเภทของการประมง จ านวน หน่วย ผลผลิตรวม (กก.) ราคาเฉลี่ย (บาท) มูลค่า (บาท) 
เพื่อการพาณิชย ์ ๒๓,๒๗๒ ฟาร์ม ๗,๘๘๗,๒๓๓.๒๔ ๕๔.๕๙ ๔๓๐,๕๖๔,๐๖๒.๓๙ 
การประมงพ้ืนบ้าน ๒๙,๐๓๙ ครัวเรือน ๖,๘๑๕,๘๘๘.๘๙ ๕๘.๕๑ ๓๙๘,๗๙๗,๖๕๘.๖๖ 
ประมงน้ าจดื ๒๓,๒๗๒ ฟาร์ม ๑๔,๗๐๓,๑๒๒.๑๓ ๕๖.๔๑ ๘๒๙,๓๖๑,๗๒๑.๐๕ 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดอุดรธานี 
 
 
 
 



หน้า ๑๓ 
 

 

      ปี ๒๕๕๘ ประชาชนมีการจับสัตว์น้ าเพ่ือจ าหน่ายและเพ่ือบริโภค ตามแหล่งน้ าต่างๆ พบว่า สัตว์
น้ าจืดที่จับได้มีจ านวนทั้งสิ้น ๖๘๘๙.๗๐ กิโลกรัม เป็นปลาชนิดต่างๆ ดังนี้ ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ ปลา
ตะเพียน ปลาไน ปลาไหล ปลาสลด กุ้งก้ามกราม และปลาชนิดอื่นๆ  
 

อ าเภอ รวม ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ ปลา
ตะเพียน 

ปลานิล ปลาไน ปลาไหล ปลา
สลิด 

กุ้ง
ก้าม 
กราม 

อืน่ ๆ 

จังหวัด
อุดรธานี 

๖,๘๘๙.๗
๐ 

๓๘๙.๕
๙ 

๓๑๘.๗
๖ 

๒๘๔.๘
๗ 

๔๒๙.๓๐ ๓๙๔.๓
๒ 

๑๐๕.๕
๗ 

๒๑๘.๘
๙ 

๓๕.๗๒ ๖.๖๓ ๔,๗๐๖.๐
๖ 

   เมืองอุดรธานี ๓๘๖.๔๖ ๔๖.๘๓ ๓๙.๘๙ ๑๗.๓๔ ๓๘.๓๕ ๓๓.๕๓ ๑๓.๓๐ ๓.๒๘ ๒.๑๒ ๐.๓๙ ๑๙๑.๔๕ 
   กุดจับ ๓๒๕.๕๐ ๑๑.๖๒ ๗.๑๘ ๑๑.๑๔ ๘.๘๓ ๐.๔๒ ๑.๗๙ ๑๖.๘๐ ๐.๓๘ ๐.๕๗ ๒๖๖.๗๗ 

   หนองวัวซอ ๒๐๐.๕๒ ๘.๓๗ ๕.๘๓ ๘.๒๓ ๖.๖๖ ๐.๕๐ ๒.๙๔ ๙.๙๘ ๐.๘๓ ๐.๑๒ ๑๕๗.๐๖ 

   กุมภวาปี ๔๕.๗๙ ๓.๒๕ ๑.๗๓ ๒.๓๖ ๑๑.๓๗ ๑๔.๘๘ ๑.๐๕ - ๐.๐๖ - ๑๑.๑๒ 

   โนนสะอาด ๑๓๐.๓๔ ๘.๙๔ ๓.๘๑ ๕.๙๓ ๒๘.๒๖ ๔๐.๐๘ ๒.๘๑ ๐.๔๐ ๐.๑๒ - ๔๐.๐๐ 
   หนองหาน ๑๓๖.๕๘ ๑๔.๗๒ ๖.๕๔ ๖.๐๓ ๑๒.๗๘ ๑๐.๕๔ ๕.๑๕ ๐.๑๘ ๑.๓๓ ๐.๑๓ ๗๙.๑๘ 
   ทุ่งฝน ๒๖๔.๐๓ ๑๐.๘๕ ๗.๖๕ ๙.๔๖ ๘.๒๕ ๐.๗๔ ๓.๖๐ ๑๓.๙๙ ๑.๑๔ ๐.๑๙ ๒๐๘.๑๕ 
   ไชยวาน ๗๘.๐๖ ๕.๗๕ ๔.๔๓ ๒.๑๔ ๑๐.๙๖ ๗.๐๐ ๓.๕๓ ๐.๔๖ ๐.๓๗ - ๔๓.๔๒ 
   ศรีธาตุ ๓๒๒.๕๒ ๑๘.๒๓ ๑๘.๕๑ ๑๒.๖๐ ๓๐.๔๐ ๓๐.๖๐ - ๑๓.๘๒ - - ๑๙๘.๓๖ 
   วังสามหมอ ๕๕๒.๘๙ ๒๑.๒๘ ๑๕.๖๑ ๒๐.๗๓ ๑๘.๑๐ ๒.๗๘ ๒.๔๔ ๓๓.๓๖ ๐.๕๕ ๐.๒๕ ๔๓๗.๗๙ 
   บ้านดุง ๑,๒๒๕.๘๔ ๔๓.๔๒ ๒๖.๒๗ ๔๒.๖๒ ๓๗.๕๔ ๑.๗๘ ๑๐.๘๔ ๖๕.๑๖ ๑.๖๕ ๒.๗๐ ๙๙๓.๘๗ 
   บ้านผือ ๙๘๓.๗๙ ๙๗.๗๖ ๑๒๘.๖๖ ๔๖.๘๖ ๑๑๑.๗๗ ๑๘๕.๙๙ ๓๗.๐๔ ๓.๑๘ ๒๑.๓๐ - ๓๕๑.๒๕ 

   น้ าโสม ๔๘๘.๘๖ ๒๐.๙๕ ๑๒.๒๕ ๑๙.๖๔ ๒๓.๙๗ ๙.๗๒ ๔.๒๙ ๒๙.๗๗ ๐.๖๑ ๐.๑๖ ๓๖๗.๔๘ 
   เพ็ญ ๖๔๔.๘๒ ๒๖.๐๖ ๑๒.๙๑ ๒๖.๖๖ ๑๗.๑๓ ๖.๖๔ ๕.๐๑ ๐.๙๑ ๑.๙๓ - ๕๔๗.๕๙ 
   สร้างคอม ๑๗๖.๙๔ ๖.๓๔ ๓.๘๐ ๖.๑๗ ๕.๖๒ ๐.๒๓ ๑.๑๙ ๙.๕๑ ๐.๒๒ ๐.๓๓ ๑๔๓.๕๕ 
   หนองแสง ๒๐๐.๐๘ ๗.๑๗ ๔.๒๙ ๖.๙๘ ๖.๓๖ ๐.๒๖ ๑.๓๕ ๑๐.๗๕ ๐.๒๕ ๐.๓๗ ๑๖๒.๓๒ 

   นายูง ๙๗.๔๖ ๓.๑๒ ๒.๒๓ ๔.๓๗ ๒๕.๔๔ ๓๑.๓๕ ๑.๒๗ ๐.๓๐ ๐.๒๓ ๑.๔๓ ๒๗.๗๒ 

   พิบูลย์รักษ ์ ๕๓๗.๒๗ ๒๙.๙๑ ๑๓.๙๕ ๓๓.๔๔ ๑๖.๙๓ ๘.๒๐ ๓.๙๘ ๖.๓๘ ๒.๖๕ - ๔๒๑.๘๓ 

   กู่แก้ว ๘๒.๘๙ ๔.๖๓ ๒.๙๘ ๑.๙๓ ๙.๔๗ ๘.๗๗ ๓.๗๖ ๐.๕๗ - - ๕๐.๗๘ 

  ประจักษ์ฯ ๙.๐๕ ๐.๓๙ ๐.๒๓ ๐.๒๓ ๑.๑๒ ๐.๓๓ ๐.๒๖ ๐.๑๑ - - ๖.๓๙ 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดอุดรธาน ี
 

  ๑.๔.๓ ภาคอุตสาหกรรม 
 
         ๑) มูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัดภาคอุตสาหกรรม  มีมูลค่า ๑๖,๙๕๖  ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ ๑๘.๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดอุดรธานี(GPP) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แบบ Top down อัตราการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๑๑.๖๘  ซึ่งเป็นแนวโน้มลดลงเหมือนกับของภาคและของประเทศ 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๗.๒๖ และ ร้อยละ ๕.๐๓ ตามล าดับ 
 

ปี 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม (ล้านบาท) อัตราการเปลี่ยนแปลง 
อุดรธาน ี ภาค ประเทศ อุดรธาน ี ภาค ประเทศ 

๒๕๕๗p ๑๖,๙๕๖ ๒๕๓,๘๑๐ ๓,๖๒๐,๖๒๒ ๑๙.๔๘ ๘.๑๓ ๑.๓๖ 
เฉลี่ย ๕ ปี ๑๖,๘๙๔ ๒๖๗,๗๙๐ ๔,๐๓๕,๘๒๒ ๑๓.๖๘ ๗.๒๖ ๕.๐๓ 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 
 
 
 



หน้า ๑๔ 
 

 
 

      ๒) โรงงานอุตสาหกรรม  ปี ๒๕๕๘ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑ ,๓๔๑ โรง เงินลงทุน จ านวน  
๓๕,๑๖๖.๖๑ ล้านบาท มีการจ้างงาน จ านวน  ๒๖,๑๖๐ คน  

ที ่ ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน เงินทุน (ล้านบาท) คนงาน (คน) 
๑ ผลิตภณัฑ์คอนกรตี ๑๘๘ ๑,๙๙๓.๗ ๑,๗๖๓ 
๒ ซ่อมเครื่องยนต์และรถยนต ์ ๑๖๕ ๒๐๑๘.๖ ๑,๖๑๔ 
๓ ท าเครื่องเรือน ๖๗ ๒๓๘.๙๐ ๙๖๖ 
๔ ท าบานประตหูน้าต่างเหล็ก ๕๒ ๒๒๒.๓๐ ๓๒๐ 
๕ มันเส้น ๔๗ ๓๐๕.๖๐ ๓๒๗ 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
 

      ๓)  สถิติโรงงานที่มีจ านวนมากที่สุด  จ าแนกตามอุตสาหกรรม  พบว่า อุตสาหกรรมอโลหะ มี
จ านวนมากที่สุด ๑๙๖ แห่ง รองลงมาคือ อุตสาหกรรมขนส่ง ๑๙๕ แห่ง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ ๑๕๖ 
แห่ง อุตสาหกรรมการเกษตร ๑๑๑ แห่ง และอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ๙๔ แห่ง 

ที ่ รายการ จ านวน เงินทุน (ล้าบาท) คนงาน สัดส่วน(ร้อยละ) 
๑ อุตสาหกรรมอโลหะ ๑๙๖ ๑,๙๘๙.๗ ๑,๘๕๗ ๑๔.๖ 
๒ อุตสาหกรรมขนส่ง ๑๙๕ ๒,๐๙๑.๔ ๑,๘๒๑ ๑๔.๕ 
๓ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ ๑๕๖ ๕๙๘.๓ ๙๔๘ ๑๐.๙ 
๔ อุตสาหกรรมการเกษตร ๑๑๑ ๒,๕๙๔.๔ ๑,๘๘๒ ๘.๓ 
๕ อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ๙๔ ๕๓๘.๙ ๑,๓๙๑ ๗.๐ 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
 

     ๔) จ านวนเงินทุนอุตสาหกรรม จ าแนกตามอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมอาหาร จ านวน
เงินทุน ๑๓,๒๗๑.๕ ล้านบาท อุตสาหกรรมยาง จ านวนเงินทุน ๔,๖๘๓.๖ ล้านบาท อุตสาหกรรมการเกษตร
จ านวนเงินทุน ๒,๕๙๔.๔ ล้านบาท อุตสาหกรรมขนส่ง จ านวนเงินทุน ๒,๐๙๑.๔ ล้านบาท และอุตสาหกรรม
อโลหะ จ านวนเงินทุน ๑,๙๘๙.๗ ล้านบาท 

ที ่ รายการ จ านวน เงินทุน (ล้าบาท) คนงาน สัดส่วน(ร้อยละ) 
๑ อุตสาหกรรมอาหาร ๙๒ ๑๓,๒๗๑.๕ ๕,๑๓๕ ๓๗.๗ 
๒ อุตสาหกรรมยาง ๒๔ ๔,๖๘๓.๖ ๒,๖๒๐ ๑๓.๓ 
๓ อุตสาหกรรมการเกษตร ๑๑๑ ๒,๕๙๔.๔ ๑,๘๘๒ ๗.๔ 
๔ อุตสาหกรรมขนส่ง ๑๙๕ ๒,๐๙๑.๔ ๑,๘๒๑ ๕.๙ 
๕ อุตสาหกรรมอโลหะ ๑๙๖ ๑,๙๘๙.๗ ๑,๘๕๗ ๕.๗ 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๕ 
 

  ๑.๔.๔ ภาคการท่องเที่ยว 
         ๑) มูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัดทางด้านการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๑ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
จังหวัดอุดรธานี(GPP) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แบบ Top down   
      ๒) สถิติการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๘ พบว่า จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน มีจ านวน ๓,๒๔๕,๕๐๘ คน 
ค่าใช้จ่ายเท่ากับ ๑,๒๗๖.๖๓บาท/คน/วัน  จ านวนนักท่องเที่ยว จ านวน ๒,๒๔๐,๖๖๔ คน ค่าใช้จ่ายเท่ากับ  
๑,๓๕๔.๕๗ บาท/คน/วัน  จ านวนนักทัศนาจร จ านวน ๑,๐๐๔,๘๔๔ คน ค่าใช้จ่ายเท่ากับ ๘๖๓.๒๗ บาท/
คน/วัน ระยะเวลาพ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเท่ากับ ๒.๓๗ วัน  รายได้จากการท่องเที่ยว ๘,๐๘๔.๗๐ ล้าน
บาท จ านวนห้องพักเท่ากับ ๖,๗๕๕ ห้อง จ านวนผู้เข้าพักแรม จ านวน ๑,๖๖๕,๘๒๒ คน   
 

สถิติการท่องเที่ยว จ านวน 
จ านวนผู้เยี่ยมเยือน ๓,๒๔๕,๕๐๘ 
    ชาวไทย ๓,๑๐๔,๙๘๔ 
    ชาวต่างประเทศ ๑๔๐,๕๒๔ 
จ านวนนักท่องเที่ยว  ๒,๒๔๐,๖๖๔ 
      ชาวไทย ๒,๑๖๓,๕๐๖ 
      ชาวต่างประเทศ ๗๗,๑๕๘.๐๐ 
จ านวนนักทัศนาจร ๑,๐๐๔,๘๔๔ 
      ชาวไทย ๙๔๑,๔๗๘ 
      ชาวต่างประเทศ ๖๓,๓๖๖ 
ระยะเวลาพ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) ๒.๓๗ 
      ชาวไทย ๒.๓๕ 
      ชาวต่างประเทศ ๓.๑๖ 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)  
   ผู้เยี่ยมเยือน ๑,๒๗๖.๖๓ 
      ชาวไทย ๑,๒๖๐.๓๙ 
      ชาวต่างประเทศ ๑,๕๙๔.๙๓ 
  นักท่องเที่ยว  ๑,๓๕๔.๕๗ 
      ชาวไทย ๑,๓๓๘.๘๒ 
      ชาวต่างประเทศ ๑,๖๘๓.๐๑ 
  นักทัศนาจร ๘๖๓.๒๗ 
      ชาวไทย ๘๓๖.๘๓ 
      ชาวต่างประเทศ ๑,๒๕๖.๐๕ 
รายได้จากการท่องเท่ียว (ล้านบาท)  
   ผู้เยี่ยมเยือน ๘,๐๘๔.๗๐ 
      ชาวไทย ๗,๕๙๔.๗๖ 
      ชาวต่างประเทศ ๔๘๙.๙๔ 
สถานประกอบการท่ีพักแรม    
   ห้อง ๖,๗๕๕ 
   อัตราการเข้าพัก ๖๕.๕๗ 
   จ านวนผู้เข้าพักแรม  ๑,๖๖๕,๘๒๒ 
      ชาวไทย ๑,๖๑๒,๖๙๙ 
      ชาวต่างประเทศ ๕๓,๑๒๓ 

ที่มา:  กรมการท่องเท่ียว 
 



หน้า ๑๖ 
 

    ๓) แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
    ด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวหลายประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณี และศาสนสถาน  
   (๑) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญ ดังนี้  
      สวนสาธารณหนองประจักษ์ อ าเภอเมืองอุดรธานี   
      ภูฝอยลม อ าเภอหนองแสง   
      อ่างเก็บน้ าห้วยหลวง อ าเภอเมืองอุดรธานี   
      ถ้ าสิงห์  อ าเภอกุดจับ  
      ภูหินจอมธาตุ อ าเภอกุดจับ  
      ภูเขาสวนกวาง   
      น้ าตกคอยนาง  
      น้ าตกยูงทอง  
      ทะเลบัวแดง 

    (๒) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนสถานที่ส าคัญ ดังนี้   
        อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อ าเภอเมืองอุดรธานี   
        พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง อ าเภอหนองหาน   
        อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อ าเภอบ้านผือ   
        พระพุทธบาทบัวบาน อ าเภอหนองวัวซอ   
        วัดปุาเกสรศีลคุณ (วัดปุาบ้านตาด)อ าเภอเมืองอุดรธานี  
        วัดปุาภูก้อน อ าเภอนายูง  
        วัดทิพยรัฐนิมิต อ าเภอเมืองอุดรธานี   
        ศาลหลักเมือง อ าเภอเมืองอุดรธานี   
        ศาลเจ้าปูุ-ย่า อ าเภอเมืองอุดรธานี   
        วัดโพธิสมภรณ์ อ าเภอเมืองอุดรธานี   
        วัดมัชฌิมาวาส อ าเภอเมืองอุดรธานี   
        วัดถ้ าสหาย อ าเภอหนองวัวซอ   
       (๓) แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่  
          แหล่งจ าหน่ายผ้าพื้นเมือง บ้านนาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี   
       งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิด จังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๑๕  
ธันวาคม ของทุกปี  
       งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก อ าเภอบ้านผือ จัดบริเวณวัดพระพุทธบาทบัวบก 
ในวันขึ้น ๑๓-๑๕ ค่ า เดือน ๓ ของทุกปี  
       งานฉลองเจ้าปู ุเจ้าย่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จัดทุก ๆ วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี  
       งานประเพณีออกพรรษาชิงถ้วยพระราชทาน อ าเภอกุมภวาปี ช่วงออกพรรษา   
ของทุกปี   
       งานเทศกาลโคมลม อ าเภอพิบูลย์รักษ์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  



หน้า ๑๗ 
 

       งานถนนอาหารสงกรานต์เมืองอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี จัดขึ้นในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ของทุกปี ระหว่างวันที ่๑๐-๑๖ เมษายน บริเวณสวนสาธารณหนองประจักษ์ฯ และถนนเทศา  
       งานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน บ้านธาตุ อ าเภอเพ็ญ จัดในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๖  
       งานไทพวน ต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน  

(๔) เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับจังหวัดใกล้เคียง  
          อุดร-หนองบัวล าภู-เลย จากวัดปุาบ้านตาด – วัดถ้ ากลองเพล – อนุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวร-ถ้ าเอราวัณ-ภูกระดึง หรือ ภูหลวง –ภูเรือ-แก่งคุดคู้  
       อุดร-หาดโขงแก่งโขง จากอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท-วัดปุาภูก้อน-วัดปุาบ้านเพ่ิม 
– หาดคัมภีร์-แก่งคุดคู้-น้ าตกตาดหมอก-น้ าตกธารทอง  
       อุดร-หนองคาย จากวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-สะพานมิตรภาพ –
ท่าเสด็จ-ศาลาแก้วกู ่  
       อุดร-หนองบัวล าภู- ขอนแก่น จากวัดถ้ ากลองเพล – อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานค า 
– เขื่อนอุบลรัตน์ - วัดพระพุทธบาทภูพานค า-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ าตกธารงาม  
        อุดร-สกลนคร จากบ่อสร้างเหวย-บ้านเชียง-วัดปุาอุดมสมพร-วัดถ้ าขาม - หนองหาน – 
วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดปุาสุทธาวาส-พระต าหนักภูพานราชนิเวศ-น้ าตกปรีชาสุขสันต์-เขื่อนน้ าอูน  
        อุดร-กาฬสินธุ์ จากวัดปุาบ้านตาด-วัดมหาธาตุเจดีย์ดอนแก้ว-วัดปุาแมว-           
วนอุทยานภูพระบาท เขื่อนล าปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๘ 
 

สวนสาธารณะหนองประจักษ ์ ภูฝอยลม วัดมัชฌิมวาส 

กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌม ์ วัดปุาภูก้อน อ่างเก็บน้ าชลประทานห้วยหลวง 

ถ้าสิงห ์ ภูหินจอมธาต ุ วัดทิพยรัฐนิมิต 

งานบรวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ฯ วัดถ้ าสหาย ทะเลบัวแดง 

งานไทพวน งานมรดกโลกบ้านเชียง บ้านนาข่า 

น้ าตกคอยนาง วัดบ้านตาด พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 



หน้า ๑๙ 
 

ภูพระบาท น้ าตกยูงทอง ค าชะโนด 

เทศกาลโคมลม วดัโพธิสมภรณ์ ถนนอาหาร 

งานทุ่งศรีเมือง กรมหลวงประจักษ์ศลิปาคม ศาลเจ้าปูุ – ย่า 

บั้งไฟล้าน ศาลหลักเมือง พระพุทธบาทบัวบก 
 
  ๑.๔.๔ ภาคการค้า/การลงทุน 
         ๑) มูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัดภาคการค้า/การลงทุน มีมูลค่า ๑๖,๙๕๖  ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๑.๖ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดอุดรธานี(GPP) ปี พ.ศ.๒๕๕๗ แบบ Top down อัตราการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๕.๕๔๘  ซึ่งเป็นแนวโน้มลดลงเหมือนกับของภาคและของประเทศ 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๖.๔๖ และ ร้อยละ ๕.๕๓ ตามล าดับ 
 

ปี 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคการค้า/การลงทุน (ล้านบาท) อัตราการเปลี่ยนแปลง 

อุดรธาน ี ภาค ประเทศ อุดรธาน ี ภาค ประเทศ 
๒๕๕๗p ๑๑,๙๗๐ ๑๔๘,๕๘๗ ๑,๘๖๗,๐๗๐ ๑๑.๘๓ ๓.๗๙ ๓.๙๕ 

เฉลี่ย ๕ ปี ๑๒,๒๐๖ ๑๕๔,๐๐๕ ๒,๐๑๓,๔๕๕ ๕.๕๔ ๖.๔๖ ๕.๕๓ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  



หน้า ๒๐ 
 

 

     ๒) ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ และทุนจดทะเบียน จ าแนกตามประเภทการจดทะเบียน จ านวน
ทั้งสิ้น ๔,๐๒๙ ราย มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น จ านวน ๓๔,๒๓๓,๒๔๕,๕๙๙ บาท จ าแนกเป็นห้างหุ่นส่วนจ ากัด 
๒,๕๒๔ ราย  บริษัทจ ากัด ๑,๗๖๖ ราย สมาคมการค้า และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ๓ ราย บริษัทมหาชน 
๒ ราย สมาคมหอการค้า ๕ ราย และหอการค้า ๑ ราย  
 

ที ่ ประเภทนิติบุคคล จ านวน (ราย) ทุนจดทะเบียน (บาท) 
๑ บริษัทจ ากัด ๑,๗๖๖ ๒๖,๕๘๘,๐๔๑,๑๐๐ 
๒ บริษัทมหาชนจ ากัด ๒ ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐ 
๓ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ๒,๕๒๔ ๗,๖๔๕,๒๐๔,๔๙๙ 
๔ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิุคคล ๓ ๑,๗๐๐,๐๐๐ 
๕ สมาคมการค้า ๕ - 
๖ หอการค้า ๑ - 

รวม ๔,๐๒๙ ๓๔,๒๓๓,๒๔๕,๕๙๙ 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจงัหวัดอุดรธานี 
 

  ๑.๕  ลักษณะทางสังคม 
๑.๕.๑ ชุมชน/ชาติพันธ์/ประเพณี/วัฒนธรรม/ศาสนา 

    ๑) ชุมชนและชาติพันธ์ 
     บริเวณพ้ืนที่ที่เป็นเมืองอุดรธานีนั้น นอกจากจะมีคนพ้ืนถิ่นเดิม คือ คนไท -ลาว แล้วก็ยังมี
ราษฎรที่อพยพหนีสงคราม หนีการกดข่ีจากชนชั้นปกครอง หนีภัยธรรมชาติ หรือหนีร้อนมาพ่ึงเย็น และได้เข้า
มาตั้งถ่ินฐานอาศัยอยู่บริเวณนี้ทั้งก่อนและหลังการสร้างเมืองอีกมากมายหลายชาติพันธุ์ อันได้แก่ 

  กลุ่มไทพวน-ย้อ ส่วนหนึ่งอพยพมาจากเมืองไชยบุรี ทางตอนใต้ของเมืองหลวงพระบาง 
ส าหรับไทพวนบ้านถ่อน บ้านหนองหัวคู  บ้านพับ ดงหวาย นาค า และบ้านผือ อพยพ
มาจากอ าเภอบ้านหมี่ สนามแจง จังหวัดลพบุรี ตอนปลายรัชกาลที่ ๓ 

 กลุ่มภูไท มาจากฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง หลังกบฏเจ้าอนุวงศ์ มีวัฒนธรรมร่วมสมัยกับไท-ลาว
อีสาน เข้ามาตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ีอีสานทั่วไป และท่ีอ าเภอวังสามหมอ จังวัดอุดรธานี 

 กลุ่มไทลาว หรือไต๋ลาว ชนชาติเก่าแก่ท่ีเข้มแข็งเป็นชาวไต 
 กลุ่มไทจัน-ไทญวน นิยมเรียก เจ๊ก-แกว เป็นคนต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ที่อพยพ

หนีสงคราม ทุพภิกขภัย ฯลฯ มาสมัยรัชกาลที่ ๓ เดิมเป็นชนกลุ่มน้อยที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน 
แต่มีความขยัน อดทน เชี่ยวชาญการค้าขาย จนกลายเป็นผู้น าทางเศรษฐกิจ และ
การเมืองในปัจจุบัน (ส่วนหนังสือ “ความทรงจ าในอดีต ๖๗ ปี” ของพะนอ ก าเนิด
กาญจน์ ระบุว่า พ่อค้าคนจีน ส่วนมากจะเป็นชาวโคราช ขายของทุกอย่างเหมือนร้าน
รักสโตร์ หรือห้างสรรพสินค้า เป็นเจ้าของโรงเลื่อย โรงสี ส่วนชาวญวน มักเป็นช่าง
ก่อสร้าง และท าหมูยอ แหนม และเมี่ยงญวนขาย) 

 พ่อค้าชาวอิหร่าน มักจะค้าขายผ้า แปูง หวี น้ ามันใส่ผม และถ่ัว 
 คนไทย จากภาคกลาง ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ 

ที่มา : หนังสือ ๑๒๑ ปีจังหวัดอุดรธานี 
 
    ๒) ประเพณีและวัฒนธรรม 



หน้า ๒๑ 
 

       ประเพณีของจังหวัดอุดรธานี  มีเป็นประจ าทุกเดือน ให้ประชาชนได้สืบสานวัฒนธรรมที่ดี
งามตลอดปี  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี ส่งต่อถึงลูกหลานในอนาคต 

เดือน ประเพณี วัฒนธรรม   เดือน ประเพณี วัฒนธรรม   
เดือนอ้าย 
(ธันวาคม) 
 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม “วันพ่อแห่งชาติ”  
 งานประเพณีบุญเข้ากรรม  ปริสวาสก
รรม   บุญเดือนอ้าย 
 งานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่พิถี
พุทธ  สวดมนต์ข้ามปี 
 งานประจ าปีทุ่งศรีเมือง 

เดือนยี่ 
(มกราคม) 
 

 งานบุญคุณลาน 
 งานวันขึ้นปีใหม่ 
 งานวันเด็กแห่งชาติ 
 งานเฉลิมฉลองวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี 

เดือนสาม 
(กุมภาพันธ์) 

 งานบุญข้าวจี่ 
 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองใน
เทศกาลมาฆบูชา 

เดือนส่ี 
(มีนาคม) 

 งานบุญเผวส 

เดือนห้า  
(เมษายน) 
 

 งานบุญสงกรานต์  ส่งเสริมการจัดงาน 
"ย้อนวันวาน ประเพณีสงกรานต์ สืบสาน
สุนทรีย์ไทย" บุญ 
 งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบวช
ศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เดือนหก 
(พฤษภาคม) 

 งานประเพณีบุญบั้งไฟ 
 งานวันวิสาขบูชา 

เดือนห้า  
(เมษายน) 
 

 งานบุญสงกรานต์  ส่งเสริมการจัดงาน 
"ย้อนวันวาน ประเพณีสงกรานต์ สืบสาน
สุนทรีย์ไทย" บุญ 
 งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบวช
ศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เดือนหก 
(พฤษภาคม) 

 งานประเพณีบุญบั้งไฟ 
 งานวันวิสาขบูชา 

 
เดือน ประเพณี วัฒนธรรม   เดือน ประเพณี วัฒนธรรม   

เดือนเจ็ด 
(มิถุนายน) 

 งานประเพณีบุญซ าฮะ (บุญเบิกบ้าน) บุญ
เดือนเจ็ด 

เดือนแปด 
(กรกฏาคม) 
 

 งานแห่เทียนเข้าพรรษา  บุญเดือนแปด 
 งานท าบุญเน่ืองในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 
 งานท าบุญในวันธรรมสวนะ  ตลอด
เทศกาลเข้าพรรษา 
 งานทอดเทียน (ประกวดสรภัญญะ) ในช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา 

เดือนเก้า 
(สิงหาคม) 

 งานบุญเดือนเก้า  บุญข้าวประดับดิน 
 งานทอดเทียน (ประกวดสรภัญญะ) ในช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา 
 งานวันแม่แห่งชาติ 

เดือนสิบ 
(กันยายน) 

 งานบุญข้าวสาก (สลากภัตร) บุญเดือนสิบ 
 งานทอดเทียน (ประกวดสรภัญญะ) ในช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา 

เดือนสิบเอ็ด 
(ตุลาคม) 

 งานออกพรรษาตักบาตรเทโว  บุญเดือนสิบ
เอ็ด 
 งานอนุรักษ์สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ 
 งานบุญกฐิน 

เดือนสิบสอง 
(พฤศจิกายน) 

 งานบุญกฐิน  เดือนสิบสอง 
 งานลอยกระทง 

ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 

    ๓) ศาสนา 

http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/December02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/December02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/Decembse03.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/Decembse03.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/Jan01.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/Jan04.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/Fab01.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/Fab02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/Fab02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/April02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/April02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/April02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/May01.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/May02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/April02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/April02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/April02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/May01.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/May02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/July01.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/July02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/July02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/July03.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/July03.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/July04.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/July04.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/Aug01.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/Aug02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/Aug02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/Aug02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/Sep01.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/Sep02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/Sep02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/Oct01.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/Oct01.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/Oct02.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/Oct03.pdf
http://www.m-culture.go.th/udonthani/files/Project/Nov01.pdf


หน้า ๒๒ 
 

     ปี ๒๕๕๘ จ านวนวัดมีจ านวนทั้งสิ้น ๑,๓๖๐ แห่ง จ าแนกเป็นมหานิกาย ๑๐,๒๐ แห่ง 
ธรรมยุต ๓๓๙ แห่ง อนัมนิกาย ๑ แห่ง  เมื่อพิจารณาตามประเภทวัดพบว่า มีพระอารมหลวง มี ๒ แห่ง 
จ าแนกเป็นมหานิกาย ๑ แห่ง ธรรมยุต ๑ แห่ง  มีวัดราษฎร์ ๑,๓๕๘ แห่ง จ าแนกเป็นมหานิกาย ๑,๐๑๙ 
แห่ง ธรรมยุต ๓๓๘ แห่ง อนัมนิกาย ๑ แห่ง ในจ านวนนี้เป็นวัดร้าง ๑๘๖ แห่ง เป็นที่พักสงฆ์ ๙๓๘ แห่ง 
จ าแนกเป็นมหานิกาย ๖๐๒ แห่ง เป็นธรรมยุต ๓๓๖ แห่ง  
       จ านวนพระภิกษุ มีจ านวน ๘,๒๘๐ รูปจ าแนกเป็นมหานิกาย ๕,๐๓๐ รูป เป็นธรรมยุต 
๓,๒๕๐ รูป  มีสามเณร ๑,๗๖๐ รูป จ าแนกเป็นมหานิกาย ๑,๔๑๕ รูป เป็นธรรมยุต ๓๔๕ รูป 
      โรงเรียนปริยัติธรรม จ าแนกเป็นแผนกธรรม-บราลี จ านวน ๑๕๑ แห่ง มีนักเรียน ๗,๓๕๗ รูป  
โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ ๒๐ แห่ง มีนักเรียน ๒,๖๖๑ รูป และจ านวนส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
อุดรธานี จ านวน ๑๗ แห่ง 
(ท่ีมา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี) 
    ๔) การรวมกลุ่ม 
     การรวมกลุ่มของชุมชนอยู่ในรูปของสหกรณ์  ปี ๒๕๕๘  มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๔๒ แห่ง   
จ าแนกเป็นสหกรณ์การเกษตร ๕๕ แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ ๑๗ แห่ง สหกรณ์บริการและสหกรณ์เครดิต
ยูเนียนมีค่าเท่ากันคือ ๖ แห่ง  
       หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๖๕ หมู่บ้าน 
กระจายอยู่ใน ๒๐ อ าเภอ ๆ ละ ๖ – ๗ หมู่บ้าน  หมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบปี ๒๕๕๘ ได้แก่ บ้านโตกหนอง
แซง หมู่ ๖ ต าบลโนนหวาย อ าเภอหนองวัวซอ มีความโดดเด่นด้านศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดีเด่น  
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ปี ๒๕๕๘  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี  ได้ด าเนินการ

กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 
               ๑) การลงทะเบียน OTOP ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) มี
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สมัครลงทะเบียน จ านวน ๖๐๗ ราย ๙๙๑ ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต
ชุมชน จ านวน ๔๗๖ ราย ผู้ประกอบการรายเดียว จ านวน ๑๑๙ ราย และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) จ านวน ๑๒ ราย มีจ านวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด จ านวน ๙๙๑ ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประเภทอาหาร 
จ านวน ๒๒๖ ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม จ านวน ๓๓ ผลิตภัณฑ์ ผ้าเครื่องแต่งกาย จ านวน ๓๓๐ ผลิตภัณฑ์ ของใช้ 
ของตกแต่ง ของที่ระลึก จ านวน ๒๘๐ ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน ๑๒๒ ผลิตภัณฑ์ 
        ๒) การตลาด  การตลาดของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  ปี  ๒๕๕๘  มีดังนี ้

๒.๑) การตลาดภายในประเทศ  
           - งาน OTOP City ๒๐๑๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ –๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ ๑-๓ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจ านวน ๓๐ กลุ่ม  ยอดจ าหน่ายจ านวน ๔,๔๗๘,๖๘๐ บาท       
         - งานแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP Midyear ๒๐๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ –๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ อาคารเอ็กซิบิชั่นฮอล์ล  ๔-๘ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ๒๓ กลุ่ม ยอดจ าหน่ายจ านวน 
๓,๙๘๐,๔๒๐ บาท          
                    - โครงการ OTOP ทั่วไทย ส่งความสุขปีใหม่ สร้างรายได้ ขยายตลาดสู่อาเซียน จัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์OTOPในเทศกาลของขวัญของฝาก วันปีใหม่โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  ส านักงาน
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หญิง

พัฒนาชุมชนอ าเภอ และศูนย์ส่งเสริมบริการเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนร้านค้าชุมชนตามเส้นทางสัญจร 
ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  มียอดจ าหน่ายรวมทั้งสิ้น  ๒,๘๕๒,๔๗๕  บาท  
            - งาน OTOP สบายดี ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ลานปูนทุ่งศรีเมือง
อุดรธานี มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานฯ จ านวน ๓๐ กลุ่ม ยอดจ าหน่าย 
๑,๐๗๕,๕๐๐ บาท  
          - งาน OTOP Mobile to the factory and festival ระหว่างวันที่ ๒๕ –๓๐ 
ธันวาคม  ๒๕๕๘  ณ  ลานปูนทุ่งศรีเมืองอุดรธานี มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมงานฯ จ านวน  ๕๐ 
กลุ่ม ยอดจ าหน่าย จ านวน ๑,๑๕๖,๔๖๐ บาท  
           - งาน OTOP TO THE TOWN ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมงานฯ จ านวน ๔ ราย ยอดจ าหน่าย จ านวน ๒๙๔,๔๕๐ บาท   
           - งาน OTOP ภูมิภาค จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน จ านวน ๑๐ จุด /จังหวัด 
(พัทลุง,ระยอง,ก าแพงเพชร,อุดรธานี,ภูเก็ต,กาญจนบุรี,บุรีรัมย์,นครศรีธรรมราช,ศรีสะเกษ และนครสวรรค์) มี
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจ านวน ๕๒ กลุ่ม ยอดจ าหน่าย จ านวน ๔,๕๖๘,๒๐๐  
                 - การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ตามโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ 
จังหวัดอุดรธานี จ านวน ๒๒ จุด มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP , กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน 
๑,๑๒๐ กลุ่ม ยอดจ าหน่ายสะสม (เดือนมกราคม-กรกฎาคม ๒๕๕๘ ) จ านวน ๖๕,๕๐๒,๕๓๘ บาท  
         ๒.๒ การตลาดต่างประเทศ การแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPของผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุดรธานี ในต่างประเทศ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สปป.ลาว 
เวียดนาม จีน พม่า ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี และส านักงานพาณิชย์กลุ่ม
จังหวัดสบายดี  มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒ กลุ่ม ยอดจ าหน่ายจ านวน ๒,๖๘๐,๐๐๐ บาท  
       ๓) ยอดจ าหน่าย OTOP ได้ตั้ ง เปูายอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์   OTOP ไว้ที่ จ านวน 
๒,๖๗๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมียอดจ าหน่ายสะสม  ( เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ) 
จ านวน ๒,๗๓๗,๕๐๙,๗๘๑ บาท   
(ที่มา: ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี) 
  ๑.๕.๒  โครงสร้างประชากร 
     ปิรามิดประชากรของจังหวัดอุดรธานี เป็น
ลักษณะพีระมิดแบบหดตั ว  (constrictive pyramid 
or declining pyramid) เป็นพีระมิดประชากรที่มีรูปแบบ
ของฐานพีระมิดแคบ ตรงกลางพองออกและยอดค่อยๆ 
แคบเข้าคล้ายรูปดอกบัวตูม ซึ่งแสดงถึงรูปแบบของอัตรา
การเกิดและอัตราการตายที่ต่ า หรือมีโครงสร้างประชากร
ลดลง  มีสัดส่วนระหว่างเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒  และเพศชายร้อยละ  ๔๙.๑ แยกเป็นกลุ่ม ๐-๑๔ ปี 
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕ วัยท างาน  (๑๕-๖๐ ปี)  คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘  และอายุมากกว่า  ๖๐  ปี คิดเป็นร้อย
ละ  ๑๒.๒ 
        ๑.๕.๓  การท างาน 
   ๑) ภาวะการท างานของประชากรและอัตราการว่างงาน     
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      ภาวะการท างานของประชากรปี ๒๕๕๘  เป็นประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป มีจ านวนทั้งสิ้น 
๑,๐๐๕,๓๘๙ คน  จ าแนกเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงานแรงงานมีจ านวนทั้งสิ้น ๖๔๔,๒๙๒ คน เป็นผู้มีงานท า 
๖๒๗,๘๗๑ คน ผู้ว่างงาน ๕,๑๑๗ และผู้รอฤดูกาล ๑๑,๓๐๕ ส าหรับผู้อยู่นอกก าลังแรงงานมีจ านวนทั้งสิ้น 
๓๖๑,๐๙๗ คน เป็นผู้ท างานบ้าน ๙๒,๐๑๘ คน เรียนหนังสือ ๙๑,๔๙๓ คน และอ่ืนๆ ๑๗๗,๕๘๗ คน เมื่อ  

ภาวะการมีงานท า จ านวน ร้อยละ 
ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ๖๔๔,๒๙๒ ๑๐๐.๐ 
    ก าลังแรงงานท้ังสิ้น ๖๒๗,๘๗๑ ๙๗.๕ 
          ผู้มีงานท า ๕,๑๑๗ ๐.๘ 
          ผู้รอฤดูกาล ๑๑,๓๐๕ ๑.๘ 
          ผู้ว่างงาน ๕,๑๑๗ ๐.๘ 
          ผู้ท างานบ้าน ๙๒,๐๑๘ ๑๔.๓ 
          เรียนหนังสือ ๙๑,๔๙๓ ๑๔.๒ 
          อื่น ๆ  ๑๗๗,๕๘๗ ๒๗.๖ 
     ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน ๓๖๑,๐๙๗ ๕๖.๐ 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี 
 

   ๒) แรงงานต่างดา้ว ปี ๒๕๕๘  การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวมีจ านวนทั้งสิ้น ๑,๕๓๐ คน 
จ าแนกเปน็สัญชาติเมียนมา ๑๐๒ คน  สัญชาติลาว ๑,๒๓๕ คน และสัญชาติกัมพูชา ๑๙๓ คน   

สัญชาติ จ านวนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
     จังหวัดอุดรธานี ๑,๕๓๐ 
            เมียนมา ๑๐๒ 
            ลาว ๑,๒๓๕ 
            กัมพูชา ๑๙๓ 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี 
 

    ๓) แรงงานไทยไปท างานตา่งประเทศ 
    จ านวนแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  มีจ านวน ๑๑๗,๒๙๑ คน มีอัตรา
เพ่ิมจากปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ร้อยละ ๑.๓๗ วิธีการเดินทางไปท างานต่างประเทศที่มากที่สุดคือไปท างานจากบริษัท
จัดหางานส่งไป ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๓๓,๖๓๕  คน ลดลงจากปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๓.๒๐ รองลงมา  คนหางานแจ้งการ
เดินทางด้วยตนเอง จ านวน ๑๑,๗๖๕ คน เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๔.๘๓  จากกรมการจัดหางานส่งไป จ านวน ๑๐,๘๗๐ คน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗.๖๖ โดยนายจ้างพาลูกจ้างพาไปท างาน จ านวน ๘,๔๑๙ คน เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑๘.๘๘  และนายจ้าง
พาลูกจ้างไปฝึกงาน จ านวน ๔,๙๗๕ คน  ลดลง ร้อยละ ๐.๔๘  และผู้ที่ Re-Entry มีจ านวน ๔๗,๖๒๗ ลดลง             
ร้อยละ ๖.๒๐  

ป ี

รวมการเดนิทาง
ทั้งสิ้น 

บริษทัจัดหางานสง่ กรมการจัดหางาน
ส่ง 

นายจ้างพาลูกจ้าง
ไปท างาน 

นายจ้างพาลูกจ้าง
ไปฝึกงาน 

คนหางานแจ้งการ
เดนิทางด้วยตนเอง 

Re-Entry 

จ านวน อตัรา
เพิ่ม 

จ านวน อัตรา
เพิ่ม 

จ านวน อัตรา
เพิ่ม 

จ านวน อัตรา
เพิ่ม 

จ านวน อัตรา
เพิ่ม 

จ านวน อัตรา
เพิ่ม 

จ านวน อัตรา
เพิ่ม 

๒๕๕๘ ๑๑๗,๒๙
๑ 

-
๑.๓๗ 

๓๓,๖๓
๕ 

-๓.๒๐ ๑๐,๘๗
๐ 

๗.๖๖ ๘,๔๑๙ ๑๘.๘๘ ๔,๙๗๕ -๐.๔๘ ๑๑,๗๖
๕ 

๔.๘๓ ๔๗,๖๒
๗ 

-๖.๒๐ 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี 

   ๔) การประกันสังคม 
           สถิติกองทุนประกันสังคม ปี ๒๕๕๘ มีจ านวนสถานประกอบการที่เข้าร่วม ๔,๑๑๖ แห่ง 
จ านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา ๓๓ (๒) จ านวน  ๕๙,๔๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๔ 
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ของผู้ประกันตนทั้งสิ้น จ านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา ๓๙ (๓) (คน) ๙,๗๙๙ คน คิด
เป็นร้อยละ ๘.๕๓ และผู้ประกันตน มาตรา ๔๐  ๔๕,๖๔๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๓ จ านวนการใช้บริการ
ของผู้ประกันตน ๒๕๓,๒๕๖ คน  
 

สถิติกองทุนประกันสังคม จ านวน ร้อยละ 
จ านวนสถานประกอบการ (๑) (แห่ง) ๔,๑๑๖ - 
จ านวนผู้ประกันตนในระบบประกนัสังคม ตามมาตรา ๓๓ (๒) (คน) ๕๙,๔๕๑ ๕๑.๗๔ 
จ านวนผู้ประกันตนในระบบประกนัสังคม ตามมาตรา ๓๙ (๓) (คน) ๙,๗๙๙ ๘.๕๓ 
จ านวนการใช้บริการของผู้ประกันตน   

กรณีเจ็บปุวย (ราย) ๒๒๙,๓๗๘ ๙๑.๙๕ 
กรณีทุพพลภาพ (ราย) ๔๓ ๐.๐๒ 
กรณีตาย (ราย) ๓๖๗ ๐.๑๕ 
กรณีคลอดบุตร (ราย) ๔,๗๙๘ ๑.๙๒ 
กรณีชราภาพ (ราย) ๓,๗๙๓ ๑.๕๒ 

บ าเหน็จ (ราย) ๓,๖๓๘ ๑.๔๖ 
บ านาญ (ราย) ๑๕๕ ๐.๐๖ 

กรณสีงเคราะห์บุตร (ราย) ๑๓,๐๑๙ ๕.๒๒ 
ว่างงาน (๔) (ราย) ๑,๘๕๘ ๐.๗๔ 

ผู้ประกันตน มาตรา ๔๐ ๔๕,๖๔๗ ๓๙.๗๓ 
ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดอดุรธานี 
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  ๑.๕.๔  ข้อมูลด้านการศึกษา 
   ๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๘ จังหวัดอุดรธานี มีสถาบันการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 
๑,๐๒๘ แห่ง  จ าแนกเป็นสถานศึกษาท่ีสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๙๗๓ แห่ง สถานศึกษานอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๕๕ แห่ง จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๓๒๖,๓๕๒ คน จ านวนครูทั้งสิ้น  ๑๕,๐๙๑ คน  
อัตราส่วนของนักเรียนต่อครูเท่ากับ ๒๕ : ๑  
 

ที ่ สังกัด 
จ านวน

สถานศึกษา 
(แห่ง) 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

จ านวนครู 
(คน) 

อัตราส่วน 
(นักเรียน: ครู) 

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพป.อุดรธานีเขต ๑ – ๔ 
และ สพม. ๒๐) 

๘๗๐ ๑๘๔,๑๔๕ ๑๑,๑๒๐ ๑๖:๑ 

๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน (ประเภทสามัญ และ
อาชีวศึกษา สังกัด สพป.อด. ๑ – ๔) 

๗๐ ๔๓,๑๓๙ ๑,๕๑๙ ๒๘:๑ 

๓ ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ๙ ๑๕,๙๔๖ ๔๙๗ ๓๒:๑ 
๔ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบฯ (กศน.) 
๒๐ ๔๒,๖๙๑ ๗๓๘ ๕๗:๑ 

๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษอุดรธาน ี ๑ ๓๓๐ ๘๔ ๓:๑ 
๖ ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา 

(ม.ราชภัฎ ม.ราชธานี วิทยาลยัสัน
ตพล) 

๓ ๑๙,๘๕๒ ๑๙๖ ๑๙: ๑ 

สถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๗ ส านักงานพระพุทธศาสนา ๒๐ ๒,๗๔๙ ๑๔๓ ๑๙:๑ 
๘ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี 
๑๒ แห่ง สังกัด อบจ.อดุรธานี ๘ 
แห่ง) 

๒๙ ๑๕,๒๘๗ ๖๖๗ ๒๒:๑ 

๙ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ๔ ๒๙๔ ๒๙ ๑๐:๑ 
๑๐ สถาบันการศึกษาพลศึกษา วิทยาเขต

อุดรธาน ี
๑ ๑,๓๕๓ ๒๑ ๖๔:๑ 

๑๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธาน ี

๑ ๕๖๖ ๗๗ ๗:๑ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๐๒๘ ๓๒๖,๓๕๒ ๑๕,๐๙๑ ๒๕:๑ 
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   ๒)  คุณภาพการศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน ปี ๒๕๕๘ พบว่า ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเท่ากับ ๔๒.๑๕ ซึ่งมีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ และมีคะแนนลดลงจากปี 
๒๕๕๗ ร้อยละ ๒.๓๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนเท่ากับ ๓๖.๑๖ ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ แต่มี
คะแนนต่ ากว่าปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๓.๙๒  ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเท่ากับ ๓๐.๒๑ ซึ่งมีค่าสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับชาติ และมีค่าลดลงจากปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๓.๑๖ 
 

ผลการทดสอบ 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET 

คะแนน อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   
   อุดรธาน ี ๔๒.๑๕ -๒.๓๔ 
   เฉลี่ย ระดบัชาต ิ ๔๒.๘๐ -๒.๙๔ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓   
   อุดรธาน ี ๓๖.๑๖ -๓.๙๒ 
   เฉลี่ย ระดบัชาต ิ ๓๕.๑๗ -๕.๕๓ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖   
   อุดรธาน ี ๓๐.๒๑ -๓.๑๖ 
   เฉลี่ย ระดบัชาต ิ ๒๙.๖๖ -๗.๙๒ 
ที่มา : ส านกังานศึกษาธิการภาค ๗ 
 

  ๑.๕.๕  การสาธารณสุข 
   ๑) จ านวนสถานบริการสาธารณสุข 

  ภาครัฐ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แบ่งระดับหน่วยบริการของรัฐตาม
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  

    - ระดับตติยภูมิ มี โรงพยาบาลศูนย์ จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาด ได้แก่ โรงพยาบาลกุมภวาปี   
       - ระดับทุติยภูมิ มีโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย จ านวน ๔ แห่ง โรงพยาบาลหนองหาน, 
โรงพยาบาลบ้านผือ , โรงพยาบาลบ้านดุง และโรงพยาบาลเพ็ญ    
        - โรงพยาบาลชุมชน จ านวน ๑๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลหนองวัวซอ,โรงพยาบาลน้ าโสม, 
โรงพยาบาลกุดจับ, โรงพยาบาลวังสามหมอ,โรงพยาบาลโนนสะอาด,โรงพยาบาลศรีธาตุ,โรงพยาบาลไชยวาน, 
โรงพยาบาลทุ่งฝน,โรงพยาบาลสร้างคอม,โรงพยาบาลนายูง,โรงพยาบาลหนองแสง และโรงพยาบาลพิบูลย์
รักษ์   
        - โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง,โรงพยาบาล
ประจักษ์ศิลปาคม และโรงพยาบาลกู่แก้ว  
       - ระดับปฐมภูมิ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)ทั้งหมด ๒๑๐ แห่ง ศูนย์
สุขภาพเขตเมืองสังกัดโรงพยาบาลอุดรธานี จ านวน ๓ แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  จ านวน  ๑๐  แห่ง   
      สถานบริการในสังกัดกรมการแพทย์  จ านวน ๖ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีและ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์  สถานบริการในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
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อุดรธานี ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ ๖.๒ อุดรธานี (ศตม.)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘  
     สถานบริการสังกัดกระทรวงกลาโหม  จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปา
คม และ โรงพยาบาลกองบิน ๒๓ อุดรธานี  
  ภาคเอกชน  ได้แก่  
   - โรงพยาบาลขนาด ๑๐๐ เตียง จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ-อุดรธานี , 
โรงพยาบาลเอกอุดรและโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา   
   - คลินิก จ านวน ๔๐๖ แห่ง  ได้แก่สาขาเวชกรรม,เวชกรรมเฉพาะทาง,ทันตกรรม,ทันตกรรม
เฉพาะทาง,การพยาบาลและการผดุงครรภ์(๑),การพยาบาลและการผดุงครรภ์(๒),เทคนิคการแพทย์, สห
คลินิก,แพทย์แผนไทย,แพทย์แผนไทยประยุกต์และกายภาพ   
    - สถานที่ขายยา/ผลิตยา จ านวน ๓๗๖ แห่ง ได้แก่ ร้านขายยาแผนปัจจุบัน, ร้านขายยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ,ร้านขายยาแผนโบราณและร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ และสถานที่
ผลิตยาแผนโบราณ  
    - สถานที่ผลิตอาหารและน าเข้า จ านวน ๘๒๐  แห่ง  ได้แก่ สถานที่ผลิตอาหารที่เข้าเกณฑ์ 
GMP , ผลิตอาหารที่ไม่เข้าเกณฑ์ GMP และน าเข้าหรือส่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 
(ทีม่า : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี) 

๒) ก าลังคนด้านสุขภาพ 
         สถานการณ์โดยรวมของก าลังคนด้านสุขภาพปี ๒๕๕๘ พบว่า อัตราส่วนแพทย์เท่ากับ ๑ : 
๕๒๗๗ มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ service plan ของเขต ๘ ทันตแพทย์ เท่ากับ ๑ : ๑๘,๖๕๕ มีค่าค่า
สูงกว่าค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ service plan ของเขต ๘  เภสัชกร ๑ : ๑,๑๓๐ มีค่าค่าต่ ากว่าค่ามาตรฐานตาม
เกณฑ์ service plan ของเขต ๘ และก าลังคนด้านสุขภาพกลุ่มอ่ืน ๆ เท่ากับ มีค่าค่าต่ ากว่าค่ามาตรฐานตาม
เกณฑ์ service plan ของเขต ๘ 
 
ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ service plan ของเขต ๘ 

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อื่นๆ 
๑ : ๒,๕๐๐ ๑ : ๘,๗๐๐ ๑ : ๗,๔๒๐ ๑ : ๕,๐๐๐ ๑ : ๒,๕๐๐ 
๑ : ๕,๒๗๗ ๑ : ๑๘,๖๕๕ ๑ : ๑๐,๑๗๖ ๑ : ๑,๑๓๐ ๑ : ๓๘๒ 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
 

      ๓)  ความครอบคลุมประชากรที่มีหลักประกันสุขภาพ     
         จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๘  มีประชากรจากการส ารวจ รวมทั้งหมด ๑,๖๗๕,๕๒๓ คน มี

สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ ๗๒.๕  สิทธิประกันสังคม ร้อยละ ๑๓.๙ สิทธิข้าราชการ/พนักงาน
ของรัฐและครอบครัว ร้อยละ ๔.๙ สิทธิอ่ืน ร้อยละ ๐.๖ และมีประชากรบางส่วนที่ยังไม่มีสิทธิประกันสุขภาพ 
เช่น  ยังไม่ลงทะเบียนบัตรทอง บุคคลรอพิสูจน์สถานะและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ร้อยละ ๐.๑ 
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ประเภทสิทธ ิ จ านวน ร้อยละ 
จังหวัดอุดรธานี ๑,๖๗๘,๕๖๖ ๑๐๐.๐ 

๑. สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ๑,๒๑๕,๒๐๖ ๗๒.๔ 
๒. ประกันสังคม  ๒๓๖,๙๐๗ ๑๔.๑๑ 
๓. ประชากรในจังหวัดย้ายไปลงทะเบียนจังหวัดอื่น  ๑๑๗,๗๔๘ ๗.๐๒ 
๔. สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐสาหกิจ  ๘๕,๘๐๗ ๕.๑๑ 
๕. สิทธิสวสัดิการพนักงานท้องถิ่น ๑๗,๓๒๐ ๑.๐๓ 
๖. สิทธิอื่นๆ ๒,๗๔๗ ๐.๑๖ 
๗. สถานะคนต่างด้าว ๑,๙๓๑ ๐.๑๑ 
๘. สถานะคนไทยในต่างประเทศ ๔๒๐ ๐.๐๓ 
๙. สิทธิว่าง ๓๐๖ ๐.๐๒ 
๑๐.บุคคลทีไ่ม่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน (รอยืนยันสิทธิ) ๑๗๔ ๐.๐๑ 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
 

   ๔) การป่วย 
      สาเหตุการปุวยของผู้ปุวยนอกกลุ่มโรคท่ีเป็นสาเหตุการปุวยของผู้ปุวยนอก ๕ อันดับแรกของ
ประเทศไทย ปี ๒๕๕๘  พบว่า โรคระบบหายใจ มีอัตราปุวยสูงที่สุดเท่ากับ ๓๔๙.๘๙ ต่อประชากรพันคน 
รองลงมาได้แก่ โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตตะบอลิสัม ,โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงสร้างและ
เนื้อยึดเสริม,  โรคระบบไหลเวียน และโรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก โดยมีอัตราปุวยต่อประชากร
พันคน เท่ากับ ๓๓๒.๓๗, ๓๑๔.๒๔, ๒๗๒.๐๕ และ ๒๗๐.๕๔ ตามล าดับ  

    กลุ่มโรคท่ีเป็นสาเหตุการปุวยของผู้ปุวยนอก ๕ อันดับแรกของประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ พบว่า 
โรคระบบหายใจ มีอัตราปุวยสูงที่สุดเท่ากับ ๓๔๙.๘๙ ต่อประชากรพันคน รองลงมาได้แก่ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้
ท่อ โภชนาการ และเมตตะบอลิสัม,โรคระบบกล้าเนื้อรวมโครงสร้างและเนื้อยึดเสริม,โรคระบบไหลเวียน และ
โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก โดยมีอัตราปุวยต่อประชากรพันคน เท่ากับ ๓๓๒.๔,๓๑๔.๒, 
๒๗๒.๑ และ ๒๗๐.๕ ตามล าดับ  

 
ที ่ สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) อัตราต่อ ๑,๐๐๐ ประชากร  
๑ โรคระบบหายใจ  ๓๔๙.๘๙ 
๒ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ  โภชนาการ  และเมตะบอลิสมั ๓๓๒.๓๗ 
๓ โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยดืเสริม ๓๑๔.๒๔ 
๔ โรคระบบไหลเวยีนเลือด ๒๗๒.๐๕ 
๕ โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก ๒๗๐.๕๔ 
๖ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้อง ปฏิบัติการ

ที่ไม่สามารถจ าแนกโรคในกลุ่มอื่นได ้ 
๑๙๙.๓๓ 

๗ โรคตดิเช้ือและปาราสิต  ๑๐๑.๗๘ 
๘ โรคระบบสืบพันธุร์่วมปัสสาวะ  ๙๕.๑๗ 
๙ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๖๖.๕๔ 

๑๐ โรคตาและส่วนประกอบของตา  ๖๒.๙๑ 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
 



หน้า ๓๐ 
 

      สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน  ส าหรับสาเหตุการปุวยของผู้ปุวยใน ๕ อันดับแรกของ
จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๘ พบว่า โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอด 
และภาวะอ่ืนๆ ทางสูติกรรม มีอัตราปุวยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ โรคติดเชื้ออ่ืนๆ ของล าไส้ โรคตาและส่วน
ผนวก,ปอดอักเสบ และโรคอ่ืนๆของระบบย่อยอาหาร โดยมีอัตราปุวยต่อประชากรพันคน เท่ากับ ๕.๙, 
๕.๕,๔.๗,และ ๔.๑ ตามล าดับ   

ที ่ สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) อัตราต่อ ๑,๐๐๐ ประชากร 
๑ โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอด  ระยะหลังคลอดและ

ภาวะอื่น ๆ ทางสูติกรรม  
๕.๘๖ 

๒ โรคตดิเช้ืออ่ืนๆของล าไส ้ ๕.๕๒ 
๓ โรคตาและส่วนผนวก  ๔.๗๒ 
๔ ปอดอักเสบ  ๔.๖๒ 
๕ โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร  ๔.๐๕ 
๖ โรคตดิเช้ือและปรสติอื่น ๆ  ๔.๐๕ 
๗ การคลอดเดี่ยว (คลอดปกติ)  ๓.๔๗ 
๘ ความผิดปกติอื่น ๆ ท่ีเกิดขึ่นในระยะปริก าเนิด  ๓.๔๔ 
๙ ธาลัสซเีมีย  ๓.๑๖ 

๑๐ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๒.๗๒ 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  

       อัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จากการด าเนินงานในระยะ ๕ ปี ที่ผ่าน
มา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ จังหวัดอุดรธานีมีการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพให้ได้คุณภาพ
และให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถวิเคราะห์สถานการณ์
การเจ็บปุวยได้จากอัตราปุวยด้วยโรคที่เฝูาระวังทางระบาดวิทยา ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า อัตราปุวยด้วย
โรคที่เฝูาระวังทางระบาดวิทยา สูงสุดคือ โรคอุจจาระร่วง รองลงมา ไข้ไม่ทราบสาเหตุ  อาหารเป็นพิษ              
ปอดบวม และตาแดง โดยมีอัตราปุวยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ ๑,๐๗๗.๙, ๘๒๔.๔, ๓๔๐.๑, ๒๙๒.๒, 
๒๒๓.๒ ตามล าดับ 

ที ่ ชื่อโรค อัตราป่วยต่อแสนคน 
๑ อุจจาระร่วง ๑,๐๗๗.๙ 
๒ ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ ๘๒๔.๔ 
๓ อาหารเป็นพิษ ๓๔๐.๑ 
๔ ปอดบวม ๒๙๒.๒ 
๕ ตาแดง ๒๒๓.๒ 
๖ โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ุ ๕๔.๓ 
๗ สุกใส ๔๐.๘ 
๘ มือ เท้า ปาก ๒๖.๘ 
๙ เมลิออยโดซสี ๒๖.๐ 

๑๐ ไข้เลือดออก ๒๓.๕ 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
 
 
 
 



หน้า ๓๑ 
 

   ๕) การตาย 
       อัตราตายด้วยโรคที่เป็นสาเหตุของการตาย ปี ๒๕๕๘ พบว่า อัตราตายด้วยโรคที่เป็นสาเหตุ
ของการตายสูงสุด คือโรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดรองลงมา ได้แก่ โลหิตเป็นพิษที่มิได้ระบุรายละเอียด ไต
อักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ, ปอดอักเสบ และโรคอ่ืนๆ ของปอด และโรคหลอดเลือดในสมอง 
ตามล าดับ            
 ๑.๖ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑.๖.๑ ไฟฟ้า ปี ๒๕๕๘ จ านวนผู้ใช้ไฟฟูามีจ านวนทั้งสิ้น ๔๓๐,๙๙๐ ราย การจ าหน่ายกระแสไฟฟูา
ของจังหวัดอุดรธานีรวมทั้งสิ้น ๑,๒๖๕.๐๖ ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง เป็นที่อยู่อาศัย ๕๒๐.๔๒ ล้านกิโลวัตต์/
ชั่วโมง สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม๖๘๖.๑๕ ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง สถานที่ราชการและสาธารณะ๔๕.๓๕ 
ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง และอ่ืนๆ ๑๓.๑๓ ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง เมื่อพิจารณาเป็นรายอ าเภอ พบว่า อ าเภอที่มี
จ านวนผู้ใช้ไฟฟูามากที่สุดคืออ าเภอเมืองอุดรธานี จ านวน ๑๓๓,๗๕๘ ราย และอ าเภอที่มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟูา
น้อยที่สุดคือ อ าเภอกู่แก้ว ๕,๔๘๐ ราย 

จังหวัด/อ าเภอ 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟูา

(ราย) 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟูา (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) 
รวม ท่ีอยู่อาศัย สถานธุรกิจ

และ
อุตสาหกรรม 

สถานท่ี
ราชการและ
สาธารณะ 

อื่น ๆ 

จังวัดอุดรธานี ๔๓๐,๙๙๐ ๑,๒๖๕.๐๕ ๕๒๐.๔๒ ๖๘๖.๑๕ ๔๕.๓๕ ๑๓.๑๓ 
เมืองอุดรธานี ๑๓๓,๗๕๘ ๗๔๑.๐๔ ๒๒๗.๔๓ ๔๘๕.๕๘ ๒๐.๑๘ ๗.๘๕ 
กุดจับ ๑๗,๒๒๕ ๒๘.๕๕ ๑๗.๖๙ ๙.๑๖ ๑.๕๒ ๐.๑๘ 
หนองวัวซอ ๑๖,๔๘๐ ๓๓.๗๗ ๑๕.๘๕ ๑๕.๙๗ ๑.๖๓ ๐.๓๒ 
กุมภวาปี ๓๑,๒๔๓ ๗๑.๗๔ ๓๖.๑๖ ๓๑.๐๖ ๓.๕๕ ๐.๙๗ 
โนนสะอาด ๑๑,๘๙๒ ๑๘.๗๙ ๑๑.๙๔ ๕.๖๒ ๑.๑๔ ๐.๐๙ 
หนองหาน ๓๑,๐๐๓ ๖๔.๐๐ ๓๑.๙๔ ๒๘.๔๐ ๓.๐๕ ๐.๖๑ 
ทุ่งฝน ๘,๖๐๓ ๑๑.๗๔ ๗.๕๑ ๓.๔๙ ๐.๖๙ ๐.๐๕ 
ไชยวาน ๙,๔๙๓ ๑๒.๔๓ ๘.๕๒ ๓.๒๔ ๐.๕๕ ๐.๑๒ 
ศรีธาตุ ๑๒,๒๔๗ ๑๘.๕๕ ๑๑.๕๕ ๕.๙๓ ๐.๙๑ ๐.๑๖ 
วังสามหมอ ๑๔,๑๖๖ ๒๓.๒๙ ๑๒.๖๒ ๙.๕๐ ๐.๙๘ ๐.๑๙ 
บ้านดุง ๓๐,๘๙๙ ๖๑.๔๙ ๓๒.๕๘ ๒๕.๖๙ ๒.๗๔ ๐.๔๘ 
บ้านผือ ๒๘,๔๑๕ ๔๗.๔๘ ๒๙.๗๖ ๑๕.๐๗ ๒.๒๔ ๐.๔๑ 
น้ าโสม ๑๔,๙๕๐ ๒๓.๘๘ ๑๓.๔๔ ๙.๔๔ ๐.๘๐ ๐.๒๐ 
เพ็ญ ๓๑,๐๘๗ ๔๘.๓๑ ๒๗.๙๓ ๑๗.๙๙ ๑.๘๘ ๐.๕๑ 
สร้างคอม ๗,๖๓๑ ๑๐.๗๒ ๖.๓๙ ๓.๕๐ ๐.๖๐ ๐.๒๓ 
หนองแสง ๖,๖๙๕ ๑๑.๘๓ ๖.๓๘ ๔.๗๔ ๐.๖๗ ๐.๐๔ 
นายูง ๗,๒๐๑ ๘.๘๓ ๖.๐๔ ๒.๒๓ ๐.๕๐ ๐.๐๖ 
พิบูลย์รักษ์ ๖,๒๕๗ ๘.๗๙ ๕.๖๕ ๒.๑๓ ๐.๗๖ ๐.๒๕ 
กู่แก้ว ๕,๔๘๐ ๗.๔๙ ๔.๙๙ ๑.๘๗ ๐.๕๔ ๐.๐๙ 
ประจักษ์ศิลปาคม ๖,๒๖๕ ๑๒.๓๓ ๖.๐๕ ๕.๕๔ ๐.๔๒ ๐.๓๒ 

ที่มา : การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธาน ี
   ๑.๖.๒  ประปา  ปี ๒๕๕๘ มีก าลังการผลิตน้ าประปาทั้งสิ้น ๖๓,๗๘๒,๗๖๐ ลูกบาศก์เมตร แยกเป็น
น้ าที่ผลิตได้  ๓๙,๓๒๖,๓๓๒ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าที่จ าหน่ายแก่ผู้ใช้ ๒๗,๖๖๑,๖๕๒ ลูกบาศก์เมตร  
ปริมาณที่จ่ายเพ่ือสาธารณประโยชน์และรั่วไหล ๙,๔๓๘,๓๐๔ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าที่ใช้ในระบบ 
๒,๔๐๔,๖๘๒ ลูกบาศก์เมตร และมีจ านวนผู้ใช้น้ าประปาทั้งสิ้น ๑๐๓,๙๒๓ ราย เมื่อจ าแนกเป็นรายอ าเภอ 



หน้า ๓๒ 
 

ยังพบว่ามีบางอ าเภอที่ไม่มีก าลังการผลิตเป็นของตนเอง เช่น อ าเภอไชยวาน สร้างคอม หนองแสง นายูง  กู่
แก้ว และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  

จังหวัด/
อ าเภอ 

ก าลังการผลิต
(ลบ.ม.) 

น้ าท่ีผลิตได้ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าที่
จ าหน่ายแก่ผู้ใช้ 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าที่
จ่ายเพื่อสา

ธารณ- 
ประโยชน์และ
รั่วไหล (ลบ.ม) 

ปริมาณน้ าที่ใช้
ในระบบ  
(ลบ.ม.) 

ผู้ใช้น้ า 
(ราย) 

จังหวัด
อุดรธานี 

๖๓,๗๘๒,๗๖๐ ๓๙,๓๒๖,๓๓๒ ๒๗,๖๖๑,๖๕๒ ๙,๔๓๘,๓๐๔ ๒,๔๐๔,๖๘๒ ๑๐๓,๙๒๓ 

เมืองอุดรธานี ๔๔,๒๓๘,๐๐๐ ๓๑,๑๘๖,๘๑๒ ๒๑,๓๙๗,๒๓๖ ๗,๖๘๙,๑๔๑ ๒,๑๐๐,๔๓๕ ๗๐,๔๖๗ 
กุดจับ ๘๗๖,๐๐๐ ๖๔๐,๓๖๕ ๓๙๑,๓๘๓ ๒๐๖,๒๙๒ ๔๒,๖๙๐ ๒,๐๒๔ 
หนองวัวซอ ๑,๓๑๔,๐๐๐ ๔๓๖,๓๑๘ ๒๘๖,๐๖๔ ๘๙,๘๖๗ ๖๐,๓๘๗ ๑,๘๐๐ 
กุมภวาปี ๙,๑๑๑,๖๐๐ ๒,๑๘๔,๑๘๙ ๑,๗๐๖,๕๓๑ ๔๓๖,๐๕๕ ๔๑,๖๐๓ ๙,๑๓๔ 
โนนสะอาด ๗๘๘,๔๐๐ ๓๙๕,๔๕๐ ๓๐๒,๔๖๗ ๗๙,๖๙๔ ๑๓,๒๘๙ ๑,๕๕๖ 
หนองหาน ๙๖๓,๖๐๐ ๔๒๕,๗๔๙ ๕๐๑,๘๐๘ ๘๙,๑๕๓ ๑๓,๐๙๔ ๒,๕๕๐ 
ทุ่งฝน ๒๙๗,๘๔๐ ๙๕,๔๕๑ ๗๒,๑๙๘ ๒๑,๐๐๘ ๒,๒๔๕ ๔๕๖ 
ไชยวาน - - - - - - 
ศรีธาตุ ๖๑๓,๒๐๐ ๓๖๖,๘๙๑ ๒๗๗,๘๔๑ ๗๐,๐๕๗ ๑๘,๙๙๓ ๑,๔๔๕ 
วังสามหมอ ๔๓๘,๐๐๐ ๒๗๔,๙๕๒ ๑๙๘,๗๘๓ ๖๔,๓๓๙ ๑๑,๘๓๐ ๙๖๒ 
บ้านดุง ๑,๓๑๔,๐๐๐ ๘๑๑,๗๑๕ ๖๐๑,๗๑๔ ๑๙๑,๓๖๑ ๑๘,๖๔๐ ๒,๙๔๕ 
บ้านผือ ๑,๔๒๗,๘๘๐ ๘๕๖,๐๗๙ ๖๕๔,๑๔๗ ๑๘๔,๐๖๒ ๑๗,๘๗๐ ๓,๗๒๖ 
น้ าโสม ๘๗๖,๐๐๐ ๗๗๓,๐๐๘ ๖๐๒,๑๐๑ ๑๒๖,๑๓๑ ๔๔,๗๗๖ ๓,๒๖๖ 
เพ็ญ ๙๙๘,๖๔๐ ๗๖๕,๑๒๗ ๕๘๔,๔๗๙ ๑๖๖,๔๔๘ ๑๔,๒๐๐ ๒,๙๕๑ 
สร้างคอม - - - - - - 
หนองแสง - - - - - - 
นายูง - - - - - - 
พิบูลย์รักษ์ ๕๒๕,๖๐๐ ๑๑๔,๒๒๖ ๘๔,๙๐๐ ๒๔,๖๙๖ ๔,๖๓๐ ๖๔๑ 
กู่แก้ว - - - - - - 
ประจักษ์ฯ - - - - - - 

ที่มา : ส านักงานการประปา เขต ๗  

  ๑.๖.๓ การคมนาคม 
    ๑) ทางถนน จังหวัดอุดรธานีอยู่ในที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่ดีเหมาะแก่การเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทั้งฮับทางด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคม-ขนส่ง การศึกษา 
ฯลฯ เรียกได้ว่าจังหวัดอุดรธานีเป็นฮับในทุกๆ ด้านก็ว่าได้  การคมนาคมมีหลายทางให้เลือกไม่ว่าจะเป็น ทาง
ถนน ทางหลวง ทางรถไฟ ทางอากาศ (เครื่องบิน) การคมนาคมทางถนน แยกได้เป็น ๒  ส่วน คือ 
    (๑) เส้นทางคมนาคมที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี 
มีโครงข่ายทางหลวงชนบทที่รับผิดชอบ จ านวน ๕๙ สายทาง ครอบคลุมทุกอ าเภอในเขตจังหวัดอุดรธานี 
ระยะทางทุกสายรวม ๑,๐๕๒.๒๔๓ กิโลเมตร ประกอบด้วย ๑) ถนนลูกรัง ๑๒๔.๐๕๒ กิโลเมตร ๒) ทางลาด
ยาง ๙๐๒.๙๐๒ กิโลเมตร ๓) ทางคอนกรีต ๑๒.๙๑๙ กิโลเมตร  
    (๒) เส้นทางคมนาคมที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางอุดรธานีและส านักบ ารุงทาง
อุดรธานีที่ ๒ มีสายทางที่รับผิดชอบรวม ๓๔ สายทาง ระยะทางรวม ๑,๑๑๐.๘๕ กิโลเมตร ประกอบด้วย   
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๑) เส้นทางผิวคอนกรีต ๗๑.๑๕๕๐ กิโลเมตร ๒) เส้นทางผิวแอสฟัลต์ ๑,๐๓๗.๖๒๒๐ กิโลเมตร ๓) ทางรักษา
สภาพ  ๒.๐๗๓๐ กิโลเมตร   
(ท่ีมา: ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี ) 
การคมนาคมจังหวัดอุดรธานีมีความสะดวก สามารถเดินทางได้ ๓ ทาง คือ  

   (๑) รถยนต์ จากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงหมายเลข ๒ ถนนมิตรภาพผ่านจังหวัด
สระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น ถึงจังหวัดอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ ๕๖๔ กิโลเมตร  

   (๒) รถโดยสารประจ าทาง มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศวิ่งระหว่าง
กรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน       

   (๓) รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานีทุกวัน  
เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านดังนี้ 
    (๑) อุดรธานี – เลย 
    (๒) อุดรธานี – หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ 
    (๓) อุดรธานี – สกลนคร – นครพนม – เวียดนาม 
    (๔) อุดรธานี – ขอนแก่น 
ระยะทางจากจังหวัดอุดรธานีไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
    (๑) จังหวัดหนองบัวล าภู  ๔๖ กิโลเมตร 
    (๒) จังหวัดหนองคาย ๕๓  กิโลเมตร       
    (๓) จังหวัดขอนแก่น ๑๑๕  กิโลเมตร      
    (๔) จังหวัดเลย  ๑๕๒  กิโลเมตร         
    (๕) จังหวัดสกลนคร  ๑๕๙  กิโลเมตร 
    (๖) จังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๙๒  กิโลเมตร 

 ปริมาณการจราจรบนทางหลวง (รถ) มีจ านวนมากขึ้นทุกปี อันเนื่องมาจากจ านวนรถที่
เพ่ิมขึ้น การเป็นศูนย์กลางในเรื่องต่าง ๆ  ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตที่จะต้องประสบกับความทุกข์
ยากล าบากทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นเหตุที่ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนตกต่ าเป็นอย่างมากกับ
การที่ต้องทนอยู่กับอากาศเป็นพิษ ซึ่งเป็นมลพิษท่ีเกิดจากปัญหาการจราจรเป็นหลัก แต่เส้นทางการคมนาคม
ในเขตชนบทยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีมี พ้ืนที่ประมาณ ๑๑,๗๓๐.๓๐๒ ตร.กม. มีประชากร 
๑,๕๖๓,๙๖๔ คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒๐ อ าเภอ ซึ่งมาตรฐานต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน) 
ประมาณ ๑ กิโลเมตร ต่อพ้ืนที่ ๑ ตร.กม. แต่จังหวัดอุดรธานี มีโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทถนนประมาณ ๑ 
กิโลเมตร ต่อ ๓.๕๐ ตร.กม. ซึ่งยังคงต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ืออ านวยความ
สะดวกทางด้านคมนาคม ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันทางการค้าการลงทุน และ
การด ารงชีวิตที่ดีข้ึน  
(ท่ีมา: แขวงการทางอุดรธานี) 
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   ๒) ทางรถไฟ  สถิติการขนส่งทางรถไฟ ปี ๒๕๕๘ จังหวัดอุดรธานีมีสถานรถไฟที่จอดในแต่ละ
สถานี ๔ จุดใหญ่ ๆ คือ อ าเภอเมืองอุดรธานี อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอโนนสะอาด และอ าเภอประจักษ์ศิลปา
คม  จ านวนผู้โดยสารมีจ านวน ๒๔๑,๒๙๒ คน รายได้ต่อปี ๕๑,๐๗๐,๙๙๕ 
 

อ าเภอ สถานีรถไฟ จ านวนผู้โดยสาร(คน) รายได้ (บาท) 
จังหวัดอุดรธานี รวม ๒๔๑,๒๙๒ ๕๑,๐๗๐,๙๙๕ 
เมืองอุดรธาน ี รวม ๑๗๐,๕๙๑ ๓๘,๗๒๕,๑๓๙ 

หนองตะไก ้ ๒,๕๑๘ ๗๒,๘๒๔ 
ที่หยุดรถค ากลิ้ง ๑,๓๘๘ ๕๕,๖๘๒ 
หนองขอนกว้าง ๑๖๖,๖๘๕ ๓๘,๕๙๖,๖๓๓ 
อุดรธาน ี ๓๘,๓๐๔ ๗,๓๖๓,๙๔๓ 

กุมภวาป ี
 

รวม ๘,๖๕๙ ๑,๑๘๔,๔๙๒ 
ห้วยเกิ้ง ๒๙,๖๔๕ ๖,๑๗๙,๔๕๑ 
กุมภวาป ี ๒๑,๗๓๔ ๓,๓๐๘,๗๓๕ 

โนนสะอาด 
 

รวม ๒๑,๗๓๔ ๓,๓๐๘,๗๓๕ 
โนนสะอาด ๑๐,๖๖๓ ๑,๖๗๓,๑๗๘ 

ประจักษ์ฯ รวม ๑๐,๖๖๓ ๑,๖๗๓,๑๗๘ 
ห้วยสามพาด ๒๔๑,๒๙๒ ๕๑,๐๗๐,๙๙๕ 

ที่มา : การรถไฟแห่งประเทศไทย  กระทรวงคมนาคม  

    ๓) ทางอากาศ สถิติการขนส่งทางอากาศท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดอุดรธานี ปี 
๒๕๕๘ พบว่า จ านวนเที่ยวบินมีจ านวนทั้งสิ้น ๑๖,๙๑๑ เที่ยว เฉลี่ย ๔๖ เที่ยวบินต่อวัน  ผู้โดยสารจ านวน 
๒,๒๑๔,๐๐๒ คน  เฉลี่ย ๖,๐๖๖ คนต่อเดือน   การขนถ่ายสินค้ามีจ านวน ๓,๖๗๘,๘๖๔ กิโลกรัม  เฉลี่ย 
๑๐,๐๗๙.๑ กิโลกรัม  และการขนถ่ายไปรษณียภัณฑ์ มีจ านวน ๑๕๓,๐๑๓ กิโลกรัม เฉลี่ย ๔๑๙.๒ กิโลกรัม 

เดือน สถิติการขนส่งทางอากาศ สถิติติการขนส่งทางอากาศ เฉลี่ยต่อวนั 
จ านวน
เที่ยวบิน 

ผู้โดยสาร (คน) การขนถ่าย
สินค้า (กก. ) 

การขนถ่าย
ไปรษณียภัณฑ์ 

(กก. ) 

จ านวน
เที่ยวบิน 

ผู้โดยสาร (คน) การขนถ่าย
สินค้า (กก. ) 

การขนถ่าย
ไปรษณียภัณฑ์ 

(กก. ) 
ทั้งปี ๑๖,๙๑๑ ๒,๒๑๔,๐๐๒ ๓,๖๗๘,๘๖๔ ๑๕๓,๐๑๓ ๔๖ ๖,๐๖๖ ๑๐,๐๗๙.๑ ๔๑๙.๒ 
มกราคม ๑,๕๐๘ ๑๘๑,๓๕๑ ๓๑๘,๕๒๐ ๐ ๔๙ ๕,๘๕๐ ๑๐,๒๗๕ ๐ 
กุมภาพนัธ ์ ๑,๓๑๓ ๑๕๕,๘๒๑ ๓๐๒,๓๑๔ ๐ ๔๗ ๕,๕๖๕ ๑๐,๗๙๗ ๐ 
มีนาคม ๑,๔๔๒ ๑๘๒,๔๑๐ ๓๐๑,๑๓๘ ๔,๔๓๘ ๔๗ ๕,๘๘๔ ๙,๗๑๔ ๑๔๓ 
เมษายน ๑,๕๐๔ ๑๘๙,๘๔๖ ๒๓๐,๑๓๓ ๑๖,๐๖๕ ๕๐ ๖,๓๒๘ ๗,๖๗๑ ๕๓๖ 
พฤษภาคม ๑,๖๑๓ ๑๘๔,๐๕๐ ๒๖๕,๔๙๙ ๑๓,๔๔๐ ๕๒ ๕,๙๓๗ ๘,๕๖๔ ๔๓๔ 
มิถุนายน ๑,๓๗๘ ๑๖๔,๐๓๔ ๒๓๒,๙๗๕ ๓๕,๒๘๙ ๔๖ ๕,๔๖๘ ๗,๗๖๖ ๑,๑๗๖ 
กรกฎาคม ๑,๔๐๘ ๑๘๙,๑๔๙ ๒๙๐,๐๙๓ ๑๘,๔๕๒ ๔๕ ๖,๑๐๒ ๙,๓๕๘ ๕๙๕ 
สิงหาคม ๑,๔๔๒ ๑๘๒,๑๒๘ ๓๒๖,๕๓๓ ๙,๗๙๑ ๔๗ ๕,๘๗๕ ๑๐,๕๓๓ ๓๑๖ 
กันยายน ๑,๓๙๔ ๑๗๒,๓๒๔ ๓๖๘,๒๓๗ ๑๘,๐๘๔ ๔๖ ๕,๗๔๔ ๑๒,๒๗๕ ๖๐๓ 
ตุลาคม ๑,๔๕๓ ๒๑๔,๕๘๘ ๓๗๓,๑๙๘ ๑๑,๑๙๐ ๔๗ ๖,๙๒๒ ๑๒,๐๓๙ ๓๖๑ 
พฤศจิกายน ๑,๑๙๓ ๑๙๖,๒๔๕ ๓๓๘,๐๒๑ ๑,๗๔๐ ๔๐ ๖,๕๔๒ ๑๑,๒๖๗ ๕๘ 
ธันวาคม ๑,๒๖๓ ๒๐๒,๐๕๖ ๓๓๒,๒๐๓ ๒๔,๕๒๔ ๔๑ ๖,๕๑๘ ๑๐,๗๑๖ ๗๙๑ 

ที่มา : กรมการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคม 
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  ๑.๖.๔  การเข้าถึงบริการสาธารณะ และข่าวสารเทคโนโลยี 
   ๑) การบริการโทรศัพท์ จ านวนเลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่า ปี ๒๕๕๘ มีจ านวนทั้งสิ้น ๘๖,๑๕๕ 
หมายเลข จ าแนกเป็นบริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) จ านวน ๖๑,๓๓๖ หมายเลข เป็นของบริษัทสัมปทาน 
จ านวน ๒๔,๘๑๙ หมายเลข   ส าหรับเลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่า จ านวนทั้งสิ้น ๓๖,๓๗๕ หมายเลข จ าแนก
ได้ดังนี้ เป็นบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๒๘,๐๘๘ หมายเลข ธุรกิจ จ านวน ๓,๕๓๗ หมายเลข 
บ้านพัก จ านวน ๑๙,๖๓๔ หมายเลข ราชการ จ านวน ๓,๕๘๓ หมายเลข  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน ๔๔ หมายเลข  โทรศัพท์สาธารณะ ๑,๒๕๑ หมายเลข ระบุประเภทไม่ได้ ๓๙ หมายเลข และเป็น
บริษัทสัมปทาน ๘,๒๘๗ หมายเลข  
 

การบริการโทรศัพท์ จ านวน( หมายเลข) 
เลขหมายโทรศัพท์ที่ม ี ๘๖,๑๕๕ 
     - บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ๖๑,๓๓๖ 
     - บริษัทสัมปทาน ๒๔,๘๑๙ 
เลขหมายโทรศัพท์ที่มผีู้เช่า ๓๖,๓๗๕ 
     - บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ๒๘,๐๘๘ 
          - ธุรกิจ ๓,๕๓๗ 
          - บ้านพัก ๑๙,๖๓๔ 
          - ราชการ ๓,๕๘๓ 
          - บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ๔๔ 
          - โทรศัพท์สาธารณะ ๓/ ๑,๒๕๑ 
          - ระบุประเภทไม่ได ้ ๓๙ 
     - บริษัทสัมปทาน  ๘,๒๘๗ 

ที่มา :  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
 

   ๒)  การบริการไปรษณีย์  ส าหรับสถิติรับฝากบริการไปรษณียภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์ จ าแนกตาม
การบริการ ปี ๒๕๕๘ พบว่า จ านวนที่ท าการไปรษณีย์มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๔ แห่ง กระจายในอ าเภอต่าง ๆ เกือบ
ทุกอ าเภอ ยกเว้น อ าเภอพิบูลย์รักษ์ อ าเภอกู่แก้ว และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา 
จ านวน ๖,๖๘๕,๙๐๒ ฉบับ/ชิ้น พัสดุไปรษณีย์ จ านวน ๗๘,๙๐๙ ฉบับ/ชิ้น บริการพิเศษ จ านวน 
๒,๓๓๗,๖๗๓ ฉบับ/ชิ้น อ าเภอที่มีการใช้บริการไปรษณีย์มากที่สุดคืออ าเภอเมืองอุดรธานี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๓๖ 
 

อ าเภอ จ านวนที่ท าการไปรษณีย์ ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา พัสดุไปรษณีย์ บริการพิเศษ 
จังหวัดอุดรธานี ๒๔ ๖,๖๘๕,๙๐๒ ๗๘,๙๐๙ ๒,๓๓๗,๖๗๓ 
เมืองอุดรธาน ี ๕ ๔,๓๐๘,๑๓๕ ๔๙,๐๕๖ ๑,๕๔๘,๑๔๕ 
กุดจับ ๑ ๓๖,๐๖๐ ๑,๑๗๐ ๓๕,๓๙๔ 
หนองวัวซอ ๒ ๓๒,๗๘๖ ๑,๓๘๙ ๔๐,๔๗๐ 
กุมภวาป ี ๒ ๓๕๙,๘๔๙ ๓,๕๙๐ ๗๒,๓๔๙ 
โนนสะอาด ๑ ๒๑,๓๓๓ ๑,๓๐๘ ๒๔,๑๕๐ 
หนองหาน ๒ ๘๕๔,๑๐๔ ๓,๙๕๓ ๑๒๗,๐๕๐ 
ทุ่งฝน ๑ ๑๙,๑๕๔ ๕๓๐ ๑๕,๐๕๖ 
ไชยวาน ๑ ๒๓,๙๐๙ ๘๙๓ ๑๗,๙๕๔ 
ศรีธาต ุ ๑ ๗๘,๒๕๓ ๙๙๗ ๓๔,๑๐๕ 
วังสามหมอ ๑ ๑๖๕,๒๐๐ ๓,๕๙๓ ๕๐,๙๕๗ 
บ้านดุง ๑ ๓๓๑,๐๖๙ ๒,๘๖๙ ๑๗๒,๓๙๒ 
บ้านผือ ๑ ๒๖๖,๔๙๓ ๓,๔๙๓ ๗๐,๔๘๗ 
น้ าโสม ๑ ๘๔,๕๘๑ ๑,๘๔๖ ๓๖,๒๘๙ 
เพญ็ ๑ ๕๓,๙๔๕ ๑,๕๔๔ ๔๗,๘๔๑ 
สร้างคอม ๑ ๑๒,๖๘๑ ๑,๑๑๔ ๑๗,๖๐๕ 
หนองแสง ๑ ๑๙,๙๙๖ ๕๔๙ ๑๘,๑๙๖ 
นายูง ๑ ๑๘,๓๕๔ ๑,๐๑๕ ๙,๒๓๓ 

ที่มา : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (มหาชน)  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

   ๓) การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ปี ๒๕๕๘ จ านวนประชากรอายุ ๖ ปี
ขึ้นไป จ าแนกตามการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์จ านวน ๓๓๗,๔๖๔ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖น ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต จ านวน ๓๗๑,๕๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕  ผู้มีโทรศัพท์มือถือ 
จ านวน ๘๙๓,๐๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗ 
 

การใช้คอมพิวเตอร์ จ านวน ร้อยละ 
การใช้คอมพิวเตอร ์   
  ใช้ ๓๓๗,๔๖๔ ๒๘.๖ 
  ไม่ใช้ ๘๔๙,๑๑๕ ๗๒.๐ 
การใช้อินเตอร์เน็ต      
  ใช้ ๓๗๑,๕๒๘ ๓๑.๕ 
  ไม่ใช้ ๘๐๗,๕๐๙ ๖๘.๕ 
การมีโทรศัพท์มือถือ      
  ใช้ ๘๙๓,๐๖๙ ๗๕.๗ 
  ไม่ใช้ ๒๘๕,๙๖๘ ๒๔.๓ 

ที่มา :  ส านกังานสถิติจังหวัดอุดรธานี  
 

๑.๗ ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑.๗.๑ ป่าไม้ สถานะทางกฎหมายของพ้ืนที่ปุาในจังหวัดเป็นปุาสงวนแห่งชาติ จ านวน ๒๑ ปุา มีเนื้อ
ที่ปุาตามประกาศแนบท้ายกฏกระทรวงฯ จ านวน ๒,๙๐๘,๗๒๓.๕๐ ไร่ และมีพ้ืนที่คงสภาพปุาจากข้อมูลการ
แปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือวิเคราะห์พื้นที่ปุาคงสภาพ จ านวน ๓,๕๔๓,๙๒๐.๕๔ ไร่ 



หน้า ๓๗ 
 

ที่ ชื่อปุาสงวนแห่งชาต ิ พื้นที่ (ตร.กม.) พื้นที่ท้ายกฏกระทรวงฯ (ไร่) 
๑ ปุากุดจับ 

ต.เขือน้ า บ้านเม็ก กุดจบั หมากหญา้ อ.บ้านผือ เมือง จ.อุดรธานี 
๓๑๐.๐๘ ๑๙๓,๘๐๓.๐๐ 

๒ ปุาเขือน้ า 
ต.กลางใหญ่ หายโศก เมืองพาน เขือน้ า จ าปาโมง ค าบง บา้น อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 

๒๖๖.๐๐ ๑๖๖,๒๕๐.๐๐ 

๓ ปุาโคกทับถา่นและปาุโคกวังเดือนห้า 
ต.สุมเส้า บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธาน ี

๑๒๗.๐๐ ๗๙,๓๗๕.๐๐ 

๔ ปุาโคกน้ าเค็มและปาุโคกดอนโพธิ์ 
ต.สร้างคอม เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธาน ี

๑๗๔.๐๐ ๑๐๘,๗๕๐.๐๐ 

๕ ปุาดงหนองขุ่นและปาุดงหนองไฮ 
ต.นิคมสงเคราะห์ บ้านตาด หมากหญา้ อ.เมือง หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

๓๓.๐๔ ๒๐,๖๕๐.๐๐ 

๖ ปุาต าบลเชียงหวาง ปาุต าบลเพ็ญ และปุาต าบลสุมเส้า 
ต.เชียงหวาง เพ็ญ สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 

๙๒.๙๓ ๕๘,๐๘๓.๐๐ 

๗ ปุาทม และปุาขา่ 
ต.ทมนางงาม สีออ อ.โนนสะอาด กุมภวาปี จ.อุดรธาน ี

๑๐๙.๐๐ ๖๘,๑๒๕.๐๐ 

๘ ปุานายูง และปาุน้ าโสม 
ต.นาแค นายูง หนองแวง น้ าโสม นางัว อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี 

๑,๐๗๐.๐๐ ๖๖๘,๗๕๐.๐๐ 

๙ ปุาบะยาว ปุาหัวนาค า ปาุนายูง ปุาหนองกุงทับม้า และปุาหนองหญ้าไชย 
ต.บะยาว หวันาค า นายูง อ.กิ่งอ.ศรีธาต ุอ.กุมภวาป ีจ.อุดรธานี 

๗๑๓.๘๑ ๔๔๖,๑๓๑.๐๐ 

๑๐ ปุาบ้านจัน แปลงที่ ๑ 
ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธาน ี

๑๕.๕๐ ๙,๖๘๗.๐๐ 

๑๑ ปุาบ้านจัน แปลงที่ ๒ 
ต.ถ่อนนาลับ บา้นจัน นาไหม บา้นดุง วงัทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 

๑๕๘.๕๐ ๙๙,๐๖๒.๐๐ 

๑๒ ปุาบ้านจีต ปุาไชยวาน ปุาหนองหลักและปุาคอนสาย 
ต.คอนสาย บ้านจีด หนองหลัก โพนสูง ไชยวาน อ.หนองหาน กิ่ง อ ไชยวาน อ 
หนองหาน จ.อุดรธาน ี

๓๓๔.๓๐ ๒๐๘,๙๓๗.๕๐ 

๑๓ ปุาบ้านดุง และปุาดงเย็น แปลงที่ ๑ และแปลงที่ ๒ 
ต.วังทอง บ้านม่วง โพนสูง อ้อมกอ อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี 

๖๓.๒๐ ๓๙,๕๐๑.๐๐ 

๑๔ ปุาปะโค ปุาโพธิ์ศรีส าราญ และปาุแสงสว่าง 
ต.แสงสว่าง ปะโค หว้ยเกิ้ง โพศรีส าราญ โนนสะอาด อ.กิ่ง อ หนองแสง กุมภวาปี 
โนนสะอาด จ.อุดรธาน ี

๑๕๒.๓๗ ๙๕,๒๓๔.๐๐ 

๑๕ ปุาไผท และปาุโคกไม้งาม 
ต.บ้านแดง สะแบง สรอยพร้าว ทุ่งใหญ ่อ.หนองหาน กิ่ง อ ทุ่งฝน 

๑๔๒.๓๔ ๘๘,๙๖๒.๐๐ 

๑๖ ปุาพันดอนและปุาปะโค 
ต.เสอเพลอ ปะโค พันคอน โพธิ์ศรีส าราญ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธาน ี

๓๐๗.๗๗ ๑๙๒,๓๕๖.๐๐ 

๑๗ ปุาโพธิ์ศรีส าราญ 
ต.โพธิ์ศรีส าราญ โนนสะอาด บุ่งแกว้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 

๑๓๙.๘๒ ๘๗,๓๘๖.๐๐ 

ที่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาต ิ พื้นที่ (ตร.กม.) พื้นที่ท้ายกฏกระทรวงฯ (ไร่) 
๑๘ ปุาเวียงค าและปุาศรีธาต ุ

ต.เวียงค า หัวนาค า ศรีธาตุ บ้านโปุง จ าปี อ.กุมภวาปี ศรีธาตุ 
๑๘๔.๔๘ ๑๑๕,๓๐๐.๐๐ 

๑๙ ปุาหนองบุและปุาหนองหาน 
ต.หนองบุ หนองหาน โพนงาม อ.เมือง หนองหาน จ.อุดรธานี 

๒๕.๘๑ ๑๖,๑๓๑.๐๐ 

๒๐ ปุาหนองหญา้ไซ ปุาท่าลาด ปุาวังขัย และปุาล าปาว 
ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 

๑๙.๐๐ ๑๑,๘๗๕.๐๐ 

๒๑ ปุาหมากหญ้า 
ต.หมากหญา้ อูบมุ่ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 

๒๑๕.๐๐ ๑๓๔,๓๗๕.๐๐ 

รวม ๒,๙๐๘,๗๒๓.๕ 

 



หน้า ๓๘ 
 

    เนื้อที่ป่าไม้ของจังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๘  มีเนื้อที่คงเหลือ ๗๑๙,๓๕๗.๘๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.๔๐ ของเนื้อที่ทั้งหมด ซึ่งพบว่าพ้ืนที่ป่าลดลงทุกปี จ านวนพ้ืนที่ที่ประชาชนบุกรุกมีจ านวนทั้งสิ้น ๔,๘๗๐ 
ไร่ ๑๓ ตารางวา  พ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการบุกรุกท าลายป่าของจังหวัดอุดรธานี จะเป็นพ้ืนที่ที่ภูเขาในเขตพ้ืนที่
อ าเภอบ้านผือ รองลงมาคืออ าเภอหนองแสง อ าเภอน้ าโสม เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูก
พืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา พืชไร่ เช่น มันส าปะหลัง และอ้อย ท าให้พ้ืนที่ภูเขามีความเสี่ยงต่อการพังทลาย
ของดินโคลนและน้ าท่วมฉับพลันในพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาสูงและลาดชันในท้องที่อ าเภอบ้านผือและอ าเภอหนอง
แสง ขณะที่การรณรงค์ให้ชุมชนอนุรักษ์ป่าในรูปแบบป่าชุมชนด าเนินการได้เพียงจ านวน ๑๙๔ ชุมชนดูแลป่า
เนื้อท่ีป่า จ านวน ๓๔,๕๓๔ ไร่ กระจายครอบคลุมพ้ืนที่ป่าที่เหลืออยู่ของจังหวัดหรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๓ ของ
พ้ืนที่ป่าที่คงเหลือของจังหวัด 

 
ปี เน้ือที่ป่า

คงเหลือ (ไร่) 
ร้อยละเน้ือที่ป่า
เทียบกับเน้ือที่
จังหวัด (%) 

จ านวนพ้ืนที่บุกรุก 
ไร่ งาน ตารางวา 

๒๕๕๘ ๗๑๙,๓๕๗.๘๖ ๑๐.๔๐             ๔,๘๗๐                       -                       ๑๓  
ที่มา : สถิติการป่าไม้ กรมป่าไม้ (๒๕๕๘)  และส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) 

     จังหวัดอุดรธานี พบปัญหาไฟป่าในช่วงฤดูแล้ว มีความเสียหายรุนแรงเป็นอันดับ ๓ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรองจากจังหวัด เลย และชัยภูมิ        
 

พ้ืนที่ป่า ปี ๒๕๕๘ 
ป่าสงวนแห่งชาติ ๔๑ 
ป่าอนุรักษ ์ ๑๙ 
เกษตรกรรม ๔๒๙ 

รวม ๔๘๙ 
ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้   

    ปี ๒๕๕๘ จ านวนครั้งที่เกิดไฟไหม้ ๔๑ ครั้ง พ้ืนที่ความเสียหาย ๑,๑๐๐ ไร่  มีมูลค่าความเสียหาย 
๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ปีงบประมาณ จ านวนคร้ังท่ีเกิด พ้ืนที่เสียหาย (ไร่) ค่ากลางการค านวณ

ค่าเสียหาย (บาท) 
ค่าความเสียหาย (บาท) 

๒๕๕๘ ๔๑ ๑,๑๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐ 
ที่มา : สถิติการเกิดไฟปุาจากระบบ Hotspot ของ ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา กรมปุาไม้ 

 
  ๑.๗.๒  ดิน 
      พ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดอุดรธานี เป็นพ้ืนที่ดินเค็มโดยเฉพาะในเขตอ าเภอบ้านดุงที่มีพ้ืนที่
คราบเกลือมากว่า ๕๐% มากที่สุดในอ าเภอที่มีพ้ืนที่ดินเค็มทั้งสิ้น ๕,๕๖๑.๖๐ ตร.กม.(๓,๔๗๖,๐๐๐ ไร่)ร้อย
ละ ๔๗.๔๑ ของพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๖ อ าเภอโดยอ าเภอที่ไม่มีดินเค็มเลยคืออ าเภอวังสามหมอ น้ าโสม และนายูง 
ดินทรายคิดเป็นร้อยละ ๕ ของพ้ืนที่จังหวัด พบในอ าเภอกุดจับ อ าเภอเมือง อ าเภอหนองแสง และอ าเภอโนน
สะอาด 
 
 



หน้า ๓๙ 
 

      ดินทรายเป็นอุปสรรคต่อการขุดบ่อหรือสระเพ่ือเก็บกักน้ าต้องใช้เวลาหลายปี จึงจะสามารถ
เก็บน้ าดีนอกจากนี้ยังปัญหาการชะล้างของหน้าดินได้ง่ายโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความลาดเทจะมีอันตรายการ
พังทลายของหน้าดินค่อนข้างมากดินตื้นคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของพ้ืนที่จังหวัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกอ าเภอ 
หมู่บ้าน เสี่ยงภัยต่อดินถล่มมีทั้งสิ้น ๓๕ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๖ ของหมู่บ้านทั้งจังหวัดส่วนใหญ่อยู่ใน
อ าเภอนายูง น้ าโสม วังสามหมอ หนองวัวซอ ไชยวาน ศรีธาตุ และอ าเภอเมืองต่างๆ 
 
  ๑.๗.๓ น้ า   
         ส าหรับแหล่งน้ า มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๘๐ แห่ง จ าแนกเป็น อ่างเก็บน้ า ๑๖๓ แห่ง(อ่างขนาด
ใหญ่ ๒ แห่ง ขนาดกลาง ๑๙ แห่ง และขนาดเล็ก ๑๔๒ แห่ง) ฝายคอนกรีต ๑๑๕ แห่ง ท านบ ๒ แห่ง   
 

จังหวัด/อ าเภอ 
ประเภทแหล่งน้ า 

รวม อ่างเก็บน้ า ฝายคอนกรีต ท านบ สระ, หนอง,คู บ่อบาดาล บ่อน้ าตื้น 
ใหญ ่ กลาง เล็ก 

จังหวัดอุดรธาน ี ๒๘๐ ๒ ๑๙ ๑๔๒ ๑๑๕ ๒ - - - 
เมืองอุดรธานี ๓๒ ๑ ๑๐ ๑๔ ๕ ๒ - - - 
กุดจับ ๘ - - ๕ ๓ - - - - 
หนองวัวซอ ๑๘ - - ๑๑ ๗ - - - - 
กุมภวาป ี ๑๕ ๑ ๑ ๔ ๙ - - - - 
โนนสะอาด ๙ - ๑ ๗ ๑ - - - - 
หนองหาน ๑๓ - ๑ ๕ ๗ - - - - 
ทุ่งฝน ๖ - - ๖ - - - - - 
ไชยวาน ๑๓ - - ๙ ๔ - - - - 
ศรีธาต ุ ๑๖ - - ๗ ๙ - - - - 
วังสามหมอ ๒๕ - ๒ ๑๖ ๗ - - - - 
บ้านดุง ๒๒ - - ๑๓ ๙ - - - - 
บ้านผือ ๒๕ - ๑ ๙ ๑๕ - - - - 
น้ าโสม ๑๗ - ๑ ๕ ๑๑ - - - - 
เพ็ญ ๒๐ - ๑ ๑๒ ๗ - - - - 
สร้างคอม ๗ - - ๖ ๑ - - - - 
หนองแสง ๘ - ๑ ๕ ๒ - - - - 
นายูง ๑๔ - - ๔ ๑๐ - - - - 
พิบูลย์รกัษ ์ ๖ - - ๒ ๔ - - - - 
กู่แกว้ ๓ - - ๑ ๒ - - - - 
ประจักษ์ศิลปาคม ๓ - - ๑ ๒ - - - - 

ที่มา : โครงการชลประทานอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๔๐ 
 

      ส าหรับปริมาณน้ าที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี รวมทั้งสิ้น ๓๘๗.๘๘๖ ลูกบาศก์เมตร เมื่อพิจารณาเป็นราย
อ าเภอ พบว่า อ าเภอที่มีอ่างเก็บน้ าและปริมาณน้ าที่เก็บเฉลี่ยทั้งปีมากที่สุดคือ อ าเภอเมืองอุดรธานี ๑๖๐.๙๖๑ 
ลูกบาศก์เมตร น้อยที่สุดอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม ๐.๐๑ ลูกบาศก์เมตร 
 

จังหวัด/อ าเภอ 
ปริมาณน้ าท่ีเก็บเฉลี่ยทั้งปี (ลูกบาศก์เมตร) จ าแนกตามประเภทแหล่งน้ า 

รวม อ่างเก็บน้ า ฝายคอนกรตี ประตรูะบายน้ า 

จังหวัดอุดรธาน ี ๓๘๗.๘๘๖ ๓๘๗.๘๘๖                    -                       -    
เมืองอุดรธาน ี ๑๖๐.๙๖๑ ๑๖๐.๙๖๑                    -                       -    
กุดจับ ๒.๐๘ ๒.๐๘                    -                       -    
หนองวัวซอ ๔.๖๕๙ ๔.๖๕๙                    -                       -    
กุมภวาป ี ๑๐๕.๖๑๔ ๑๐๕.๖๑๔                    -                       -    
โนนสะอาด ๓.๒๕๒ ๓.๒๕๒                    -                       -    
หนองหาน ๒.๕๓๒ ๒.๕๓๒                    -                       -    
ทุ่งฝน ๓.๒๓๒ ๓.๒๓๒                    -                       -    
ไชยวาน ๒.๙๑๔ ๒.๙๑๔                    -                       -    
ศรีธาต ุ ๑.๑๓๔ ๑.๑๓๔                    -                       -    
วังสามหมอ ๕๕.๕๘๓ ๕๕.๕๘๓                    -                       -    
บ้านดุง ๒.๒๗๘ ๒.๒๗๘                    -                       -    
บ้านผือ ๙.๗๖๑ ๙.๗๖๑                    -                       -    
น้ าโสม ๖.๕๓ ๖.๕๓                    -                       -    
เพ็ญ ๓.๖๔๑ ๓.๖๔๑                    -                       -    
สร้างคอม ๓.๔ ๓.๔                    -                       -    
หนองแสง ๑๘.๐๒๔ ๑๘.๐๒๔                    -                       -    
นายูง ๐.๖๘๙ ๐.๖๘๙                    -                       -    
พิบูลย์รักษ์ ๑.๐๙๒ ๑.๐๙๒                    -                       -    
กู่แก้ว ๐.๕ ๐.๕                    -                       -    
ประจักษ์ศลิปาคม ๐.๐๑ ๐.๐๑                    -                       -    

ที่มา : โครงการชลประทานอุดรธานี 
 

   ส าหรับพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีจ านวนทั้งสิ้น ๑๑ ลุ่มน้ า (ลุ่มน้ าแม่น้ าโขงส่วนที่๕ ห้วยน้ าโสมน้ าโมงแม่น้ า
โขงส่วนที่๖ น้ าสวยห้วยหลวงห้วยดานแม่น้ าสงครามตอนบนล าปาวตอนบนล าพันชาดและล าน้ าพอง
ตอนล่าง) ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๑,๑๑๖.๙๓ ตร.กม. ลุ่มน้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดคือลุ่มน้ าห้วยหลวง
ครอบคลุมพ้ืนที่๒,๙๘๑.๐๘ ตร.กม. หรือร้อยละ๒๖.๘๑ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าของจังหวัด(ครอบคลุมอ าเภอเมือง
อุดรธานี  อ าเภอบ้านดุง อ าเภอเพ็ญ  อ าเภอบ้านผือ  อ าเภอหนองหาน อ าเภอหนองวัวซอ  อ าเภอกุดจับ  
อ าเภอสร้างคอม  อ าเภอพิบูลย์รักษ์ และอ าเภอทุ่งฝน) รองลงมาคือล าปาวตอนบนและน้ าโมงครอบคลุมพ้ืนที่ 
๒,๘๔๐.๖๓ และ ๑,๐๘๐.๘๐ ตร.กม. ตามล าดับ 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าของจังหวัดครอบคลุมพ้ืนที่ ๖,๙๔๘,๐๘๑.๒๕๘ ไร่ (๑๑,๑๑๖.๙๓ตร.กม.) เป็นพ้ืนที่
ชลประทาน ๕๙๕,๗๖๐ ไร่คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๒ ของพ้ืนที่เกษตรการคาดการณ์ความต้องการใช้น้ า ในปี 
๒๕๖๘ พบว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันร้อยละ ๙๓.๐๒ โดยความต้องการอุตสาหกรรมมากที่สุดเพ่ิม
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จาก ๑๑๖.๒๙ ล้านลบ.ม.เป็น ๕๑๑.๓๘ ล้านลบ.ม. เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๓๙.๗๕ รองลงมา คือ ภาคเกษตรกรรม
ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ๗๒.๒๓ และเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๘.๔๘ 
 

ลุ่มน้ า 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
พื้นท่ีเกษตร 
(ตร.กม.) 

พื้นท่ี 
ชลประ  

ทาน (ไร่) 

ความต้องการใช้น้ าปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.) ความต้องการใช้น้ าในปี ๒๕๖๘ (ล้าน ลบ.ม.) 

อุปโภคฯ 
และ

ท่องเท่ียว 

อุตสา 
หกรรม 

เกษตร รวม 
อุปโภคฯ

และ
ท่องเท่ียว 

อุตสาหกรรม เกษตร รวม 

แม่น้ า
โขง ส่วน
ท่ี ๕ 

๓๓.๖๑ ๗๘๗.๕๓ ๒๖,๐๑๐ ๒.๘๑ ๐.๑๖ ๒๒.๗๖ ๒๕.๗๓ ๒.๘๗ ๐.๑๙ ๒๒.๗๖ ๒๕.๘๒ 

ห้วยน้ า
โสม 

๑,๐๑๗.๒๔ ๖๙๗.๑๗ ๔๑,๐๙๐ ๓.๑๓ ๐.๐๑ ๓๑.๙๘ ๓๕.๑๒ ๓.๖๘ ๐.๐๑ ๕๖.๗๓ ๖๐.๔๒ 

น้ าโมง ๑,๐๘๐.๘๐ ๑,๘๕๖.๒๗ ๑๑๕,๑๓๕ ๑๑.๘๑ ๐.๑๗ ๘๗.๓๕ ๙๙.๓๓ ๑๓.๐๖ ๐.๒๐ ๑๗๔.๘๒ ๑๘๘.๐๘ 

แม่น้ า
โขง ส่วน
ท่ี ๖ 

๗๙.๓๓ ๔๑๑.๐๑ ๑๐๕,๔๒๐ ๗.๑๓ ๐.๒๘ ๔๗.๒๗ ๕๔.๖๘ ๖.๙๑ ๐.๓๓ ๑๕๖.๗๑ ๑๖๓.๙๕ 

น้ าสวย ๖๙๗.๐๗ ๑,๐๐๒.๓๖ ๖๗,๘๐๕ ๔.๓๙ ๐.๗๐ ๕๒.๙๒ ๕๘.๐๑ ๕.๔๑ ๐.๘๕ ๒๐๓.๒๒ ๒๐๙.๔๘ 

ห้วย
หลวง 

๒,๙๘๑.๐๘ ๒,๔๔๕.๓๗ ๑๕๐,๗๘๕ ๓๐.๖๕ ๓.๐๙ ๑๔๖.๔๑ ๑๘๐.๑๕ ๓๕.๓๘ ๓.๗๓ ๒๒๐.๐๐ ๒๕๙.๑๑ 

ห้วยดาน ๖๗๕.๗๗ ๕๘๙.๔๐ ๔,๙๖๐ ๒.๕๔ ๐.๔๔ ๓.๐๖ ๖.๐๔ ๓.๑๗ ๐.๕๓ ๘.๕๔ ๑๒.๒๔ 

แม่น้ า
สงคราม
ตอนบน 

๑,๐๕๙.๙๕ ๒,๘๑๒.๔๙ ๘๔,๑๖๐ ๑๑.๖๓ ๑๑.๔๔ ๗๒.๕๗ ๙๕.๖๔ ๑๓.๑๗ ๑๓.๘๒ ๑๙๒.๖๒ ๒๑๙.๖๑ 

ล าปาว
ตอนบน 

๒,๘๔๐.๖๓ ๒,๕๕๗.๖๘ ๙๕,๐๗๙ ๙.๙๒ ๗๕.๑๒ ๑๑๙.๘๖ ๒๐๔.๙๐ ๑๒.๐๓ ๓๙๖.๒๑ ๑๙๒.๒๓ ๖๐๐.๔๗ 

ล าพัน
ชาด 

๓๙๕.๖๙ ๑๒๖.๗๕๗๗ ๑๐,๐๔๒ ๑.๑๗ ๑๑.๗๒ ๔.๘๑ ๑๗.๗๐ ๒.๔๐ ๔๘.๐๔ ๕๑.๘๖ ๑๐๒.๓๐ 

ล าน้ า
พอง
ตอนล่าง 

๒๕๕.๗๖ ๑๙๓.๕๐๘๕ ๒,๙๕๐ ๒๓.๔๙ ๑๓.๑๖ ๓๙๘.๗๙ ๔๓๕.๔๔ ๓๐.๖๗ ๔๗.๔๗ ๔๒๑.๘๒ ๔๙๙.๙๖ 

รวม ๑๑,๑๑๖.๙๓ ๑๐,๖๐๑.๖๐ ๕๙๕,๗๖๐ ๑๐๘.๖๗ ๑๑๖,๒๙ ๙๘๒.๗๘ ๑,๒๑๒.
๗๔ 

๑๒๘.๗๕ ๕๑๑.๓๘ ๑,๗๐๑.๓๑ ๒,๓๔๑.๔๔ 

 
      การเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน  การเฝูาระวังคุณภาพแหล่งน้ า ในจังหวัด อุดรธานี ของ
ส านักงานสิ่งแวดล้มภาคที่ ๙ โดยน าเสนอคุณภาพน้ าผิวดินย้อนหลัง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ด้วยดัชนี
คุณภาพน้ า  บ่งชี้คุณภาพน้ าของแหล่งน้ า ( WQI = Water Quality Index ) โดยใช้พารามิเตอร์ ๕ ค่า ได้แก่ 
ออกซิเจนละลายน้ า(Dissolved Oxygen, DO), แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria 
, TCB) ,แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria, FCB),แอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia 
Nitrogen . NH๓-N ) และความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biological Oxygen,BOD) มาค านวณเป็นคะแนน
เปรียบเทียบเกณฑ์  คุณภาพน้ า ดีมาก ๙๑-๑๐๐ คุณภาพน้ าดี คะแนน ๗๑-๙๐ คุณภาพน้ าพอใช้ คะแนน 
๖๑-๗๐ คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม คะแนน ๓๑-๖๐ คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมาก คะแนน ๐-๓๐ ได้ มีการเฝูาระวัง
ใน ๔ แห่ง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๔๒ 
 

(๑) ห้วยหลวง 
ห้วยหลวง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ าทั้งหมด ๔ สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี ๓ สถานี และ

จังหวัดหนองคาย ๑ สถานี เริ่มตั้งแต่ต้นห้วยหลวง สะพานบ้านหัวขัว อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไปจนถึง 
หน้าประตูระบายน้ า บ้านดอนดง ต าบลวัดหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ า 
ดังกล่าว เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ พบว่า เกณฑ์คุณภาพน้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมและ
พอใช้ ในปี ๒๕๕๘ มีเกณฑ์คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมากเพ่ิมขึ้น พารามิเตอร์ส าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ า
ตลอดปี คือ NH๓ (แอมโมเนีย) เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ าหลายชุมชนและเกษตรกรรม และอยู่
ใกล้กับที่ปล่อยน้ าทิ้งระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครอุดรธานี ท าให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่ง
สกปรกในพ้ืนที่ลงสู่แหล่งน้ า 

(๒) ห้วยน้ าโมง 
ห้วยน้ าโมง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ าทั้งหมด ๔ สถานี ในพ้ืนที่ จังหวัดอุดรธานี ๒ สถานี และ

จังหวัดหนองคาย ๒ สถานี เริ่มตั้งแต่ต้นห้วยน้ าโมงสะพาน บ้านม่วง หมู่ ๑๑ ต าบลจ าปาโมง อ าเภอบ้านผือ 
จังหวัดอุดรธานี ไปจนถึงสะพานบ้านชุมชนปุางิ้ว หมู่ ๑ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จากจุด
ตรวจวัดคุณภาพน้ า ดังกล่าว เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ พบว่าคุณภาพน้ าส่วนใหญ่อยู่ใน เกณฑ์คุณภาพน้ า
พอใช้และดี ในปี๒๕๕๘ เกณฑ์คุณภาพน้ าคงเดิม พารามิเตอร์ส าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ าตลอดปี คือ 
BOD เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ าหลายชุมชนและเกษตรกรรม ท าให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิด
การชะล้างสิ่งสกปรกในพ้ืนที่ลงสู่แหล่งน้ า 

(๓) ห้วยน้ าสวย 
ห้วยน้ าสวย มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ าทั้งหมด ๓ สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี ๑ สถานี และ

หนองคาย ๒ สถานี เริ่มตั้งแต่ต้นห้วยน้ าสวยสะพานบ้านน้ าสวยหมู่ ๑ ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัด
หนองคาย ไปจนถึงสะพานบ้านปากสวย หมู่๖ ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จากจุดตรวจวัด
คุณภาพน้ า ดังกล่าว เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ พบว่า คุณภาพน้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ าพอใช้
และเสื่อมโทรม อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ าพอใช้ และเกณฑ์คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมากเพ่ิมขึ้น พารามิเตอร์ส าคัญที่
บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ าตลอดปี คือ NH๓ (แอมโมเนีย) เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ าหลายชุมชน
และเกษตรกรรม ท าให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพ้ืนที่ลงสู่แหล่งน้ า   

(๔) หนองหาน  
 หนองหานอุดรธานี มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ าทั้งหมด ๓ สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี เริ่ม

ตั้งแต่ จุดสูบน้ าประปาบ้านเดียม หมู่ ๕ ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปจนถึงฝายน้ าล้น
บ้านปอ หมู่ ๖ ต าบลกุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ าดังกล่าว เมื่อเทียบ
กับปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ พบว่า คุณภาพน้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมและพอใช้ ในปี ๒๕๕๘ มี
เกณฑ์คุณภาพน้ าพอใช้เพ่ิมขึ้น พารามิเตอร์ส าคัญท่ีบ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ าตลอดปี คือ BOD เนื่องจากชุมชน
อาศัยอยู่สองฝั่งหลายชุมชนและเกษตรกรรม ท าให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่
ลงสู่แหล่งน้ า 
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  ๑.๗.๔ ทรัพยากรแร่   
        จังหวัดอุดรธานี  มีทรัพยากรแร่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงหลายชนิด  ดังนี้ ถ่านหิน พ้ืนที่ต าบลบ้านผือ 
อ าเภอบ้านผือ และต าบลห้วยทราย อ าเภอนายูง ดินขาว พ้ืนที่ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง แบไรต์ พ้ืนที่
ต าบลบ้านเพีย  และต าบลนาแค อ าเภอนายูง โปรแตช พ้ืนที่อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม และอ าเภอเมือง
อุดรธานี หินปูน พ้ืนทีอ่ าเภอน้ าโสม แหล่งก๊าซธรรมชาติ  มีพ้ืนที่ ๒๓๒.๒๐ ตร.กม. ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนอง
แสง อ าเภอหนองวัวซอ และอ าเภอโนนสะอาด 
(ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต ๒ ) 

    ๑.๗.๕ ภัยธรรมชาติ 
   ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ร้ายแรง ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบันส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและน ามาซึ่งปัญหาทางสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
แต่ทั้งนี้ ความเสียหายดังกล่าวสามารถลดลงได้ หากมีการเตรียมการรับมือที่ดีพอ ด้วยการก าหนดแนวทาง 
มาตรการ และแผนปฏิบัติการส าหรับการบริหารจัดการสภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงควร
เน้นความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาวะปกติด้วยการเตรียมระบบการป้องกัน การบรรเทาสาธารณภัย
รวมทั้งการฟ้ืนฟูภายหลังจากการเกิดภัยพิบัติให้เป็นไปอย่างสอดคล้องมีการบูรณาการอย่างรอบด้าน 
     ปี ๒๕๕๘ พบว่า สถิติการเกิดอัคคีภัย มีจ านวนทั้งสิ้น ๕๓ ครั้ง ซึ่งเกิดเกือบทุกพ้ืนที่  ส าหรับ
วาตภัย ปี ๒๕๕๘ มี ๒,๓๑๔ ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหาย คิดเป็นมูลค่า ๑๗,๓๔๔,๒๘๑ บาท  ส าหรับภัย
แล้ง  ปี ๒๕๕๗ สถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดอุดรธานีถือว่าที่รุนแรงที่สุดในรอบ ๖๐ ปี เป็นการท าลายสถิติ
ของปี ๒๕๒๒ อ่างเก็บน้ าห้วยหลวง แหล่งน้ าดิบผลิตประปา น้ าเหลือต่ าสุด ๗.๕๑ ล้าน ลบม. ก็มีปัญหาเรื่อง
น้ าประปาเช่นกัน จังหวัดอุดรธานีได้ประกาศภัยพิบัติฝนทิ้งช่วง ๑๒ อ าเภอ ท าให้ข้าวนาปีได้รับความเสียหาย 
๒๒๗,๒๖๑ ไร่ เพ่ือจ่ายชดเชยความเสียหายไร่ละ ๖๐๖ บาท ขณะที่นายอ าเภอ ๒๐ อ าเภอ ยกเว้น อ.หนอง
วัวซอ สรุปว่าได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ท าให้ข้าวในนาเสียหายสิ้นเชิง และยังไม่เสียหายสิ้นเชิง  จังหวัด
อุดรธานีระดมทุกหน่วยงาน เตรียมความพร้อมเต็มที่ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนทุกรูปแบบ มีข้อสั่งการให้ทุก
อ าเภอ ๑) ตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่ว่าการอ าเภอ มีห้องปฏิบัติการ แผนที่สถานการณ์ แผนงานการช่วยเหลือ ๒) 
ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ของตนเอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ก่อน ๓) ส ารวจน้ าอุปโภคบริโภค 
แหล่งน้ า ภาชนะเก็บน้ า และความต้องการเพ่ิมเติม ๔). ขุดลอกทางน้ า เขื่อนกระสอบทราย และ ๕) บูรณา
การงบประมาณฉุกเฉินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมรายงานตลอดเวลา 
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อ าเภอ จ านวนการเกิดอัคคีภัย (ครั้ง) 

จังหวัดอุดรธาน ี ๕ 
เมืองอุดรธาน ี ๑ 
กุมภวาป ี - 
หนองหาน ๑ 
บ้านผือ - 
เพ็ญ ๑ 
บ้านดุง ๑ 
ศรีธาต ุ - 
น้ าโสม - 
หนองวัวซอ - 
กุดจับ - 
โนนสะอาด - 
สร้างคอม - 
วังสามหมอ ๑ 
ทุ่งฝน - 
ไชยวาน - 
หนองแสง - 
นายูง - 
พิบูลย์รักษ์ - 
กู่แก้ว - 
ประจักษศ์ลิปาคม - 

ที่มา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี 
 

ปี 
สถิติผู้ประสบวาตภัย 

จ านวนครัวเรือน ความเสยีหาย (บาท) 
๒๕๕๘ ๒,๓๑๔ ๑๗,๓๔๔,๒๘๑ 

ที่มา : ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี 
 

  ๖) ภัยคุกคามอ่ืนๆ  
  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการรวมตัว
เป็นประชาคมอาเซียนในปี  ๒๕๕๙ จะเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับสมาชิกอาเซียนในด้านเศรษฐกิจและ
การค้า แต่ก็ยังอาจประสบปัญหาด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนมากขึ้น อาทิ ยาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง การ
แพร่ขยายอาวุธ และการเคลื่อนไหวของบุคคลไม่พึงประสงค์ ส่วนปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ด้านความมั่นคงในภูมิภาค ได้แก่ วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลก การพัฒนากองทัพของจีน และการกลับ
เข้ามามีบทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาค รวมทั้งการใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งทางทะเลในภูมิภาคซึ่งมีแนวโน้ม
จะเป็นพ้ืนที่ส าคัญมากขึ้น ส าหรับสถานการณ์เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมา ลาว กัมพูชา 
และเวียดนามจะมุ่งพัฒนาและผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจพร้อมทั้งเปิดประเทศมากขึ้น ท าให้ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านมีแนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ไทยอาจประสบปัญหาพิพาทเขตแดนทั้งทาง
บก/ทางทะเล และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบใหม่ๆ ที่อาจเพ่ิมมากขึ้นเช่น การเข้าควบคุมการได้



หน้า ๔๕ 
 

สิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างชาติ เพ่ือใช้เป็นแหล่งฟอกเงิน เกิดสภาวะการแข่งขันในตลาดแรงงานเพ่ิม
มากขึ้นจนท าให้เสียดุล การคมนาคมทางน้ ากลายเป็นพ้ืนที่เสี่ยงในการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้า
มนุษย์ เป็นต้น รวมถึงเกิดช่องว่างของกฎหมายที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาความมั่นคงแบบใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้พบว่าปัญหาจะมีความซับซ้อนระหว่างภายในและภายนอกประเทศมากขึ้น และจะปรากฏการ
โต้แย้งในเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น 
  ๗) ความผิดในคดีอาญาที่ส าคัญอ่ืนๆ  
       สถิติความผิดในคดีอาญาที่ส าคัญในภาพรวมของจังหวัดอุดรธานี จะสะท้อนถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พบว่า มีแนวโน้มลดลงทั้งในฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย 
และเพศ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และฐานความผิดพิเศษ โดยผลการปฏิบัติงานในแต่ละฐานความผิดสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทุกฐานความผิด  และภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกัน การเกิดคดี กลุ่ม ๑ 
– ๓ และการจับคดีกลุ่มที่ ๔  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เกิดและจับกุมลดลง อาจเนื่องจากการปูองกัน
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการก าลัง
ปูองกันอย่างเต็มที ่

คดีกลุ่มที ่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เกิด (คดี) จับได้ (คดี) 
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ ๓๑๘ ๒๘๖ 
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรพัย์ ๘๕๑ ๗๒๒ 
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพเิศษ ๔๔๐ ๒๒๕ 
กลุ่มที่ ๔ คดคีวามผดิที่รัฐเป็นผู้เสยีหาย ๕,๒๑๖ ๘,๒๓๕ 
ที่มา : สถานีต ารวจภูธรอุดรธาน ี

       จากข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รวบรวมโดย  พบว่า สถานการณ์ความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในจังหวัดอุดรธานี ๓ ล าดับแรก ดังนี้ ๑) ประชาชนถูกท าร้ายทางร่างกายใน
รอบปีที่ผ่านมา  มีจ านวน ๖๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๒ ๒) ประชาชนถูกล่วงละเมิดทางเพศในรอบปีที่ผ่าน
มา มีจ านวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๘  ๓) ประชาชนถูกลักทรัพย์/ชิงทรัพย์/ถูกท าลายทรัพย์สินในรอบปี
ที่ผ่านมา  มีจ านวน ๑,๐๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๕   
          
๑.๘ ข้อมูลสถิติที่ส าคัญเชิงพื้นที่ 
  ๑.๘.๒  สถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น 
    ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี  ท าการส ารวจข้อมูลเป็น
ประจ าทุกปี จ านวน ๒๐ อ าเภอ เกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น โดยให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๘๐ แห่ง เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ประเด็นที่ท าการส ารวจมี ๒ ประเด็น ได้แก่ สถานการณ์
เชิงประเด็นสังคม  และสถานการณ์สังคมเชิงกลุ่มเปูาหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา ผลการส ารวจ มีดังนี้  
       ๑) สถานการณ์เชิงประเด็นสังคม  ปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ดังนี้  สถานการณ์
ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๒,๓๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๖ สถานการณ์ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยจ านวน ๒๔,๘๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๕ สถานการณ์ปัญหาด้านการศึกษา จ านวน  
๘,๑๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๙ สถานการณ์ปัญหาด้านการมีงานท าและรายได้  จ านวน ๕๗,๙๙๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๙.๐๔  และสถานการณปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๑๓,๖๗๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๑.๕๖  
 



หน้า ๔๖ 
 

สรุปสถานการณ์เชิงประเด็นสังคม จ านวน ร้อยละ 
๑.  สถานการณ์ปญัหาด้านท่ีอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ๑๒,๓๗๓ ๑๐.๔๖ 
๒.  สถานการณ์ปญัหาด้านสุขภาพอนามัย ๒๔,๘๙๑ ๒๑.๐๕ 
๓.  สถานการณ์ปญัหาด้านการศึกษา ๘,๑๕๑ ๖.๘๙ 
๔.  สถานการณ์ปญัหาด้านการมีงานท าและรายได้ ๕๗,๙๙๒ ๔๙.๐๔ 
๕.  สถานการณปญัหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๑๓,๖๗๕ ๑๑.๕๖ 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี   
 

       ๒) สถานการณ์สังคมเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา ปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย  ๗ 
ประเด็น ดังนี้  สถานการณ์เด็ก(อายุต่ ากว่า๑๘ปีบริบูรณ์) จ านวน ๑๖,๕๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๒  
สถานการณ์เยาวชน(อายุ๑๘-๒๕ปี)  จ านวน ๕,๓๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๓ สถานการณ์ปัญหาครอบครัว 
จ านวน ๔,๐๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๑ สถานการณ์สตรี(อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป - ๖๐ ปี) จ านวน ๕,๗๕๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๒ สถานการณ์ผู้สูงอายุ(๖๐ ปีขึ้นไป) จ านวน ๔,๘๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๒ 
สถานการณ์คนพิการจ านวน ๒,๑๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๑  และสถานการณ์แรงงาน จ านวน ๑,๖๕๕ คน คิด
เปูนร้อยละ ๔.๐๐ 

สรุปสถานการณ์สังคมเชิงกลุ่มเปาูหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา จ านวน ร้อยละ 
๑. สถานการณเ์ด็ก(อายุต่ ากวา่๑๘ปีบริบรูณ์) ๑๖,๕๕๔ ๔๐.๐๒ 
๒. สถานการณเ์ยาวชน(อายุ๑๘-๒๕ปี) ๕,๓๔๗ ๑๒.๙๓ 
๓. สถานการณ์ปญัหาครอบครัว ๕,๐๙๑ ๑๒.๓๑ 
๔. สถานการณส์ตรี(อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป - ๖๐ ปี) ๕,๗๕๖ ๑๓.๙๒ 
๕. สถานการณผ์ู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) ๔,๘๐๕ ๑๑.๖๒ 
๖. สถานการณ์คนพิการ ๒,๑๕๓ ๕.๒๑ 
๗. สถานการณ์แรงงาน ๑,๖๕๕ ๔.๐๐ 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี   
 

  ๑.๘.๒ ข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน 
   ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ท าการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) โดยให้
เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่  ๒๐ อ าเภอ โดยให้ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  เป็นผู้ท าการเก็บรวบรวม และมีการ
สรุปประเด็นส าคัญ ๆ ๕ หมวด ได้แก่  หมวดที่ ๑ สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี)  หมวดที่ ๒ มี
บ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) หมวดที่ ๓ ฝักใฝุการศึกษา (คนไทยมีการศึกษา
ที่เหมาะสม) หมวดที่ ๔ รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) และหมวดที่ ๕ ปลูกฝังค่านิยมไทย 
(คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม)  
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๔๗ 
 

ข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน หน่วย จ านวนทั้งสิ้น 
จ านวน 
ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ 
ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

หมวดที่ ๑ สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี)         
๑.เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม คน ๘,๗๐๘ ๒๘ ๐.๓๖ 
๒.เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ป ีได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคครบตามตารางสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

คน ๑๕๔,๒๕๔ ๕๒ ๐.๐๔ 

๓.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อยา่งเดียวอยา่งน้อย ๖ เดือนแรกติดต่อกัน คน ๖,๕๒๓ ๘๖๖ ๑๔.๖๓ 
๔.ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถกูสุขลักษณะ ปลอดภยั และได้ คน ๓๑๕,๐๐๐ ๔,๔๐๘ ๑.๓๓ 
๕.คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้นอย่าง
เหมาะสม 

คน ๓๑๕,๐๐๐ ๑,๙๒๓ ๐.๕๘ 

๖.คนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสขุภาพประจ าปีเพื่อคัดกรองความเส่ียงฯ คน ๖๑๔,๕๑๓ ๓๕,๔๗๓ ๕.๕๘ 
๗.คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป แกก าลังกายอยา่งน้อยสัปดาห์ละ ๓ วันๆละ ๓๐ นาท ี คน ๑,๐๕๘,๗๓๕ ๔๑๔ ๐.๐๔ 
หมวดที่ ๒ มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบา้นอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม)         
๑. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และมีบ้านสภาพคงทนถาวร  คน ๓๑๕,๐๐๐ ๔๗๓ ๐.๑๔ 
๒. ครัวเรือนมีน้ าดื่มสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี  คน ๓๑๕,๐๐๐ ๔๔๖ ๐.๑๓ 
๓. ครัวเรือนมีน้ าใช้ตลอดปี  คน ๓๑๕,๐๐๐ ๖๘๒ ๐.๒๑ 
๔. ครัวเรือนมีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถกู
สุขลักษณะ 

คน ๓๑๕,๐๐๐ ๕๙๗ ๐.๑๘ 

๕. ครอบครัวไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ  คน ๓๑๕,๐๐๐ ๑,๙๐๘ ๐.๕๘ 
๖. ครัวเรือนมีการปูองกันอบุัติภยัอยา่งถูกวธิี คน ๓๑๕,๐๐๐ ๘๒๔ ๐.๒๕ 
๗. ครัวเรือนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  คน ๓๑๕,๐๐๐ ๔๙๔ ๐.๑๕ 
๘. ครอบครัวมีความอบอุ่น  คน ๓๑๕,๐๐๐ ๕๓๖ ๐.๑๖ 
หมวดที่ ๓ ฝักใฝุการศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม)         
๑๖. เด็กอายุ ๓-๕ ปีเต็ม ได้รับการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  คน ๓๔,๕๙๖ ๒๓ ๐.๐๗ 
๑๗.เด็กอาย ุ๖-๑๔ ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี  คน ๑๒๘,๑๓๒ ๑๐๔ ๐.๐๘ 
๑๘.เด็กจบชั้น ม.๓ ได้เรียนต่อชั้น ม.๔ หรือเทียบเท่า  คน ๒๑,๐๔๖ ๒๗๘ ๑.๕๕ 
๑๙. เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท า ได้รับ
การฝึกอบรมด้านอาชีพ  

คน ๒๙๕ ๔๗ ๑๖.๙๑ 

๒๐.คนอายุ ๑๕-๖๐ ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยา่งง่ายได้ คน ๖๙๕,๖๒๗ ๖๑๕ ๐.๐๙ 

ข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน หน่วย จ านวนทั้งสิ้น 
จ านวน 
ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ 
ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

หมวดที่ ๔ รายได้กา้วหนา้ (คนไทยมีงานท าและมีรายได้)         
๒๑. คนอาย ุ๑๕-๖๐ ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้  คน ๖๘๑,๔๓๐ ๙,๙๐๓ ๑.๔๓ 
๒๒. คนอายุมากกว่า ๖๐ ปีเต็มขึ้นไป มอีาชีพและรายได้  คน ๑๒๔,๘๔๙ ๓,๒๓๕ ๒.๓๗ 
๒๓. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกวา่คนละ ๓๐,๐๐๐ บาทตอ่ปี  คน ๓๑๕,๐๐๐ ๑,๔๔๕ ๐.๔๔ 
๒๔. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน  คน ๓๑๕,๐๐๐ ๓,๕๘๒ ๑.๐๘ 
หมวดที่ ๕ ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม)         
๒๕. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการด่ืมเป็นครั้งคราวฯ) คน ๑,๑๑๔,๘๙๖ ๕๗,๓๘๙ ๕.๑๔ 
๒๖. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่  คน ๑,๑๑๔,๘๙๖ ๘๘,๒๒๖ ๗.๙ 
๒๗. คนอาย ุ๖ ปขีึ้นไป ปฏบิัติกิจกรรมทางศาสนาอยา่งน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  คน ๑,๐๕๘,๗๓๕ ๑,๒๙๖ ๐.๑๒ 
๒๘. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ  คน ๑๔๖,๗๐๙ ๒๗ ๐.๐๒ 
๒๙. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ  คน ๗,๘๐๑ ๑๙ ๐.๒๓ 
๓๐. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน  คร. ๓๑๕,๐๐๐ ๓๕๐ ๐.๑๑ 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี 



หน้า ๔๘ 
 

 

 ๑.๙ ข้อมูลสรุปผลการด าเนินการตามแผนที่ผ่านมา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า   

ที ่ ตัวช้ีวัด 

ค่าเปูาหมาย 
ตั้งไว ้ ท าได ้ เป็นไป

ตาม 
ค่า

เปูาหมาย 

ไม่เป็นไป
ตาม 
ค่า

เปูาหมาย 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ 

๑ ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวดั 
(GPP) สาขาเกษตร  เกษตรปลอดภัย   

๕ ๕ 
 

๑๔.๕๒ ๑๑.๕๔   

๒ ร้อยละของผลผลิตการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นต่อไร ่
(ข้าว, อ้อย, มัน,ยาง   

๓ ๕ ๑๔.๕๒ ๑๑.๕๔   

๓ ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของจ านวนแปลงฟาร์มที่ไดร้ับ
มาตรฐาน GAP 

๑๐ ๑๐ ๑๑.๒ ๑๓.๑  - 

 
โครงการที่สนับสนุนให้ตัวชี้วัดเป็นไปตามค่าเป้าหมายคือ ๑) โครงการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร
ปลอดภัยทั้งระบบ ส่งผลให้ ปริมาณน้ าที่กับเก็บได้เพ่ิมขึ้น ๓ ล้านลูกบาศก์เมตร  พ้ืนที่การเกษตรเพ่ิมขึ้น 
๒,๐๐๐. ไร่  ๒) โครงการสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรรองรับประชาคมอาเซียน ส่งผล
ให้เกษตรกรได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการเพ่ิมศักยภาพการผลิต  เพ่ือรองรับการแข่งขันและการ
เปลี่ยนแปลงก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เกษตรกรสามารถเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าวให้มีผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่สูงขึ้น เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินที่เหมาะสมและสามารถลดต้นทุนการผลิต  
สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ราคาผลผลิตในปีที่ผ่านมาตกต่ า ส่งผลให้การส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรไม่เป็นไปตามค่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ ในปีต่อไป ควรมีโครงการที่เกี่ยวกับการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตร 
สร้างความโดดเด่นของสินค้า และมีการแปรรูปสินค้าเกษตร ยกระดับมาตรฐานให้เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้จะท าให้
เกษตรกรมีความสุขและยั่งยืนในอนาคต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ที ่ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ต้ังไว้ ท าได้ เป็นไปตาม 

ค่าเป้าหมาย 
ไม่เป็นไป

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ 

๑ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP) 

๕ ๕ ๕.๔ ๐.๒   

๒ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้า การ
ลงทุนและบริการ 

๕ ๕ ๕.๘๙ ๑๑.๘๓  - 

๓ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๘ ๘ ๙.๘ ๙.๕๘๗  - 

โครงการที่สนับสนุนให้ตัวช้ีวัดเป็นไปตามค่าเป้าหมาย คือ ๑) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME 
จังหวัดอุดรธานี  ส่งผลให้ ผู้ประกอบการและบุคลากรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ผลิตชุมชนและ
วิสาหกิจชุมชน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานตนเองได้  ผู้ประกอบการมีการจัดการในกระบวนการ
ผลิตที่เป็นระบบมากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น



หน้า ๔๙ 
 

ผู้ประกอบการที่ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ๒)โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ OTOP เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ต้องการของตลาด ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น 
จ านวนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จังหวัดอุดรธานีได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ๓) โครงการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ในจังหวัด
อุดรธานี มียอดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs  
สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นท่ี เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่จะส่งผลต่อการลงทุนในระยะ
ต่อไป ท าให้เศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้น  ๔)โครงการส ารวจและจัดท าขอบเขตที่ดินราชพัสดุ ต.หนองไฮ อ.เมือง 
จ.อุดรธานี  ๕) โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและบุคลากรอุสาหกรรมสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผล
ให้จ านวนร้อยละของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้จริง ผู้ประกอบการ 
SMEs ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า ภาคบริการ ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นกรณีศึกษา (Success 
Story) ให้กับ SMEs รายอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ ในการประยุกต์ใช้ระบบไอทีในกิจการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ SMEs ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีที่เข้าร่วมโครงการ มีผลิตภาพ (Productivity) ลดต้นทุนหรือลดของเสีย
หรือมียอดขายเพ่ิม 
สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี ๒๕๕๗ เป็นไปค่าเปูาหมาย ส่วน
ปี ๒๕๕๘ ไม่เป็นไปตามค่าเปูาหมาย ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)ด้านการค้าการลงทุน ปี ๒๕๕๗ และ ปี 
๒๕๕๘ เป็นไปตามค่าเปูาหมาย ควรส่งเสริมการค้า/การลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ โดยน าเทคโนโลยีมาช่วยให้
เป็นไปตามนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ ควรมีโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีให้เติบโตขึ้นในปี
ต่อไป ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นไปตามค่าเปูาหมาย เกิดจากการด าเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ควรมีการส่งเสริมหรือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับ                         
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ต้ังไว้ ท าได้ เป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมาย 

ไม่เป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

๑ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
หลัก (O-Net) 

๔๐ ๔๐ ๔๔.๔
๙ 

๔๒.๑
๕ 

-  

๒ ร้อยละของจ านวนประชากรที่รับรู้การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

๙๐ ๙๐ - - ไม่มีค่าที่วัดได ้  

๓ ร้อยละของคนอายุ ๖ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนา 

๙๕ ๙๕ ๙๘ ๙๗  - 

๔ ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๘๐ ๘๐ - - ไม่มีค่าที่วัดได ้  

๕ อัตราผู้ปุวยรายใหม่จากโรคเบาหวาน/โรค
ความดันโลหิตลดลง 

๑๐ ๑๐ ๘.๔ ๙.๓  - 

 
 
 



หน้า ๕๐ 
 

โครงการที่สนับสนุนให้ตัวชี้วัดเป็นไปตามค่าเป้าหมาย คือ ๑) โครงการอบรมความรู้อาสาสมัครดูแลคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒)โครงการการบริหารงานจัดงานแบบบูรณาการ ปี ๒๕๕๘ ส่งผลให้ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๘ ๓)โครงการพัฒนา
ระบบการศึกษาเพ่ือสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/การจัดตั้งมหาวิทยาลัยGMS ๔)โครงการส่งเสริม
ระบบการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๕) โครงการส่งเสริมการศึกษาให้แก่ ๖)
โครงการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ๗)โครงการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ๘) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทั้ง ๓ 
โครงการส่งผลให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหลัก (O-Net) ยังไม่เป็นไปตามค่า
คาดหวังที่ตั้งไว้ แต่คะแนนยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ควรมีการส่งเสริมการเรียนให้มากขึ้น ให้นักเรียนมี
ทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูด อ่าน เขียน ตาม ๘ วิชาการเรียนรู้ที่ก าหนด  ส าหรับตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการ
รับรู้ควรก าหนดค่าที่สามารถวัดได้ ส่วนหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์เศรษฐกิจพอเพียงไม่มีการวัดไว้ ผู้ปุวยรายใหม่
จากโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตลดลง ร้อยละ ๘.๔ และ ๙.๓ ซึ่งยังลดต่ ากว่าค่าเปูาหมาย ดังนั้นควรมี
การส่งเสริมด้านสุขภาพ เพราะปัจจุบันอุดรธานีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งโรคเบาหวานมักจะเกิดกับผู้สูงอายุเป็น
ส่วนใหญ่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ต้ังไว้ ท าได้ เป็นไปตาม 

ค่าเป้าหมาย 
ไม่เป็นไป

ตาม 
ค่า

เป้าหมาย 

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

๑ ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของรายได้จาก
การท่องเที่ยว 

๑๒ ๑๒ ๒.๙๕ ๔.๘๕ -  

๒ ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยว
ที่เพ่ิมขึ้น 

๑๐ ๑๐ -๐.๔๖ ๒.๑๙ -  

โครงการที่สนับสนุนให้ตัวช้ีวัดเป็นไปตามค่าเป้าหมาย  คือ ๑)โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองอุดรธานีน่าอยู่  
๒)โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ส่งผลให้การ
ท่องเที่ยวชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืนและเน้นการมีส่วนร่วม ๓)โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวทั้งใน
และต่างประเทศ ๔) โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกเขตเมือง ๕)โครงการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ใน และต่างประเทศ ส่งผลให้มีการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  พบว่า โครงการที่ด าเนินการยังไม่สามารถท าให้ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ผ่านค่า
เปูาหมายได้ ดังนั้นควรมีโครงการที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานี เช่น เปลี่ยนรูปแบบการ
จัดงานงานประจ าปี การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่มากขึ้น และดึงเงินจากนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด เช่น 
การขายผลิตภัณฑ์ในชุมชน การยกระดับสินค้าให้น่าสนใจ เป็นต้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ที ่ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ต้ังไว้ ท าได้ เป็นไปตาม 

ค่าเป้าหมาย 
ไม่เป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมาย ปี 

๒๕๕๗ 
ปี 

๒๕๕๘ 
ปี 

๒๕๕๗ 
ปี 

๒๕๕๘ 
๑ จ านวนพื้นที่ปุาที่เพิ่มข้ึนท้ังในและ

นอกเขตปุา (ไร่) 
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒,๕๓๔ ๒,๘๔๑ -  

๒ ร้อยละของปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีถกู
คัดแยกและน ากลับมาใช้ 

๕๐ ๕๐ ๖.๐๒ ๘.๘๙ -  

โครงการที่สนับสนุนให้ตัวชี้วัดเป็นไปตามค่าเป้าหมาย คือ ๑) โครงการปูองกันรักษาปุา,ก าหนดพ้ืนที่
อนุรักษ์,ปลูกฟ้ืนฟูปุา  ๒) โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและรักษาความสมบูรณ์ ของระบบ
นิเวศน์ ๓) ปลูกปุา ๔) โครงการดูแลปุาชุมชน ๕) โครงการส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน , ส่งเสริมเครือข่ายการ
อนุรักษ ์ ๖) โครงการพัฒนาอาสาชุมชน ดูแลปุา/ไฟปุา  ส่งผลให้บริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม  ๗) เฝูาระวัง
และวัดค่า และประเมินสิ่งแวดล้อม ๘) โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ  ๙)โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาขยะและมลภาวะ จังหวัดอุดรธานี   
สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า จ านวนเนื้อที่ปุาคงเหลือยังคงลดลงต่อเนื่อง ปีต่อไปควรมีโครงการที่
สนับสนุนให้พ้ืนที่ปุามีจ านวนมากขึ้น  ส าหรับปริมาณขยะที่ถูกคัดแยกและกลับมาใช้ยังไม่มีโครงการที่เป็น
ระบบ สามารถเห็นเป็นรูปธรรมว่ามีขยะมูลฝอยมีการถูกคัดแยกและน ากลับมาใช้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และสาธารณสมบัติ 

ที ่ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ต้ังไว้ ท าได้ เป็นไปตาม 

ค่า
เป้าหมาย 

ไม่เป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

๑ ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียน
ด้านทุจริตคอรัปช่ันที่มีมูลผ่าน
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 

๔๐ ๔๐ ๕๕.๒ ๖๕.๓  - 

๒ จ านวนพื้นที่ปุาบุกรุกท่ีมีการ
จับกุมด าเนินคดี (ไร่) 

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๕,๔๓๒ ๒,๑๔๒ -  

๓ ร้อยละทีล่ดลงของคดียาเสพ
ติดต่อแสนประชากร 

๙๕ ๙๕ ๒๙.๓๕ ๓๑.๓๑  - 

๔ ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของร้อยละของการจับกุมผู้กระท า
ผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกดิขึ้นใน
ปีงบประมาณ  

๒๐ ๒๐ ๒๔.๒๑ ๒๕.๒๗  - 

 
โครงการที่สนับสนุนให้ตัวชี้วัดเป็นไปตามค่าเป้าหมาย คือ ๑) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ๒) โครงการบุกรุกที่สาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐ  ๓) โครงการท้องถิ่นใสสะอาด ทั้ง ๓ โครงการนี้ช่วย
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและการบุกรุกท่ีดินสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐ ๔) โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ๕)โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม ๖) โครงการ
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ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๗)โครงการสถานประกอบการ ทั้ง ๔ โครงการนี้ส่งผลให้มีการปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม สีขาว ๘)โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและปราบปรามการ
กระท าผิดกฎหมาย ๙) โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ๑๐) โครงการติดตั้ง
กล้อง CCTV/ศูนย์จราจร/การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๑) โครงการตามยุทธศาสตร์เพ่ือเสริมความ
มั่นคง ๑๒)โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความม่ันคงจังหวัด ทั้ง ๔ โครงการนี้ ส่งผลให้มีการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ข้อร้องเรียนด้านทุจริตคอรัปชั่นที่มีมูลผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมีค่า
ลดลง ร้อยละ ๕๐.๔ จากปีที่ผ่านมา แสดงว่าประสิทธิภาพของการท างานภาครัฐดีขึ้น ส่วนจ านวนพ้ืนที่ปุาบุก
รุกที่มีการจับกุมด าเนินคดีมีไม่ถึง ๑๖,๐๐๐ ไร่ ควรมีการเพ่ิมการสอดส่องในเรื่องของการบุกรุกปุามากขึ้น 
ร้อยละของการจับกุมผู้กระท าผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พบว่าลดลงร้อยละ ๒๕.๒๗ แสดง
ว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ส าหรับคดียาเสพติดต่อแสนประชากรมีค่าลดลงมากกว่าค่า
เปูาหมายที่ตั้งไว้ แสดงว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐมีประสิทธิภาพ 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

 



ส่วนที่ ๒  
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

 
 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 ๒.๑ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
    ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี  ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ/ความเดื อดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ๒๐ อ าเภอ ท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม  ผู้บันทึกข้อมูลคือเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
สถิติจังหวัดอุดรธานี  ท าการส ารวจ ๒๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ๆ ละ ๒๐ แบบ  รวมอ าเภอละ ๔๐๐ แบบ รวม
ทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ แบบ เวลาในการจัดเก็บข้อมูลคือ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙ น าเสนอผลในรูป
ของร้อยละ  ผลการส ารวจเป็นดังนี้ 

ล าดับ ความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชน 
ร้อย
ละ 

๓ อ าเภอแรกท่ีต้องการให้
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

๑ ปัญหาด้านน้ าประปา น้ าประปาไม่เพียงพอ ไม่สะอาด เค็ม และมีกลิ่น ต้องการ
เครื่องกรองน้ าประปาเพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือน/ต้องการให้บริการน้ าด่ืม
ในหมู่บ้าน   

๑๖.๘ ศรีธาตุ ,กุมภวาปี, ไชยวาน 

๒ ปัญหาด้านถนน ถนนในหมู่บ้านช ารุด เป็นลูกรัง แคบ และรถวิ่งเร็ว ต้องการให้
มีลูกคลื่นเพื่อชะลอความเร็ว/ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 
และถนนลื่นจากยางพารา/ต้องการให้ติดกล้องวงจรปิดบริเวณรอบหมู่บ้านเพื่อ
ความปลอดภัยในหมู่บ้าน    

๑๖.๓ กู่แก้ว,สร้างคอม,บ้านผือ 

๓ ปัญหาด้านไฟฟ้า (ไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านช ารุด/ไม่ท่ัวถึง ต้องการให้ซ่อมแซม
โดยด่วนและติดตั้งเพิ่มเติม ต้องการให้ขยายไฟฟ้าในพื้นท่ีท าการเกษตร และ
ต้องการใหข้ยายไฟฟ้าในครัวเรือน/ไฟฟ้าดับบ่อย) 

๑๔.๐ เพ็ญ,ประจักษ์ศิลปาคม,             
หนองหาน 

๔ ปัญหาด้านยาเสพติด ด้านผู้เสพและผู้ค้ารายย่อย /มีการมั่วสุม ๙.๑ วังสามหมอ,หนองวัวซอ,นายูง 
๕ ต้องการให้มีการก่อสร้างรางระบายน้ าให้ท่ัวถึง เนื่องจากน้ าท่วมถนนท่วม

บ้านเรือน และขุดลอกรางระบายน้ าท่ีอุดตัน/ส่งกลิ่นเหม็นเป็นท่ีเพาะยุงลาย 
๘.๗ พิบูลย์รักษ์,กู่แก้ว,                    

ประจักษ์ศิลปาคม 

๖ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ได้แก่ อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา และข้าว 
/ปัญหาอ้อยเป็นโรคขาว/ปุ๋ยแพง 

๗.๘ นายูง,น้ าโสม,บ้านดุง 

๗ ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร ต้องการให้ขุดลอกคลองน้ าหรือสร้างฝายน้ าล้นเพื่อ
จัดสรรน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรและจัดสรรแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้ท่ัวถึง 

๗.๔ กุดจับ,เพ็ญ,หนองแสง 

๘ ปัญหาความยากจน/ว่างงาน/ไม่มีท่ีดินท ากิน/ปัญหาหน้ีสิน ต้องการให้ลดอัตรา
ดอกเบี้ยหรือพักช าระหน้ี ส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้านช่วงหลังฤดูท าการเกษตร 
และต้องการให้หน่วยงานออกมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพเสริม/ส่งเสริม
อาชีพเกษตร 

๕.๕ ทุ่งฝน,กุมภวาปี,ไชยวาน 

๙ ปัญหาวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์เสียงดังในยามวิกาล ทะเลาะวิวาท ๔.๔ พิบูลย์รักษ์,ไชยวาน,                    
เมืองอุดรธานี 

๑๐ ค่าครองชีพสูง คือ สินค้าอุปโภค-บริโภค ๒.๓ บ้านผือ,ทุ่งฝน,นายูง 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธาน ี
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๒.๒ ข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพ 
  ๒.๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

        ๑) เศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัด 
          ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ แบบ Top down พบว่า                 

มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนทุกปี ซึ่งปี ๒๕๕๗เท่ากับ ๑๐๓,๐๕๙ ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าต่ ากว่าระดับภาค(๑,๓๘๐,๘๐๘ ล้าน
บาท) และระดับประเทศ (๑๓,๑๓๒,๒๔๑ ล้านบาท)  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของจังหวัดอุดรธานี ๕ ปี 
(ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) เท่ากับ ๙๓,๙๗๒ ซึ่งมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่ ากว่าปี ๒๕๕๗ แต่มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยสูงกว่าปี ๒๕๕๓และ ปี ๒๕๕๔ ส าหรับรายได้เฉลี่ยต่อประชากร มีแนวโน้มสูงขึ้นทุก
ปี รายได้เฉลี่ยต่อประชากรของจังหวัดอุดรธานีปี ๒๕๕๗ เท่ากับ ๘๑,๑๘๒ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยตอประชากรสูง
กว่าระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(๗๑,๒๘๖ บาท) แต่ยังน้อยกว่าในระดับประเทศ (๑๙๕,๙๕๕ บาท) 
รายได้เฉลี่ยต่อประชากรของจังหวัดอุดรธานีในรอบ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗)  มีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรต่ า
กว่าปี ๒๕๕๗ แต่มีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรสูงกว่าปี ๒๕๕๓และ ปี ๒๕๕๔  จากข้อมูลของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด ซึ่งถือว่าเป็นทิศทางของเศรษฐกิจที่ดี เห็นควรแก่การลงทุนในด้านต่าง ๆ และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจ เส้นทางยุทธศาสตร์ CLMV  
มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดหนองคาย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย - สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน์(ห่าง
จาก สปป.ลาว ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร) ประชาชน สปป.ลาว เข้ามาซื้อสินค้าและรักษาพยาบาลเป็นจ านวนมาก 
และสามารถเชื่อมโยงไปถึงประเทศเวียดนาม ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีขึ้นอยู่กับการค้าซื้อมาขายไป 
อุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรมการผลิต  

ปี 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (ล้านบาท) รายได้เฉลี่ยต่อประชากร (บาท) 

อุดรธานี ภาค ประเทศ อุดรธานี ภาค ประเทศ 
๒๕๕๓ ๗๘,๔๒๑ ๑,๐๕๗,๗๑๗ ๑๐,๘๐๒,๓๙๖ ๖๐,๙๐๑ ๕๕,๘๐๐ ๑๖๓,๘๖๙ 
๒๕๕๔ ๙๑,๑๙๘ ๑,๑๕๔,๗๑๔ ๑๑,๓๐๐,๔๘๓ ๗๑,๐๔๔ ๖๑,๐๔๑ ๑๗๐,๖๖๖ 
๒๕๕๕ ๙๕,๙๘๐ ๑,๒๘๒,๓๘๕ ๑๒,๓๔๙,๐๒๑ ๗๕,๐๓๓ ๖๗,๙๔๕ ๑๘๕,๗๒๒ 
๒๕๕๖ ๑๐๑,๒๐๑ ๑,๓๘๐,๘๐๘ ๑๒,๙๐๑,๔๙๐ ๗๙,๔๒๕ ๗๓,๓๓๙ ๑๙๓,๒๖๖ 
๒๕๕๗p ๑๐๓,๐๕๙ ๑,๓๓๘,๖๗๑ ๑๓,๑๓๒,๒๔๑ ๘๑,๑๘๒ ๗๑,๒๘๖ ๑๙๕,๙๕๕ 

เฉลี่ย ๕ ปี ๙๓,๙๗๒ ๑,๒๔๒,๘๕๙ ๑๒,๐๙๗,๑๒๖ ๗๓,๕๑๗ ๖๕,๘๘๒ ๑๘๑,๘๙๖ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 

      ๒) สถิติการใช้ที่ดินด้านการเกษตร จากสถิติการใช้ที่ดินย้อนหลัง ๕ ปี (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ )  
พบว่า เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรปี ๒๕๕๗มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๖ จ านวน ๒๔ ไร่ หรือเพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ ๐.๐๐๑ ซึ่งจากปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ มีจ านวนเนื้อที่ทางการเกษตรลดลงทุกปี  แสดงว่า แนวโน้ม              
ด้านการเกษตรมีเพ่ิมมากขึ้น อัตราการเปลี่ยนแปลงในรอบ ๕ ปี พบว่า เนื้อที่ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึน ได้แก่ ที่นา ที่สวนผักและไม้ดอก เนื้อท่ีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น ๐.๒๗๓  ๐.๗๓๑ 
และ  ๐.๒๕๘ ตามล าดับ มีเพียงเนื้อที่พืชไร่และเนื้อที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นที่มีอัตราลดลง ร้อยละ ๐.๒๘๑และ 
๐.๓๒๑ ตามล าดับ  ส าหรับเนื้อที่นอกการเกษตรในรอบ ๕ ปี เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑.๔๐๗ อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนพื้นที่ทางการเกษตรเป็นที่อยู่อาศัย 
 
 
 
 



หน้า ๕๙ 
 

 
สถิติการใช้ที่ดิน   

ประเภทเน้ือท่ี(ไร่) 
 สถิติการใช้ท่ีดิน   สัดส่วน 

ปี ๒๕๕๗  ปี ๒๕๕๓   ปี ๒๕๕๔   ปี ๒๕๕๕   ปี ๒๕๕๖   ปี ๒๕๕๗  
เนื้อท่ีท้ังหมด ๗,๓๓๑,๔๓๙ ๗,๓๓๑,๔๓๙ ๗,๓๓๑,๔๓๙ ๗,๓๓๑,๔๓๙ ๗,๓๓๑,๔๓๙ ๑๐๐ 
เนื้อท่ีป่าไม้ ๘๖๘,๑๘๑ ๘๖๘,๑๘๑ ๘๖๘,๑๘๑ ๗๘๑,๑๗๘ ๗๖๙,๕๔๓ ๑๐.๕๐ 
เนื้อท่ีถือครองทางการเกษตร ๓,๙๑๙,๙๙๐ ๓,๘๖๙,๖๘๑ ๓,๘๖๘,๕๘๑ ๓,๘๖๗,๙๗๙ ๓,๘๖๘,๐๐๓ ๕๒.๗๖ 
ท่ีนา ๒,๓๘๙,๓๖๑ ๒,๔๐๖,๔๕๔ ๒,๔๐๕,๖๑๙ ๒,๔๐๕,๑๙๙ ๒,๔๐๔,๘๖๑ ๓๒.๘๐ 
ท่ีพืชไร่ ๘๒๙,๙๔๕ ๗๕๕,๔๗๓ ๗๕๔,๕๕๓ ๗๕๔,๒๕๔ ๗๕๔,๖๘๓ ๑๐.๒๙ 
ท่ีไม้ผลและไม้ยืนต้น ๓๙๑,๓๑๒ ๓๙๔,๙๔๔ ๓๙๕,๕๖๓ ๓๙๕,๕๙๕ ๓๙๕,๔๘๙ ๕.๓๙ 
ท่ีสวนผักและไม้ดอก ๒๑,๗๑๖ ๒๒,๑๖๕ ๒๒,๐๕๕ ๒๒,๒๕๕ ๒๒,๑๘๘ ๐.๓๐ 
เนื้อท่ีการใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรอื่นๆ 

๒๘๗,๖๕๖ ๒๙๐,๖๔๕ ๒๙๐,๗๙๐ ๒๙๐,๖๗๖ ๒๙๐,๗๘๒ ๓.๙๗ 

เนื้อท่ีนอกการเกษตร ๒,๕๔๓,๒๖๘ ๒,๕๙๓,๕๗๗ ๒,๕๙๔,๖๗๗ ๒,๖๘๒,๒๘๒ ๒,๖๙๓,๘๙๓ ๓๖.๗๔ 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน   

ประเภทเน้ือท่ี(ไร่) 
 อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน   

 ปี ๒๕๕๓   ปี ๒๕๕๔   ปี ๒๕๕๕   ปี ๒๕๕๖   ปี ๒๕๕๗   เฉลี่ย ๕ ปี  
เนื้อท่ีป่าไม้ ๐.๐๐๐ ๐.๐๐๐ ๐.๐๐๐ -๑๐.๐๒๑ -๑.๔๘๙ -๒.๓๐๒ 
เนื้อท่ีถือครองทางการเกษตร -๐.๗๖๘ -๑.๒๘๓ -๐.๐๒๘ -๐.๐๑๖ ๐.๐๐๑ -๐.๔๑๙ 
ท่ีนา ๐.๗๑๘ ๐.๗๑๕ -๐.๐๓๕ -๐.๐๑๗ -๐.๐๑๔ ๐.๒๗๓ 
ท่ีพืชไร่ -๔.๓๒๗ -๘.๙๗๓ -๐.๑๒๒ -๐.๐๔๐ ๐.๐๕๗ -๒.๖๘๑ 
ท่ีไม้ผลและไม้ยืนต้น -๒.๖๗๓ ๐.๙๒๘ ๐.๑๕๗ ๐.๐๐๘ -๐.๐๒๗ -๐.๓๒๑ 
ท่ีสวนผักและไม้ดอก ๑.๔๗๗ ๒.๐๖๘ -๐.๔๙๗ ๐.๙๐๙ -๐.๓๐๓ ๐.๗๓๑ 
เนื้อท่ีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ ๐.๒๐๒ ๑.๐๓๙ ๐.๐๕๐ -๐.๐๔๐ ๐.๐๓๗ ๐.๒๕๘ 
เนื้อท่ีนอกการเกษตร ๑.๒๐๘ ๑.๙๗๘ ๐.๐๔๒ ๓.๓๗๖ ๐.๔๓๓ ๑.๔๐๗ 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

    ๓) ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร จากลักษณะการถือครองที่ดินการเกษตร
ย้อนหลัง ๕ ปี พบว่า ค่าเฉลี่ย ๕ ปี (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) เนื้อท่ีที่ถือครองเพ่ือการเกษตรมีแนวโน้มลดลงทุกปี 
จ าแนกเป็นเนื้อที่ของตนเอง ลดลงร้อยละ ๐.๔๒ แบ่งเป็น ของตนเอง ลดลง ร้อยละ ๐.๕๗ จ านองของผู้อ่ืน 
ลดลงรอยละ ๐.๒๘ ขายฝาก ลดลงร้อยละ ๑.๘๙ ส าหรับเนื้อที่ของคนอ่ืนลดลงร้อยละ ๐.๓๖ แบ่งเป็นเช่า
ผู้อื่น ลดลง ๐.๖๖ ได้ท าฟรี ลดลง ร้อยละ ๐.๒๓ ที่เหลือรับจ านองเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๕.๒๒   
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ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร 
ลักษณะการถือครอง 

ทางการเกษตร 
ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร สัดส่วน 

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
เนื้อท่ีท่ีถือครองเพื่อการเกษตร ๓,๙๑๙,๙๙๐ ๓,๘๖๙,๖๘๑ ๓,๘๖๘,๕๘๑ ๓,๘๖๗,๙๗๙ ๓,๘๖๘,๐๐๓ ๑๐๐.๐๐ 
   เน้ือที่ของตนเอง ๒,๒๔๖,๐๑๙ ๒,๒๑๕,๐๔๖ ๒,๒๑๔,๖๐๐ ๒,๒๑๔,๗๖๑ ๒,๒๑๔,๖๓๓ ๕๗.๒๖ 
        ของตนเอง ๑,๓๖๙,๖๑๖ ๑,๓๕๐,๒๑๘ ๑,๓๕๐,๐๑๐ ๑,๓๔๙,๘๓๘ ๑,๓๕๐,๑๔๐ ๓๔.๙๑ 
        จ านองของผู้อื่น ๘๖๒,๔๓๖ ๘๕๑,๒๑๐ ๘๕๐,๙๙๐ ๘๕๑,๓๓๙ ๘๕๐,๙๐๖ ๒๒.๐๐ 
        ขายฝาก ๑๓,๙๖๗ ๑๓,๖๑๘ ๑๓,๖๐๐ ๑๓,๕๘๕ ๑๓,๕๘๖ ๐.๓๕ 
   เน้ือที่ของคนอื่น ๑,๖๗๓,๙๗๑ ๑,๖๕๔,๖๓๕ ๑,๖๕๓,๙๘๑ ๑,๖๕๓,๒๑๘ ๑,๖๕๓,๓๗๐ ๔๒.๗๔ 
        เช่าผู้อื่น ๔๘๗,๑๘๒ ๔๗๙,๑๔๕ ๔๗๘,๗๘๔ ๔๗๘,๕๔๖ ๔๗๘,๔๒๔ ๑๒.๓๗ 
        รับจ านอง ๑๒๑ ๑๕๒ ๑๕๒ ๑๕๒ ๑๕๒ ๐.๐๐ 
        รับขายฝาก - - - - - - 
        ได้ท าฟรี ๑,๑๘๖,๖๖๙ ๑,๑๗๕,๓๓๗ ๑,๑๗๕,๐๔๕ ๑,๑๗๔,๕๒๐ ๑,๑๗๔,๗๙๕ ๓๐.๓๗ 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 

ลักษณะการถือครอง 
ทางการเกษตร 

อัตราการเปลี่ยนแปลงเนื้อท่ีถือครองทางการเกษตร 
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ เฉลี่ย ๕ ปี 

เนื้อท่ีท่ีถือครองเพื่อการเกษตร -๐.๗๗  -๑.๒๘  -๐.๐๓  -๐.๐๒  ๐.๐๐  -๐.๔๒  
   เน้ือที่ของตนเอง -๐.๙๓  -๑.๓๘  -๐.๐๒  ๐.๐๑  -๐.๐๑  -๐.๔๖  
        ของตนเอง -๑.๔๕  -๑.๔๒  -๐.๐๒  -๐.๐๑  ๐.๐๒  -๐.๕๗  
        จ านองของผู้อื่น -๐.๐๗  -๑.๓๐  -๐.๐๓  ๐.๐๔  -๐.๐๕  -๐.๒๘  
        ขายฝาก -๑.๘๙  -๒.๕๐  -๐.๑๓  -๐.๑๒  ๐.๐๑  -๐.๙๒  
   เน้ือที่ของคนอื่น -๐.๕๖  -๑.๑๖  -๐.๐๔  -๐.๐๕  ๐.๐๑  -๐.๓๖  
        เช่าผู้อื่น -๑.๕๒  -๑.๖๕  -๐.๐๘  -๐.๐๕  -๐.๐๓  -๐.๖๖  
        รับจ านอง ๑๐๐.๐๐  ๒๖.๔๒  -๐.๑๓  -๐.๑๒  -๐.๑๐  ๒๕.๒๒  
        รับขายฝาก ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  
        ได้ท าฟรี -๐.๑๗  -๐.๙๕  -๐.๐๒  -๐.๐๔  ๐.๐๒  -๐.๒๓  

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

     การจัดโซนนิ่งการปลูกพืชจังหวัดอุดรธานี   ได้ด าเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล                
เรื่อง“การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด” เพ่ือส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น การจัดโซนนิ่งพ้ืนที่เพาะปลูก ลดพ้ืนที่เพาะปลูก หรือการรวมแปลงและท าเกษตรแปลง
ใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ ซึ่งจะท าให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต โดยตัวเกษตรกรจะ
ท าหน้าที่บริหารจัดการกันเอง ส่วนฝ่ายราชการจะท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงตามแผนที่รัฐบาลก าหนดคือ ตั้งแต่ ปี 
2558-2564  ส าหรับแนวทางนั้นจะต้องจัดท าแผนที่และรายงาน เพื่อเสนอแนะแนวทางการใช้พ้ืนที่ประโยชน์
ของที่ดิน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เ พ่ือให้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรกรรมในระดับต าบล/หมู่บ้าน โดยคาดว่าหากมีการ
ด าเนินการแนวทางดังกล่าวไป จะท าให้มีแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับต าบล /
หมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จะท าให้เขตพ้ืนที่ เกิดการใช้ที่ดิน
เพ่ือการเกษตรกรรมในระดับต าบล/หมู่บ้าน เป็นไปอย่างยั่งยืน  ซึ่งโครงการแนวทางดังกล่าวของจังหวัด
อุดรธานี ได้มีการลงมือด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 แล้ว ด้วยการท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านศักยภาพ 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าไม้ ชลประทาน และการประเมินความเหมาะสมของ
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ที่ดินด้านการเกษตร เพ่ือน าเอาไปจัดท าแผนที่และจ าแนกความเหมาะสมของที่ดินในแต่ละพ้ืนที่ว่าพ้ืนที่ใด 
ควรเพาะปลูกพืชประเภทใด ขั้นตอนที่ 2 (ปี 2559) ตั้งแต่เดือนมกราคม- กันยายน จัดส่งคณะท างานระดับ
จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบพ้ืนที่ทั้งหมดเพ่ือให้ได้ความชัดเจนเหมาะสมว่า พ้ืนที่หรือเขตใดมีความเหมาะสมใน
ระดับดับใด โดยจะมีการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ระดับคือ ระดับมีความเหมาะสมมาก(S1) เหมาะสมปานกลาง
(S2) เหมาะสมน้อย (S3) และไม่มีความเหมาะสมเลย (N) โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ด้วยการด าเนินการ
ถ่ายทอดสู่เกษตรกรผ่านโครงการเกษตรแปลงใหญ่ 7 แปลง หรือศูนย์เรียนรู้ 20 ศูนย์ และในส่วนของพ้ืนที่
เพาะปลูกในระดับเหมาะสมน้อย (S3) และ ไม่เหมาะสมเลย(N) จะให้การแนะน าเพาะปลูกพืชเกษตรชนิดอ่ืน
ที่มีความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ หรือแนะน าให้เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่/เขต ไปประกอบอาชีพชนิดอ่ืนที่
เหมาะสมแทน  ขั้นตอนที่ 3 ตั้งแต่ปี 2560-2564 จะเป็นลักษณะการขยายพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนย์
เรียนรู้ โดยน าเอาวัตถุประสงค์ อุปสงค์ อุปทาน ทั้งหลายจากระดับต าบล/หมู่บ้านไปสู่ระดับประเทศ  ส าหรับ
ศูนย์เรียนรู้จ านวน 20 ศูนย์ของจังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดตั้งไปครบทุกอ าเภอ 20 อ าเภอแล้วตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะให้มีการจัดตั้งทุกอ าเภอจ านวน 882 แห่งทั่วประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่
เกษตรอ าเภอท าหน้าที่เป็นประธานศูนย์ และมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง เป้าหมายคือการท าให้เกษตรกรเป็น 
สมาร์ทฟาร์มเมอร์( Smart Farmmer) ที่จะท าให้การเพาะปลูกพืชการเกษตรที่ส าคัญของชาติ มีการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท าการเกษตรจากรูปแบบเดิม เป็นเกษตรกรที่มีความรู้อย่างแท้จริงในการท า
การเกษตร 

   
 ๔) ภาคการเกษตร 
          (๑) ภาพรวมมูลค่าเศรษฐกิจทางการเกษตรของจังหวัด 
           ส าหรับมูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัดภาคการเกษตรจังหวัดอุดรธานี มีมูลค่า ๑๘,๕๔๕ 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดอุดรธานี(GPP) ปี พ.ศ.๒๕๕๗ แบบ Top down 
ส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรในรอบ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) พบว่ามีมูลค่าสูงกว่าเกือบทุกปี 
ยกเว้นปี ๒๕๕๖  ส าหรับอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรจังหวัดอุดรธานี ปี 
๒๕๕๗ ลดลงร้อยละ ๑๑.๕๔ เมื่อเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรอบ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ) 
พบว่า เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๑.๙๘ จากข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี พบว่า ควรมีการส่งเสริมภาคการเกตรอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมโดยภาพรวม พบว่า  
           ด้านการเพาะปลูกพืช พบว่า ยางพารามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยาง
บางส่วนที่ท าการปลูกยางตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ ได้เริ่มมีการตัดโค่นต้นยางเก่าท่ีหน้ากรีดเสียหายและผลผลิตต่ า เพ่ือ
ขอทุนส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีจากการยางแห่งประเทศไทย ส าปะหลังขยายตัวเนื่องจากมีพ้ืนที่เก็บ
เกี่ยวมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้น จากราคามันส าปะหลังในปีที่ผ่านมา จึงจูงใจให้เกษตรกรเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกและ
บ ารุงรักษาเป็นอย่างดี ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้น อ้อยโรงงานมีพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมมากขึ้น                
จากนโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมมาปลูกอ้อย ประกอบกับราคาอ้อยอยู่
ในเกณฑ์ดี ท าให้เกษตรกรดูแลเอาใจใส่มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตอ้อยเพ่ิมขึ้น  ข้าวเหนียวนาปีหดตัว 
เนื่องจากมีพ้ืนที่ท านาลดลง จากปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอในการเพาะปลูกข้าว ประกอบกับนโยบายรัฐบาลให้
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาไม่เหมาะสมมาปลูกอ้อยโรงงาน หรือพืชทางเลือกอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า ท าให้
เกษตรกรตัดสินใจลดพื้นที่ท านาลง  
           ด้านปศุสัตว์ ราคาเนื้อโคในตลาดมีราคาสูง ท าให้เกษตรกรให้ความสนใจเลี้ยงโคเนื้อ
มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพด้านพืช ราคากระบือสูงขึ้นท าให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงกระบือ
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มากขึ้น ประกอบกับภาครัฐมีโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณกระบือ
ในระบบการเลี้ยงและเลี้ยงเชิงพาณิชย์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการอนุรักษ์
และพัฒนาการผลิตกระบือ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ การเลี้ยงสุกรเกษตรกรมีการจัดการฟาร์มที่ดี 
และไม่มีโรคระบาด ส่งผลท าให้ปริมาณผลิตสุกรในจังหวัดปรับตัวเพ่ิมข้ึน   
          ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด หดตัวเนื่องจากเกษตรกรได้เลิกเลี้ยงและพัก
บ่อเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นจ านวนมาก เป็นผลจากปัญหาภัยแล้งที่ต่อเนื่องหลายปี ส่งผลท าให้มีปริมาณผลผลิตลดลง 
การจับสัตว์น้ าจืดจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ชะลอตัวเนื่องจากเกิดปัญหาภัยแล้งในบางพ้ืนที่ของจังหวัดอุดรธานี 
ส่งผลท าให้ปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ลดน้อยลง  

ปี 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (ล้านบาท) อัตราการเปลี่ยนแปลง 
อุดรธานี ภาค ประเทศ อุดรธานี ภาค ประเทศ 

๒๕๕๓ ๑๒,๙๑๖ ๒๒๕,๕๘๘ ๑,๑๓๗,๕๗๗ ๑๘.๖๘ ๒๐.๕๒ ๒๐.๓๐ 
๒๕๕๔ ๑๕,๘๕๙ ๒๕๘,๕๘๘ ๑,๓๑๐,๙๙๕ ๒๒.๗๙ ๑๔.๖๓ ๑๕.๒๔ 
๒๕๕๕ ๑๘,๓๐๖ ๓๐๔,๕๙๓ ๑,๔๒๑,๙๖๒ ๑๕.๔๓ ๑๗.๗๙ ๘.๔๖ 
๒๕๕๖ ๒๐,๙๖๔ ๓๖๓,๔๓๔ ๑,๔๖๙,๘๘๘ ๑๔.๕๒ ๑๙.๓๒ ๓.๓๗ 
๒๕๕๗p ๑๘,๕๔๕ ๓๐๗,๙๑๐ ๑,๓๔๓,๕๐๔ -๑๑.๕๔ -๑๕.๒๘ -๘.๖๐ 

เฉลี่ย ๕ ปี ๑๙,๔๙๕ ๓๒๙,๔๕๙ ๑,๕๒๕,๙๐๖ ๑๑.๙๘ ๑๑.๔๐ ๗.๗๖ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 
 

      (๒) มูลค่าเศรษฐกิจหมวดการเพาะปลูกพืช   
       ล าดับที่ ๑ อ้อยโรงงาน เนื้อที่เพาะปลูกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีจากปี ๒๕๕๖ – 
๒๕๕๘ เนื่องจากที่มีส่งเสริมให้ปลูกอ้อยตามความเหมาะสมของดิน   ส่งผลท าให้ผลผลิตมีค่าเพ่ิมขึ้นตามไป
ด้วย  ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย๓ ปี เท่ากับ ๖,๗๒๒,๙๗๒ ตัน ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับภาคและระดับประเทศในปี 
๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ แต่มีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๖ ดังนั้นควรมีการส่งเสริมให้มีผลผลิตต่อไร่มากขึ้น ส าหรับราคาที่
เกษตรกรขายได้เฉลี่ย ๓ ปี มีค่ามากกว่าราคาปี ๒๕๕๘ ส าหรับมูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้
มีค่าเท่ากับ ๕,๔๔๓,๐๘๒,๑๐๖.๓๓ ซึ่งมีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๖ แต่ยังน้อยกว่าปี ๒๕๕๖   
 

ปี 
เนื้อท่ีเก็บ
เกี่ยว (ไร่) 

ผลผลิต (ตัน) 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ราคาท่ีเกษตรกร

ขายได้ 
(บาทต่อตัน) 

มูลค่าของผลผลิตตาม
ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ 

(บาท) อุดรธานี ภาค ประเทศ 

๒๕๕๖ ๕๒๑,๕๓๙ ๕,๗๖๕,๔๑๖ ๑๑,๐๕๕ ๑๑,๕๓๕ ๑๒,๒๖๓ ๘๕๕ ๔,๙๒๙,๔๓๐,๖๘๐ 
๒๕๕๗ ๖๓๙,๗๓๕ ๗,๑๙๗,๐๑๖ ๑๑,๒๕๐ ๑๑,๑๖๙ ๑๑,๐๘๖ ๘๕๐ ๖,๑๑๗,๔๖๓,๖๐๐ 
๒๕๕๘ ๖๕๐,๙๙๒ ๗,๒๐๖,๔๘๓ ๑๑,๐๗๐ ๑๑,๑๖๙ ๑๑,๐๒๙ ๗๓๓ ๕,๒๘๒,๓๕๒,๐๓๙ 

เฉลี่ย ๓ ปี ๖๐๔,๐๘๙ ๖,๗๒๒,๙๗๒ ๑๑,๑๒๕ ๑๑,๒๙๑ ๑๑,๔๕๙ ๘๑๓ ๕,๔๔๓,๐๘๒,๑๐๖.๓๓ 
หมายเหตุ : ราคาป ี๒๕๕๙ คือราคาเฉลี่ยเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙ สัปดาห์ที่ ๔ 
ที่มา : สถิติการเกษตรประเทศไทย  
      ล าดับที่ ๒ ข้าวนาปี  เนื้อปีเพาะปลูกเฉลี่ย ๓ ปี เท่ากับ ๑,๖๘๙,๑๓๐ ไร่ ซึ่งมีค่า
มากกว่าปี ๒๕๕๘ แต่ยังน้อยกว่าปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗  ผลผลิตเฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ ๖๐๔,๘๖๐ ตัน               
มีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๘ แต่น้อยกว่า ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ ส าหรับผลผลิตเฉลี่ย ๓ ปีต่อไร่ อยู่ในเกณฑ์สูง
กว่าระดับภาคแต่น้อยกว่าระดับประเทศ   ส าหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย ๓ ปี ยังอยู่ในเกณฑ์ดีคือ
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มากกว่าปี ๒๕๕๗ –และปี ๒๕๕๘ แต่ยังมีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๖  ส่วนมูลค่ารวมเฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ 
๕,๗๐๙,๑๙๔,๔๖๒ บาท มีมูลค่ามากกว่าปี ๒๕๕๘  แต่ร้อยกว่าปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ 

ปี 
เนื้อท่ี

เพาะปลูก 
(ไร่) 

เนื้อท่ีเก็บ
เกี่ยว (ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ราคาท่ี
เกษตรก
รขายได ้

มูลค่าของผลผลิตตาม
ราคาท่ีเกษตรกรขาย

ได้ (บาท) อุดรธานี ภาค ประเทศ 

๒๕๕๖ ๑,๗๕๐,๒๐๐ ๑,๗๑๐,๑๓๘ ๖๑๔,๑๔๕ ๓๕๙ ๓๖๔ ๔๕๕ ๑๐,๐๑๕ ๖,๑๕๐,๖๖๒,๑๗๕ 
๒๕๕๗ ๑,๗๓๙,๕๙๑ ๑,๗๐๙,๕๑๘ ๖๓๕,๑๔๑ ๓๗๒ ๓๕๘ ๔๕๑ ๙,๑๓๐ ๕,๗๙๘,๘๓๗,๓๓๐ 
๒๕๕๘ ๑,๕๗๗,๖๐๐ ๑,๕๓๐,๕๓๐ ๕๖๕,๒๙๓ ๓๖๙ ๓๕๑ ๔๓๕ ๙,๑๖๐ ๕,๑๗๘,๐๘๓,๘๘๐ 

เฉลี่ย ๓ ปี ๑,๖๘๙,๑๓๐ ๑,๖๕๐,๐๖๒ ๖๐๔,๘๖๐ ๓๖๗ ๓๕๘ ๔๔๗ ๙,๔๓๕ ๕,๗๐๙,๑๙๔,๔๖๒ 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

     ล าดับที่ ๓ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ย ๓ ปี (ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)  มีค่า
เท่ากับ ๓,๖๘๐ ไร่ มากกว่าปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ แต่มีน้อยกว่าปี ๒๕๕๖  ผลผลิตเฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ 
๒,๒๘๖ ตัน ซึ่งมีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย๓ ปี เท่ากับ ๖๒๗ กิโลกรัม มีค่าน้อย
กว่าระดับภาคและระดับประเทศ มูลค่าของการผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย ๓ ปี เท่ากับ ๑๖,๕๓๗ 
บาท มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๖ แต่มากกว่าปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘   

ปี 
เนื้อท่ี

เพาะปลูก 
(ไร่) 

เนื้อท่ี
เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ราคาท่ี
เกษตรกรขาย

ได้ (บาทต่อตัน) 

มูลค่าของผลผลิต
ตามราคาท่ี

เกษตรกรขายได้ 
(บาท) 

อุดรธานี ภาค ประเทศ 

๒๕๕๖ ๘,๙๘๙ ๘,๖๔๙ ๕,๖๐๐ ๖๔๗ ๖๖๙ ๖๗๖ ๗.๑๙ ๔๐,๒๖๔.๐๐ 
๒๕๕๗ ๑,๐๓๕ ๑,๐๓๕ ๖๔๒ ๖๒๐ ๖๖๔ ๖๖๙ ๗.๑๓ ๔,๕๗๗.๔๖ 
๒๕๕๘ ๑,๐๑๗ ๑,๐๐๓ ๖๑๗ ๖๑๕ ๖๕๗ ๖๖๔ ๗.๗๓ ๔,๗๖๙.๔๑ 

เฉลี่ย ๓ ปี ๓,๖๘๐ ๓,๕๖๒ ๒,๒๘๖ ๖๒๗ ๖๖๓ ๖๗๐ ๗.๓๕ ๑๖,๕๓๗ 
 

ที่มา : สถิติการเกษตรประเทศไทย  
 
     ล าดับที่ ๔ ยางพารา เนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ย ๓ ปี (ปี ๒๕๕๖ -๒๕๕๘ ) มีค่าเท่ากับ 
๓,๖๘๐ ไร่ มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ แต่มีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๖ ผลผลิตเฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ 
๕๘,๙๐๙ ตัน มีค่าน้อยกว่า ปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ แต่มีค่ามากว่าปี ๒๕๕๖ ผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ย ๓ ปี มีค่า
เท่ากับ ๑๙๘ กิโลกรัม มีค่าน้อยกว่าระดับภาคและระดับประเทศ มูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขาย
ได้ เฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ ๓,๓๒๔,๓๐๕ บาท มีค่าน้อยกว่า ปี ๒๕๕๖ แต่มากกว่าปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘  

ปี 

เนื้อท่ี
เพาะปลูก 

(ไร่) 

เนื้อท่ีเก็บ
เกี่ยว (ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ราคาท่ี
เกษตรกรขาย

ได้ (บาทต่อตัน) 

มูลค่าของผลผลิต
ตามราคาท่ี

เกษตรกรขายได้ 
(บาท) 

อุดรธานี ภาค ประเทศ 

๒๕๕๖ ๔๖๓,๒๐๕ ๒๕๔,๗๖๓ ๕๑,๒๓๕ ๒๐๑ ๒๒๓ ๒๑๖ ๗๔.๗๕ ๓,๘๒๙,๘๑๖.๒๕ 
๒๕๕๗ ๔๖๓,๖๔๘ ๓๐๓,๔๕๓ ๖๑,๔๘๓ ๒๐๓ ๒๑๖ ๒๕๑ ๕๓.๙๓ ๓,๓๑๕,๗๗๘.๑๙ 
๒๕๕๘ ๔๖๓,๖๐๐ ๓๓๕,๑๒๙ ๖๔,๐๑๐ ๑๙๑ ๒๐๐ ๒๓๗ ๔๔.๑๗ ๒,๘๒๗,๓๒๑.๗๐ 

เฉลี่ย ๓ ปี ๔๖๓,๔๘๔ ๒๙๗,๗๘๒ ๕๘,๙๐๙ ๑๙๘ ๒๑๓ ๒๓๕ ๕๗.๖๒ ๓,๓๒๔,๓๐๕ 
ที่มา : สถิติการเกษตรประเทศไทย  
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     ล าดับที่ ๕ มันส าปะหลังโรงงาน เนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ย ๓ ปี (ปี ๒๕๕๖ -๒๕๕๘ ) มีค่า
เท่ากับ ๒๘๓,๐๐๔ ไร่ มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๘ แต่มีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ ผลผลิตเฉลี่ย ๓ ปี             
มีค่าเท่ากับ ๑,๐๑๑,๑๓๐ ตัน มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๗ และ ปี ๒๕๕๘ แต่มากกว่าปี ๒๕๕๖ ปี ผลผลิตต่อไร่ 
เฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ ๓,๕๗๗ กิโลกรัม มีค่ามากกว่าระดับภาคและระดับประเทศ มูลค่าของผลผลิตตาม
ราคาที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ ๒,๑๑๒,๑๓๔ บาท มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๗ แต่มีค่ามากกว่าปี 
๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๘ 
 

ปี 

เนื้อท่ี
เพาะปลูก 

(ไร่) 

เนื้อท่ีเก็บ
เกี่ยว (ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ราคาท่ี
เกษตรก
รขายได ้
(บาทต่อ
กิโลกรัม) 

มูลค่าของผลผลิต
ตามราคาท่ี

เกษตรกรขายได้ 
(บาท) อุดรธานี ภาค ประเทศ 

๒๕๕๖ ๒๕๙,๓๔๕ ๒๔๘,๒๐๗ ๘๔๘,๘๕๑ ๓,๔๒๐ ๓,๕๔๗ ๓,๕๖๑ ๒.๑๓ ๑,๘๐๘,๐๕๒.๖๓ 
๒๕๕๗ ๒๗๙,๙๙๓ ๒๙๔,๖๕๕ ๑,๑๑๓,๔๔๗ ๓,๗๗๙ ๓,๕๙๙ ๓,๖๑๑ ๒.๒๒ ๒,๔๗๑,๘๕๒.๓๔ 
๒๕๕๘ ๓๐๙,๖๗๕ ๒๙๖,๒๙๑ ๑,๐๗๑,๐๙๒ ๓,๖๕๑ ๓,๕๘๖ ๓,๕๗๔ ๑.๙๒ ๒,๐๕๖,๔๙๖.๖๔ 

เฉลี่ย ๓ ปี ๒๘๓,๐๐๔ ๒๗๙,๗๑๘ ๑,๐๑๑,๑๓๐ ๓,๖๑๗ ๓,๕๗๗ ๓,๕๘๒ ๒.๐๙ ๒,๑๑๒,๑๓๔ 
หมายเหตุ : ราคาปี ๒๕๕๙ คือราคาเฉลีย่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สปัดาห์ที่ ๔ 
ที่มา : สถิติการเกษตรประเทศไทย  

      (๓) มูลค่าเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์   
        ล าดับที่ ๑ ไก่เนื้อ จ านวนเฉลี่ย ๓ ปี (ปี ๒๕๕๖ -๒๕๕๘ ) มีค่าเท่ากับ ๕๐๑,๔๗๗ ตัว 
มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๘ แต่มีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ 
๕,๔๒๗,๕๑๘ ตัว มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๘ แต่มีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๖ ละปี ๒๕๕๗ มูลค่าของผลผลิตตามราคา
ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ ๒๒๖,๘๒๐,๙๕๐ บาท มีค่าน้อยกว่ามี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ แต่มี
ค่ามากกว่าปี ๒๕๕๖  
 

ปี จ านวน (ตัว) ปริมาณผลผลิต(ตัว) ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ 
(บาทต่อ กก.) 

มูลค่าของผลผลิตตามราคา
ท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท) 

๒๕๕๖ ๔๙๓,๕๖๐ ๕,๑๐๖,๕๖๑ ๔๓.๒๕ ๒๒๐,๘๕๘,๗๖๓.๒๕ 
๒๕๕๗ ๔๙๔,๓๗๙ ๕,๔๕๓,๘๔๐ ๔๒.๖๕ ๒๓๒,๖๐๖,๒๗๖.๐๐ 
๒๕๕๘ ๕๑๖,๔๙๓ ๕,๗๒๒,๑๕๓ ๓๙.๖๗ ๒๒๖,๙๙๗,๘๐๙.๕๑ 

เฉลี่ย ๓ ปี ๕๐๑,๔๗๗ ๕,๔๒๗,๕๑๘ ๔๑.๘๖ ๒๒๖,๘๒๐,๙๕๐ 
ที่มา : สถิติการเกษตรประเทศไทย  

        ล าดับที่ ๒ โคเนื้อ จ านวนเฉลี่ย ๓ ปี (ปี ๒๕๕๖ -๒๕๕๘ ) มีค่าเท่ากับ ๑๑๒,๑๗๗ ตัว 
มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๖ แต่มีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ 
๒๑,๘๕๘ ตัว มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๖ ปละปี ๒๕๕๘ แต่มากกว่าปี ๒๕๕๗ มูลค่าของผลิตตามราคาท่ีเกษตรกร
ขายได้ เฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ ๖๓๗,๗๕๔,๒๕๕ บาท มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ แต่มีค่ามากว่าปี 
๒๕๕๖ 
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ปี จ านวน (ตัว) ปริมาณผลผลิต(ตัว) ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ 
(บาทต่อตัว) 

มูลค่าของผลผลิตตามราคา
ท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท) 

๒๕๕๖ ๑๑๕,๐๒๙ ๒๒,๒๘๐ ๒๑,๑๑๐ ๔๗๐,๓๓๐,๘๐๐ 
๒๕๕๗ ๑๑๐,๖๘๔ ๒๑,๔๒๑ ๒๙,๙๐๘ ๖๔๐,๖๕๙,๒๖๘ 
๒๕๕๘ ๑๑๐,๘๑๗ ๒๑,๘๗๔ ๓๖,๖๗๗ ๘๐๒,๒๗๒,๖๙๘ 

เฉลี่ย ๓ ปี ๑๑๒,๑๗๗ ๒๑,๘๕๘ ๒๙,๒๓๒ ๖๓๗,๗๕๔,๒๕๕ 
หมายเหตุ : ราคาโคเนื้อขนาดกลาง น้ าหนัก ๓๕๐ – ๔๕๐ กโิลกรัม 

        ล าดับที่ ๓  กระบือ จ านวนเฉลี่ย ๓ ปี (ปี ๒๕๕๖ -๒๕๕๘ ) มีค่าเท่ากับ ๔๖,๙๔๔ ตัว  
มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๖ แต่มีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ ปี ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ 
๖,๔๐๕ ตัว มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๘ แต่มีค่ามากว่าปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ มูลค่าของผลผลิตตามราคา           
ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ ๒๑๘,๗๘๔,๔๘๗.๖๗ บาท มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๘ แต่มีค่ามากกว่า
ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗    
 

ปี จ านวน (ตัว) ปริมาณผลผลิต(ตัว) ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ 
(บาทต่อตัว) 

มูลค่าของผลผลิตตามราคา
ท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท) 

๒๕๕๖ ๖๑,๑๘๘ ๕,๗๒๗ ๒๖,๗๑๗ ๑๕๓,๐๐๘,๒๕๙ 
๒๕๕๗ ๔๓,๗๒๒ ๕,๑๘๑ ๓๑,๘๕๒ ๑๖๕,๐๒๕,๒๑๒ 
๒๕๕๘ ๓๕,๙๒๓ ๘,๓๐๖ ๔๐,๗๓๒ ๓๓๘,๓๑๙,๙๙๒ 

เฉลี่ย ๓ ปี ๔๖,๙๔๔ ๖,๔๐๕ ๓๓,๑๐๐.๓๓ ๒๑๘,๗๘๔,๔๘๗.๖๗ 
ที่มา : สถิติการเกษตรประเทศไทย  

    ล าดับที่ ๔ ไก่พื้นเมือง จ านวนเฉลี่ย ๓ ปี (ปี ๒๕๕๖ -๒๕๕๘ ) มีค่าเท่ากับ ๑,๔๘๖,๕๑๙ 
ตัว มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๘ แต่มีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ 
๑,๗๓๖,๑๗๓ ตัว มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๘ แต่มีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ มูลค่าของผลผลิตตามราคา
ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ ๗๒,๔๘๖,๑๐๗ บาท มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ แต่มีค่า
มากว่าปี ๒๕๕๖  
 

ปี จ านวน (ตัว) ปริมาณผลผลิต(ตัว) ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ 
(บาทต่อ กก.) 

มูลค่าของผลผลิตตามราคา
ท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท) 

๒๕๕๖ ๑,๔๒๗,๒๒๐ ๑,๕๙๑,๓๕๔ ๔๓.๒๕ ๖๘,๘๒๖,๐๖๐.๕๐ 
๒๕๕๗ ๑,๔๖๑,๕๗๙ ๑,๗๒๔,๕๙๒ ๔๒.๖๕ ๗๓,๕๕๓,๘๔๘.๘๐ 
๒๕๕๘ ๑,๕๗๐,๗๕๙ ๑,๘๙๒,๕๗๔ ๓๙.๖๗ ๗๕,๐๗๘,๔๑๐.๕๘ 

เฉลี่ย ๓ ปี ๑,๔๘๖,๕๑๙ ๑,๗๓๖,๑๗๓ ๔๑.๘๖ ๗๒,๔๘๖,๑๐๗ 
ที่มา : สถิติการเกษตรประเทศไทย  

    ล าดับที่ ๕ ไก่ไข่ จ านวนเฉลี่ย ๓ ปี (ปี ๒๕๕๖ -๒๕๕๘ ) มีค่าเท่ากับ ๒๕๖,๕๘๖ ตัว มีค่า
น้อยกว่า ปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ แต่มีค่ามากว่าปี ๒๕๕๖ ปริมาณผลผลติเฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ ๖๖,๔๒๑ 
ตัว มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๘ แต่มีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ มูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกร
ขายได้เฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ ๑๙,๕๔๕,๐๘๐ บาท มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๗ แต่มีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๖ และปี 
๒๕๕๘ 
 
 
 



หน้า ๖๖ 
 

 
ปี จ านวน  

(ตัว) 
ปริมาณผลผลิต 

(ตัว) 
ราคาท่ีเกษตรกรขายได้  

(บาทต่อ๑๐๐ ฟอง) 
มูลค่าของผลผลิตตามราคา

ท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท) 
๒๕๕๖ ๒๕๑,๙๕๘ ๖๔,๖๙๓ ๓๐๖ ๑๙,๗๙๖,๐๕๘ 
๒๕๕๗ ๒๕๘,๕๙๗ ๖๖,๐๐๓ ๓๐๙ ๒๐,๓๙๔,๙๒๗ 
๒๕๕๘ ๒๕๙,๒๐๓ ๖๘,๕๖๖ ๒๖๙ ๑๘,๔๔๔,๒๕๔ 

เฉลี่ย ๓ ปี ๒๕๖,๕๘๖ ๖๖,๔๒๑ ๒๙๕ ๑๙,๕๔๕,๐๘๐ 
ที่มา : สถิติการเกษตรประเทศไทย  

   ล าดับที่ ๖  เป็ดเนื้อ จ านวนเฉลี่ย ๓ ปี (ปี ๒๕๕๕ -๒๕๕๗ ) มีค่าเท่ากับ ๑๘๕,๗๘๑ ตัว มีค่า
น้อยกว่าปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๗ แต่มีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๖ ปริมาณผลผลติเฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ 
๒๘๐,๑๑๓ ตัวมีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๕ แต่มีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ มูลค่าของผลผลิตตามราคาที่
เกษตรกรขายได้เฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ ๑๗,๘๓๕,๘๘๖ บาท มคี่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๗ แต่มีค่ามา
กว่าปี ๒๕๕๖  

ปี จ านวน (ตัว) ปริมาณผลผลิต(ตัว) ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ 
(บาทต่อ กก.) 

มูลค่าของผลผลิตตามราคา
ท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท) 

๒๕๕๕ ๑๙๓,๙๔๗ ๒๗๙,๐๗๘ ๖๔.๔๔ ๑๗,๙๘๓,๗๘๖.๓๒ 
๒๕๕๖ ๑๗๕,๘๘๔ ๒๗๓,๖๙๒ ๖๓.๕๘ ๑๗,๔๐๑,๓๓๗.๓๖ 
๒๕๕๗ ๑๘๗,๕๑๑ ๒๘๗,๕๖๘ ๖๓.๐๒ ๑๘,๑๒๒,๕๓๕.๓๖ 

เฉลี่ย ๓ ปี ๑๘๕,๗๘๑ ๒๘๐,๑๑๓ ๖๓.๖๘ ๑๗,๘๓๕,๘๘๖ 
ที่มา : สถิติการเกษตรประเทศไทย  

      ล าดับที่ ๗ สุกร จ านวนเฉลี่ย ๓ ปี (ปี ๒๕๕๖ -๒๕๕๘ ) มีค่าเท่ากับ ๑๐๐,๓๖๔ ตัว 
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ ๑๓๔,๗๔๕ ตัว มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๘ แต่มีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๖ และ
ปี ๒๕๕๗ มูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ ๙,๒๖๙,๓๒๔.๒๙ บาท มีค่า
น้อยกว่าปี ๒๕๕๗ แต่มีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๘  

ปี จ านวน (ตัว) ปริมาณผลผลิต(ตัว) ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ 
(บาทต่อ กก.) 

มูลค่าของผลผลิตตามราคา
ท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท) 

๒๕๕๖ ๑๐๐,๐๗๗ ๑๓๓,๖๘๒ ๖๕.๓๕ ๘,๗๓๖,๑๑๘.๗๐ 
๒๕๕๗ ๙๙,๖๒๐ ๑๓๒,๖๔๒ ๗๕.๐๘ ๙,๙๕๘,๗๖๑.๓๖ 
๒๕๕๘ ๑๐๑,๓๙๕ ๑๓๗,๙๑๐ ๖๖.๐๘ ๙,๑๑๓,๐๙๒.๘๐ 

เฉลี่ย ๓ ปี ๑๐๐,๓๖๔ ๑๓๔,๗๔๕ ๖๘.๘๔ ๙,๒๖๙,๓๒๔.๒๙ 
ที่มา : สถิติการเกษตรประเทศไทย  

     ล าดับที่ ๘ เป็ดไข ่จ านวนเฉลี่ย ๓ ปี (ปี ๒๕๕๕ -๒๕๕๗ ) มีค่าเท่ากับ ๘,๕๔๘ ตัว มีค่า
น้อยกว่าปี ๒๕๕๖ แต่มีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๗ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ ๑,๕๐๘ 
ร้อยฟอง  มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๕ แต่มีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ มูลค่าของผลผลิตตามราคา                  
ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ ๕๒๕,๑๖๓ บาท มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๖ แต่มีค่า
มากกว่าปี ๒๕๕๗  

ปี จ านวน 
(ตัว) 

ปริมาณผลผลิต  
(๑๐๐ ฟอง) 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้  
(บาทต่อ๑๐๐ ฟอง) 

มูลค่าของผลผลิตตามราคา
ท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท) 

๒๕๕๕ ๘,๕๓๐ ๑,๗๒๑ ๓๓๙ ๕๘๓,๔๑๙ 
๒๕๕๖ ๘,๙๒๒ ๑,๔๗๔ ๓๗๑ ๕๔๖,๘๕๔ 
๒๕๕๗ ๘,๑๙๓ ๑,๓๒๙ ๓๓๕ ๔๔๕,๒๑๕ 

เฉลี่ย ๓ ปี ๘,๕๔๘ ๑,๕๐๘ ๓๔๘ ๕๒๕,๑๖๓ 
ที่มา : สถิติการเกษตรประเทศไทย  
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     ล าดับที่ ๙ โคนม จ านวนเฉลี่ย ๓ ปี (ปี ๒๕๕๖ -๒๕๕๘ ) มีค่าเท่ากับ ๖,๒๖๕ ตัว มีค่า
น้อยกว่าปี ๒๕๕๗ แต่มีค่ามากกว่าปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๘ ปริมาณน้ านมดิบเฉลี่ย ๓ ปี มีค่าเท่ากับ ๖,๒๗๖ 
ตัน มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๖ แต่มากว่าปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ มูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้ 
๑๐๗,๔๙๖.๗๕ บาท มีค่าน้อยกว่าปี ๒๕๕๖ แต่มีค่ามากว่าปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ 

ปี จ านวน (ตัว) ปริมาณน้ านมดิบ(ตัน) 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

(บาทต่อ กก.) 
มูลค่าของผลผลิตตามราคาที่

เกษตรกรขายได้ (บาท) 
๒๕๕๖ ๖,๒๓๒ ๘,๑๐๘ ๑๖.๙๒ ๑๓๗,๑๘๗.๓๖ 
๒๕๕๗ ๖,๓๗๙ ๕,๘๔๖ ๑๖.๙๑ ๙๘,๘๕๕.๘๖ 
๒๕๕๘ ๖,๑๘๓ ๔,๘๗๓ ๑๗.๗๔ ๘๖,๔๔๗.๐๒ 

เฉลี่ย ๓ ปี ๖,๒๖๕ ๖,๒๗๖ ๑๗.๑๙ ๑๐๗,๔๙๖.๗๕ 
ที่มา : สถิติการเกษตรประเทศไทย  
 

  ๒.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม 
           ภาพรวมมูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัดภาคอุตสาหกรรมจังหวัด มีมูลค่า ๑๘,๕๔๕ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดอุดรธานี(GPP) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แบบ Top down  ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมในรอบ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) พบว่ามีมูลค่าสูงกว่าเกือบทุกปี ยกเว้น
ปี ๒๕๕๗  ส าหรับอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรจังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๗ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๙.๔๘  เมื่อเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรอบ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ) พบว่า 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๓.๖๘  จากข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณา
เป็นรายหมวด  พบว่า หมวดการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ขยายตัวเนื่องจากมีพ้ืนที่กรีดยางเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับมีโรงงานแปรรูปยางขั้นต้นในจังหวัดเพ่ิมขึ้น  หมวดการผลิตถ่านโค้ก ผลิตภัณฑ์จากการกลั่น
น้ ามันปิโตรเลียม ขยายตัวโดยเฉพาะกิจกรรมการท าแอลฟัลท์ติกคอนกรีตที่มีการขยายตัว จากการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมในจังหวัด ในขณะที่หมวดการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม หดตัวเป็นผลจากกิจกรรม
การผลิตน้ าตาล เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ส่งผลท าให้ปริมาณอ้อยที่เข้าสู่โรงงานปรับตัวลดลง กิจกรรมการฆ่า
สัตว์ โดยเฉพาะการฆ่าวัว เนื่องจากการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของวัวลดลง ประกอบกับราคาเนื้อวัวมีราคา
สูงขึ้น อีกทั้งความนิยมในการบริโภคที่ปรับตัวลดลง ตามพฤติกรรมการบริโภคที่นิยมรับประทานอาหารเพ่ือ
สุขภาพเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลท าให้ปริมาณการฆ่าวัวลดลง และกิจกรรมโรงสีข้าว เนื่องจากสภาวะฝนแล้งและพ้ืนที่
ปลูกข้าวลดลง ส่งผลท าให้ผลผลิตข้าวเปลือกท่ีเข้าโรงสีปรับตัวลดลง   

ปี 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม (ล้านบาท) อัตราการเปลี่ยนแปลง 
อุดรธานี ภาค ประเทศ อุดรธานี ภาค ประเทศ 

๒๕๕๓ ๑๒,๓๑๗ ๒๑๖,๒๓๘ ๓,๓๕๘,๒๗๔ ๒๔.๓๙ ๑๙.๗๕ ๑๗.๔๑ 
๒๕๕๔ ๑๗,๕๖๖ ๒๒๗,๗๒๘ ๓,๒๙๔,๓๓๒ ๔๒.๖๒ ๕.๓๑ -๑.๙๐ 
๒๕๕๕ ๑๓,๕๓๗ ๒๒๕,๘๗๓ ๓,๔๗๓,๘๑๗ -๒๒.๙๔ -๐.๘๑ ๕.๔๕ 
๒๕๕๖ ๑๔,๑๙๒ ๒๓๔,๗๒๓ ๓,๕๗๑,๘๗๖ ๔.๘๔ ๓.๙๒ ๒.๘๒ 
๒๕๕๗p ๑๖,๙๕๖ ๒๕๓,๘๑๐ ๓,๖๒๐,๖๒๒ ๑๙.๔๘ ๘.๑๓ ๑.๓๖ 

เฉลี่ย ๕ ปี ๑๖,๘๙๔ ๒๖๗,๗๙๐ ๔,๐๓๕,๘๒๒ ๑๓.๖๘ ๗.๒๖ ๕.๐๓ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

    การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมมีการกระจายตัวที่หนาแน่นมากที่สุดบริเวณอ าเภอ
เมือง อ าเภอบ้านดุง และอ าเภอกุมภวาปี โดยมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กระจายตัว ได้แก่ โรงงานผลิตน้ าตาล
ทราย ในเขตอ าเภอกุมภวาปี จ านวน ๒ ราย อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อุตสาหกรรมผลิตแป้งมัน
ส าปะหลังในเขตอ าเภอเมือง  ส าหรับความเคลื่อนไหวด้านการลงทุน ในช่วง ๖ เดือนหลัง ปี ๒๕๕๙ 
(มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙ ) การขออนุญาตประกอบกิจการ จ านวน ๓๑ รายเงินทุน จ านวน ๑,๖๓๓.๘ 
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ล้านบาท จ้างงาน จ านวน  ๔๑๘ คน โดยมีอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตมากที่สุด ใน  ๓  ล าดับแรก คือ  ๑) 
อุตสาหกรรมไม้ ได้แก่ ท าเครื่องเรือนจากไม้ ได้รับอนุญาตจ านวน ๖  ราย  ๒) อุตสาหกรรมอโลหะ ได้แก่ การ
ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต  คอนกรีตผสมเสร็จ  ได้รับอนุญาตจ านวน  ๕  ราย ๓) อุตสาหกรรม
การเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว ได้รับอนุญาตจ านวน ๔ ราย การเลิกประกอบกิจการ จ านวน ๒๓ ราย  เงินทุน 
จ านวน ๖๐๒.๓ ล้านบาท   จ้างงาน  จ านวน ๑,๕๘๙ คน  ส่วนใหญ่เป็นการจ าหน่ายทะเบียนเนื่องจากไม่มีสภาพ
เป็นโรงงาน  อุตสาหกรรมที่เลิกประกอบกิจการมากที่สุด ใน ๓ ล าดับแรก คือ  ๑) อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์  ได้แก่ 
การประกอบกิจการท าเครื่องเรือนหรือของตกแต่งจากไม้  เลิกกิจการ จ านวน  ๕  ราย ๒) อุตสาหกรรมขนส่ง                     
เลิกกิจการ จ านวน ๔ ราย  ได้แก่ กิจการซ่อมแซมเครื่องยนต์และรถยนต์  ๓) อุตสาหกรรมอาหาร  เลิกกิจการ 
จ านวน  ๒ ราย ได้แก่ โรงงานน้ าแข็ง จ านวน ๑ โรง และโรงงานผลิตเต้าฮวยนมสด ๑ โรง   
       การลงทุนด้านอุตสาหกรรม มีการหดตัวลง  เมื่อพิจารณาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอจด
ทะเบียนใหม่ ที่ลดลงร้อยละ ๖.๗  เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ทุนจดทะเบียน ขยายตัวร้อย
ละ ๑๓.๓ โรงงานปริมาณการใช้ไฟฟ้า ขยายตัวร้อยละ  ๗.๐.  เมื่อกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่าน โดยมี
การพิจารณาอนุญาตโรงงานที่มีมูลค่าการลงทุนสูงใน ๕  ล าดับแรกดังนี้    
         (๑) บริษัทเรืองอุทัยอุดรธานี จ ากัด ประกอบกิจการผลิตผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่น
ปานกลาง  เงินทุน  ๑,๑๕๐.๐ ล้านบาท  แรงงาน  ๑๙๐  คน   
        (๒) โรงสีแสงทองไรซ์กรุ๊ปประกอบกิจการ สีข้าวเงินทุน ๑๐๕.๕ ล้านบาท แรงงาน ๑๙  คน  
     (๓) บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จ ากัดไทย ประกอบกิจการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสีย
ของโรงงานแป้งมันส าปะหลัง    เงินทุน  ๗๕.๕  ล้านบาท  แรงงาน  ๑๒  คน   
        (๔) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดอุดรเจริญทองโลหะกิจ ประกอบกิจการ ท าหลังคาเหล็กรีดลอน  
เงินทุน  ๓๗.๗  ล้านบาท แรงงาน ๔ คน 
       (๕) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วารีเทพบ้านผือ ประกอบกิจการผลิตน้ าแข็งหลอดอนามัย  เงินทุน  
๓๔.๙ ล้านบาท แรงงาน ๘ คน 
      แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม แม้จะมีนโยบายรัฐบาลที่เข้ามาให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ 
ทั้งในด้านการส่งเสริมและพัฒนา แต่การลงทุนในพ้ืนที่ก็ยังเป็นไปแบบชะลอตัว เนื่องจากปัญหาภาวะ
เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงปัญหาความเชื่อมั่นในสถานการณ์การเมือง อย่างไรก็ตามคาดว่า
อุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี จะยังคงมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี จากที่ตั้งเป็นโครงข่ายเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวมถึงแผนการพัฒนาโลจิสติกส์ที่มีจังหวัดอุดรธานีอยู่ในเส้นทางการพัฒนา นอกจากนี้ยังศูนย์กลางทั้ง
การค้าและลงทุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งมีลูกค้าทั้งจากจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือน
บ้าน 
    ส าหรับอุตสาหกรรมแร่  จังหวัดอุดรธานี มีโครงการเหมืองแร่โพแทช  ได้ปรากฏเป็นนโยบาย
ของรัฐบาลในปี พ.ศ.๒๕๒๒  โดยมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๒ ที่
รัฐบาลจะด าเนินการโครงการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ อันจะเอ้ือต่อการลงทุนและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ 
โดยโครงการจะเป็นการผลิตแร่โพแทชด้วยวิธีการท าเหมืองใต้ดินขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส าหรับโครงการนี้รัฐบาลได้เชิญชวนภาคเอกชนท าการส ารวจตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นต้นมา และบริษัท 
เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้
ด าเนินการส ารวจแร่ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ตามอาชญาบัตรพิเศษที่ ๙/๒๕๔๓ ถึง ๖๑/๒๕๔๓ 
และเมื่อได้ด าเนินการส ารวจพบว่ามีแร่โพแทชในปริมาณส ารองเพียงพอในการท าเหมือง จึงได้ด าเนินการยื่น
ค าขอประทานบัตรเพื่อท าเหมืองแร่ในปี พ.ศ.๒๕๔๗  มูลค่าแหล่งแร่รวมทั้งสิ้นประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ ล้านบาท 
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รวมทั้งรัฐจะได้ค่าภาคหลวงประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ตลอดอายุโครงการท าเหมือง ๒๕ ปี โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นที่ตั้งค าขอประทานบัตรได้รับจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ร้อยละ ๒๐ เป็นเงินประมาณ 
๖,๐๐๐ ล้านบาท (ปีละ ๒๔๐ ล้านบาท) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ร้อย
ละ ๒๐ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลือจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดอุดรธานีร้อย
ละ ๑๐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศร้อยละ ๑๐  แร่ในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง มีปริมาณส ารองของแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ที่สามารถท าเหมืองได้ ๒๑,๐๗๔,๐๐๐ เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่าแหล่งแร่ ๒,๐๒๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท 
(คิดตามราคาประกาศฯ ณ ขณะนั้น ๑๐๕บาท/เมตริกตัน) 
 
  ๒.๒.๓ ภาคการค้า/การลงทุน 
          มูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัดภาคการค้า/การลงทุนจังหวัดอุดรธานี มีมูลค่า ๑๘,๕๔๕ ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดอุดรธานี(GPP) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แบบ Top down  
ส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้า/การลงทุนในรอบ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) พบว่ามีมูลค่าสูงกว่าเกือบ
ทุกปี ยกเว้นปี ๒๕๕๗ ส าหรับอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรจังหวัดอุดรธานี ปี 
๒๕๕๗ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๙.๔๘  เมื่อเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรอบ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ) 
พบว่า เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๓.๖๘  จากข้อมูลในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา ด้านการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือนขยายตัว ท าให้แนวโน้มด้านการค้าการลงทุน
สูงขึ้น  เมื่อพิจารณาเป็นรายหมวด พบว่าแต่ละหมวดยังไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่ อันเป็นผลมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนี้ หมวดการขายปลีกซึ่งเป็นหมวดหลักของสาขาหดตัว จากกิจกรรมการขาย
ปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง เพราะราคาขายปลีกน้ ามันมีการปรับราคาลงตามทิศทางราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการ มีผลประกอบการลดลง และกิจกรรมห้างสรรพสินค้า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศยัง
ไม่ฟ้ืนตัว  ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยยังไม่เติบโตเท่าที่ควร  ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางและผู้ใช้
แรงงานยังคงชะลอการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง  หมวดการขายส่งชะลอตัวจากกิจกรรมการขายส่งเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ เนื่องจากมาตรการของภาครัฐ ประกาศก าหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส่งผลให้สถานบริการที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปิดตัวเพ่ิมสูงขึ้น และกิจกรรมการขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์
จากข้าว เนื่องจากโรงสีของรัฐมีการระบายข้าวในสต๊อกและมีการรวบรวมข้าวเพ่ือผลักดันการขายข้าวแบบรัฐ
ต่อรัฐ ส่งผลให้ราคาข้าวลดลง หมวดการซ่อมแซม ชะลอตัวจากกิจกรรมการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                
ยานยนต์ ภาคการค้า/การลงทุนเป็นภาคที่ส าคัญมากเนื่องจากเป็นวิสัยทัศน์ของจังหวัด ควรมีการส่งเสริมการ
ลงทุนในด้านต่าง ๆ กระตุ้นเศรษฐกิจให้โตขึ้น โดยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาต่อยอดหรือมาใช้กับการประกอบ
ธุรกิจ  
 

ปี 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้า/การลงทุน (ล้านบาท) อัตราการเปลี่ยนแปลง 

อุดรธานี ภาค ประเทศ อุดรธานี ภาค ประเทศ 
๒๕๕๓ ๙,๔๖๘ ๑๑๖,๓๐๐ ๑,๕๖๘,๕๖๙ ๓.๒๗ ๖.๗๙ ๙.๖๙ 
๒๕๕๔ ๙,๕๔๒ ๑๑๙,๕๔๐ ๑,๖๒๘,๗๙๔ ๐.๗๘ ๒.๗๙ ๓.๘๔ 
๒๕๕๕ ๑๐,๑๗๕ ๑๓๓,๕๒๕ ๑,๗๗๖,๗๓๙ ๖.๖๔ ๑๑.๗๐ ๙.๐๘ 
๒๕๕๖ ๑๐,๗๐๔ ๑๔๓,๑๖๘ ๑,๗๙๖,๑๒๐ ๕.๑๙ ๗.๒๒ ๑.๐๙ 
๒๕๕๗p ๑๑,๙๗๐ ๑๔๘,๕๘๗ ๑,๘๖๗,๐๗๐ ๑๑.๘๓ ๓.๗๙ ๓.๙๕ 

เฉลี่ย ๕ ปี ๑๒,๒๐๖ ๑๕๔,๐๐๕ ๒,๐๑๓,๔๕๕ ๕.๕๔ ๖.๔๖ ๕.๕๓ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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    จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจ เส้นทางยุทธศาสตร์ CLMV 
โดยมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดหนองคาย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย -สปป.ลาว นครหลวง
เวียงจันทน์(ห่างจาก สปป.ลาว ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร) ประชาชน สปป.ลาว เข้ามาซื้อสินค้าและ
รักษาพยาบาลเป็นจ านวนมาก และสามารถเชื่อมโยงไปถึงประเทศเวียดนาม   
 

      นอกจากนี้อุดรธานี ยังเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมเป็นจุดเชื่อมโยงGMS มี
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี,เจ้าพระยา,แม่โขง, ACMECS อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนผ่านเวียงจันทน์, หนองคายมายังจังหวัดอุดรธานีและ
มีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เพ่ือสนับสนุนการค้าการลงทุน การกระจายสินค้าจากจังหวัดอุดรธานีสู่จังหวัด
อ่ืนๆ รวมทั้งกรุงเทพฯและภูมิภาคอาเซียน  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะท าให้เกิดโอกาสในด้านตลาดสินค้า
และบริการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และนโยบายรัฐบาลส่งเสริมเกษตรปลอดภัย , 
อาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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  ๒.๒.๔ ด้านการท่องเที่ยว  
       สถานการณ์การท่องเที่ยว  ภาพรวมของสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีในปี ๒๕๕๙  
มีการเติบโตดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ ๕.๔๑  ทั้งนี้ได้รับปัจจัยส่งเสริมหลายประการ อาทิ การเปิด
เส้นทางบินเพ่ิมของสายการบินต้นทุนต่ า มีเที่ยวบินจ านวนมากเฉลี่ย ๔๖ เที่ยวต่อวัน การสนับสนุนกิจกรรม
ท่องเที่ยวเส้นทางเลียบริมโขง (อุดรธานี หนองคายและนครพนม)  เส้นทางทัวร์ธรรมะ และเทศกาลประเพณี 
เช่น งานมรดกโลกบ้านเชียง กิจกรรมโดดร่มท าสถิติโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งาน
ประจ าปีทุ่งศรีเมือง รวมทั้งได้รับการสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ส่งผล
ให้นักท่องเที่ยวมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประชุมสัมมนามีการเติบโตแบบก้าวกระโดดสูงถึง
ร้อยละ ๑๖๔.๔๓   นอกจากนี้ยังได้รับผลพลอยได้จากงานเข้าพรรษาบุญบั้งไฟพญานาค และการท่องเที่ยว
ชายแดนที่หนองคาย   ท าให้มีการเดินทางหลั่งไหลเข้ามาพักค้างแรมในอุดรธานีมากขึ้น  ส่งผลให้ภาพรวม
ของนักท่องเที่ยวพักค้างเฉลี่ย ๒.๓๗ วัน โดยชาวต่างชาติมีการพักยาว ๓.๑๖ วัน   
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    ส่วนใหญ่การเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคตัวเองมากที่สุด  รองลงมาคือ กรุงเทพฯ  และ
นิยมใช้รถส่วนตัวเป็นพาหนะหลักในการเดินทาง เนื่องจากภายในจังหวัดยังไม่มีระบรถบริการสาธารณะที่
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รองลงมาคือ รถโดยสารประจ าทาง  ส าหรับการเดินทางด้วยเครื่องบิน  แม้จะจัดอยู่ใน
อันดับที่สาม แต่มีทิศทางการเติบโตอยู่ในทิศทางที่ดี  ทั้งนี้การเดินทางของคนไทยยังคงนิยมเดินทางเป็นกลุ่ม
ครอบครัว  หมู่คณะ เพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง แหล่งผลิตผ้า
มัดหมี่บ้านนาข่า  และมนัสการกราบไหว้บูรพาจารย์ที่วัดป่าบ้านตาก เพ่ือความเป็นสิริมงคล และเป็นที่
น่าสนใจว่า  การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยร้อยละ ๕๔ เป็นการเดินทางซ้ า แสดงให้เห็นว่า แหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดยังได้รับความสนใจให้กลับมาเที่ยวอีกครั้ง ขณะที่ชาวต่างชาติในปีนี้  มีการเติบโตเพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ 
๒๕.๓๘  ซึ่งตลาดหลักมาจากนักท่องเที่ยวลาวที่เดินทางมาจากเวียงจันท์เข้ามาท่องเที่ยว ช้อปปิ้งเครื่อง
อุปโภคและบริโภค  และพบแพทย์ที่ โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี   นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยว             
จากสหราชอาณาจักร เยอรมนี  ฝรั่งเศส และอเมริกาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  ซึ่งร้อยละ ๘๐  
จะเป็นเขยต่างชาติที่มีภรรยาคนไทยแล้วเดินทางกลับมาเยี่ยมญาติทางฝ่ายภรรยา  พร้อมกับท่องเที่ยว
พักผ่อน   ส าหรับนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ และญี่ปุ่นก็จัดเป็นกลุ่มตลาดที่ก าลังเติบโตอยู่ในทิศทางที่ดีของพ้ืนที่นี้    
ในด้านแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ส่วนใหญ่นิยมไปแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้าน
เชียง  ชมทัศนียภาพริมฝั่งโขง  สถานบันเทิงในยามค่ าคืน และร้อยละ ๖๗ จัดเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ า  
โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มหนึ่งตั้งใจมาท่องเที่ยวที่อุดรธานี กับอีกหนึ่งกลุ่ม โดยสารเครื่องบินมาลงที่
อุดรธานี เพื่อเดินทางไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน โดยออกทางด่านหนองคาย    

   ในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้ง  การใช้จ่ายแต่ละวันประมาณ ๑,๓๕๔.๕๗ บาท 
ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน ๘,๐๘๔.๗๐ ล้านบาท   ส่วนนักทัศนาจรมีค่าใช้จ่ายแต่ละวัน ๑,๓๕๔.๕๗ บาท 
เมื่อรวมรายได้ท้ังหมดที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนี้  โดยไม่นับรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่าง
จังหวัด  ส าหรับจ านวนห้องพักในจังหวัดอุดรธานี  มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๖,๗๕๕ ห้อง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๑.๗๒ โดยนักท่องเที่ยวมีวันพักแรมเฉลี่ยในโรงแรม ๒.๓๗ วัน  จังหวัดอุดรธานีส่วนใหญ่เน้นเชิง
ประวัติศาสตร์ เชิงศิลปวัฒนธรรม และเชิงนิเวศ์การท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวอารยะธรรมโบราณ 
เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  เป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ 
อายุราว ๔,๐๐๐-๘,๕๐๐ ปี องค์การยูเนสโก ได้จดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมล าดับที่ ๓๕๗ เมื่อ
เดือนธันวาคม ๒๕๓๕ ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ได้รับรางวัลดีเด่น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในปี ๒๕๕๑และ ๒๕๕๓ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีศักยภาพของพ้ืนที่ และ
เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น ภูฝอยลม ทะเลบัวแดง ถ้ าสิงห์ อีกท้ัง ยังมีพระอริยะสงฆ์ที่พระ
พุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเลื่อมใสศรัทธาเป็นจ านวนมาก อาทิเช่น หลวงตามหาบัว วัด
ป่าบ้านตาด หลวงปู่ลี วัดเกสรศีลคุณธรรมเจดีย์ (วัดภูผาแดง) หลวงปู่ทูล วัดป่าบ้านค้อ  

      ด้วยสถานการณ์การท่องเที่ยวที่มีการเติบโต และมี เ งินสะพัด กลุ่มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ หรือกลุ่มจังหวัดสบายดี ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย 
จงัหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดได้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากในและนอกประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี ๒๕๖๐โดยการส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันด้านสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตบริการ 
การค้า และการลงทุนเพ่ือรองรับการเปิดการค้าแบบเสรี และใช้โอกาสจากการเป็นตลาดมาตรฐานการผลิต
เดียวของอาเซียน รวมทั้งการเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียนเพ่ือให้เมืองมีศักยภาพ
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เพ่ิมขึ้นในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริการ เมืองชายแดน และเชื่อมโยงให้กลุ่มผู้ประกอบการและ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้สู้ตลาดสากลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการให้สู่ระดับสากล 
    รายชื่อธุรกิจน าเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาต จังหวัดอุดรธานี (๕๑ น าเที่ยวต่างประเทศ,๕๒ น า
เที่ยวในประเทศ, ๕๓ น าเที่ยวเฉพาะพ้ืนที่, ๕๔ น าเที่ยวจากต่างประเทศ) มีจ านวนเท่ากับ ๔๕ บริษัทซึ่งน้อย
กว่าจังหวัดหนองคาย(๕๗ บริษัท)  แต่เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ พบว่า มาตรฐานของจังหัดอุดร
มีมากกว่าจังหวัดหนองคาย ส าหรับราชื่อธุรกิจเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ พบว่ามีมากกว่า จังหวัด
หนองบัวล าภู ( ๑ บริษัท) จังหวัดเลย (๑๓ บริษัท)  และจังหวัดบึงกาฬ (๒ บริษัท) 

 
ข้อมูลการท่องเท่ียว ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

๑. จ านวนผู้เยี่ยมเยือน ๒,๙๗๓,๕๖๙ ๒,๗๕๐,๔๒๙ ๓,๐๓๓,๙๖๗ ๓,๐๓๓,๕๓๔ ๓,๒๔๕๕๐๘ 

    ชาวไทย ๒,๘๖๖,๖๖๖ ๒,๖๒๘,๗๗๙ ๒,๘๙๗,๕๗๑ ๒,๘๙๗,๕๑๔ ๓,๑๐๔,๙๘๔ 
    ชาวตา่งประเทศ ๑๐๖,๙๐๓ ๑๒๑,๖๕๐ ๑๓๖,๓๙๖ ๑๓๖,๐๒๐ ๑๔๐,๕๒๔ 
   ๑.๑ จ านวนนักท่องเที่ยว ๒,๐๓๕,๙๘๒ ๑,๙๔๑,๒๑๙ ๒,๑๒๗,๓๔๓ ๒,๑๒๕,๗๓๙ ๒,๒๔๐,๖๖๔ 

          ชาวไทย ๑,๙๖๘,๕๗๖ ๑,๘๗๑,๓๓๑ ๒,๐๕๑,๔๙๐ ๒,๐๕๐,๒๓๔ ๒,๑๖๓,๕๐๖ 
           ชาวตา่งประเทศ ๖๗,๔๐๖ ๖๙,๘๘๘ ๗๕,๘๕๓ ๗๕,๕๐๕ ๗๗,๑๕๘ 
    ๑.๒ จ านวนนกัทัศนาจร ๙๓๗,๕๘๗ ๘๐๙,๒๑๐ ๙๐๖,๖๒๔ ๙๐๗,๗๙๕ ๑,๐๐๔,๘๔๔ 
           ชาวไทย ๘๙๘,๐๙๐ ๗๕๗,๔๔๘ ๘๔,๖๐๘๑ ๘๔๗,๒๘๐ ๙๔๑,๔๗๘ 
           ชาวตา่งประเทศ ๓๙,๔๙๗ ๕๑,๗๖๒ ๖๐,๕๔๓ ๖๐,๕๑๕ ๖๓,๓๖๖ 
๒. ระยะเวลาพ านักเฉลีย่ของนักท่องเที่ยว
(วัน) 

๒.๒๖ ๒.๓๑ ๒.๓๖ ๒.๓๕ ๒.๓๗ 

    ชาวไทย ๒.๒๓ ๒.๒๘ ๒.๓๓ ๒.๓๒ ๒.๓๔ 
    ชาวตา่งประเทศ ๒.๙๑ ๓.๑๙ ๓.๑๔ ๓.๑๔ ๓.๑๖ 
๓. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)      
    ๓.๑ ผู้เยี่ยมเยือน ๑,๑๒๔.๙๑ ๑,๑๙๙.๓๓ ๑,๒๒๗.๘๓ ๑,๒๕๗.๗๙ ๑,๒๗๖.๖๓ 
          ชาวไทย ๑,๑๐๘.๗๐ ๑,๑๘๒.๓๔ ๑,๒๑๒.๓๖ ๑,๒๔๑.๕๘ ๑,๒๖๐.๓๙ 
          ชาวต่างประเทศ ๑,๔๘๙.๒๗ ๑,๕๐๙.๙๙ ๑,๕๑๙.๔๒ ๑,๕๖๓.๑๙ ๑,๕๙๔.๙๓ 
    ๓.๒ นักท่องเที่ยว ๑,๑๘๙.๙๖ ๑,๒๖๙.๐๙ ๑,๓๐๑.๑๕ ๑,๓๒๒.๖๕ ๑,๓๕๔.๕๗ 
           ชาวไทย ๑,๑๗๓.๖๕ ๑,๒๕๒.๗๕ ๑,๒๘๖.๑๖ ๑,๓๑๖.๙๘ ๑,๓๓๘.๘๒ 

           ชาวตา่งประเทศ ๑,๕๕๕.๔๙ ๑,๕๘๒.๓๕ ๑,๖๐๒.๓๘ ๑,๖๔๖.๘๗ ๑,๖๘๓.๐๑ 
    ๓.๓  นักทัศนาจร ๘๐๖.๒๖ ๘๑๑.๙๗ ๘๒๑.๙๑ ๘๔๖.๑๑ ๘๖๓.๒๗ 
           ชาวไทย ๗๙๐.๖๙ ๗๘๕.๕๔ ๗๙๕.๓๕ ๘๑๘.๓๒ ๘๓๖.๘๓ 
            ชาวต่างประเทศ ๑,๑๖๐.๓๔ ๑,๑๙๘.๕๖ ๑,๑๙๓.๐๔ ๑,๒๓๕.๔๑ ๑,๒๕๖.๐๕ 
๔. รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)      
    ๔.๑ ผู้เยี่ยมเยือน ๖,๒๒๑.๔๒ ๖,๓๕๘.๔๘ ๗,๒๗๔.๕๖ ๗,๔๒๒.๗๙ ๘,๐๘๔.๗๐ 
          ชาวไทย ๕,๘๗๐.๔๑ ๕,๙๔๓.๙๖ ๖,๘๒๐.๖๘ ๖,๙๕๗.๕๘ ๗,๕๙๔.๗๖ 
          ชาวต่างประเทศ ๓๕๑.๐๑ ๔๑๔.๕๒ ๔๕๓.๘๘ ๔๖๕.๒๑ ๔๘๙.๙๔ 
๕. สถานประกอบการที่พักแรม      
   ๕.๑  จ านวนหอ้ง ๖,๐๗๖ ๕,๙๒๒ ๖,๕๒๗ ๖,๖๔๑ ๖๗๕๕ 
   ๕.๒  อัตราการเข้าพัก ๕๘.๗๐ ๖๑.๔๑ ๖๔.๙๙ ๖๒.๘๐ ๖๕.๕๗ 
   ๕.๓  จ านวนผู้เข้าพักแรม ๑,๕๓๘,๙๑๔ ๑,๔๖๕,๐๐๓ ๑,๕๘๐,๑๐๕ ๑,๕๗๘,๖๖๓ ๑,๖๖๕,๘๒๒ 
          ชาวไทย ๑,๔๙๑,๙๖๘ ๑,๔๑๗,๖๖๘ ๑,๕๒๘,๐๓๙ ๑,๕๒๗,๕๕๒ ๑,๖๑๒,๖๙๙ 
          ชาวต่างประเทศ ๔๖,๙๔๖ ๔๗,๓๓๕ ๕๒,๐๖๖ ๕๑,๑๔๑ ๕๓,๑๒๓ 

ที่มา : กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
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รายการ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
๑. จ านวนผู้เยี่ยมเยือน ๑๔.๗๒ -๗.๕๐ ๑๐.๓๑ ๑.๓๒ ๕.๕๘ 
    ชาวไทย ๑๕.๔๗ -๘.๓๐ ๑๐.๒๒ ๑.๓๓ ๕.๗๕ 
    ชาวตา่งประเทศ -๒.๒๑ ๑๓.๗๙ ๑๒.๑๒ ๐.๙๘ ๒.๐๒ 
   ๑.๑ จ านวนนักท่องเที่ยว ๔.๘๕ -๔.๖๕ ๙.๕๙ -๐.๐๘ ๕.๔๑ 
          ชาวไทย ๕.๓๐ -๔.๙๔ ๙.๖๓ -๐.๐๖ ๕.๕๒ 
           ชาวตา่งประเทศ -๖.๗๕ ๓.๖๘ ๘.๕๔ -๐.๔๖ ๒.๑๙ 
    ๑.๒ จ านวนนกัทัศนาจร ๔๔.๒๐ -๑๓.๖๙ ๑๒.๐๔ ๔.๕๘ ๕.๙๘ 
           ชาวไทย ๔๖.๔๗ -๑๕.๖๖ ๑๑.๗๐ ๔.๗๑ ๖.๒๗ 
           ชาวตา่งประเทศ ๖.๖๖ ๓๑.๐๕ ๑๖.๙๖ ๒.๗๙ ๑.๘๒ 
๒. ระยะเวลาพ านักเฉลีย่ของนักท่องเที่ยว(วัน) -๓.๙๔ ๒.๔๐ ๒.๑๖ -๐.๔๒ ๐.๘๕ 
    ชาวไทย -๓.๙๓ ๒.๐๘ ๒.๑๙ -๐.๔๓ ๑.๒๙ 
    ชาวตา่งประเทศ -๑.๔๗ ๙.๖๐ -๑.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๖๔ 
๓. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)      
    ๓.๑ ผู้เยี่ยมเยือน ๒.๙๙ ๖.๖๒ ๒.๓๘ ๒.๑๖ ๑.๗๗ 
          ชาวไทย ๓.๑๓ ๖.๖๔ ๒.๕๔ ๒.๑๓ ๑.๘๐ 
          ชาวต่างประเทศ ๓.๙๕ ๑.๓๙ ๐.๖๒ ๒.๗๔ ๒.๑๗ 
    ๓.๒ นักท่องเที่ยว ๖.๙๔ ๖.๖๕ ๒.๕๓ ๒.๔๒ ๑.๖๔ 
           ชาวไทย ๗.๐๖ ๖.๗๔ ๒.๖๗ ๒.๔๐ ๑.๖๖ 
           ชาวตา่งประเทศ ๗.๒๙ ๑.๗๓ ๑.๒๗ ๒.๗๘ ๒.๑๙ 
    ๓.๓  นักทัศนาจร -๑๔.๙๕ ๐.๗๑ ๑.๒๒ ๒.๔๙ ๒.๔๘ 
           ชาวไทย -๑๔.๔๙ -๐.๖๕ ๑.๒๕ ๒.๔๕ ๒.๗๐ 
            ชาวต่างประเทศ -๑๓.๐๒ ๓.๒๙ -๐.๔๖ ๓.๔๗ ๑.๗๕ 
๔. รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) ๙.๓๕ ๒.๒๐ ๑๔.๔๑ ๒.๔๖ ๘.๔๗ 
    ๔.๑ ผู้เยี่ยมเยือน ๙.๓๕ ๒.๒๐ ๑๔.๔๑ ๒.๔๖ ๘.๔๗ 
          ชาวไทย ๑๐.๑๓ ๑.๒๕ ๑๔.๗๕ ๒.๔๓ ๘.๗๑ 
          ชาวต่างประเทศ -๒.๒๑ ๑๘.๐๙ ๙.๕๐ ๒.๙๕ ๔.๘๕ 
๕. สถานประกอบการที่พักแรม      
   ๕.๑  จ านวนหอ้ง ๑๘.๔๖ -๒.๕๓ ๑๐.๒๒ ๑.๗๕ ๑.๗๒ 
   ๕.๒  อัตราการเข้าพัก -๑๔.๗๘ ๔.๖๓ ๕.๘๓ -๓.๓๗ ๔.๔๑ 
   ๕.๓  จ านวนผู้เข้าพักแรม ๑๓.๓๖ -๔.๘๐ ๗.๘๖ -๐.๐๙ ๕.๕๒ 
          ชาวไทย ๑๓.๕๒ -๔.๙๘ ๗.๗๙ -๐.๐๓ ๕.๕๘ 
          ชาวต่างประเทศ ๘.๔๗ ๐.๘๓ ๙.๙๙ -๑.๗๘ ๓.๘๘ 

 
 

  ๒.๒.๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         สถานการณ์ป่าไม้ ป่าของจังหวัดอุดรธานีมีพ้ืนที่ประมาณ ๘๖๘,๑๘๑.๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
๑๑.๘๔ ของพ้ืนที่จังหวัดเมื่อ ปี๒๕๕๑ และปี ๒๕๕๖ คงเหลือพ้ืนที่ป่าจ านวนเนื้อที่ ๗๘๑,๑๗๗.๙๓ หรือ            
ร้อยละ๑๑.๒๙ ของพ้ืนที่จังหวัด ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ คงเหลือพ้ืนที่ป่าจ านวน ๗๑๙,๓๕๗.๘๖ไร่ หรือร้อยละ 
๑๐.๔๐ คิดเป็นพ้ืนที่ป่าที่ถูกท าลาย ประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ ไร่ สาเหตุเกิดจากการบุกรุกพ้ืนที่และการเผาป่า
เพ่ือเปลี่ยนสภาพป่าให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม หรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน ท าให้ป่าส่วนใหญ่มีสภาพที่เป็นป่ารุ่น
สองซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพต่ ากว่าป่าสมบูรณ์ทั่วไปเพราะผ่านการท าไม้มา
ก่อนในอดีต และพ้ืนที่ป่าที่เหลือจะอยู่ในเขตพ้ืนที่ภูเขาด้านทิศตะวันตก ทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัด ส่วน
ทางด้านทิศตะวันออกจะมีผืนป่าเหลือเป็นหย่อมป่าเนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มของลุ่มน้ าย่อยห้วยหลวง ลุ่มน้ า
สงคราม ป่าของจังหวัดอุดรธานีมีความเสี่ยงต่อปัญหาหลักด้านการจัดการป่าไม้ดังนี้คือ ๑) ปัญหาเสี่ยงต่อการ
บุกรุกท าลายป่าเพ่ือเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน ที่มีทั้งการปลูกยางพารา               
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การปลูกอ้อย มันส าปะหลังและปาล์มน้ ามัน โดยการขยายพ้ืนที่เกษตรกรรมตามนโยบายรัฐ   ๒) ปัญหาการ
ลดลงของแหล่งอาหารชุมชนอันเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศที่เปลี่ยนจากการเกษตรแบบ
ดั้งเดิม (ไร่นา-ป่าผสม) เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ยางพารา-อ้อย-มันส าปะหลัง)ที่พ่ึงสารเคมีในปริมาณมาก
เกินศักยภาพที่ระบบนิเวศน์จะรองรับ ๓) ปัญหาความไม่ต่อเนื่องจากนโยบายการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในแต่
ละพ้ืนที่ และการขาดการท างานที่เน้นการบูรณาการแบบสหวิทยาการและระดับพ้ืนที่ระบบนิเวศน์ลุ่มน้ า  
หน่วยงานด้านการป้องกันรักษาป่าและฟ้ืนฟูป่าได้ด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันและปราบรามการกระท าผิดตาม
แผนงานประจ าปี แต่พบว่า ยังคงมีการบุกรุกและเผาป่าท าให้พ้ืนที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่อง ไฟป่ามีแนวโน้มคงที่
และเพ่ิมขึ้นในบางท้องที่ ท าให้พ้ืนที่ป่าที่ถูกท าลายจะกลายเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการพังทลายของดินเนื่องจาก
เป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงและลาดชัน การขาดแคลนแหล่งอาหารชุมชน การเสี่ยงต่อภัยทางสุขภาวะอันเนื่องจากพิษ
สารเคมี การเสี่ยงต่อภัยแล้งและน้ าท่วมเพราะการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ดั้งเดิม ฯลฯ 

สถานการณ์คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ในภาพรวมคุณภาพน้ าใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ โดยเปรียบเทียบจากค่า WQI ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
พบว่าคุณภาพน้ าอยู่ในช่วงดีและพอใช้ ส่วนคุณภาพน้ าในปี ๒๕๕๘ มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ ดี คะแนน
มากกว่า ๗๑- ๙๐  ได้แก่ น้ าโมง ๓ แหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ คะแนนมากกว่า ๖๑- ๗๐ ได้แก่ ห้วยน้ าสวย  
หนองหานอุดรธานี ห้วยหลวง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวโน้มคุณภาพ น้ าของ
แหล่งน้ า ( WQI ) ปี๒๕๕๔-๒๕๕๘ 

ชื่อแหล่งน้ า 
ปีท่ีตรวจวัด 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
น้ าสวย ๗๔ ๗๑ ๗๐ ๗๑ ๖๓ 
น้ าโมง ๘๔ ๘๓ ๗๒ ๗๔ ๗๗ 
หนองหานกุมภวาปี -  ๘๓ ๖๒ ๖๙ ๖๘ 
ห้วยหลวง ๗๕ ๗๐ ๖๙ ๗๓ ๖๒ 

 

       สถานการณ์ขยะมูลฝอย ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งจังหวัดจ านวน ๖๑๒,๙๖๙ ตันหรือวันละ 
๑,๖๗๙ ตัน ขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละเขตท้องถิ่น มีปริมาณดังนี้ เทศบาลนครเฉลี่ยวันละ ๒๙๔ ตัน เทศบาลเมือง 
๗๖ ตัน/วัน เทศบาลต าบล ๕๕๐ ตัน/วัน และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉลี่ย ๗๖๐ ตัน/วัน  ปริมาณ
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ขยะที่เกิดขึ้นทั้งจังหวัดอุดรธานีนั้น มี อปท.จ านวน ๑๔๑ แห่ง ได้จัดบริการรวบรวมเก็บขนเพ่ือน าขยะไป
ก าจัดปริมาณ ๒๗๘,๔๒๒ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๒ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด และถูกน าไปก าจัด
ถูกต้องตามหลักวิชาการปริมาณ ๑๒๓,๒๐๖ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๐ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด  
จังหวัดอุดรธานีพบว่า มีสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่ของ อปท.จ านวน ๘๒ อปท. สถานที่ก าจัดขยะที่ถูกหลัก
วิชาการของจังหวัดอุดรธานี มีจ านวน ๒ แห่ง คือ ๑)เทศบาลนครอุดรธานี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
น าขยะมาก าจัดร่วมทั้งสิ้น ๓๓ อปท. และ ๒)เทศบาลเมืองบ้านดุง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนน าขยะ          
มาก าจัดร่วมทั้งสิ้น ๖ อปท. มีสถานที่ก าจัดขยะที่มีการจัดการถูกต้องเป็นที่ยอมรับได้อีก ๒ แห่งคือ ๑.
เทศบาลต าบลพันดอน ๒.เทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม สถานที่ก าจัดขยะที่ไม่ถูกต้องมีจ านวน  ๗๘ แห่ง 
และส่วนหนึ่งเป็นสถานที่ท้ิงขยะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีบริการจัดเก็บรวมรวมขยะเพ่ือไปก าจัดแต่
เป็นบ่อ ที่จัดให้ชาวบ้านน าขยะมาทิ้งเอง  สถานที่ก าจัดขยะท่ีไม่ถูกต้องและยังมีการเผาขยะจ านวน  ๔๑ แห่ง  
ปริมาณขยะอันตรายชุมชนและขยะอิเลคทรอนิคส์ส่วนใหญ่ยังเก็บรวบรวมและน าไปก าจัดรวมกับขยะมูลฝอย
ชุมชนทั่วไป ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้นมีปริมาณ ๔,๕๒๘ ตันต่อปี ส่วนปริมาณขยะอิเลคทรอนิคส์มี
ปริมาณ ๙,๘๕๑ ตันต่อปี ปริมาณขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์มีปริมาณรวม ๒๕๗,๖๐๙ ตันต่อปี ทั้งนี้รวม
ขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่การคัดแยกที่ครัวเรือน ระหว่างการเก็บขนและปลายทาง คิดเป็นร้อยละ 
๔๒.๐๒ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด ส าหรับการคัดแยกที่สถานที่ก าจัดขยะมีการคัดแยกได้ปริมาณ 
๑๐,๙๕๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๙ ของปริมาณขยะท่ีก าจัดถูกต้อง 
 
  ๒.๒.๖ ด้านความม่ันคง 
        สถานการณ์ด้านความม่ันคง สภาวการณ์ของจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน มีการอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่นเป็นศูนย์กลางการศึกษา  เป็นศูนย์รวมด้านการค้า พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและการบริการอ่ืนๆ  
ในด้านเศรษฐกิจ ประชาชนในเมืองมักจะมีรายได้และรายจ่ายทางเศรษฐกิจสูง เป็นศูนย์กลางการเมืองการ
ปกครอง เป็นศูนย์รวมในด้านศาสนา สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง รวมทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ความเคร่งครัดในศาสนาน้อยกว่าในชนบท  เป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก เกิดขึ้นรวดเร็ว  ส่งผลท า
ให้ต้องเผชิญกับภัยคุกคาม ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงประเทศอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงมากขึ้น 
เช่น ปัญหาการค้ายาเสพติด คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แรงงานทั้งในและนอกระบบ ปัญหา
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาด้านสาธารณสุขการบุกรุกท าลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ และ
ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง ความขัดแย้ง และความแตกแยกทางความคิดของคนภายใน
สังคมที่เกิดจากสถานการณ์ด้านการเมือง ความขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์ที่ก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคง
ภายใน รวมทั้งสภาพแวดล้อมของปัญหาความมั่นคงที่เกิดจากผลกระทบและการขยายตัวของปัญหาความ
มั่นคงจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ดังนั้น สถานการณ์ภัยคุกคามที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในจังหวัด
อุดรธานี ที่ต้องมีการ แก้ไขปัญหา ได้แก่ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมือง การแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้ง
ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนจึงมีความจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ส าคัญยิ่ง คือการปลูกฝังจิตส านึก
ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และมีความส านึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมใน
อนาคต เพื่อให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนสืบต่อไป  จากข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเก่ียวกับสถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม มีปัญหาในพ้ืนที่ ๓ ล าดับแรก ดังนี้ ๑) ครัวเรือน
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ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม  มีจ านวน ๑,๙๘๗ ครัวเรือน หรือร้อยละ ๑๖.๐๖ ๒) ครัวเรือนที่มี
สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร มีจ านวน ๓,๐๘๑ ครัวเรือน หรือร้อยละ ๒๔.๙๐ ๓) ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ ในระดับท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีจ านวน ๑,๐๖๘ ครัวเรือน  
            
   สถานการณ์ด้านภัยยาเสพติด  ปัญหายาเสพติดของจังหวัด ปี ๒๕๕๘ อยู่ในระดับปานกลาง
สามารถควบคุมได้ จังหวัดอุดรธานีไม่ได้มีพ้ืนที่ติดกับชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน  แต่มีพ้ืนที่ติดกับจังหวัด
ชายแดนคือจังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย โดยการลักลอบล าเลียงยาเสพติดจะเป็นประชาชนจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน ที่ได้เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี ไม่ต่ ากว่าวันละประมาณ ๑,๕๐๐ คน ไม่ว่าจะเป็นทาง
รถยนต์โดยสารประจ าทาง รถยนต์ส่วนบุคคล รถไฟ และทางเครื่องบิน รวมทั้งมีกลุ่มผู้ค้า/ผู้เสพในจังหวัดได้
เดินทางข้ามไปซื้อยาเสพติด (ยาบ้า) จากฝั่งประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือมาเสพรวมทั้งจ าหน่าย โดยถ้าข้ามไปซื้อ
จากฝั่งประเทศเพ่ือนบ้าน จะซื้อได้ในราคาเม็ดละ ๖๐ - ๘๐ บาท ถ้าน ามาขายต่อในฝั่งไทยเม็ดละ ๒๕๐ - 
๓๐๐ บาท ซึ่งจังหวัดอุดรธานีได้กลายเป็นแหล่ง “พักยา” ที่ส าคัญในภาคอีสาน เพ่ือน าไปจ าหน่ายในพ้ืนที่
ตอนในรวมทั้งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลุ่มเป้าหมายของการแพร่ระบาดในจังหวัดที่น่าเป็นห่วงคือ 
กลุ่มเยาวชน/นักเรียน/นักศึกษา เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มต่อปัญหายาเสพติดมากที่สุดในขณะนี้  กลุ่มขนล าเลียง
จะใช้รถยนต์ส่วนตัวไปรับยาบ้าเอง และใช้วิธีลักลอบขนล าเลียงยาบ้าโดยการนั่งรถยนต์โดยสารประจ าทางไป
รับและไปส่งยาบ้าให้กับนายทุน ผู้ต้องหาส่วนใหญ่ที่ถูกจับกุมจะเป็นกลุ่มรับจ้างขนล าเลียง โดยจะได้รับ
ค่าจ้างเป็นเงินและเป็นยาบ้า โดยพื้นที่ท่ีมีการลักลอบน าเข้า ยาเสพติดและแพร่ระบาดรุนแรงเป็นพิเศษ ได้แก่ 
อ าเภอเพ็ญ อ าเภอนายูง อ าเภอน้ าโสม อ าเภอหนองหาน อ าเภอบ้านดุง อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอศรีธาตุ 
โดยเฉพาะอ าเภอเมืองอุดรธานี และอ าเภอวังสามหมอ ที่เป็นอ าเภอเน้นหนัก โดยอ าเภอวังสามหมอ จะมี
ช่องทางน าเข้าในพ้ืนที่ติดกับอ าเภอสามชัย อ าเภอค าม่วง และอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจะเข้า
มาในพื้นที ่๔ ต าบล คือ ต าบลค าโคกสูง ต าบลผาสุก ต าบลวังสามหมอ ต าบลหนองกุงทับม้า โดยมีเป้าหมาย
หลักในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยเฉพาะที่ชุมชนบ้านจิก (คุ้มแขก) ชุมชนผาสุก และชุมชน สร้างแก้ว              
เป็นพ้ืนที่ที่มีการค้าและการแพร่ระบาดที่รุนแรงเป็นพิเศษ ซึ่งทั้งจังหวัดคาดว่าจะมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ประมาณ ๕๐,๐๐๐ – ๗๐,๐๐๐ คน และซึ่งในจ านวนนี้คาดว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่เสพ/ติดยา  
เสพติด ประมาณ ๒๕,๐๐๐ คน 

     สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด สถานการณ์การค้ายาเสพติดยังคงเพ่ิมสูงขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มของนักค้ารายย่อยยังคงมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น  เนื่องจากมีการขยายเครือข่ายการค้าของผู้ค้า             
รายย่อย (ค้าเพ่ือเสพ) ที่เพ่ิมขึ้น ทั้งในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะยาบ้า จึงเจาะ
กลุ่มลูกค้าที่ใช้แรงงานมากขึ้น ทั้งแรงงานภาคเกษตร และแรงงานในโรงงาน นอกจากกลุ่มผู้ค้าเน้นลูกค้ากลุ่ม
นี้แล้ว กลุ่มผู้ใช้แรงงานในสวนยางพาราในพ้ืนที่อ าเภอนายูง และอ าเภอน้ าโสม ยังผันตัวมาเป็นผู้ค้า รายย่อย 
(ค้าเพ่ือเสพ) มากขึ้น อีกทั้งกลุ่มนักพนัน และกลุ่มนักค้าเดิมที่เคยถูกจับกุมกลับมา  มีพฤติกรรมอีก ซึ่งกลุ่มนี้
การค้ายาเสพติดจะท าเป็นระบบเครือญาติมีตัวตายตัวแทน การปรับเปลี่ยน วิธีการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการ
ส่งและรับมอบยาเสพติดเพ่ือหลบหลีกเจ้าหน้าที่ อีกท้ังกลุ่มนักค้าจากนอกประเทศที่ยังมีการลักลอบน าเข้ายา
เสพติด เพ่ือน ามาส่งให้กับนักค้าในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งจ้างคนล าเลียงที่เป็นคนต่างด้าวหรือรับจ้างล าเลียง
เอง ซึ่งชนิดยาเสพติดที่มีการค้ามากที่สุด ได้แก่ ยาบ้า กัญชา  ส าหรับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ยังคงเป็นกลุ่มผู้ใช้
แรงงาน กลุ่มผู้เสพระหว่างกันเอง กลุ่มชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่น และกลุ่มมั่วสุมต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชน/นักเรียน/นักศึกษา ที่พักอาศัยอยู่ตามหอพัก บ้านเช่า เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด
มากที่สุดในขณะนี้ และมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ชุมชนเมืองหรือชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น  
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โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และในอ าเภอที่เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัด เช่นอ าเภอวังสามหมอ หรือ
อ าเภอที่มีที่ตั้งโรงงานผลิตน้ าตาล เช่น อ าเภอกุมภวาปี และอ าเภอหนองหาน เป็นต้น ท าให้มีนักค้ารายย่อย
ในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากการ ขยายเครือข่ายการค้า จากกลุ่มผู้เสพที่ผันตัวเอง มาท าการค้าเพ่ือ
เสพ  โดยรับผลต่างของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการขายในแต่ละครั้ง เพ่ือแลกกับ  การได้ยาเสพติด โดยส่วนใหญ่
นักค้าในพ้ืนที่จะเป็นกลุ่มเยาวชน นักเรียน/นักศึกษา และกลุ่มผู้ว่างงาน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา               
ที่จะหาลูกค้าจากกลุ่มเพ่ือนได้ง่าย ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ว่ามีการ แพร่ระบาดของยาเสพติด ในจังหวัดคือมีสถิติ
การจับกุมคดียาเสพติดท่ีเพ่ิมสูงขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ที่มา : สถานีต ารวจภูธรจังหวัดอุดรธาน ี
 

    สถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์  จากสถานการณ์และการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ยังมีสถานการณ์ที่เสี่ยวต่อการน าไปสู่การกระท าผิดฐาน
การค้ามนุษย์และผู้เสียหายที่มีจ านวนมากขึ้น ดังนี้ ๑) การค้าประเวณี เพราะอุดรธานีเป็นจังหวัดท่องเที่ยว 
ที่มีสถานบริการที่ได้รับอนุญาตจ านวนมากกว่า ๒๐๐ แห่ง อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอต่าง ๆ พบว่า ธุรกิจเพศพาณิชย์     
ที่เปิดกิจการประกอบด้วยสถานค้าประเวณี  มีลักษณะเป็นบ้านหรือห้องเช่า ร้านคาราโอเกะ ร้านอาหาร ผับ 
สถานนวดแผนโบราณ อาบ อบ นวด สถานที่เหล่านี้บางแห่งมีการแฝงการค้าประเวณี  ๒) ด้านแรงงาน
ต่างชาติเข้ามาท างานนนัังววัดุุดรธานี พบว่า จังหวัดอุดรธานีมีความเสี่ยงในการน าชาวลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม มาใช้แรงงานโดยไม่เหมาะสม และผิดกฎหมาย อาทิ ท างานในภาคเกษตร ท างานรับใช้ในบ้าน 
ท างานในร้านอาหาร ขายดอกไม้ และพวงมาลัย ๓) ด้านแรงงานเรืุประมง จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดหนึ่ง
ที่มีผู้เสียหายถูกชักชวนไปท างานเรือประมง ซึ่งสถิติการช่วยเหลือ ปี ๒๕๕๘ และ ปี ๒๕๕๙ มีจ านวนแรงงาน
เรือประมง ๓๘ คน ส่วนใหญ่อยู่อ าเภอสร้างคอม ๔) การไปท างานต่างประเทศขุงแรงงาน เพศชาย เพศ
หญิง และสาวประเภทสอง ที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดอุดรธานี นิยมเดินทางไปลักลอบท างานในต่างประเทศ โดย
มีความเสียงต่อการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  ซึ่งการไปท างานดังกล่าว พบในลักษณะการลักลอบ
เข้าไปท างานต่างประเทศด้วยวิธีการผิดกฎหมาย แอบลักลอบเดินทางไปท างานต่างประเทศด้วยความสมัคร
ใจ  โดยมีกระบวนการเป็นผู้ติดต่อและจัดการเรื่องการเดินทางน าพาไป  ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ
และละเมิดสิทธิ ในรูปแบบต่าง ๆ โดยประเทศปลายทางที่เดินไปได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น            
ใต้หวัน สหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบตะวันออกกลาง เป็นต้น  
 
 
 

ประเภท 
ยาเสพติด 

รวมจับกุม ปีงบ ๒๕๕๗ รวมจับกุม ปีงบ ๒๕๕๘ รวมจับกุม ปี ๒๕๕๙ (๑ ต.ค. ๕๘- ๓๐ มิ.ย.๕๙) 
คดี คน คดี คน คดี คน 

เฮโรอีน - - - - - - 
ฝิ่น - - - - - - 
กัญชาแห้ง ๔๓๙ ๔๖๑ ๒๗๘ ๒๙๐ ๗๑ ๗๑ 
กัญชาสด      ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๑ ๒๒ 
พืชกระท่อม ๓ ๔ ๑๑      ๑๑ ๑๘ ๑๘ 
ยาบ้า ๕,๓๘๙ ๕,๕๔๓ ๓,๕๔๕ ๓,๖๘๕ ๑,๖๙๒ ๑,๗๙๖ 
สารระเหย ๗๘ ๗๙ ๓๓ ๓๓ ๑๓ ๑๓ 
ยาไอซ์ ๒๙ ๓๒ ๒๖ ๓๑ ๓๗ ๓๖ 

รวม ๕,๙๖๐ ๖,๑๔๑ ๓,๙๑๕ ๔,๐๗๒ ๑,๘๕๒ ๑,๙๖๒ 
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  ๒.๒.๗ ด้านสังคม 
       สถานการณ์แนวโน้มด้านประชากร โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปและมีแนวโน้มเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ  ในระยะเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ –๒๕๕๘  จังหวัดอุดรธานีมีอัตราเพ่ิมของ
ประชากรมีแนวโน้มลดลงตามล าดับ  ร้อยละ ๐.๕๒, ๐.๕๒, ๐.๔๒, ๐.๓๘ และ ๐.๓๖  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ประชากรมีความรู้และสามารถเข้าถึงบริการด้านการวางแผนครอบครัวได้เป็นอย่างดี ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตัว ประกอบกับอุปกรณ์ในการคุมก าเนิดสามารถเข้าถึงได้ง่าย การลดลงของอัตราเพ่ิมประชากรดังกล่าวได้
ส่งผลกระทบต่อจ านวนโครงสร้างอายุของประชากร สัดส่วนของประชากรวัยเด็กอายุ ๐-๑๔ ปี มีแนวโน้ม
ลดลง ในขณะที่ประชากรวัยท างานและผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหมายถึงอัตราส่วนพ่ึงพิงของ
ประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงและผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  จังหวัดอุดรธานีจึงมีแนวโน้มที่จะก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ 
กลุ่มอายุ

(ปี) 
ประชากร กลุ่มอายุ

(ปี) 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน รวม จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน รวม 

รวม ๗๖๑,๒๐
๖ 

๔๙.๗ ๗๗๐,๘๔
๔ 

๕๐.๓ ๑,๕๓๒,๐๕๐ ๑๐๐.
๐ 

๕๐-๕๔ ๕๔,๐๔๗ ๔๙.๑ ๕๖,๑๑๔ ๕๐.๙ ๑๑๐,๑๖
๑ 

๗.๒ 

๐-๔ ๓๗,๕๓๙ ๕๑.๑ ๓๕,๙๘๐ ๔๘.๙ ๗๓,๕๑๙ ๔.๘ ๕๕-๕๙ ๔๒,๖๑๘ ๔๘.๐ ๔๖,๒๕๕ ๕๒.๐ ๘๘,๘๗๓ ๕.๘ 
๕-๙ ๔๘,๐๒๓ ๕๑.๐ ๔๖,๐๗๐ ๔๙.๐ ๙๔,๐๙๓ ๖.๑ ๖๐-๖๔ ๓๒,๐๘๙ ๔๗.๑ ๓๕,๙๙๑ ๕๒.๙ ๖๘,๐๘๐ ๔.๔ 

๑๐-๑๔ ๕๑,๑๖๕ ๕๑.๓ ๔๘,๕๖๐ ๔๘.๗ ๙๙,๗๒๕ ๖.๕ ๖๕-๖๙ ๒๓,๘๑๗ ๔๖.๓ ๒๗,๖๑๘ ๕๓.๗ ๕๑,๔๓๕ ๓.๔ 
๑๕-๑๙ ๕๘,๑๒๐ ๕๑.๔ ๕๔,๙๓๘ ๔๘.๖ ๑๑๓,๐๕๘ ๗.๔ ๗๐-๗๔ ๑๔,๗๕๐ ๔๔.๘ ๑๘,๑๖๙ ๕๕.๒ ๓๒,๙๑๙ ๒.๑ 
๒๐-๒๔ ๖๐,๕๘๗ ๕๐.๙ ๕๘,๔๕๑ ๔๙.๑ ๑๑๙,๐๓๘ ๗.๘ ๗๕-๗๙ ๙,๐๗๕ ๔๒.๒ ๑๒,๔๕๔ ๕๗.๘ ๒๑,๕๒๙ ๑.๔ 
๒๕-๒๙ ๕๘,๖๑๐ ๕๑.๒ ๕๕,๘๕๖ ๔๘.๘ ๑๑๔,๔๖๖ ๗.๕ ๘๐-๘๔ ๔,๙๕๐ ๔๐.๙ ๗,๑๕๐ ๕๙.๑ ๑๒,๑๐๐ ๐.๘ 
๓๐-๓๔ ๖๑,๒๒๙ ๕๐.๙ ๕๙,๑๖๗ ๔๙.๑ ๑๒๐,๓๙๖ ๗.๙ ๘๕-๘๙ ๒๒๘๒ ๔๐.๒ ๓๓๘๘ ๕๙.๘ ๕,๖๗๐ ๐.๔ 
๓๕-๓๙ ๖๗,๒๗๒ ๕๐.๓ ๖๖,๓๙๐ ๔๙.๗ ๑๓๓,๖๖๒ ๘.๗ ๙๐-๙๔ ๖๓๕ ๓๖.๐ ๑๑๒๘ ๖๔.๐ ๑,๗๖๓ ๐.๑ 
๔๐-๔๔ ๖๘,๙๐๒ ๕๐.๑ ๖๘,๗๔๔ ๔๙.๙ ๑๓๗,๖๔๖ ๙.๐ ๙๕-๙๙ ๒๒๒ ๓๘.๒ ๓๕๙ ๖๑.๘ ๕๘๑ ๐.๐ 
๔๕-๔๙ ๖๕,๑๖๙ ๔๙.๐ ๖๗,๙๓๒ ๕๑.๐ ๑๓๓,๑๐๑ ๘.๗ ๑๐๐+ ๑๐๕ ๔๔.๗ ๑๓๐ ๕๕.๓ ๒๓๕ ๐.๐ 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  

       การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ คือ 
แบบแผนการเกิดโรคเรื้อรังที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุมากขึ้น  เช่น โรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  สมองเสื่อม             
ท าให้รัฐต้องรับภาระรายจ่ายงบประมาณในการรักษาผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น และส่งผลต่อการบริโภคสินค้าและ
บริการ  โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าและบริการเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร
บ ารุงร่างกาย  เครื่องส าอางชะลอความแก่ การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก  สัดส่วนประชากรของจังหวัดอุดรธานี  มีสัดส่วนระหว่างเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๓ และเพศ
ชาย               ร้อยละ  ๔๙.๗ แยกเป็นกลุ่ม ๐ -๑๔ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕ วัยท างาน (๑๕-๖๐ ปี)                  
คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘   และอายุมากกว่า ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗ สถานการณ์ด้านประชากร มีแนวโน้ม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการลดลงของอัตราเพ่ิมประชากรดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อจ านวนโครงสร้างอายุของ
ประชากร สัดส่วนของประชากรวัยเด็กอายุ ๐-๑๔ ปี มีแนวโน้มลดลง  ในขณะที่ประชากรวัยท างานและ
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งหมายถึงอัตราส่วนพึ่งพิงของประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงและผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  จังหวัดอุดรธานีจึงก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของประชากรเท่า
เดิม คือร้อยละ ๐.๓๑ เมื่อจ าแนกตามผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ปี ๒๕๕๘ มีร้อยละ
เพ่ิมข้ึน จากปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๐.๑๑ ส าหรับประชากรที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป พบว่า ปี ๒๕๕๘ มีร้อยละเพ่ิมขึ้น
จากปี ๒๕๕๗ เท่ากับ ๐.๐๐๑  ส่วนจ านวนบ้านปี ๒๕๕๘ ยังคงมีร้อยละเท่าเดิม แต่เมื่อเปรียบเทียบ               
ความหนาแน่นของประชากร พบว่า ปี ๒๕๕๘ มีร้อยละเพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๗  เท่ากับ ๐.๔๑ 
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ปี อัตราเกิดอย่างหยาบ อัตราตายอย่างหยาบ อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ 

๒๕๕๔ ๑๑.๒ ๕.๙ ๐.๕๒ 
๒๕๕๕ ๑๑.๑ ๕.๒ ๐.๕๒ 
๒๕๕๖ ๑๐.๓ ๖.๐๓ ๐.๔๒ 
๒๕๕๗ ๑๐.๓ ๖.๔๕ ๐.๓๘ 
๒๕๕๘ ๙.๙๕ ๖.๓๓ ๐.๓๖ 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

       อายุขัยเฉลี่ย  เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้ในปี ๒๕๖๖ ประชากรไทย
จะต้องมีสุขภาพดีจนถึงอายุ ๗๒ ปี และจะต้องมีอายุขัยเฉลี่ยที่ ๘๐ ปี  ประชากรจังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๘  
พบว่าอายุขัยเฉลี่ยของเพศหญิง เท่ากับ ๗๖.๒ ปี เพ่ิมขึ้นในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา จาก ๗๕.๒ ปี  ในปี ๒๕๕๔  
แต่น้อยกว่าอายุขัยเฉลี่ยของประเทศ  ส าหรับประชากรเพศชายมีอายุขัยเฉลี่ยที่ ๗๐.๓ น้อยกว่าอายุขัยเฉลี่ย
ของประเทศ  เพ่ิมขึ้นในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา จากปี ๒๕๕๔  ซึ่งเท่ากับ ๗๐.๑ ทั้งนี้ถึงแม้ว่าอายุขัยเฉลี่ยของ
ประชากรเพศชายและเพศหญิงจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามยังมีอายุขัยเฉลี่ยต่ ากว่าประเทศ ต้อง
ได้รับการส่งเสริมในด้านสาธารณสุข  

ปี อายุขัยเฉลี่ย เพศหญิง อายุขัยเฉลี่ย  เพศชาย 
อุดรธานี ประเทศไทย เปรียบเทียบ อุดรธานี ประเทศไทย เปรียบเทียบ 

๒๕๕๔ ๗๕.๒ ๗๖.๓ ๑.๑ ๗๐.๑ ๖๙.๕ -๐.๖ 
๒๕๕๕ ๗๔.๐ ๗๖.๙ ๒.๙ ๗๐.๓ ๖๙.๕ -๐.๘ 
๒๕๕๖ ๗๖.๒ ๗๘.๑ ๑.๙ ๗๐.๘ ๗๑.๑ ๐.๓ 
๒๕๕๗ ๗๖.๙ ๗๘.๒ ๑.๓ ๗๐.๙ ๗๑.๓ ๐.๔ 
๒๕๕๘ ๗๖.๒ ๗๘.๒ ๒.๐ ๗๐.๓ ๗๑.๓ ๑.๐ 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
         
       สถานการณ์ด้านสุขภาพ  สถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งถือว่าน่าเป็นห่วงมากขึ้น 
แต่ละปีทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งกว่า ๖ ล้านคน องค์การอนามัยโลกประมาณการณ์อีก ๙ ปีข้างหน้า 
หรือในปี ๒๕๖๓ จะมีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งมากกว่า ๑๑ ล้านคน ส่วนประเทศไทย มีแนวโน้มผู้ป่วยมะเร็งมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จากการศึกษาระบาดวิทยาโรคมะเร็งในจังหวัดอุดรธานี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ของโรงพยาบาล
มะเร็งอุดรธานี โรคมะเร็งที่เป็นปัญหาส าคัญส าหรับเพศชาย คือ มะเร็งตับและมะเร็งปอด พบอุบัติการณ์ ASR 
= ๕๑.๒ และ ๑๔.๒ ส าหรับเพศหญิง คือ มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก พบอุบัติการณ์ ASR = ๒๙.๘ 
และ ๑๕.๓ ตามล าดับ (ASR หมายถึง อุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งของประชากรในพ้ืนที่สนใจเทียบกับ
จ านวนประชากรมาตรฐานโลก) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ โรคมะเร็งท่อน้ าดี ซึ่งมีอัตราการเกิด
อุบัติการณ์สูงที่สุดในโลกและมีอัตราตายสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในเพศชายพบอัตราอุบัติการณ์ 
๘๔.๖/แสนประชากร และเพศหญิงพบอุบัติการณ์ ๓๖.๘/แสนประชากร (Vatanasapt et al.,๒๐๐๒) และ
จากข้อมูลหน่วยมะเร็ง โรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ ๘ พบว่ามีอุบัติการณ์ของมะเร็งตับ/ท่อน้ าดีสูงมาก 
โดยพบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีรายใหม่ที่มารับการรักษาในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
จากข้อมูลทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี ในปี ๒๕๕๘ มีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีรายใหม่มารับการตรวจ
รักษา จ านวน ๒๓๑ ราย เสียชีวิต ๕๔ ราย คิดเป็นอัตราตาย เท่ากับ ๓.๔๓/แสนประชากร  
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ที ่ สาเหตุการตาย จ านวน อัตรา : แสน 
จังหวัดอุดรธานี ๑๐,๒๕๘ ๓๐๓.๕ 

๑ มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด  ๑,๗๒๒ ๑๐๙.๕๑ 
๒ โลหิตเป็นพิษ, ท่ีมิได้ระบุรายละเอียด  ๗๔๙ ๔๗.๖๓ 
๓ ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการ และไตพิการ  ๕๙๐ ๓๗.๕๒ 
๔ โรคปอดอักเสบและโรคอื่นๆของปอด ๕๒๒ ๓๓.๒ 
๕ โรคหลอดเลือดในสมอง ๕๐๗ ๓๒.๒ 
๖ เบาหวาน  ๕๐๖ ๓๒.๒ 
๗ โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน  ๒๗๕ ๑๗.๕ 
๖ โรคหัวใจขาดเลือด  ๒๔๙ ๑๕.๘ 
๗ อุบัติเหตุจากการขนส่ง  ๒๑๘ ๑๓.๙ 
๘ โรคหัวใจอื่นๆ  ๑๔๗ ๙.๔ 
๙ อื่นๆ  ๔,๗๗๓ ๓๐๓.๕ 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
 

  ๒.๒.๘ การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ๔ มิติ โดย
ใช้ตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัด 
    การวิเคราะห์สภาวการณ์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานีได้ค านึงถึงความเชื่อมโยงกับกรอบทิศ
ทางการพัฒนาระดับประเทศ จึงได้น าข้อมูลจากตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้จัดท าขึ้นมาพิจารณาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล/ข้อเท็จจริงของ
พ้ืนที่ เพ่ือสะท้อนถึงสภาพการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีโดยเปรียบเทียบกับระดับค่ากลางของประเทศ  และ
สามารถเชื่อมโยงสู่ประเด็นปัญหา/ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ผลการวิเคราะห์สภาวการณ์จากตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี สรุปได้ดังนี้  
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๑) ภาพรวมสภาวการณ์การพัฒนา  
 การพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดอุดรธานียังอยู่ ในระดับสูงกว่าระดับประเทศตัวชี้วัดภาพรวม  
(Composite Index) ของจังหวัดทั้ง ประเทศมีค่ากลางอยู่ที่ ๓๐.๙๘ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีเท่ากับ ๒๗.๙๖ มีค่า
ต่ ากว่าค่ากลางระดับประเทศ  เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง ๔ มิติ พบว่ามิติประสิทธิภาพภาครัฐ สูงกว่าค่ากลาง
ของประเทศ ค่ากลางอยู่ที่ ๔๕.๔๐ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีค่าเท่ากับ ๔๙.๘๗  ส าหรับมิติการพัฒนาแบบทั่วถึง  
มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว มีค่ากลางต่ ากว่าระดับประเทศ  ค่ากลาง
อยู่ที่ ๒๗.๑๔  ๒๙.๓๘ และ ๒๒.๐๒  ซึ่งจังหวัดอุดรธานีอยู่ในระดับ ๒๒.๓๗  ๑๗.๙๔  และ ๒๑.๖๖  
ตามล าดับ   

จังหวัด ภาพรวม 
การพัฒนาแบบ

ท่ัวถึง 
การเติบโตทาง

เศรษฐกิจ 
การเติบโตทาง
เศรษฐกิจสีเขียว 

ประสิทธิภาพ
ของภาครัฐ 

ปีปัจจุบัน อุดรธานี ๒๗.๙๖ ๒๒.๓๗ ๑๗.๙๔ ๒๑.๖๖ ๔๙.๘๗ 
ค่ากลางของประเทศ ๓๐.๙๘ ๒๗.๑๔ ๒๙.๓๘ ๒๒.๐๒ ๔๕.๔๐ 

ปีก่อนหน้า อุดรธานี ๓๒.๙๖ ๑๘.๘๗ ๒๗.๔๔ ๓๑.๖๖ ๕๓.๘๕ 
ค่ากลางของประเทศ ๓๑.๒๘ ๒๐.๘๕ ๒๘.๑๒ ๓๒.๕๒ ๔๓.๖๓ 

 
 ๒) ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ  
  (๑) มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง : ตัวชี้วัดในมิตินี้  ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ ค่ากลางอยู่ที่ ๒๗.๑๔ 
จังหวัดอุดรธานีเท่ากับ ๒๒.๓๗  ตัวชี้วัดที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องปรับปรุงซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ ร้อย
ละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน  ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน  และจ านวนปี
การศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีค่าต่ ากว่า ค่ากลางระดับประเทศ ค่ากลางอยู่ที่ ๑๐.๔๓ , 
๑๘.๗๖ และ ๘.๙๐  ซึ่งจังหวัดอุดรธานี มีค่าเท่ากับ ๙.๓๕ , ๑๘.๑๓ และ ๘.๗๐ ตามล าดับ  ส าหรับตัวชี้วัดที่
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มีค่าสูงกว่าค่ากลางระดับประเทศ ได้แก่ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้  อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร 
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net ม.๓ ค่ากลางระดับประเทศมีค่าเท่ากับ ๐.๔๑๑ , ๒,๙๘๐ และ ๓๔.๙๕  ซึ่งจังวัด
อุดรธานี มีค่าเท่ากับ ๐.๔๙๖ , ๓,๑๗๒ และ ๓๕.๐๓ ตามล าดับ  
  (๒) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ : ตัวชี้วันในมิตินี้ ต่ ากว่าค่ากลางระดับประเทศ ซึ่งค่ากลางอยู่ที่ 
๒๙.๓๘ จังหวัดอุดรธานีเท่ากับ ๑๗.๙๔ ตัวชี้วัดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
ได้แก่  อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด และอัตราการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือน ค่ากลางระดับประเทศมีค่าเท่ากับ ๑.๗๕ และ ๑๙.๙๗ ซึ่งจังวัดอุดรธานี มีค่าเท่ากับ -๐.๐๖ 
และ ๑.๒๔ ตามล าดับ ส าหรับตัวชี้วัดที่มีค่ากลางสูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด อัตราการว่างงาน อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน และผลิตภาพ
แรงงาน ค่ากลางระดับประเทศมีค่าเท่ากับ -๐.๔๑ , ๐.๗๕ , ๖.๖๗ และ ๑๑๐,๘๙๕ จังหวัดอุดรธานีมีค่า
เท่ากับ ๒.๙๑ , ๐.๗๙ , ๘.๖๗ และ ๑๑๕,๔๔๘ ตามล าดับ  
  (๓) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว : ตัวชี้วัดในมิตินี้ ต่ ากว่าค่ากลางระดับประเทศ ซึ่งค่ากลาง
อยู่ที่ ๒๒.๐๒ จังวัดอุดรธานีมีค่าเท่ากับ ๒๑.๖๖ ตัวชี้วัดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่
ส าคัญ ได้แก่ อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อ
ประชากร สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP และสัดส่วนปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม ค่ากลางระดับประเทศมีค่าเท่ากับ ๐.๐๑ , ๔๖๔ , ๗,๒๘๙ , 
๑๗๘ จังหวัดอุดรธานีมีค่าเท่ากับ -๑.๔๙ , ๓๕๒ , ๖,๖๗๕ และ ๔๒ ตามล าดับ ส าหรับตัวชี้วัดที่มีค่าสูงกว่า
ค่ากลางระดับประเทศ ได้แก่ ประมาณขยะในจั งวัด และ สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ยานพาหนะต่อประชากร ค่ากลางระดับประเทศมีค่าเท่ากับ ๒๔๗,๑๐๕ และ ๒๖๖ จังหวัดอุดรธานีมีค่า
เท่ากับ ๖๑๐,๒๘๐ และ ๓๐๗ ตามล าดับ 
  (๔) มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ : ตัวชี้วัดในมิตินี้ สูงกว่าระดับประเทศ ซึ่งค่ากลางอยู่ที่  ๔๕๐๔๐ 
จังหวัดอุดรธานี มีค่าเท่ากับ ๔๙.๘๗ ตัวชี้วัดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่  
ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุน
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังวัด ค่ากลางระดับประเทศมีค่า
เท่ากับ ๓๒.๗๓ , ๑๒.๑๙ และ ๙๒.๑๑ จังหวัดอุดรธานีมีค่าเท่ากับ ๓๑.๕๑ , ๑๐.๕๙ และ ๘๘.๗๓ 
ตามล าดับ ส าหรับตัวชี้วัดที่มีค่ากลางสูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่ ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้การรับรอง
คุณภาพ HA ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา และร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า ค่ากลาง
ระดับประเทศมีค่าเท่ากับ ๗๔.๗๖ , ๑๕.๗๗ และ ๘๘.๔๑ จังหวัดอุดรธานีมีค่าเท่ากับ ๙๔.๗๔ , ๒๐.๕๕ และ 
๙๐.๔๓ ตามล าดับ 
    แต่ส าหรับตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงได้แก่ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า   มีค่าต่ ากว่าค่า
กลางประเทศ  ค่ากลางเท่ากับ ๙๔.๗๗  จังหวัดอุดรธานีเท่ากับ ๘๙.๒๔  ข้อมูลสนับสนุนจากการส ารวจ
ความเดือดร้อนของประชาชนแต่ละอ าเภอปี ๒๕๕๘  พบว่า ความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ล าดับที่สาม 
ร้อยละ ๑๔.๐ ประเด็นที่ประชาชนต้องการคือต้องการให้ขยายไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการเกษตร ส าหรับร้อยละภาษี
ที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประเทศ  ค่ากลางประเทศ
เท่ากับ ๑๐.๗๑  จังหวัดอุดรธานีเท่ากับ ๙.๖๗ 
  ส าหรับตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุง มี ๑๐ ตัว ซึ่งจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้สูงกว่าค่ากลางของประเทศ 
ได้แก่ ๑) สัมประสิทธิ์การรกระจายรายได้  ๒) อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร  ๓) ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.๓  
๔) อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ๕) อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน  
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๖) ผลิตภาพแรงงาน  ๗) ปริมาณขยะในจังหวัด ๘) สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะ ๙) 
ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า ๑๐) ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  ค่ากลางประเทศ มีดังนี้ ๐.๔๑ ๓๒,๕๗.๘๔  ๔๐.๑๐ ๖.๒๗ ,๒๑.๘๔, ๙๖,๗๘๔.๓๕   
๒๕๒,๔๔๙.๑๑  ๒๗๒.๘๔   ๙๔.๗๗  และ ๑๐.๗๑  ตามล าดับ  ส าหรับค่าของจังหวัดอุดรธานี คือ ๐.๕๐  
๔,๒๑๗.๙๒  ๔๐.๐๘  ๖.๔๖  ๑๗.๔๓  ๗๘, ๗๒๖.๘๖  ๕๙๒,๑๓๕.๘๘  ๒๗๖.๕๔, ๘๙.๒๔ และ ๙.๖๗ 
ตามล าดับ    
 

มิติการพัฒนา ตัวชี้วัด 
ประเทศ อุดรธาน ี

หน่วย 
ปีก่อนหนา้ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหนา้ ปีปัจจุบัน 

การพัฒนา 
แบบทั่วถึง 

ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน* ๑๒.๔๙ ๑๐.๔๓ ๗.๒๒ ๙.๓๕ ร้อยละ 
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้* ๐.๔๑๑ ๐.๔๑๑ ๐.๔๙๖ ๐.๔๙๖ - 
ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลัง
แรงงาน 

๑๘.๐๐ ๑๘.๗๖ ๑๘.๐๔ ๑๘.๑๓ ร้อยละ 

อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร* ๓,๒๖๒ ๒,๙๘๐ ๓,๕๓๙ ๓,๑๗๒ คน/แพทย ์
จ านวนปกีารศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ ๑๕-
๕๙ ป ี

๘.๖๘ ๘.๙๐ ๘.๗๓ ๘.๗๐ ปี 

ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.๓  ๓๒.๓๐ ๓๔.๙๕ ๓๒.๙๘ ๓๕.๐๓ คะแนน 
การเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด 

๔.๙๘ ๑.๗๕ ๘.๙๗ - ๖.๐๖ ร้อยละ 

  อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด 

๐.๒๖ - ๐.๔๑ ๓.๐๕ ๒.๙๑ ร้อยละ 

อัตราการวา่งงาน* ๐.๖๘ ๐.๗๕ ๐.๔๔ ๐.๗๙ ร้อยละ 
อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยตอ่รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน* ๖.๒๗ ๖.๖๗ ๖.๔๖ ๘.๖๗ เท่า 
อัตราส่วนการออมเฉลี่ยตอ่รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน 

๒๑.๘๔ ๑๙.๙๗ ๑๗.๔๓ ๑.๒๔ ร้อยละ 

ผลิตภาพแรงงาน ๙๕,๕๘๑ ๑๑๐,๘๙๕ ๗๖,๑๙๘ ๑๑๕,๔๔๘ บาท/คน 
การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
สีเขียว 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด - ๓.๓๒ ๐.๐๑ - ๑๐.๐๒ - ๑.๔๙ ร้อยละ 
ปริมาณขยะในจังหวัด* ๒๕๒,๔๔๙ ๒๔๗,๑๐๕ ๕๙๒,๑๓๖ ๖๑๐,๒๘๐ ตัน 
สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพือ่
ยานพาหนะต่อประชากร* 

๒๖๖ ๒๘๔ ๒๖๓ ๓๐๗ ลิตร/คน 

สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อ
ประชากร* 

๔๔๓ ๔๖๔ ๓๓๑ ๓๕๒ กิโลวัตต-์ชั่วโมง/
คน 

สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือน
ต่อ GPP* 

๖,๙๑๕ ๗,๒๘๙ ๖,๔๗๓ ๖,๖๗๕ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/
ล้านบาท 

สัดส่วนปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม* 

๒๗๖ ๑๗๘ ๑๒๕ ๔๒ ลิตร/ล้านบาท 

ประสิทธิภาพ
ของภาครัฐ 

ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้การรับรอง
คุณภาพ HA 

๖๐.๐๐ ๗๔.๗๖ ๙๔.๗๔ ๙๔.๗๔ ร้อยละ 

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา ๑๕.๕๗ ๑๕.๗๗ ๒๐.๐๘ ๒๐.๕๕ ร้อยละ 
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า ๘๘.๑๖ ๘๘.๔๑ ๙๐.๐๔ ๙๐.๔๓ ร้อยละ 
ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เนต็ ๒๘.๓๐ ๓๒.๗๓ ๓๐.๗๗ ๓๑.๕๑ ร้อยละ 
ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่
รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 

๑๒.๑๓ ๑๒.๑๙ ๑๐.๙๐ ๑๐.๕๙ ร้อยละ 

ความสามารถในการเบิกจา่ยงบประมาณของ
จังหวัด 

๗๕.๕๑ ๙๒.๑๑ ๙๑.๒๑ ๘๘.๗๓ ร้อยละ 
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 ๒.๓ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (SWOT) 
 
จุดแข็ง(S) ปัจจัยภายใน  
 
   ๑. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจ เส้นทางยุทธศาสตร์ CLMV โดยมีเส้นทางคมนาคม
เชื่อม ต่อกับจังหวัดหนองคาย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน์(ห่างจาก สปป.ลาว ประมาณ 
๖๐ กิโลเมตร) ประชาชน สปป.ลาว เข้ามาซื้อสินค้าและรักษาพยาบาลเป็นจ านวนมาก และสามารถเชื่อมโยงไปถึง
ประเทศเวียดนาม จังหวัดอุดรธานียังมีเท่ียวบินขึ้น-ลง ท้ังในประเทศ  ไม่น้อยกว่า ๔๖ เท่ียวบิน ซึ่งมากท่ีสุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมท้ังยังมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของจังหวัดอุดรธานีขึ้นอยู่กับการค้า ซื้อมาขายไป อุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรมการผลิต ตามล าดับ 

  ๒. มีผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)หลากหลาย,มีงานผลิตด้วยมือ(Handmade) มี Cluster ผ้าเป็นอันดับ ๑ 
ของประเทศ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนในระดับเมืองและท้องถิ่น มีห้างสรรพสินค้า(Modern Trade) 
ขนาดใหญ่เป็นจ านวนมากท้ัง ๔ มุมเมือง บาง Brand มีมากกว่า ๑ แห่ง เช่น Global House, Makro, Lotus, 
บุญถาวร, VT แหนมเนือง, BigC, Donut, Home hub, ไทยวัสดุ,ฯลฯ โรงพยาบาลเอกชนท่ีมีมาตรฐานระดับ
สากล,มีโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่ง 

  ๓. จังหวัดอุดรธานีมีเขตพื้นท่ีในการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก อาทิ ข้าว ยางพารา อ้อยโรงงานและมัน
ส าปะหลัง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๖ ของเนื้อท่ีถือครองทางการเกษตรท้ังหมดของจังหวัดอุดรธานี และเกษตรกรมี
การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ อยู่ในเกณฑ์ชั้นดีล าดับท่ี ๓ ของประเทศใน ปี ๒๕๕๘ ท าให้มีกลุ่มท่ีมีความ
เข้มแข็งและมีอ านาจต่อรองด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น   

  ๔. มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นอารยธรรม วัฒนธรรม ด้านการเกษตร และธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์บ้าน
เชียงซึ่ง UNESCO ประกาศให้เป็นมรดกโลก, ภูพระบาท, ทะเลบัวแดง  และรวมท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวตาม
ห้างสรรพสินค้า มีบริษัทให้บริการเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก 

    ๕. มีสถานท่ีส าคัญทางศาสนาและมีปูชะนียาจารย์ท่ีเป็นศูนย์รวมศรัทธาและค่านิยมในการนับถือ
ศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจ  จังหวัดมีนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภาพรวมจังหวัดอุดรธานีผู้สูงอายุ 
ต าบลสุขภาพดี (สสจ.) มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุท่ี เข้มแข็ง มีชุมชนผู้สูงอายุท่ีเข้มแข็ง
ทุกต าบล มีหมู่บ้านต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง ๒๐ อ าเภอ  รวมท้ังมีการท าความร่วมมือการท างาน
MOU แผนพัฒนาฝีมืออาชีพในหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๖. มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่โปแตส ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีน ามาใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตและน ามาใช้เป็นพลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังยังมี
เครือข่ายความร่วมมือองค์กรชุมชนต้นแบบด้านป่าไม้ เช่น คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา (ได้รับรางวัลป่า
ชุมชนดีเด่นระดับประเทศ) คณะกรรมการเครือข่ายป้องกันไฟป่าต าบลขอนยูง (ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว) องค์กร
ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ (เทศบาลต าบลหนองส าโรงน า Agenda ๒๑ มาด าเนินการ) 

     ๗. ประสิทธิภาพของภาครัฐ การเข้าถึงบริการของภาครัฐของประชาชนอยู่ในระดับสูงกว่าหรือ ระดับ
ค่ากลางของประเทศ  
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จุดอ่อน(W) ปัจจัยภายใน  
 
    ๑. จังหวัดอุดรธานียังไม่มีการจัดท าผังเมืองที่มองไปข้างหน้า ๑๐-๒๐ ปี ท าให้การเติบโตของเมือง
เป็นไปอย่างไม่มีทิศทางและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
การผลิตและการบริการ  รวมทั้งทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน  
    ๒. ระบบขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดอุดรธานีและเข้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวยังไม่สะดวก ขาดป้ายชี้
บ่งน าทางสู่แหล่งท่องเที่ยว ระบบสารสนเทศ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
รวมทั้งยังขาดสัญลักษณ์ที่เป็น “Landmark” บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเที่ยวขาดทักษะ
ด้านการผลิตและการบริการ  
      ๓. เกษตรกรขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตต่ าเกษตรกรขาดองค์
ความรู้ ขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขาดการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายในการ
จ าหน่าย และขาดคุณสมบัติเข้าถึงแหล่งเงินทุน/เงินกู้ ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรค่อนข้างต่ ากว่า
มาตรฐาน การเพาะปลูกและการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรลดลง ขาดระบบสารสนเทศด้านการเกษตร
และฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูล 
   ๔. ปัญหาด้านสังคมและสุขภาพของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับ
การหย่าร้าง ความเสี่ยงทางเพศของเด็ก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เด็กมี
สุขภาพอ้วนเตี้ย เด็กขาดจิตส านึก และความรับผิดชอบในวัยเรียน มีคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น  
และด้านสุขภาพแนวโน้มมีผู้ป่วยที่เป็นโรค ที่ไม่ใช่โรคติดต่อ(NCD)มากยิ่งขึ้น  โรงมะเร็ง ตลอดจนการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเด็กจบการศึกษาแล้วไม่เรียนต่อรวมทั้งจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน  
   ๕. ขาดน้ าในบางฤดูกาลส าหรับอุปโภคบริโภคการเกษตรและน้ าเพ่ืออุตสาหกรรม ปัญหาดินเค็ม
และดินทรายมีการกระจายตัวมากยิ่งขึ้น ปัญหามลพิษทางน้ าที่เกิดจากการใช้น้ าในชุมชน ปัญหาขยะมีจ านวน
มากยิ่งขึ้น ป่าไม้ถูกบุกรุก และการบูรณาการของหน่วยงานขาดความเป็นเอกภาพ 
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โอกาส(O) ปัจจัยภายนอก 
 
     ๑. ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมเป็นจุดเชื่อมโยงGMS มีกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี, เจ้าพระยา,แม่โขง, ACMECS  อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับ
รถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนผ่านเวียงจันทน์, หนองคายมายังจังหวัดอุดรธานีและมีโครงการก่อสร้างรถไฟ
ทางคู่เพ่ือสนับสนุนการค้าการลงทุน การกระจายสินค้าจากจังหวัดอุดรธานีสู่จังหวัดอ่ืนๆ รวมทั้งกรุงเทพฯ
และภูมิภาคอาเซียน  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะท าให้เกิดโอกาสในด้านตลาดสินค้าและบริการแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และนโยบายรัฐบาลส่งเสริมเกษตรปลอดภัย , อาหารปลอดภัยและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ๒. นโยบายของรัฐให้ความส าคัญ การสื่อสารและการท างานในระบบ Digital, Thailand ๔.๐ 
พลังงานทางเลือก สุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การลดต้นทุน การผลิตทางการเกษตรและแปรรูปผลผลิตด้าน
การเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค  การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรใน
พ้ืนที่ชลประทานหรือในเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสม Zoning รวมทั้งวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการตลาด ตลาด
ห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งงานวิจัยด้านการเกษตร และ รัฐบาลรอการอนุมัตินิคมอุตสาหกรรม(ต าบลโนนสูง) ซึ่ง
ผ่านการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA)แล้ว 
   ๓. สังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดการรักสุขภาพและบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น 
ส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาครบวงจร ตั้งแต่
ผลิตจนกระท่ังแปรรูปเพิ่มมูลค่า ผู้บริโภคบางกลุ่มมีความต้องการบริโภคปศุสัตว์เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ราคาสินค้า
ปรับตัวสูงขึ้น   
   ๔. รัฐบาลกระดับสนามบินอุดร(อุดรฯ-กทม, อุดรฯ-เชียงใหม่, อุดรฯ-ภูเก็ต, ฯลฯ) . ให้เป็น
สนามบินนานาชาติมีเที่ยวบินทั้งในประเทศเฉลี่ย ๔๖ เที่ยวบินต่อวัน สามารถก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมได้ (ผล
การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม: EIA ในการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมผ่านการรับรองเป็นที่
เรียบร้อย) 
     ๕.นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้ามาเที่ยวใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นเนื่องจากการคมนาคมขนส่งค่อนข้างสะดวก 
   ๖. มีข้อตกลง อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้รัฐบาลต้อง
ปฏิบัติตาม เช่น Agenda ๒๑ สนธิสัญญาปารีส ข้อตกลงอาเซียนในการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิญญาฮานอย ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๘๘ 
 

 
 
อุปสรรค (T) ปัจจัยภายนอก 
 
    ๑. AEC ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายผลผลิตจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่า ท าให้
สินค้าเกษตรดังกล่าวมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของไทยมากขึ้น เกิดการแข่งขันด้านตลาดสินค้าเกษตรส่งผลให้
ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
   ๒. ภาวะโลกร้อน อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยว
และการเกษตร เช่น ภัยแล้ง โรคระบาดในพืช (รา โรคใบแห้งของข้าว) โรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติและสัตว์
เลี้ยง เช่น โรคปากเท้าเปื่อย และในคน (ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก) มีความรุนแรงและความสามารถต่อต้านยา
ได้มากขึ้น 
  ๓. สภาวะเศรษฐกิจในประเทศหดตัวประชาชนขาดก าลังซื้อ ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน
(แนวโน้มตกต่ า) เกษตรกรขาดอ านาจต่อรอง ประเทศเพ่ือนบ้าน(AEC) ต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่ามาแย่งส่วน
แบ่งทางการตลาด 
 ๔. ประเทศเพ่ือนบ้านมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนนักลงทุนมากขึ้นด้วยศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวของประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งมีธรรมชาติที่สมบูรณ์มากกว่าและมีอารยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ที่
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวจึงท าให้แย่งส่วนแบ่งการตลาดด้านการท่องเที่ยวของไทย
ประกอบกับการท่องเที่ยวของไทยมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัย ฯลฯ 
  ๕. การกระจายอ านาจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน
และเบ็ดเสร็จ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านกฎหมายและการควบคุมก ากับดูแลโดยหน่วยงานส่วนกลาง 
   ๖. มีการล าเลียงยาเสพติดผ่านชายแดนเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีมากขึ้น  มีแรงงานต่างด้าว
ลักลอบเข้ามาท างานโดยผิดกฎหมาย  ลักลอบเข้ามาค้าประเวณีและค้ามนุษย์ ก่ออาชญากรรม  โรคติดต่อ  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จุดยืนการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี (Positioning) 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ กลยุทธ์
โดย TOWS 
Matrix 
 
 
 
 
 



หน้า ๘๙ 
 

 
 
 

จุดแข็ง(S )ปัจจัยภายใน โอกาส(O)ปัจจัยภายนอก 
๑. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
เส้นทางยุทธศาสตร์ CLMV โดยมีเส้นทางคมนาคม
เชื่อม ต่อกับจังหวัดหนองคาย ผ่านสะพานมิตรภาพ
ไทย-สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน์(ห่างจาก สปป.
ลาว ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร) ประชาชน สปป.ลาว เข้า
มาซื้อสินค้าและรักษาพยาบาลเป็นจ านวนมาก และ
สามารถเชื่อมโยงไปถึงประเทศเวียดนาม จังหวัด
อุดรธานียังมีเที่ยวบินขึ้น-ลง ทั้งในประเทศ  ไม่น้อย
ก ว่ า  ๔ ๖  เ ที่ ย ว บิ น  ซึ่ ง ม า ก ที่ สุ ด ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งยังมี จ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวนมาก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีขึ้นอยู่กับการค้า 
ซื้อมาขายไป อุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรม
การผลิต ตามล าดับ 

๑. ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมเป็นจุด
เชื่อมโยงGMS มีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิร
วดี, เจ้าพระยา,แม่โขง, ACMECS อีกท้ังรัฐบาลมี
นโยบายโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับรถไฟ
ความเร็วสูงจากประเทศจีนผ่านเวียงจันทน์, 
หนองคายมายังจังหวัดอุดรธานีและมีโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่เพ่ือสนับสนุนการค้าการลงทุน 
การกระจายสินค้าจากจังหวัดอุดรธานีสู่จังหวัดอ่ืนๆ 
รวมทั้งกรุงเทพฯและภูมิภาคอาเซียน  การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนจะท าให้เกิดโอกาสในด้านตลาด
สินค้าและบริการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และนโยบายรัฐบาลส่งเสริม
เกษตรปลอดภัย, อาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๒. มีผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)หลากหลาย,มีงานผลิต
ด้วยมือ(Handmade) มี Cluster ผ้าเป็นอันดับ ๑ 
ของประเทศ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนใน
ระดับเมืองและท้องถิ่น มีห้างสรรพสินค้า(Modern 
Trade) ขนาดใหญ่เป็นจ านวนมากทั้ง ๔ มุมเมือง 
บาง Brand มีมากกว่า ๑ แห่ง เช่น Global House, 
Makro, Lotus, บุญถาวร, VT แหนมเนือง, BigC, 
Donut, Home hub, ไทยวัสดุ,ฯลฯ โรงพยาบาล
เอกชนที่มีมาตรฐานระดับสากล,มีโรงแรมขนาดใหญ่
หลายแห่ง 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒. นโยบายของรัฐให้ความส าคัญ การสื่อสารและ
การท างานในระบบ Digital, Thailand ๔.๐ 
พลังงานทางเลือก สุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การ
ลดต้นทุน การผลิตทางการเกษตรและแปรรูป
ผลผลิตด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการน้ าเพื่อการเกษตรในพ้ืนที่ชลประทานหรือใน
เขตพ้ืนที่ที่เหมาะสม Zoning รวมทั้งวางแผนการ
ผลิต เทคโนโลยีการตลาด ตลาดห่วงโซ่อุปทาน 
รวมทั้งงานวิจัยด้านการเกษตร และ รัฐบาลรอการ
อนุมัตินิคมอุตสาหกรรม(ต าบลโนนสูง) ซึ่งผ่านการ
วิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(EIA)แล้ว 
 
 
 
 



หน้า ๙๐ 
 

จุดแข็ง(S )ปัจจัยภายใน โอกาส(O)ปัจจัยภายนอก 
๓. จังหวัดอุดรธานีมีเขตพ้ืนที่ในการปลูกพืช
เศรษฐกิจหลัก อาทิ ข้าว ยางพารา อ้อยโรงงานและ
มันส าปะหลัง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๖ ของเนื้อที่ถือ
ครองทางการเกษตรทั้งหมดของจังหวัดอุดรธานี 
และเกษตรกรมีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ อยู่
ในเกณฑ์ชั้นดีล าดับที่ ๓ ของประเทศใน ปี ๒๕๕๘ 
ท าให้มีกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและมีอ านาจต่อรอง
ด้านต่างๆ เพิ่มข้ึน   

๓. สังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน ท าให้เกิดการรัก
สุขภาพและบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 
ส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มมาก
ขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาครบวงจร 
ตั้งแต่ผลิตจนกระทั่งแปรรูปเพ่ิมมูลค่า ผู้บริโภคบาง
กลุ่มมีความต้องการบริโภคปศุสัตว์เพ่ิมมากข้ึน ท าให้
ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น   

๔. มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอารยธรรม วัฒนธรรม 
ด้านการเกษตร และธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์บ้าน
เชียงซึ่ง UNESCO ประกาศให้เป็นมรดกโลก, ภูพระ
บาท, ทะเลบัวแดง  และรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว
ตามห้างสรรพสินค้า มีบริษัทให้บริการเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก 

     

๔. รัฐบาลกระดับสนามบินอุดร(อุดรฯ-กทม, อุดรฯ-
เชียงใหม่, อุดรฯ-ภูเก็ต, ฯลฯ) . ให้เป็นสนามบิน
นานาชาติมี เที่ ยวบินทั้ ง ในประเทศ เฉลี่ ย  ๔๖ 
เที่ยวบินต่อวัน สามารถก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมได้ 
(ผลการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม: 
EIA ในการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมผ่านการรับรอง
เป็นที่เรียบร้อย) 
 

๕. มีสถานที่ส าคัญทางศาสนาและมีปูชะนียาจารย์ที่
เป็นศูนย์รวมศรัทธาและค่านิยมในการนับถือศาสนา
และการปฏิบัติศาสนกิจ จังหวัดมีนโยบายพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภาพรวมจังหวัดอุดรธานี
ผู้สูงอายุ ต าบลสุขภาพดี (สสจ.) มีศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุที่ เข้มแข็ง มี
ชุมชนผู้สูงอายุที่เข้มแข็งทุกต าบล มีหมู่บ้านต้นแบบ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๒๐ อ าเภอ  รวมทั้ง
มีการท าความร่วมมือการท างานMOU แผนพัฒนา
ฝีมืออาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้ามาเที่ยว
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากข้ึนเนื่องจากการ
คมนาคมขนส่งค่อนข้างสะดวก 



หน้า ๙๑ 
 

จุดแข็ง(S )ปัจจัยภายใน โอกาส(O)ปัจจัยภายนอก 
๖. มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่โปแตส ก๊าซ
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่น ามาใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตและน ามาใช้เป็นพลังงาน
ทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งยังมีเครือข่ายความร่วมมือองค์กรชุมชน
ต้นแบบด้านป่าไม้ เช่น คณะกรรมการป่าชุมชนบ้าน
ห้วยไร่บูรพา (ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่น
ระดับประเทศ) คณะกรรมการเครือข่ายป้องกันไฟป่า
ต าบลขอนยูง (ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว) องค์กร
ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ (เทศบาลต าบล
หนองส าโรงน า Agenda ๒๑ มาด าเนินการ) 

      

๖. มีข้อตกลง อนุสัญญาระหว่างประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้รัฐบาล
ต้องปฏิบัติตาม เช่น Agenda ๒๑ สนธิสัญญาปารีส 
ข้อตกลงอาเซียนในการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ปฏิญญาฮานอย ฯลฯ 

๗. ประสิทธิภาพของภาครัฐ การเข้าถึงบริการของ
ภาครัฐของประชาชนอยู่ในระดับสูงกว่าหรือ ระดับ
ค่ากลางของประเทศ  

 

กลยุทธ์เชิงรุก(SO) : 
๑.  ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 
๒.  ขับเคลื่อนและขยายการด าเนินงานยุทธศาสตร์อุดรธานี เมืองผู้สูงอายุคุณภาพดี 
๓.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
๔.  พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม 
๕.  ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลาง  เล็ก และขนาดย่อม  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
๖.  ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
๗.  พัฒนาการผลิต การแปรรูป และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๙๒ 
 

จุดแข็ง(S) ปัจจัยภายใน อุปสรรค(T) ปัจจัยภายนอก 
๑. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
เส้นทางยุทธศาสตร์ CLMV โดยมีเส้นทางคมนาคมเชื่อม 
ต่อกับจังหวัดหนองคาย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-สปป.
ลาว นครหลวงเวียงจันทน์(ห่างจาก สปป.ลาว ประมาณ 
๖๐ กิโลเมตร) ประชาชน สปป.ลาว เข้ามาซื้อสินค้าและ
รักษาพยาบาลเป็นจ านวนมาก และสามารถเชื่อมโยงไป
ถึงประเทศเวียดนาม จังหวัดอุดรธานียังมีเที่ยวบินขึ้น-
ลง ทั้งในประเทศ  ไม่น้อยกว่า ๔๖ เที่ยวบิน ซึ่งมาก
ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งยังมีจ านวน
โรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก ห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่ ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีขึ้นอยู่กับ
การค้า ซื้อมาขายไป อุตสาหกรรมการบริการและ
อุตสาหกรรมการผลิต ตามล าดับ 

๑. AEC ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายผลผลิตจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่า ท าให้สินค้า
เกษตรดังกล่าวมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของไทยมาก
ขึ้น เกิดการแข่งขันด้านตลาดสินค้าเกษตรส่งผลให้
ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
      
     

๒. มีผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)หลากหลาย,มีงานผลิต
ด้วยมือ(Handmade) มี Cluster ผ้าเป็นอันดับ ๑ 
ของประเทศ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนใน
ระดับเมืองและท้องถิ่น มีห้างสรรพสินค้า(Modern 
Trade) ขนาดใหญ่เป็นจ านวนมากทั้ง ๔ มุมเมือง 
บาง Brand มีมากกว่า ๑ แห่ง เช่น Global House, 
Makro, Lotus, บุญถาวร, VT แหนมเนือง, BigC, 
Donut, Home hub, ไทยวัสดุ,ฯลฯ โรงพยาบาล
เอกชนที่มีมาตรฐานระดับสากล,มีโรงแรมขนาดใหญ่
หลายแห่ง 

๒. ภาวะโลกร้อน อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ภัยแล้ง ส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยวและ
การเกษตร เช่น ภัยแล้ง โรคระบาดในพืช (รา โรคใบ
แห้งของข้าว) โรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติและสัตว์
เลี้ยง เช่น โรคปากเท้าเปื่อย และในคน (ไข้หวัดใหญ่ 
มือเท้าปาก) มีความรุนแรงและความสามารถต่อต้าน
ยาได้มากข้ึน 
 

๓. จังหวัดอุดรธานีมีเขตพ้ืนที่ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ
หลัก อาทิ ข้าว ยางพารา อ้อยโรงงานและมัน
ส าปะหลัง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๖ ของเนื้อที่ถือครอง
ทางการเกษตรทั้งหมดของจังหวัดอุดรธานี และ
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ อยู่ใน
เกณฑ์ชั้นดีล าดับที่ ๓ ของประเทศใน ปี ๒๕๕๘ ท า
ให้มีกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและมีอ านาจต่อรองด้าน
ต่างๆ เพิ่มขึ้น   
 
 
 
 
 
 

๓. สภาวะเศรษฐกิจในประเทศหดตัวประชาชนขาด
ก าลังซื้อ ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน
(แนวโน้มตกต่ า) เกษตรกรขาดอ านาจต่อรอง 
ประเทศเพ่ือนบ้าน(AEC) ต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่ามา
แย่งส่วนแบ่งทางการตลาด 



หน้า ๙๓ 
 

จุดแข็ง(S) ปัจจัยภายใน อุปสรรค(T) ปัจจัยภายนอก 
๔. มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอารยธรรม วัฒนธรรม ด้าน
การเกษตร และธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง
ซ่ึง UNESCO ประกาศให้เป็นมรดกโลก, ภูพระบาท, 
ทะเลบัวแดง  และรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวตาม
ห้างสรรพสินค้า มีบริษัทให้บริการเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก 

     

๔. ประเทศเพ่ือนบ้านมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และสนับสนุนนักลงทุนมากขึ้นด้วยศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวของประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งมีธรรมชาติที่
สมบูรณ์มากกว่าและมีอารยธรรม วัฒนธรรม 
ประเพณี ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวจึงท าให้แย่งส่วนแบ่งการตลาดด้านการ
ท่องเที่ยวของไทยประกอบกับการท่องเที่ยวของไทย
มีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม ความ
ปลอดภัย ฯลฯ 

๕. มีสถานที่ส าคัญทางศาสนาและมีปูชะนียาจารย์ที่
เป็นศูนย์รวมศรัทธาและค่านิยมในการนับถือศาสนา
และการปฏิบัติศาสนกิจ  จังหวัดมีนโยบายพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภาพรวมจังหวัดอุดรธานี
ผู้สูงอายุ ต าบลสุขภาพดี (สสจ.) มีศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุที่ เข้มแข็ง มี
ชุมชนผู้สูงอายุที่เข้มแข็งทุกต าบล มีหมู่บ้านต้นแบบ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๒๐ อ าเภอ  รวมทั้งมี
การท าความร่วมมือการท างานMOU แผนพัฒนาฝีมือ
อาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง   

๕. การกระจายอ านาจด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่นยัง
ไม่ชัดเจนและเบ็ดเสร็จ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้าน
กฎหมายและการควบคุมก ากับดูแลโดยหน่วยงาน
ส่วนกลาง 

 

๖. มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่โปแตส ก๊าซ
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่น ามาใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตและน ามาใช้เป็นพลังงาน
ทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งยังมีเครือข่ายความร่วมมือองค์กรชุมชนต้นแบบ
ด้านป่าไม้ เช่น คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยไร่
บูรพา (ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับประเทศ) 
คณะกรรมการเครือข่ายป้องกันไฟป่าต าบลขอนยูง 
(ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว) องค์กรชุมชนต้นแบบด้าน
การจัดการขยะ (เทศบาลต าบลหนองส าโรงน า 
Agenda ๒๑ มาด าเนินการ)      
 
 
 
 
 
 
 

 ๖. มีการล าเลียงยาเสพติดผ่านชายแดนเข้ามาใน
พ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีมากขึ้น  มีแรงงานต่างด้าว
ลักลอบเข้ามาท างานโดยผิดกฎหมาย  ลักลอบเข้ามา
ค้าประเวณีและค้ามนุษย์ ก่ออาชญากรรม  โรคติดต่อ  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 



หน้า ๙๔ 
 

จุดแข็ง(S) ปัจจัยภายใน อุปสรรค(T) ปัจจัยภายนอก 
๗. ประสิทธิภาพของภาครัฐ การเข้าถึงบริการของ

ภาครัฐของประชาชนอยู่ในระดับสูงกว่าหรือ ระดับค่า
กลางของประเทศ  

 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน(ST) : 
๑. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
๒. รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๓. พัฒนาแผนการตลาดด้านการลงทุนเพื่อให้แข่งขันได้ 
๔. เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรให้กับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร 

 
 

จุดอ่อน(W) ปัจจัยภายใน โอกาส(O) ปัจจัยภายนอก 
๑. จังหวัดอุดรธานียังไม่มีการจัดท าผังเมืองที่มองไป
ข้างหน้า ๑๐-๒๐ ปี ท าให้การเติบโตของเมืองเป็นไป
อย่างไม่มีทิศทางและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและการบริการขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
การผลิตและการบริการ  รวมทั้งทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน  

๑. ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมเป็นจุด
เชื่อมโยงGMS มีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิร
วดี, เจ้าพระยา,แม่โขง, ACMECS  อีกท้ังรัฐบาลมี
นโยบายโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับรถไฟ
ความเร็วสูงจากประเทศจีนผ่านเวียงจันทน์, 
หนองคายมายังจังหวัดอุดรธานีและมีโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่เพ่ือสนับสนุนการค้าการลงทุน 
การกระจายสินค้าจากจังหวัดอุดรธานีสู่จังหวัดอ่ืนๆ 
รวมทั้งกรุงเทพฯและภูมิภาคอาเซียน  การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนจะท าให้เกิดโอกาสในด้านตลาด
สินค้าและบริการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และนโยบายรัฐบาลส่งเสริม
เกษตรปลอดภัย, อาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๒. ระบบขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดอุดรธานีและ
เข้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวยังไม่สะดวก ขาดป้ายชี้บ่งน า
ทางสู่แหล่งท่องเที่ยว ระบบสารสนเทศ ข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยวยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
รวมทั้งยังขาดสัญลักษณ์ที่เป็น“Landmark” 
บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเที่ยว
ขาดทักษะด้านการผลิตและการบริการ  

๒. นโยบายของรัฐให้ความส าคัญ การสื่อสารและการ
ท างานในระบบ Digital, Thailand ๔.๐ พลังงาน
ทางเลือก สุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การลดต้นทุน 
การผลิตทางการเกษตรและแปรรูปผลผลิตด้าน
การเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค  การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตรในพื้นที่ชลประทานหรือในเขตพ้ืนที่ที่
เหมาะสม Zoning รวมทั้งวางแผนการผลิต 
เทคโนโลยีการตลาด ตลาดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้ง
งานวิจัยด้านการเกษตร และ รัฐบาลรอการอนุมัติ
นิคมอุตสาหกรรม(ต าบลโนนสูง) ซึ่งผ่านการวิเคราะห์
และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA)แล้ว 



หน้า ๙๕ 
 

จุดอ่อน(W) ปัจจัยภายใน โอกาส(O) ปัจจัยภายนอก 
๓. เกษตรกรขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตต่ าเกษตรกรขาดองค์ความรู้ 
ขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขาดการแปรรูปเพื่อ
เพ่ิมมูลค่า ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายในการจ าหน่าย 
และขาดคุณสมบัติเข้าถึงแหล่งเงินทุน/เงินกู้ 
ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรค่อนข้างต่ ากว่า
มาตรฐาน การเพาะปลูกและการแปรรูปผลผลิตด้าน
การเกษตรลดลง ขาดระบบสารสนเทศด้าน
การเกษตรและฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการ
เชื่อมโยงข้อมูล 

๓. สังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน ท าให้เกิดการรัก
สุขภาพและบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 
ส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มมาก
ขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาครบวงจร 
ตั้งแต่ผลิตจนกระทั่งแปรรูปเพ่ิมมูลค่า ผู้บริโภคบาง
กลุ่มมีความต้องการบริโภคปศุสัตว์เพ่ิมมากข้ึน ท าให้
ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น   

๔. ปัญหาด้านสังคมและสุขภาพของประชาชนชาว
จังหวัดอุดรธานีมีแนวโน้มมากยิ่งข้ึน เกี่ยวกับการหย่า
ร้าง ความเสี่ยงทางเพศของเด็ก โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เด็กมี
สุขภาพอ้วนเตี้ย เด็กขาดจิตส านึก และความ
รับผิดชอบในวัยเรียน มีคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
มากยิ่งขึ้น  และด้านสุขภาพแนวโน้มมีผู้ป่วยที่เป็น
โรค ที่ไม่ใช่โรคติดต่อ(NCD)มากยิ่งขึ้น  โรงมะเร็ง 
ตลอดจนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาเกี่ยวกับเด็กจบการศึกษาแล้วไม่เรียนต่อ
รวมทั้งจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน 

๔. รัฐบาลกระดับสนามบินอุดร(อุดรฯ-กทม, อุดรฯ-
เชียงใหม่, อุดรฯ-ภูเก็ต, ฯลฯ) . ให้เป็นสนามบิน
นานาชาติมีเท่ียวบินทั้งในประเทศเฉลี่ย ๔๖ เที่ยวบิน
ต่อวัน สามารถก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมได้ (ผลการ
วิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม: EIA ใน
การก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมผ่านการรับรองเป็นที่
เรียบร้อย) 
 

๕. ขาดน้ าในบางฤดูกาลส าหรับอุปโภคบริโภค
การเกษตรและน้ าเพ่ืออุตสาหกรรม ปัญหาดินเค็ม
และดินทรายมีการกระจายตัวมากยิ่งขึ้น ปัญหา
มลพิษทางน้ าที่เกิดจากการใช้น้ าในชุมชน ปัญหาขยะ
มีจ านวนมากยิ่งขึ้น ป่าไม้ถูกบุกรุก และการบูรณา
การของหน่วยงานขาดความเป็นเอกภาพ 
 
 
 

๕.นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้ามาเที่ยวใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นเนื่องจากการ
คมนาคมขนส่งค่อนข้างสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๙๖ 
 

จุดอ่อน(W) ปัจจัยภายใน โอกาส(O) ปัจจัยภายนอก 
 ๖. มีข้อตกลง อนุสัญญาระหว่างประเทศด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้รัฐบาลต้อง
ปฏิบัติตาม เช่น Agenda ๒๑ สนธิสัญญาปารีส 
ข้อตกลงอาเซียนในการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ปฏิญญาฮานอย ฯลฯ 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข(WO): 
๑. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
๒.  พัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคมคนอุดรธานี 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 
๔. พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์  ผลิตภัณฑ์  และบริการที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยว  
๕. พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว  สินค้า  และบริการในทุกรูปแบบการท่องเที่ยวและ คงไว้ซึ่งอัต

ลักษณ์วิถีไทย 
๖. ปกป้อง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
๗. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษแบบมีส่วนร่วม 
๘. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการค้า การ

ลงทุน และการบริการ  
๙. ขยายผลการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร 

 
จุดอ่อน(W)ปัจจัยภายใน อุปสรรค(T)ปัจจัยภายนอก 

๑. จังหวัดอุดรธานียังไม่มีการจัดท าผังเมืองที่มองไป
ข้างหน้า ๑๐-๒๐ ปี ท าให้การเติบโตของเมืองเป็นไป
อย่างไม่มีทิศทางและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและการบริการขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
การผลิตและการบริการ  รวมทั้งทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน  

๑. AEC ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายผลผลิตจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่า ท าให้สินค้า
เกษตรดังกล่าวมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของไทยมาก
ขึ้น เกิดการแข่งขันด้านตลาดสินค้าเกษตรส่งผลให้
ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
    

๒. ระบบขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดอุดรธานีและ
เข้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวยังไม่สะดวก ขาดป้ายชี้บ่งน า
ทางสู่แหล่งท่องเที่ยว ระบบสารสนเทศ ข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยวยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
รวมทั้งยังขาดสัญลักษณ์ที่เป็น“Landmark” 
บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเที่ยว
ขาดทักษะด้านการผลิตและการบริการ  

   ๒. ภาวะโลกร้อน อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ภัย
แล้ง ส่ งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ การ
ท่องเที่ยวและการเกษตร เช่น ภัยแล้ง โรคระบาดใน
พืช (รา โรคใบแห้งของข้าว) โรคอุบัติใหม่ในสัตว์
ธรรมชาติและสัตว์เลี้ยง เช่น โรคปากเท้าเปื่อย และ
ในคน (ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก) มีความรุนแรงและ
ความสามารถต่อต้านยาได้มากข้ึน 

๓. เกษตรกรขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตต่ าเกษตรกรขาดองค์ความรู้ 
ขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขาดการแปรรูปเพื่อ

๓. สภาวะเศรษฐกิจในประเทศหดตัวประชาชนขาด
ก าลังซื้อ ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน
(แนวโน้มตกต่ า) เกษตรกรขาดอ านาจต่อรอง 



หน้า ๙๗ 
 

เพ่ิมมูลค่า ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายในการจ าหน่าย 
และขาดคุณสมบัติเข้าถึงแหล่งเงินทุน/เงินกู้ 
ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรค่อนข้างต่ ากว่า
มาตรฐาน การเพาะปลูกและการแปรรูปผลผลิตด้าน
การเกษตรลดลง ขาดระบบสารสนเทศด้าน
การเกษตรและฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการ
เชื่อมโยงข้อมูล 

ประเทศเพ่ือนบ้าน(AEC) ต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่ามา
แย่งส่วนแบ่งทางการตลาด 

จุดอ่อน(W)ปัจจัยภายใน อุปสรรค(T)ปัจจัยภายนอก 
๔. ปัญหาด้านสังคมและสุขภาพของประชาชนชาว
จังหวัดอุดรธานีมีแนวโน้มมากยิ่งข้ึน เกี่ยวกับการหย่า
ร้าง ความเสี่ยงทางเพศของเด็ก โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เด็กมี
สุขภาพอ้วนเตี้ย เด็กขาดจิตส านึก และความ
รับผิดชอบในวัยเรียน มีคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
มากยิ่งขึ้น  และด้านสุขภาพแนวโน้มมีผู้ป่วยที่เป็น
โรค ที่ไม่ใช่โรคติดต่อ(NCD)มากยิ่งขึ้น  โรงมะเร็ง 
ตลอดจนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาเกี่ยวกับเด็กจบการศึกษาแล้วไม่เรียนต่อ
รวมทั้งจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน 

๔. ประเทศเพ่ือนบ้านมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และสนับสนุนนักลงทุนมากขึ้นด้วยศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวของประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งมีธรรมชาติที่
สมบูรณ์มากกว่าและมีอารยธรรม วัฒนธรรม 
ประเพณี ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวจึงท าให้แย่งส่วนแบ่งการตลาดด้านการ
ท่องเที่ยวของไทยประกอบกับการท่องเที่ยวของไทย
มีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม ความ
ปลอดภัย ฯลฯ 

๕. ขาดน้ าในบางฤดูกาลส าหรับอุปโภคบริโภค
การเกษตรและน้ าเพ่ืออุตสาหกรรม ปัญหาดินเค็ม
และดินทรายมีการกระจายตัวมากยิ่งขึ้น ปัญหา
มลพิษทางน้ าที่เกิดจากการใช้น้ าในชุมชน ปัญหาขยะ
มีจ านวนมากยิ่งขึ้น ป่าไม้ถูกบุกรุก และการบูรณา
การของหน่วยงานขาดความเป็นเอกภาพ 

๕. การกระจายอ านาจด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่นยัง
ไม่ชัดเจนและเบ็ดเสร็จ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้าน
กฎหมายและการควบคุมก ากับดูแลโดยหน่วยงาน
ส่วนกลาง 

 
  ๖. มีการล าเลียงยาเสพติดผ่านชายแดนเข้ามาใน

พ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีมากขึ้น  มีแรงงานต่างด้าว
ลักลอบเข้ามาท างานโดยผิดกฎหมาย  ลักลอบเข้ามา
ค้าประเวณีและค้ามนุษย์ ก่ออาชญากรรม  โรคติดต่อ  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กลยุทธ์เชิงรับ(WT) :  
๑.  ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสจากการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและ

รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
๒.  สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือให้แข่งขันได้  

 
 



 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม 
และการจัดล าดับความส าคัญ 

ของประเด็นยุทธศาสตร ์
 



ส่วนที่ ๓ 
สรุปข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด 

 
วิสัยทัศน์ 

 
“เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงภายในปี ๒๕๘๐” 

 
พันธกิจ 

 
๑. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
๒. ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมสู่เมืองแห่งความสะอาด 
๓. พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

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 

 
เป้าประสงค์รวม 
 

เพ่ือสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP จังหวัด เฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลังต่อปี 

 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ๕  
การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๐๘ 
 

 
ล าดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
                             ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและเป็นสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
๑. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและก้าลังแรงงาน เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
๒. พัฒนาแผนการตลาดด้านการลงทุนเพ่ือให้แข่งขันได้ 
๓. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ้านวยความสะดวกและพัฒนา

ด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการค้า การลงทุน และการบริการ  
๔. สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือให้แข่งขันได้ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ GPP จังหวัด 
เฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลังต่อปี 
 

 
ล าดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า 
                              เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้พ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
๑. ขยายผลการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
๓. พัฒนาการผลิต การแปรรูป และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 
    เกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ   
    ภาคอุตสาหกรรม 
๔. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
๕. เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรให้กับภาค 
    เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตร ร้อย
ละ ๓  ต่อค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP) สาขาเกษตรย้อนหลัง  
๕ ปี 
 

 
ล าดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม                                

                 มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนให้มีความเข้มแข็ง                                    

                      มีความรู้ มีการศึกษามีสุขภาพที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 
 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
๑. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุคุณภาพดี 
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานี 
    ทุกกลุ่มวัย 
๓. พัฒนากลไกการด้าเนินงานลดความเหลื่อมล้้าด้านสังคม 
    คนอุดรธานี 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 

๑. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด                           
    (ไม่น้อยกว่า ๘๐ ปี) 
๒. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี  
    (ไม่น้อยกว่า ๗๒ ปี)  
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษา   
    ภาคบังคับ ได้รับการศึกษาต่อ             



หน้า ๑๐๙ 
 

 
 

    ในระดับท่ีสูงขึ้น (จบการศึกษาภาค  
    บังคับ: จบ ม.๓ เรียนต่อใน 
    ระดับท่ีสูงขึ้น: สายสามัญ (ม.๔)   
    และสายอาชีพ (ปวช) 
๔. จ้านวนผู้ผ่านการอบรมเครือข่าย     
    การแนะแนวอาชีพสามารถน้า  
    ความรู้ไปถ่ายทอดได้ไม่ต่้ากว่า 
    ร้อยละ ๘๐  

 
ล าดับที่ ๔ ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริม     

                ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพ่ือให้จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และเติบโตอย่าง  

                      มีดุลยภาพตอบสนองการท่องเที่ยวทุกรูปแบบอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือ 
    การท่องเที่ยวโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
๒. พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ผลิตภัณฑ์  และบริการ 
     ด้านการท่องเที่ยวมุ่งสู่ MICE City 
๓. พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว  สินค้า  และบริการโดยคงไว้ 
    ซึ่งอัตลักษณ์วิถีไทย 
๔. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสจากการท่องเที่ยว 
    ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่หลากหลาย 
 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นจากรายได้การ
ท่องเที่ยวต่อปี 
 

  
 
ล าดับที่ ๕ ยุทธศาสตร์ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
                                    ให้กับประชาชน   

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
๑. ปกป้อง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน  
๒. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษแบบมีส่วนร่วม 
๓. พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม 
 

๑. ร้อยละของพ้ืนที่ป่าที่เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
    ต่อปี 
๒. จ้านวนบ่อขยะท่ีถูกต้องตาม 
    หลักวิชาการเพ่ิมข้ึน ๑๕ แห่งต่อปี 
 

 
 
 



หน้า ๑๑๐ 
 

ล าดับที่ ๖ ยุทธศาสตร์ :  การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพ่ือให้ประเทศชาติมีความมั่นคง และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต                            

                                และทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

๑. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
๒. รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๓. ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความ                     
    เป็นเลิศ 

 

ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาญา ๔ 
กลุ่ม 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
แบบ จ.๑  

(รายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร์) 
 



ส่วนที่ ๔ 
แบบ จ.๑ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 

  แบบ จ.๑ 
 

การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงภายในปี ๒๕๘๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค์

เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

(๒) (๓) (๔) (๕)       (๖) (๗) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  
การพัฒนา
ศักยภาพการคา้
การลงทุนเพื่อ            
เพิ่มขีด
ความสามารถ             
ในการแข่งขัน             
ด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและ              
เป็นสากล 

  เพื่อเพ่ิม
มูลค่า
การค้าการ
ลงทุน 
  
  
  

 ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ 
(GPP) 
จังหวัด 
เฉลี่ย ๕ปี
ย้อนหลัง 
ต่อป ี
  
  
  

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑.๑ ส่งเสริม
อุตสาหกรรม            
และก าลังแรงงาน
เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ  
 ๑.๒ พัฒนาแผน 
การตลาดด้าน            
การลงทุนเพื่อ             
ให้แข่งขันได้ 
 ๑.๓ ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน  
สิ่งอ านวยความ
สะดวกและพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี         
เพื่อรองรับการค้า 
การลงทุน และ            
การบริการ  
 ๑.๔ สร้างมลูค่าเพิ่ม
ผลิตภณัฑ์และบริการ
เพื่อให้แข่งขันได้ 

 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๑๕ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๑๖ 
 

 
 
 
 

แบบ จ.๑ 
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน์ :  เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงภายในปี ๒๕๘๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค์

เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

(๒) (๓) (๔) (๕)       (๖) (๗) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : 
การส่งเสริมการ
พัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม  
ยกระดับมาตรฐาน
การผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย ์

 เพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิต
เกษตรกร 
ให้พ่ึงพา
ตนเองได้
อย่างมั่นคง
และยั่งยืน 
  
  
  
  

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ผลิตภณัฑ์
มวลรวม
จังหวัด 
(GPP) สาขา
เกษตร ร้อย
ละ ๓ ต่อ
ค่าเฉลี่ย
ผลิตภณัฑ์
มวลรวม
จังหวัด 
(GPP) สาขา
เกษตร
ย้อนหลัง           
๕ ปี 
  
  
  
  

๓ 
  
  
  
  

๓ 
  
  
  
  

๓ 
  
  
  
  

๓ 
  
  
  
  

๓ 
  
  
  
  

 ๒.๑ ขยายผล            
การท าการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๒ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการเกษตร 
๒.๓ พัฒนาการผลิต 
การแปรรปู และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ            
การผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาดและ
ภาคอุตสาหกรรม 
๒.๔ ส่งเสริมการ
รวมกลุม่เกษตรสู่
ความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
๒.๕ เพิ่มช่องทาง
การตลาดสินค้า
เกษตรให้กับภาค
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

 
 
 
 



หน้า ๑๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ จ.๑ 
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน์ : .เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงภายในปี ๒๕๘๐ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์
เชิง

ยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัดประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

(๒) (๓) (๔) (๕)       (๖) (๗) 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๓ : การ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้สังคม               
มีความพร้อม
รับการ
เปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ 
สังคม และ
วัฒนธรรม 

เพื่อยก ระดับ
คุณภาพชีวิต
ให้แก่
ประชาชน            
ให้มีความ
เข้มแข็ง             
มีความรู ้         
มีการ ศึกษา 
มีสุขภาพท่ีดี 
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
  
  

  

 - อายุคาดเฉลี่ยเมื่อ
แรกเกิด (ไม่น้อย
กว่า ๘๐ ปี)   

๘๐                    ๘๐                    ๘๐                    ๘๐                    ๘๐                    ๓.๑ ส่งเสริม
การเตรียม
ความพร้อมสู่
สังคมผูสู้งอายุ
คุณภาพด ี
๓.๒ พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต
คนอุดรธานีทุก
กลุ่มวัย 
๓.๓ พัฒนา
กลไกการ
ด าเนินงานลด
ความเหลื่อมล้ า
ด้านสังคมคน
อุดรธาน ี
๓.๔ พัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการดา้น
สังคมคณุภาพ
ชีวิต 
 

-อายุคาดเฉลี่ยของ
การมีสุขภาพดี             
(ไม่น้อยกว่า ๗๒ ปี) 

๗๒ ๗๒ ๗๒ ๗๒ ๗๒ 

-ร้อยละของผูเ้รียน
ที่จบการศึกษาภาค
บังคับ ได้รับ
การศึกษาต่อใน 
ระดับทีสู่งขึ้น (จบ
การศึกษาภาค 
บังคับ: จบ ม.๓ 
เรียนต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น: สายสามัญ 
(ม.๔) และสาย
อาชีพ (ปวช) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

-จ านวนผู้ที่ผ่านการ
อบรมเครือข่ายการ
แนะแนวอาชีพ
สามารถน าความรู้
ไปถ่ายทอดได ้ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ  
๘๐ 

๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ ๘๖ 

 
 



หน้า ๑๑๙ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๒๐ 
 

 
 

  แบบ จ.๑ 
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงภายในปี ๒๕๘๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค์

เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

(๒) (๓) (๔) (๕)       (๖) (๗) 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ : 
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ การบริการ 
และการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

 เพื่อให้
จังหวัด
อุดรธานี
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ี
มีศักยภาพ 
และเติบโต
อย่างมีมี
ดุลยภาพ
ตอบ สนอง
การท่อง 
เที่ยวทุก
รูปแบบ 
อย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน     

  
  
  

 ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นจาก
รายได้การ
ท่องเที่ยว
ต่อป ี

  
  
  

๖ 
  
  
  

๖ 
  
  
  

๖ 
  
  
  

๖ 
  
  
  

๖ 
  
  
  

 ๔.๑ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยวโดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 
๔.๒ พัฒนาขีด
ความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย ์ 
ผลิตภณัฑ ์ และ
บริการดา้นการ
ท่องเที่ยวมุ่งสู่ MICE 
City 
๔.๓ พัฒนาคุณภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยว  
สินค้า  และบริการ 
โดยคงไว้ซึ่ง              
อัตลักษณ์วิถีไทย 
๔.๔ ส่งเสริม
การตลาดการและ
สร้างโอกาสจากการ
ท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวท่ี
หลากหลาย 



หน้า ๑๒๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๒๒ 
 

แบบ จ.๑ 

การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงภายในปี ๒๕๖๔ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
๒๕๖

๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖

๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖

๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖

๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑

-
๒๕๖๔ 

(๒) (๓) (๔) (๕)       (๖) (๗) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ           
สิ่ง แวดล้อมเพื่อ
การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

 เพื่อรักษาความ
สมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดี
ให้กับประชาชน   
  

  

 ร้อยละของ
พื้นที่ป่าที่
เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ต่อป ี

๒ ๒ ๒ ๒ ๒  ๕.๑ ปกป้อง 
อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
๕.๒ ส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษแบบมี
ส่วนร่วม 
 ๕.๓ พัฒนาระบบ
เครือข่ายดา้นการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติแบบมีส่วนร่วม 

จ านวนของ
บ่อขยะที่
ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
เพิ่มขึ้น ๑๕ 
แห่งต่อป ี

๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๒๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๒๔ 
 

 
 
 
 

  แบบ จ.๑ 
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน์ :  เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงภายในปี ๒๕๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค์

เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

(๒) (๓) (๔) (๕)       (๖) (๗) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 เพื่อให้
ประเทศชาติ
มีความ
มั่นคง และ
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 ร้อยละที่
ลดลงของ
คดีอาญา 
๔ กลุ่ม  
  
  

๕ 
  
  

๕ 
  
  

๕ 
  
  

๕ 
  
  

๕ 
  
  

 ๖.๑ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและจัดระเบยีบ
สังคม 
 ๖.๒ รักษาความ
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
๖.๓ ยกระดบั
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐสู่ความเป็น
เลิศ 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
 



ภาคผนวก ก 
 

รายการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑   

จังหวัดอุดรธานี 

การด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
๑) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัดดวยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้ 
 มอบใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอ่ืนใดท าการศึกษา

ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 
 มอบใหฝายเลขานุการ ก.บ.จ. ด าเนินการหรือรวมกับหนวยงานอื่น ท าการศึกษาส ารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 
 แตงตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.บ.จ. ขึ้นคณะหนึ่ง ท าหนาที่ ประสานงานเพ่ือใหได ขอมูล 

ความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 
 ด าเนินการอ่ืนตามที่ ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยด าเนินการ............................................ 

  

๒) จัดประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยูในจังหวัดไมวาจะเปน 
ราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด
ในจังหวัด รวมทั้ง ผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือรับฟง  ความคิดเห็น เกี่ยวกับ
แผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  
และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหง พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 

 

๓) การประชุมของ ก.บ.จ. เพื่อจัดท าและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ และ
วิธีการที่ ก.น.จ. ก าหนด 

  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดงักล่าวข้างต้นเปน็ความจริงทุกประการ ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาพร้อมนี้ด้วย 
 
 
 

 (ลงชื่อ) 



ภาคผนวก ข 
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด
อุดรธานี ๔ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) 

แผนพัฒนาจังหวัด
อุดรธานี ๔ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน 

วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ศูนย์กลางอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้้าโขง” 

“เป็นศูนย์กลางการค้าการ
ลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้้า
โขงภายในปี ๒๕๘๐” 

๑.จังหวัดอุดรธานีมีลักษณะ
ทางกายภาพตั้งอยู่ตรงกลาง
กับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
น้้าโขง  
๒.ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัด (GPP) ด้านการค้า
การลงทุนของจังหวัดมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึนมาเป็นอันดับ ๑ 
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน 
๑ และสามารถเชื่อมโยง
การค้าการลงทุนกับกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง    

เป้าประสงค์รวม เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาทั้งด้านการเกษตร 
การค้าการลงทุน  การ
ท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ
การดูแลรักษา สังคมมี
ความเข้มแข็ง มั่นคงและ
ปลอดภัย 

เพ่ือสร้างการเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑.ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัด(GPP) ด้าน
เศรษฐกิจของจังหวัดมีมูลค่า 
เพ่ิมข้ึนมาเป็นอันดับ ๑ ของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๒.สอดคล้องตามนโยบายของ
รัฐบาลและแนวทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับ ๑๒ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑( การส่งเสริมการพัฒนา
เกษตรอุตสาหกรรม และ
ยกระดับมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย 

๑( การพัฒนาศักยภาพ
การค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเป็นสากล 

เพ่ือเพ่ิมขีดความ สามารถใน
การแข่ง ขันโดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการผลิตและเป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 
 
 
 
 



หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด
อุดรธานี ๔ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) 

แผนพัฒนาจังหวัด
อุดรธานี ๔ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๒( การพัฒนาศักยภาพ
การค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

๒( การส่งเสริมการพัฒนา
เกษตรอุตสาหกรรม
ยกระดับมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ 

เพ่ือยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยไปสู่เกษตร

อินทรีย์ 

 ๓( การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้สังคม มีความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 

๓( การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้สังคม มีความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 

 
คงเดิม 

 
๔( การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การ
บริการ และการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

๔( การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ การบริการ และ
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

 
คงเดิม 

 ๕( การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๕( การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
คงเดิม 

 ๖( การเสริมสร้างความ
มั่นคง ความปลอดภยัในชวีิต
ทรัพย์สินของประชาชนและ
สาธารณสมบัต ิ

๖( การเสริมสร้างความ
มั่นคง ความปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 
คงเดิม 

 

 
 



ภาคผนวก ข 
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด
อุดรธานี ๔ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) 

แผนพัฒนาจังหวัด
อุดรธานี ๔ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน 

วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ศูนย์กลางอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้้าโขง” 

“เป็นศูนย์กลางการค้าการ
ลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้้า
โขงภายในปี ๒๕๘๐” 

๑.จังหวัดอุดรธานีมีลักษณะ
ทางกายภาพตั้งอยู่ตรงกลาง
กับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
น้้าโขง  
๒.ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัด (GPP) ด้านการค้า
การลงทุนของจังหวัดมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึนมาเป็นอันดับ ๑ 
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน 
๑ และสามารถเชื่อมโยง
การค้าการลงทุนกับกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง    

เป้าประสงค์รวม เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาทั้งด้านการเกษตร 
การค้าการลงทุน  การ
ท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ
การดูแลรักษา สังคมมี
ความเข้มแข็ง มั่นคงและ
ปลอดภัย 

เพ่ือสร้างการเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑.ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัด(GPP) ด้าน
เศรษฐกิจของจังหวัดมีมูลค่า 
เพ่ิมข้ึนมาเป็นอันดับ ๑ ของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๒.สอดคล้องตามนโยบายของ
รัฐบาลและแนวทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับ ๑๒ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑( การส่งเสริมการพัฒนา
เกษตรอุตสาหกรรม และ
ยกระดับมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย 

๑( การพัฒนาศักยภาพ
การค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเป็นสากล 

เพ่ือเพ่ิมขีดความ สามารถใน
การแข่ง ขันโดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการผลิตและเป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 
 
 
 
 



หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด
อุดรธานี ๔ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) 

แผนพัฒนาจังหวัด
อุดรธานี ๔ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๒( การพัฒนาศักยภาพ
การค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

๒( การส่งเสริมการพัฒนา
เกษตรอุตสาหกรรม
ยกระดับมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ 

เพ่ือยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยไปสู่เกษตร

อินทรีย์ 

 ๓( การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้สังคม มีความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 

๓( การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้สังคม มีความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 

 
คงเดิม 

 
๔( การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การ
บริการ และการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

๔( การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ การบริการ และ
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

 
คงเดิม 

 ๕( การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๕( การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
คงเดิม 

 ๖( การเสริมสร้างความ
มั่นคง ความปลอดภยัในชวีิต
ทรัพย์สินของประชาชนและ
สาธารณสมบัต ิ

๖( การเสริมสร้างความ
มั่นคง ความปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 
คงเดิม 

 

 
 



ภาคผนวก ค   
 

จุดเน้นทางยุทธศาสตร ์(Positioning) ของจงัหวัดอุดรธานี  
ตามแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 
 

 

 

 

จุดเน้นที่ ๑ 
 พัฒนาการค้า การบริการ 
 (ค้าปลีกค้าส่ง/อตสาหกรรม/

OTOP) 
 เส้นทางการค้าสู่สากล 
  (ระบบโครงสร้างพื้นฐาน) 

 
 

จุดเน้นที่ ๒  
 การเกษตรปลอดภัยและการ

แปรรูปสินค้าเกษตร                   
 

จุดเน้นที่ ๓  
 ยกระดับคุณภาพชีวิต  

(ลดครัวเรือนยากจน/เพิ่มแหล่ง
เรียนรู้)  

 

จุดเน้นที่ ๔  
 พัฒนาการท่องเท่ียว 
 (โครงสร้างพื้นฐานด้านการ

ท่องเที่ยว) 
 ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
  (มรดกโลก) 

 

 
จุดเน้นที่  ๕ 

 อนรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

จุดเน้นที่  ๖ 
 ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 



ค าอธิบายจุดเน้น (Positioning) ทางยุทธศาสตร์ของกลุ่ม 

(1) จังหวัด  :  ให้สรุปเนื้อหาส าคัญจากประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดทุกประเด็น มาใส่ในตาราง
เมทริกซ ์(Matrix) “จุดเน้นที่ ๑ ๒ และ ๓” เช่น เกษตร การค้า การท่องเที่ยว โดยอาจใช้เป็น
ข้อความส าคัญ (key word) เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ฯลฯ 

(2) จุดเน้น (Positioning) ทางยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัดที่สอดคล้องกับกลุ่มจังหวัด : ให้สรุป
เนื้อหาส าคัญจากประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด มาใส่ในตาราง 
เมทริกซ ์“จุดเน้นที่ ๑ ๒ และ ๓” ของแต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด (จังหวัด ก. ข. ค. และ ง.) ที่
จังหวัดเห็นว่าสอดคล้อง/สนับสนุนจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด  โดยระบุชนิดของ
ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต/ประเภท (ท่ีโดดเด่นและส าคัญเท่านั้น) ท้ายค าข้อความส าคัญนั้นด้วย เช่น เรื่อง
ท่องเที่ยว (เชิงนิเวศ)  
OTOP (ผ้าไหมมัดหมี่) เกษตรอินทรีย์ (ข้าว) เป็นต้น 

(3) จุดเน้นของจังหวัดที่โดดเด่นแตกต่างจากกลุ่มจังหวัด (ถ้ามี) : กรณีท่ีจังหวัดเห็นว่ามีจุดเน้นทาง
ยุทธศาสตร์ที่โดดเด่นแตกต่างจากกลุ่มจังหวัด ให้ระบุไว้ด้านล่างของตารางเมทริกซ์ 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  1.  จังหวัด/กลุ่มจังหวัด สามารถน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงบวกที่ต้องการผลกัดันให้มีผลผลิต/
ผลลัพธ์สูงขึ้น หรือข้อจ ากัดที่ยังมคีวามจ าเป็นต้องได้รบัการแกไ้ขปญัหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มาก าหนด
เป็นจุดเน้น (Positioning) ดังกล่าว 

1. จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด และจดุเน้นทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด ควรเป็นข้อความที่สั้นกระชับ 
ชัดเจนว่าจะด าเนินการในเรื่องใด 

 

 

 




