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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

    สืบเนื่องจากคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เห็นชอบ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  กรอบการจัดสรรงบประมาณ
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้จังหวัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-
2564 ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 แบบสรุปแผนงาน
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม แบบสรุปแผนงาน
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญ  แบบสรุปข้อเสนอ
แผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ที่จังหวัดต้องการชี้เป้าให้ให้กระทรวง/กรม ด าเนินการ
และสอดคล้องกับ  ทิศทางการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ส านักงาน ก.พ.ร.
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.น.จ.)  กระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ และส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561  

    จังหวัดอุดรธานีได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี                          
พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และจัดท าแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือพิจารณาการศึกษาและจัดท าข้อมูลสภาพปัญหาพ้ืนที่ เป้าหมายและศักยภาพการ
พัฒนาของจังหวัด การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา กลยุทธ์ ตามกรอบนโยบาย แนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เห็นชอบ ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคง รวมทั้งกลั่นกรอง ตรวจสอบ และบูรณา
การ แผนงาน/โครงการและงบประมาณของส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของแผนงาน/โครงการและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการ
พัฒนาเป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองความต้องการของคนในพ้ืนที่ ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี  พ.ศ. 
2561-2564 ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุดรธานี 
พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2560 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา
จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้  
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 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

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

มาตรฐานสถานประกอบการและแรงงานเพ่ือเพ่ิม ขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า การลงทุน      
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 2.พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญและยกระดับมาตรฐานการท าการเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ 

 3.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเสริมสร้างขีดความสามารถ   
ในการพัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเลื่อมล้ าโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 4.ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือ  
สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง     

 5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ า การจัดการ
ขยะ/น้ าเสียเพ่ือการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน  

 6. เสริมสร้างสังคมท่ีมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
 7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการท างานกัน

ทุกภาคส่วนตามค่านิยม  UDON TEAM  
  เป้าหมายรวม : เพ่ือสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุลควบคู่ไปกับการ
  พัฒนาด้านสังคม ความมั่นคงปลอดภัย และการบ ารุงรักษาทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใหน้่าอยู่ 

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

  แนวทางการพัฒนา 
    ล าดับที่ 1: การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอนุภูมิภาค                    

ลุ่มน้ าโขง 

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด : 1.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GMP 
       2.จ านวนธุรกิจที่ได้รับการยกระดับตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
       3.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านค้าปลีกค้าส่งและการลงทุนในพ้ืนที่ 
       4.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ 

แนวทางการพัฒนา :  1.ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
        2.ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย อุดรธานี 4.0 
        3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน 

        และการบริการ 
       4.สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือให้แข่งขันได้ 
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ล าดับที่ 2 : การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด : 1.ร้อยละของจ านวนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้มีการน้อมน าเอาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการวางแผนการผลิตและการพัฒนาภาคเกษตร(ร้อยละ 80) 
       2.จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชนจ์ากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดินและน้ า (15,750 ไร่) 
       3.จ านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภยั/เกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 10) 
       4.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5) 
       5.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าและรายได้ของเกษตรกร 
         (1) มูลค่าเกษตรเพ่ิมขึ้น 5 %   
         (2)รายได้ของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น 10 % 
แนวทางการพัฒนา :  1.ขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร 
        3.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
       4.ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 

ล าดับที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้มแข็งด้านร่างกายและจิตใจ มีขีดความสามรถด้านการแข่งขันและมี 
คุณภาพชีวิตที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เป้าหมายและตัวชี้วัด : 1.ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
       2.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
       3.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย 
       4.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของนักเรียนที่ได้รับการแนะแนวอาชีพ 
        5.ร้อยละของจ านวนแรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงาน 
        6.ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต 
       7.ร้อยละท่ีลดลงของครัวเรือนยากจน 
       8.ค่า Gini Index ลดลง 
       9.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม 
       10.ค่าคะแนนที่เพ่ิมขึ้นด้านคุณภาพการบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิตของจังหวัด 

แนวทางการพัฒนา :  1.ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 
      2.พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 

       3.ลดความเลื่อมล้ าด้านสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      4.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 
 
 
 



 
ง 

ล าดับที่ 4 : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้าน
ที่ตั้งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS MICE & Tourism City) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมปริมาณและมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานของการบริหาร  
จัดการอย่างเป็นเลิศร่วมกัน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด : 1.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ 
        2.จ านวนคลัสเตอร์ธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์        

          การท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
        3.จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว 
     4.ร้อยละของความพึงพอใจของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก และสถานที่จัดงาน 

แนวทางการพัฒนา :  1.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ 
      2.สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า และบริการ 
      3.พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว 

4.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการบริหารจดัการอุตสาหกรรม                             
ไมซ ์และการท่องเที่ยว 

ล าดับที่ 5  : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยังยืน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ ดีให้กับประชาชน   

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

5.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของเครือข่ายที่ได้รับการข้ึนทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมี 
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

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

     4.พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับที่ 6:  การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีความสงบเรียบร้อย และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด : 1.รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของแกนน าการเสริมสร้างการเรียนรู้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

      2.จ านวนผู้ค้าท่ีถูกจับกุมด าเนินคดี 
      3.จ านวนที่ลดลงของผู้เสพ/ผู้ติด 
      4.จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของสถานบันเทิง/หอพัก/สถานที่บริการที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
      5.ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาญา ๔ กลุ่ม 



 
จ 

6.ร้อยละที่ลดลงของจ านวนครั้งของสาธารณภัยและจ านวนผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัยและ 
อุบัติเหตุ 

แนวทางการพัฒนา :   1.ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นพระประมุข 

      2.ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
      3.รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
      4.ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

 
ค่านิยม : UDON TEAM 

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

   M : Morality : มีศีลธรรม 



 

  
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลเพ่ือการพัฒนา 

 
 
1.1 สภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัด 

1.1.1 สภาพทั่วไป 
 1.1.1.1 ด้านกายภาพ 
  1) ประวัติความเป็นมา 
            จังหวัดอุดรธานี ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2436 (ร.ศ.112) มีการจด

บันทึกไว๎ในชํวงรัชกาลที่ 5 แหํงกรุงรัตนโกสินทร๑ เนื่องจากพลตรีพระเจ๎า
บรมวงศ๑เธอกรมหลวงประจักษ๑ฯ ทรงย๎ายกองบัญชาการมณฑลลาวพวน
เมืองหนองคาย จากเหตุ “กรณีพิพาท ร.ศ. 112 ”มายังบ๎านเดื่อหมากแข๎ง 
ตําบลหมากแข๎ง จังหวัดอุดรธานี  พลตรีพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอกรมหลวง
ประจักษ๑ศิลปาคม ผู๎สําเร็จราชการแทนพระองค๑ในมณฑลลาวพวน ซึ่งใน
ขณะนั้นตั้งกองกําลังทหารอยูํ ณ เมืองหนองคาย ได๎รับสั่งให๎พระยอดเมืองขวาง เจ๎าเมืองคํามวน - คําเกิด 
ออกไปสอดสํองดูแลตรวจตราพ้ืนที่ ในพระราชอาณาเขต เพ่ือมิให๎ฝรั่งเศสรุกล้ําเข๎ามาในดินแดนของสยาม
ประเทศ เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสมีการลําอาณานิคมแถบอินโดจีน นําโดย ม.ปาวีทูตฝรั่งเศส ได๎ป๓กธง มา
เรื่อยๆ และล้ําเข๎ามาในพระราชอาณาเขตแผํนดินสยามประเทศ เนื่องด๎วยฝรั่งเศสต๎องการครอบครองพ้ืนที่ฝ๓่ง
ซ๎ายของแมํน้ําโขง ได๎สํงเรือรบยิงเข๎าใสํปูอมพระจุลฯ และประกาศปิดอําวไทยบีบให๎สยามประเทศมอบพ้ืนที่ให๎ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวยอมเสียพ้ืนที่ฝ๓่งซ๎ายแมํน้ําโขงให๎กับประเทศฝรั่งเศส โดยได๎ลงนามใน
หนังสือสัญญากรุงสยามกับฝรั่งเศส วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2436 โดยมีสัญญาน๎อยผนวกท๎ายเกี่ยวกับ การถอน
ทหารของสยามประเทศออกจากหนองคาย  ให๎กองทัพของประเทศสยามเคลื่อนทัพหํางจากพ้ืนที่            ฝ๓่ง

ซ๎ายของแมํน้ําโขง  เป็นเหตุให๎พลตรีพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอกรมหลวงประจักษ๑ฯ 
จําต๎องย๎ายกองบัญชาการมณฑลลาวพวนออกจากเมืองหนองคาย พระองค๑ได๎
เคลื่อนย๎ายกองทัพพร๎อมข๎าราชบริพาร ออกจากเมืองหนองคายลงมาที่บริเวณ
ใกล๎ลําน้ําซวย (หรือลําน้ําสวยในป๓จจุบัน คําวํา“ซวย”เป็นชื่อปลาชนิดหนึ่ง) เพ่ือ
ดูแลอธิปไตยของสยามประเทศ  ที่ตั้งหํางจากเมืองหนองคายประมาณ 20 
กิโลเมตร เมื่อทรงตรวจตราภูมิประเทศแถบนี้อยํางถี่ถ๎วนแล๎ว เห็นวําพ้ืนที่บริเวณ
นี้ที่ลุํมมาก ไข๎ปุาก็ชุกชุม ไมํเหมาะแกํการกํอสร๎างแปลงเมือง พระองค๑ทรงเคลื่อน

กองกําลังทหารและข๎าราชบริพารลงมาทางใต๎ จนถึงชุมชนบ๎านเดื่อหมากแข๎ง ได๎ทรงตรวจภูมิประเทศ ทรงเห็น
วําเหมาะสมยิ่งนัก มีห๎วยหนองคลองบึงมากมาย บริเวณใจกลางบ๎านเดื่อหมากแข๎งยังมีลําห๎วยหมากแข๎งไหล
ผําน และเป็นพ้ืนที่ที่ไมํไกลจากเมืองหนองคายมากนัก หากเกิดสงครามก็สามารถยกทัพขึ้นไปทัน พระองค๑จึง
ทรงตัดสินพระทัย “สร๎างแปงเมือง” ขึ้นที่ “บ้านเดื่อหมากแข้ง” และทรงวางรากฐานการพัฒนาเมืองไว๎เป็น
อยํางดี แล๎วพระองค๑จึงได๎นิวัตกลับกรุงเทพฯ ตามคําสั่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ยิ่งผําน
วันเวลาบ๎านหมากแข๎งก็ยิ่งขยายตัวใหญํขึ้น มีชุมชนและคนจากตํางถิ่นมาอาศัยอยูํมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2450 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงจัดระเบียบการบริหารราชการใหมํ โดยมีการจัดแบํงสํวนการ
ปกครอง เป็นบริเวณเมือง และอําเภอ ในการนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าให๎มีหนังสือท๎องตราประกาศยกบ๎าน
หมากแข๎ง เป็น “เมืองอุดรธานี” จึงปรากฏเมืองอุดรธานีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร๑ไทย เมืองอุดรธานี มี
ความหมายวํา เป็นเมืองที่ตั้งอยูํทางทิศเหนือหรือทิศอุดร ตั้งขึ้นโดยสมเด็จกรมพระยา-ดํารงราชานุภาพ เสนาบดี
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กระทรวงมหาดไทยสมัยนั้น ในการจัดระเบียบการปกครอบบ๎านเมือง ในครั้ งนั้น ทรงยกเลิกตําแหนํงข๎าหลวง
ตํางพระองค๑ และทรงโปรดเกล๎าให๎พระยาศรีสุรยราชวรนุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร 
ซึ่งถือเป็นสมุหเทศาภิบาลคนแรกของจังหวัดอุดรธานี  
สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดอุดรธานี 
 
 
 
 
 

 
ตราประจ าจังหวัด เป็นรูป ท๎าวเวสสุวัณหรือท๎าวกุเวร เป็นพญายักษ๑ถือกระบองซึ่งเป็นท๎าวโลกบาล           
ผู๎คุ๎มครองรักษาโลกประจําอยูํทิศเหนือหรือทิศอุดร ออกแบบโดยกรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ.2483  

 
ธงประจ าจังหวัด เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าสีแสด มีรูปท๎าวเวสสุวัณซึ่งเป็นดวงตราประจําจังหวัด             
อยูํกลางผืนธง  

 
ดอกไม้ประจ าจังหวัด คือ ดอกทองกวาวหรือดอกจาน ต๎นทองกราวหรือต๎นจานเป็นไม๎ยืนต๎นผลัดใบ
สูง8 - 15 เมตรดอกใหญํรูปดอกถ่ัว สีแสด จะออกดอกในชํวงเดือน มกราคม-มีนาคม 

 
ต้นไม้ประจ าจังหวัด คือ ต๎นรังหรือต๎นฮัง เป็นไม๎ยืนต๎นผลัดใบ สูง 15-20 เมตร ใบรูปไขํ ดอกสีเหลือง 
มีกลิ่นหอม ออกดอกในชํวงเดือน มีนาคม-เมษายน  

ค าขวัญจังหวัด  “กรมหลวงประจักษ๑สร๎างเมือง ลือเลื่องแหลํงธรรมมะ อารยธรรมห๎าพันปี ธานีผ๎าหมี่-ขิด  
                     ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง” 
 

  2) ที่ตั้ง 
            จังหวัดอุดรธานีตั้งอยูํบนที่ราบสูงของประเทศ หรือที่เรียกวําอีสานเหนือ เป็นดินแดนที่มีอารยะ

ธรรมเกําแกํแหํงหนึ่งของโลก จังหวัดอุดรธานีตั้งอยูํระหวํางเส๎นรุ๎งที่ 17 องศา 13 ลิปดาเหนือ ถึง 18 องศา 10 
ลิปดาเหนือ และระหวํางเส๎นแวงที่ 102 องศา 00 ลิปดา ตะวันออก ถึง 103 องศา 30 ลิปดา ตะวันออก อยูํทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย   

  3) อาณาเขต 
            จังหวัดอุดรธานีมีอาณาเขตติดกับจังหวัดอ่ืนๆ ดังนี้ ทิศเหนือติดตํอกับจังหวัดหนองคาย (อําเภอทํา

บํอ อําเภอโพนพิสัย อําเภอศรีเชียงใหมํ และอําเภอสังคม) ทิศใต๎ติดตํอกับจังหวัดขอนแกํน (อําเภอน้ําพอง 
อําเภอภูเวียง) จังหวัดกาฬสินธุ๑ (อําเภอสหัสสขันธ๑) ทิศตะวันออกติดตํอกับจังหวัดสกลนคร (อําเภอวานรนิวาส 
อําเภอสวํางแดนดิน อําเภอวาริชภูมิ) ทิศตะวันตกติดตํอกับจังหวัดหนองบัวลําภู (อําเภอเมืองหนองบัวลําภู) 
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  4) ขนาดพื้นที่/ระยะทางจากอ าเภอถึงจังหวัด 
            จังหวัดอุดรธานี มีพ้ืนที่ 11,119.408 ตร.กม.หรือประมาณ 6,949,630 ไรํ มีพ้ืนที่มากเป็นอันดับ 4 

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี และชัยภูมิ และมีพ้ืนที่มากเป็นเป็น
ลําดับ 11 ของประเทศ  เมื่อจําแนกรายอําเภอ พบวํา อ.เมืองอุดรธานี มีพ้ืนที่มากที่สุดเทํากับ 1,094.408 ตร.
กม. และอ.ประจักษ๑ศิลปาคม มีพ้ืนที่น๎อยที่สุดเทํากับ 144.808 ตร.กม. สําหรับอําเภอที่อยูํหํางไกลจากจังหวัด
มากที่สุด คือ อ.นายูง 130 กม. และอําเภอที่อยูํใกล๎มากท่ีสุด คือ อ.กุดจับ 22 กม. 

จังหวัด/อําเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) จํานวน (ไรํ) 
ระยะทางจาก

อําเภอถึงจังหวัด 
(กม.) 

จังหวัด/อําเภอ พื้นที่(ตร.กม.) จํานวน (ไรํ) 
ระยะทางจาก

อําเภอถึงจังหวัด 
(กม.) 

จังหวัดอุดรธานี 11,119.408 6,949,630 -     
เมืองอุดรธานี 1,094 683,750 - บ๎านดุง 923.768 577,355 85 
กุดจับ 471.54 294,712.50 22 บ๎านผือ 991 619,375 54 
หนองวัวซอ 702.955 439,346.88 39 น้ําโสม 742.129 463,830.63 95 
กุมภวาปี 660 412,500 43 เพ็ญ 908.089 567,555.63 43 
โนนสะอาด 424.913 265,570.63 53 สร๎างคอม 287.179 179,486.88 68 
หนองหาน 708.119 442,574.38 35 หนองแสง 359 224,375 38 
ทุํงฝน 227.903 142,439.38 65 นายูง 524 327,500 130 
ไชยวาน 326.155 203,846.88 60 พิบูลย๑รักษ๑ 216.56 135,350 42 
ศรีธาตุ 512 320,000 72 กูํแก๎ว 186.29 116,431.25 65 
วังสามหมอ 709 443,125 96 ประจักษ๑ศิลปาคม 144.808 90,505 28 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ข๎อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560) 

  5) สภาพภูมิประเทศ 
       สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุดรธานี มีลักษณะคล๎ายผีเสื้อตัวใหญํกระพือปีกบิน ลักษณะภูมิ
ประเทศทั่วไปประกอบไปด๎วยภูเขา ที่สูง ที่ราบลุํม และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น แบํงออกได๎ 2 บริเวณ คือ 1) 
บริเวณที่สูงทางทิศตะวันตกและทางทิศใต๎ สภาพภูมิประเทศสํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ภูเขา บางสํวนเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่น
ลอนตื้นหรือลอนลึก มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 200 เมตร สภาพภูมิประเทศลักษณะนี้ครอบคลุม
พ้ืนที่ในเขตอําเภอน้ําโสม อําเภอหนองวัวซอ อําเภอโนนสะอาด อําเภอศรีธาตุ  อําเภอวังสามหมอ และด๎าน
ตะวันตกของอําเภอกุดจับ และอําเภอบ๎านผือ มีเทือกเขาสูงสลับเนินเตี้ย บางสํวนเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นสลับ
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พ้ืนที่นา มีที่ราบลุํม อยูํบริเวณริมแมํน้ํา เชํน ลําน้ําโมง ลําปาว เป็นต๎น  2 ) บ ริ เ ว ณ พ้ื น ที่ ลู ก ค ลื่ น ท า ง
ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก สภาพภูมิประเทศสํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีที่ดอนสลับที่นา 
บางสํวนเป็นเนินเขาเตี้ยๆ มีความสูงจากระดับน้ําทะเล ปานกลางเฉลี่ยน๎อยกวํา 200 เมตร สภาพภูมิประเทศนี้
ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอบ๎านผือ อําเภอเมือง อําเภอกุมภวาปี อําเภอหนองแสง อําเภอไชยวาน อําเภอเพ็ญ 
อําเภอทุํงฝน อําเภอสร๎างคอม อําเภอบ๎านดุง มีที่ราบลุํมเป็นบริเวณใหญํในเขตอําเภอเมืองและอําเภอกุมภวาปี 
ซึ่งเป็นต๎นกําเนิดลําน้ําปาว พ้ืนที่ลูกคลื่นดังกลําวจะมีพ้ืนที่สูง ซึ่งเป็นปุาสงวนเดิมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทาง อําเภอบ๎านดุง นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ราบลุํมบริเวณแมํน้ําตําง ๆ เชํน ห๎วยน้ําสวย ห๎วยหลวง ลําน้ําเพ็ญ ห๎วย
ดาน ห๎วยไพจานใหญํ และแมํน้ําสงคราม   

 1.1.1.1 ด้านเศรษฐกิจ 
  1) ภาพรวมเศรษฐกิจ   

                ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด (GPP) ตามราคาประจําปี พ.ศ. 2558 มีมูลคํา 98,757 ล๎านบาทจัดอยูํ
ในลําดับที่ 1 ของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1, ลําดับที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอง
จากจังหวัดนครราชสีมา ขอนแกํน และอุบลราชธานี ตามลําดับ และอันดับที่ 23 ของประเทศ รายได๎เฉลี่ยตํอ
ประชากร (GPP Per Capita) ปี พ.ศ.2558  มีมูลคํา 78,095 บาท/คน/ปี จัดอยูํในลําดับที่ 2 ของกลุํมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รองจากจังหวัดหนองคาย, ลําดับที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอง
จากจังหวัดขอนแกํน นครราชสีมาและจังหวัดหนองคาย และอันดับที่ 50 ของประเทศ ผลิตภัณฑ๑มวลรวม
จังหวัดอุดรธานี (GPP) ปี พ.ศ. 2558  

จังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด(ล้านบาท) ประชากร ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด 

การเรียงล าดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 
ภาค ประเทศ 

ขอนแกํน 187,271 1,740 107,607 1 30 
นครราชสีมา 264,964 2,500 106,000 2 33 
หนองคาย 35,317 450 78,558 3 50 
อุดรธานี 98,757 1,265 78,095 4 51 
เลย 41,863 540 77,485 5 52 
นครพนม 38,073 570 66,799 6 56 
อุบลราชธานี 112,621 1,720 65,489 7 57 
มุกดาหาร 21,480 349 61,630 8 59 
บึงกาฬ 21,286 352 60,457 9 63 
บุรีรัมย๑ 73,471 1,255 58,554 10 65 
สกลนคร 46,837 814 57,559 11 66 
มหาสารคาม 47,355 830 57,069 12 67 
สุรินทร๑ 62,498 1,113 56,159 13 69 
ศรีสะเกษ 58,407 1,040 56,137 14 70 
ร๎อยเอ็ด 60,150 1,074 55,982 15 71 
ชัยภูมิ 53,278 957 55,665 16 72 
อํานาจเจริญ 14,284 279 51,221 17 74 
กาฬสินธุ๑ 47,178 922 51,147 18 75 
ยโสธร 22,870 483 47,333 19 76 
หนองบัวลําภู 19,959 476 41,963 20 77 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี  

             ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด (GPP) ตามราคาประจําปี พ.ศ. 2558 ภาคการเกษตร 17,134 ล๎าน
บาท คิดเป็นร๎อยละ 17.35และนอกภาคการเกษตร 81,623 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 82.65 พบวําผลิตภัณฑ๑
มวลรวมด๎านการเกษตรกรรม การลําสัตว๑และการปุาไม๎ มีมูลคํามากที่สุดเป็นอันดับ 1 มีมูลคํา 16,504 ล๎านบาท 
อันดับที่ 2 คือ การศึกษา มีมูลคํา 12,952 ล๎านบาท อันดับที่ 3 คือ อุตสาหกรรม มีมูลคํา 12,614 ล๎านบาท 
อันดับที่ 4 คือ ด๎านการขายสํง การขายปลีกฯ มีมูลคํา 12,348 ล๎านบาท และอันดับที่ 5 คือ การบริหารราชการ
และการปูองกันประเทศ รวมทั้งการประกัน สังคมภาคบังคับ มีมูลคํา 6,825ล๎านบาท  
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รายการ ปี 2558 
ภาคเกษตร 17,134 
เกษตรกรรม การลําสัตว๑และการปุาไม๎ 16,504 
การประมง 630 
ภาคนอกเกษตร 81,623 
การทําเหมืองแรํและเหมืองหิน 7,331 
อุตสาหกรรม 12,614 
การไฟฟูา แก๏ส และการประปา 1,855 
การกํอสร๎าง 4,821 
การขายสํง การขายปลีก การซํอมแซมยานยนต๑ จักรยานยนต๑ ของใช๎สํวนบุคคลและของใช๎ในครัวเรือน 12,348 
โรงแรมและภัตตาคาร 1,396 
การขนสํง สถานที่เก็บสินค๎าและการคมนาคม 3,664 
ตัวกลางทางการเงิน 8,087 
บริการด๎านอสังหาริมทรัพย๑ การให๎เชําและบริการทางธุรกิจ 4,695 
การบริหารราชการและการปูองกันประเทศ รวมทั้งการประกัน สังคมภาคบังคับ 6,825 
การศึกษา 12,952 
การบริการด๎านสุขภาพและสังคม 3,150 
การให๎บริการด๎านชุมชน สังคมและบริการสํวนบุคคลอื่นๆ 1,357 
ลูกจ๎างในครัวเรือนสํวนบุคคล 529 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 98,757 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี  

 
ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด (GPP) มีการเติบโตขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งสํงผลตํออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดอุดรธานี 
 

 
 
 
 
 

เกษตรกรรม การลําสัตว๑และ
การปุาไม๎ 

17% 
การประมง 

1% 

การทําเหมืองแรํและเหมือง
หิน 
7% 

อุตสาหกรรม 
13% 

การไฟฟูา แก๏ส และการ
ประปา 

2% การกํอสร๎าง 
5% 

การขายสํง การขายปลีก 
การซํอมแซมยานยนต๑ 

จักรยานยนต๑ ของใช๎สํวน
บุคคลและของใช๎ใน

ครัวเรือน 
13% 

โรงแรมและภัตตาคาร 
1% 

การขนสํง สถานที่เก็บสินค๎า
และการคมนาคม 

4% 

ตัวกลางทาง
การเงิน 

8% 

บริการด๎านอสังหาริมทรัพย๑ 
การให๎เชําและบริการทาง

ธุรกิจ 
5% 

การบริหารราชการและการ
ปูองกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกัน สังคมภาคบังคับ 

7% 

การศึกษา 
13% 

การบริการด๎านสุขภาพและ
สังคม 
3% 

การให๎บริการด๎านชุมชน 
สังคมและบริการสํวนบุคคล

อื่นๆ 
1% 

ลูกจ๎างในครัวเรือนสํวน
บุคคล 
1% 



 

 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

7 

  2) ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร 
    ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร 
                 ลักษณะการถือครองที่ดินการเกษตรจังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 3,868,703 ไรํ  จําแนก

เป็นเนื้อที่ของตนเอง 2,215,028 ไรํ ได๎แกํที่ดินของตนเอง 1,350,359 ไรํ ที่ดินติดจํานองของผู๎อ่ืน 851,094 ไรํ 
ที่ดินขายฝาก 13,575 ไรํ และเนื้อที่ของคนอ่ืน 1,653,676 ไรํ ได๎แกํ เชําผู๎อ่ืน 478,328 ไรํ รับจํานอง 153 ไรํ 
และ ได๎ทําฟรี 1,175,195 ไรํ  
เนื้อท่ีท่ีถือครองเพื่อ

การเกษตร (ไร่) 
เนื้อท่ีของตนเอง เนื้อท่ีของคนอื่น 

รวม ของตนเอง จํานองของผู๎อื่น ขายฝาก รวม เชําผู๎อื่น รับจํานอง รับขายฝาก ได๎ทําฟรี 
3,868,703 2,215,028 1,350,359 851,094 13,575 1,653,676 478,328 153 - 1,175,195 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

    การใช้ประโยชน์จากที่ดินทางการเกษตร 
                     การใช๎ประโยชน๑จากที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีสํวนใหญํใช๎เป็นพ้ืนที่ด๎านการเกษตร 
เนื่องจากมีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว๑เป็นหลัก โดยจังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตรและเนื้อ
ที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เนื้อท่ีที่ใช๎เกี่ยวกับการเกษตรมีจํานวนทั้งสิ้น 4,541,344 ไรํ เป็นที่นา 2,269,799 ไรํ ที่
ไรํ 1,317,611 ไรํ ยางพารา 488,758 ไรํ ไม๎ยืนต๎น  112,514 ไรํ ไม๎ผล 51,582 ไรํ พืชผัก 14,892 ไรํ ไม๎ดอกไม๎
ประดับ 785 ไรํ ปาล๑มน้ํามัน 15,269 ไรํ และพืชอ่ืน ๆ 270,135 ไรํ 

อ าเภอ ท่ีนา ท่ีไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก 
ไม้ดอก/ 

ไม้ประดับ 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อื่นๆ รวม (ไร่) 

รวม 2,269,799 1,317,611 51,582 112,514 14,892 785 488,758 15,269 270,135 4,541,344 
เมืองอุดรธานี 288,084 61,199 3,394 13,269 4,030 447 13,719 257 48,441 432,840 
บ๎านดุง 320,722 47,384 3,703 10,785 1,749 117 55,792 2,861 19,263 462,376 
บ๎านผือ 200,020 149,937 14,203 9,221 1,025 - 38,947 2,555 29,227 445,135 
กุมภวาปี 153,981 114,273 2,110 5,774 578 10 8,915 119 54,477 340,237 
หนองหาน 196,002 28,912 1,578 5,604 410 22 10,820 927 15,279 259,554 
เพ็ญ 308,323 36,528 1,727 5,607 1,032 48 14,073 330 8,663 376,331 
ศรีธาตุ 68,826 84,954 1,887 1,088 567 3 12,677 1,193 5,344 176,539 
น้ําโสม 52,023 143,397 3,326 1,597 524 5 95,948 2,050 11,171 310,041 
หนองวัวซอ 73,860 53,791 6,456 1,590 1,244 50 9,759 421 9,548 156,719 
กุดจับ 82,474 68,570 1,306 10,070 564 33 36,822 865 16,338 217,042 
โนนสะอาด 46,304 109,955 601 2,579 715 4 6,635 454 4,450 171,697 
สร๎างคอม 91,962 5,979 1,849 3,854 634 10 4,614 47 10,726 119,675 
วังสามหมอ 72,341 124,767 1,010 6,089 450 2 63,348 726 6,459 275,192 
ทุํงฝน 63,531 24,626 219 5,264 31 - 6,956 385 6,025 107,037 
ไชยวาน 77,315 74,665 2,039 4,078 223 2 9,657 119 6,869 174,967 
หนองแสง 22,872 117,996 1,701 13,329 534 15 19,825 233 1,184 177,689 
นายูง 18,441 34,730 2,419 2,483 242 - 64,712 936 3,729 127,691 
พิบูลย๑รักษ๑ 46,132 9,589 438 4,108 57 10 3,511 424 4,987 69,256 
กูํแก๎ว 41,404 22,154 1,209 5,672 137 5 10,332 202 2,779 83,894 
ประจักษ๑ ฯ 45,182 4,205 407 453 146 2 1,698 165 5,176 57,434 
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559) 

 พืชเศรษฐกิจ 
                     พืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี เรียงตามมูลคําของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได๎ 
(บาท)  ได๎แกํ อ๎อย ข๎าวนาปี ยางพารา มันสําปะหลังโรงงาน และข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑(4,414,065,161 บาท , 
756,851,062 บาท, 2,987,367 บาท, 2,080,243 บาท และ1,522 บาท ตามลําดับ )   ผลผลิตตํอไรํของพืช
เศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานีที่ต่ํากวําผลผลิตตํอไรํระดับประเทศ คือ อ๎อย  พบวํา อ๎อย ยางพารา และข๎าวโพด
เลี้ยงสัตว๑  สําหรับ ข๎าวนาปี และมันสําปะหลังโรงงงาน ผลผลิตตํอไรํสูงกวําระดับประเทศ  
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ป ี เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ 

(บาทต่อตัน) 
มูลค่าของผลผลิตตามราคา
ท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท) อุดรธานี ภาค ประเทศ 

อ๎อย 681,212 6,021,917 8,840 9,163 9,152 733 4,414,065,161 
ข๎าวนาปี 1,706,651 1,678,162 384 378 367 451 756,851,062 
ยางพารา 355,838 61,204 172 183 224 48.81 2,987,367 
มันส าปะหลังโรงงาน 307,248 1,130,567 3,680 3,511 3,437 1.84 2,080,243 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   363 220 606 652 654 6.92 1,522 

ที่มา : สถิติการเกษตรประเทศไทย  (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

               ปศุสัตว ์
                    การเลี้ยงสัตว์ 
                        สําหรับการเลี้ยงสัตว๑ในจังหวัดอุดรธานี ปี 2559 ที่นิยมเลี้ยงมี 8 ชนิด ดังนี้ โคเนื้อ 50,041 
ตัว โคนม 7,682 ตัว กระบือ 22,127 ตัว สุกร 1127,814 ตัว แพะ, 576 ตัว แกะ 10 ตัว ไก๎ 2,264,646 ตั ว 
และเป็ด 249,745 ตัว  

จังหวัด/อ าเภอ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก่ เป็ด 
จังหวัดอุดรธานี 50,041 7,682 22,127 127,814 576 10 2,264,646 249,745 

เมืองอุดรธานี 9,651 - 4,098 5,518 77 - 111,585 20,316 
บ๎านดุง 1,982 - 385 2,792 - 10 150,373 22,112 
บ๎านผือ 3,348 1,147 640 5,552 19 - 256,870 10,216 
กุมภวาปี 3,342 319 2,408 2,845 38 - 175,756 12,769 
หนองหาน 1,358 - 483 4,871 - - 94,263 5,086 
เพ็ญ 3,173 153 2,267 16,787 70 - 133,993 14,875 
ศรีธาตุ 1,308 1,028 1,172 8,330 105 - 72,145 14,258 
น้ําโสม 2,453 - 917 4,091 - - 55,107 12,425 
หนองวัวซอ 2,095 4,906 1,153 1,082 25 - 79,829 11,992 
กุดจับ 766 55 68 457 - - 40,281 3,724 
โนนสะอาด 3,807 - 1,597 18,821 - - 135,055 10,783 
สร๎างคอม 2,689 - 1,121 23,216 - - 272,212 9,301 
วังสามหมอ 293 - 117 1,151 80 - 66,595 10,113 
ทุํงฝน 5,029 13 2,625 2,411 - - 235,253 41,291 
ไชยวาน 3,231 - 711 4,313 - - 67,769 21,275 
หนองแสง 866 61 150 1,849 160 - 87,089 4,122 
นายูง 302 - 23 700 - - 75,263 11,625 
พิบูลย๑รักษ๑ 1,909 - 617 4,063 2 - 57,581 8,546 
กูํแก๎ว 1,205 - 231 1,302 - - 77,334 4,023 
ประจักษ๑ ฯ 1,234 - 1,344 17,663 - - 20,293 893 
ที่มา : สํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดอุดรธานี (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)                

 สัตวเ์ศรษฐกิจ   
                        มูลคําของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได๎ (บาท)ของสัตว๑เศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานี 
เรียงตามลําดับดังนี้   สุกร โคเนื้อ  กระบือ ไกํ เนื้อ  ไกํ พ้ืน เมือง ไกํ ไขํ  เป็ดเนื้อ  เป็ดไขํ  และโคนม 
(9,958,761.36บาท, 193,292,736 บาท, 85,296,359 บาท, 68,821,281 บาท, 19,662,340 บาท, 
14,459,622 บาท, 461,916 บาท และ 187,430 บาท ตามลําดับ)  

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

มูลค่าของผลผลิตตามราคาท่ี
เกษตรกรขายได้ (บาท) 

  สุกร 103,540 146,034 66.96 9,958,761.36 
  โคเนื้อ 114,906 23,545 36,104 850,068,680 
  กระบือ 36,076 4,732 40,848 193,292,736 
  ไกํเนื้อ 396,409 2,284,316 37.34 85,296,359 
  ไกํพื้นเมือง 1,548,499 1,720,102 40.01 68,821,281 
  ไกํไข ํ 296,765 66,652 295 19,662,340 
  เป็ดเนื้อ 203,657 217,831 66.38 14,459,622 
  เป็ดไข ํ 7,170 1,316 351 461,916 
  โคนม 6,998 10,407 18.01 187,430 

ที่มา : สถิติการเกษตรประเทศไทย  
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 ประมง 
                      จังหวัดอุดรธานี มีสัตว๑น้ําจืดที่จับได๎รวมทั้งสิ้น 7,888.41 ตัน สํวนใหญํเป็นปลาตะเพียน 
419.10 ตัน รองลงมา เป็นปลาชํอน 407.13 ตัน ปลาหมอ 392 ตัน ปลาดุก 281.60 ตัน ปลานิล 249.62 ตัน 
ปลาไหล 253.85 ตัน และปลาไน 86.87 ตัน อําเภอที่มีการจับสัตว๑น้ําได๎มากที่สุดคือ อําเภอบ๎าดุง เนื่องจากมี
แหลํงน้ําขนาดใหญํ มีตลาดขายปลา แปรรูปปลาที่ใหญํที่สุดในจังหวัดอุดรธานี รองลงมาคืออําเภอเพ็ญ และ
อําเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัด/อ าเภอ  รวม (ตัน)  ปลาช่อน   ปลาดุก   ปลาหมอ   ปลาตะเพียน   ปลานลิ   ปลาไน   ปลาไหล  
จังหวัดอุดรธานี            7,888.41    407.13    281.60    392.00    419.10    249.62     86.87    253.85  

  เมอืงอุดรธาน ี               636.73     39.08     31.83     23.20  32.41    21.00     10.64     17.23  
  กุดจับ               111.00       2.82       1.80       2.28  21.68    18.60       1.94       0.70  
  หนองวัวซอ                67.69       1.81       1.16       1.35  12.91    11.94       1.49       0.41  
  กุมภวาป ี                39.85       2.56       2.59       2.90  3.26      2.38       1.17       0.82  
  โนนสะอาด               421.68     21.69     16.67     18.60  16.95      1.00       7.33     32.83  
  หนองหาน               136.13     14.66       6.60       5.91  12.75    10.54       5.15       0.19  
  ทุํงฝน               308.17     12.27       8.71     11.18  9.05      0.77       3.65     13.52  
  ไชยวาน                78.00       5.75       4.43       2.14  10.96      7.00       3.53       0.46  
  ศรีธาต ุ               322.52     18.23     18.51     12.60  30.40    30.60   -     13.82  
  วังสามหมอ               569.80     22.62     17.05     34.65  19.84      4.23       2.44     34.11  
  บ๎านดุง            1,606.62     55.85     35.70     71.22  44.52      2.94       9.92     75.26  
  บ๎านผือ               559.25     61.08     53.86     34.22  58.48    40.58       8.52       0.43  
  น้ําโสม               520.72     20.79     12.25     33.29  31.90    19.60       5.19     30.79  
  เพ็ญ            1,302.61     74.07     40.78     77.69  44.40    23.77     13.63       4.40  
  สร๎างคอม               209.44       6.87       4.55       9.12  6.15      1.81       1.51       9.15  
  หนองแสง               266.41       8.79       5.42     11.42  7.38      0.38       1.37     12.38  
  นายูง               103.46       3.23       2.40       4.61  27.25    33.57       1.39       0.30  
  พิบูลย๑รักษ๑               537.26     29.91     13.95     33.44  16.93      8.20       3.98       6.37  
  กูํแก๎ว                77.67       4.63       2.98       1.93  9.47      8.77       3.76       0.57  
  ประจกัษ๑ศิลปาคม                13.40       0.42       0.36       0.25  2.41      1.94       0.26       0.11  
ที่มา :  สํานกังานประมงจังหวัดอุดรธานี (ขอํมูล ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559) 

  3) ข้อมูลพื้นฐานด้านท่องเที่ยว 
    แหล่งท่องเที่ยว 10 อันดับ 
                 สถานที่ที่ดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎ามาในจังหวัดอุดรธานีในแตํละปี ทั้งนักทํองเที่ยวชาวไทยและ

ชาวตํางประเทศมี 10 แหํงที่สําคัญ ดังนี้ 1) พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง อ.หนองหาน  Ban Chiang National 
Museum พิพิธภัณฑ๑สถานแหํงชาติบ๎านเชียง  ตั้งอยูํที่ ต.บ๎านเชียง อ.หนองหาน เป็นรู๎จักกันทั่วโลกในนามของ
แหลํงมรดกโลกบ๎านเชียง  สืบเนื่องจากกรมศิลปากรได๎ทําการสํารวจขุดค๎นพบหลักฐานทางโบราณคดี มีอายุราว 
1822-4600 ปีกํอน  ประวัติศาสตร๑ ตํอมาองค๑การยูเนสโก (UNESCO) ได๎จดทะเบียนให๎ “แหลํงโบราณคดีบ๎าน
เชียง” เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียนเป็นลําดับที่ 4 ของประเทศไทย และอันดับที่ 359 ของโลก เมื่อ
เดือนธันวาคม 2535 ณ เมืองคาร๑เทจ ประเทศตูนีเซีย 2) อุทยานภูพระบาทอ.บ้านผือ  PHU Phra Bat 
Historical Park อุทยานประวัติศาสตร๑ภูพระบาท ตั้งอยูํที่ ต.มืองพาน อ.บ๎านผือ บริเวณเชิงเขาภูพาน พบ
หลักฐานภาพเขียนสีโบราณ อายุไมํน๎อยกวํา 2,000-3,000 ปี กํอนยุคประวัติศาสตร๑ สันนิษฐานวําเคยเป็นศาสน
สถานคนในยุคทวารวดี  สืบเนื่องมาจนถึงวัฒนธรรมล๎านช๎าง แสดงให๎เห็นถึงวัฒนาการทางสังคมของมนุษย๑ได๎
เป็นอยํางดี3) ทะเลบัวแดง หนองหาน กุมภวาปี Red Lotus Lake at Nong Han ทะเลบัวแดง หนองหาน 
กุมภวาปี เป็นพ้ืนที่ชุํมน้ําขนาดใหญํเป็นอันดับสองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่ครอบคลุม 3 อําเภอ (อ.
กุมภวาปี อ.กูํแก๎ว และ อ.ประจักษ๑ฯ) มีระบบนิเวศอยํางสมดุลตามวิถีธรรมชาติ เป็นแหลํงอาศัยของสิ่งมีชีวิต
หลากหลายเผําพันธุ๑รวมทั้งนกและปลา  จุดเดํนที่เป็นเอกลักษณ๑ของที่นี่ คือ การเกิดบัวแดงเต็มบึงหนองหาน
เรียกวํา “ทะเลบัวแดง” ในชํวงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธุ๑ทุกปี  ความมหัศจรรย๑ของธรรมชาติ เชํนนี้ ทําให๎ขําว
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ตํางประเทศให๎ความสนใจ กระทั่ง CNN ยกให๎ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี จ.อุดรธานี ติด 1 ใน 15 
“World’s strangest lakes” เมื่อปี 2014 4) ภูฝอยลม Phu Foi Lom ภูฝอยลม ตั้งอยูํในเทือกเขาภูพาน
น๎อย ปุาสงวนแหํงชาติปุาพันดอน-ปะโค อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ในอดีตเป็นพ้ืนที่ปุาอุดมสมบูรณ๑มาก 
มีความชื้นสูง อากาศหนาวเย็นตลอด ปีทําให๎เกิด Lichen ชนิดหนึ่ง เรียกวํา “ฝอยลม” มีลักษณะเป็นเส๎นฝอยสี
เขียวปนเทาคล๎ายหนวดฤาษี  ป๓จจุบันธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจึงถูกปรับปรุงให๎เป็นสวนรวมพรรณไม๎ 60 
พรรษามหาราชินี และปรับปรุงให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว รวมถึงเส๎นทางศึกษาธรรมชาติ และจุดชมวิว  5) วน
อุทยานภูหินจอมธาตุ  Phu Hin Jom That National Park วนอุทยานภูหินจอมธาตุ  ตั้งอยูํในเขตปุาสงวน
แหํงชาติปุากุดจับ  อําเภอกุดจับ มีลักษณะเป็นภูเขาท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกราว 270 ล๎านปีที่
แล๎ว  หินที่โดนเดํนคือ “ภูหินจอมธาตุ”เพราะคล๎ายเจดีย๑บรรจุ “พระธาตุ”  เป็นที่มาของชื่อวนอุทยานแหํงนี้ 
จุดชมวิวบนภูหินจอมธาตุจะอยูํสูงจากระดับทะเล 450 เมตร สามารถชมทัศนียภาพจากมุมสูงมองเห็นเขื่อนห๎วย
หลวงและภูฝอยลมได๎อยํางชัดเจน 6) อ่างน้ าพาน Phuan Freshwater Lake อํางน้ําพาน เป็นอํางเก็บน้ํา
ธรรมชาติขนาดใหญํ 8,000 ไรํ ตั้งอยูํท่ีอําเภอสร๎างคอม เป็นพื้นที่ของกรมปุาไม๎ คลอบคลุมพ้ืนที่ตําบลนาสะอาด 
ตําบลเชียงดา อดีตเคยเป็นแหลํงทําการประมงของชาวบ๎าน ป๓จจุบันองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับการ
สนับสนุนจากภาครับให๎พัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยว จุดเดํน คือการ “ลํองแพ” ซึ่งได๎รับความนิยมมาก ขณะนี้มีผู๎
ประกอบธุรกิจลํองแพในตําบลไมํน๎อยกา 150 แพ พร๎อมบริการอาหารและเครื่องดื่ม 7) หมู่บ้านคีรีวงกต  
ต.นาแค  อ.นายูง Kiriwongkot Village หมูํบ๎านคีรีวงกต  แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นเส๎นทางทํองเที่ยว
แบบผจญภัย  ตั้งอยูํที่ ต.นาแค อ.นายูง อุดมสมบูรณ๑ด๎วยปุาเขาธรรมชาติ ประกอบด๎วยหมูํบ๎านเล็กๆ การ
เดินทางต๎องใช๎ “รถอีแต็ก” ลัดเลาะผํานน้ําตกและห๎วยลําห๎วยห๎วยหลายแหํง  สลับการเดินเท๎า สัมผัสวิถีชีวิต
ของชาวบ๎าน รับประทานอาหารปุาพ้ืนบ๎าน สไตล๑ “แคมปิ้ง”เป็นโปรแกรมการทํองเที่ยวที่จัดโดยองค๑การ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น “ลํองแกํงดูเขา กินข๎าวในปุา”8) สะพานหิน ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี Stone Bridge สะพาน
หิน  ตั้งอยูํในเขตวนอุทยานภูเขาสวนกวาง ตําบลทมนางาม อําเภอโนนสะอาดและตําบลทําลี่ อําเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี  เป็นพ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติความมหัศจรรย๑ของธรรมชาติเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลกทําให๎เกิด “สะพานหินธรรมชาติ” ประกอบด๎วยสภาพปุาธรรมชาติเป็นปุาเต็งรัง นับเป็นเส๎นทาง
ทํองเที่ยวอันซีน เหมาะกับการทํองเที่ยวผจญภัยและการอนุรักษ๑ธรรมชาติ  9) ศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน
อุดรธานี ศาลเจ้าปู่ – ย่า อ.มือง Thai–Chinese Cultural Centre ศาลเจ๎าปูุ–ยํา และศูนย๑วัฒนธรรมไทย–
จีนอุดรธานี  ตั้งอยูํในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  เพ่ือให๎เป็นจุดศูนย๑รวมอนุรักษ๑ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีบรรพชน
และหลักปรัชญา ของพ่ี – น๎องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี  ภายในมีการจัดแสดงสวนคุณธรรมพันปี 
24 กตัญ๒ู  ตกแตํงด๎วยไม๎มงคลของจีน และถูกจัดสรรให๎เป็นสถานที่เรียนรู๎วัฒนธรรมจีน อาทิ ดนตรีจีน การ
เขียนภาพแบบจีน เป็นต๎น ซึ่งทั้งหมดตั้งอยูํในสถานที่เดียวกับศาลเจ๎าปูุ–ยํา ประจําจังหวัดอุดรธานี บริหารโดย
มูลนิธิศาลเจ๎าปูุ – ยํา10)  พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร Muang Udonthani Museum พิพิธภัณฑ๑เมืองอุดร ตั้งอยูํ
ริมถนนโพศรี ใกล๎วัดโพธิสมภรณ๑ เดิมเป็นที่ตั้งโรงเรียน “ราชินูทิศ” ในยุคสมัยรัชกาลที่ 6 ป๓จจุบันได๎ปรับปรุง
อาคารดังกลําวนี้แป็นพิพิธภัณฑ๑เมืองอุดรธานี เพ่ือจัดแสดงเรื่องราวตํางๆ เกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี นับตั้งแตํ
ประวัติศาสตร๑ โบราณคดี ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของ
กรมหลวงประจักษ๑ศิลปาคม ผู๎กํอตั้งเมืองอุดรธานีเมื่อ พ.ศ. 2436 (อันสืบเนื่องจากวิกฤตการณ๑ ร.ศ.112) 
ที่มา : สํานักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี (ข๎อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2560) 
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 โรงแรมและที่พัก 10 อันดับ 
                 สําหรับโรงแรมที่เมื่อใดมาอุดรธานี ต๎องเข๎าไปใช๎บริการ เพราะมีคุณภาพมาตรฐาน มีห๎องพัก 

ห๎องอาหาร รวมทั้งห๎องจัดเลี้ยง อบรม ให๎บริหารอยําครบครัน ได๎แกํ1) โรงแรมเซ็นทาราและคอนเว็นชั่นเซ็น
เตอร์อุดรธานี  โรงแรมตั้งอยูํในใจกลางของเมืองประกอบด๎วย ศูนย๑การค๎าเซ็นทรัลพลาซํา อุดรธานี ห๎าม
สรรพสินค๎าโรบินสัน ท็อปส๑ ซูเปอร๑มาร๑เก็ต โรงภาพยนตร๑เมเจอร๑ซีเนเพล็กซ๑ และเมเจอร๑โบว๑ล ห๎องประชุม
รองรับจํานวน 50-100 คน จํานวน 4 ห๎อง ห๎องประชุมรองรับจํานวนน๎อยกวํา 50 คน จํานวน 7 ห๎อง  2) 
โรงแรมบ้านเชียง เป็นโรงแรมมาตรฐาน ตั้งอยูํใจกลางเทศบาลนครอุดรธานี อบอํุนด๎วยบริการแบบไทยไทย 
ประกอบด๎วยจํานวนห๎องพัก 149 ห๎อง และบริการอ่ืนๆ ครบถ๎วน ห๎องประชุมรองรับจํานวนมากกวํา 505 คน 
จํานวน 1 ห๎อง  ห๎องประชุมรองรับจํานวน 100-500 คน จํานวน 5 ห๎อง  ห๎องประชุมรองรับจํานวนน๎อยกวํา 50 
คน จํานวน 2 ห๎อง 3) โรงแรมเจริญโฮเต็ล เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ขนาดห๎องพัก 239 ห๎อง แบํงระดับ
ห๎องพักเป็น 3 แบบ ได๎แกํ ซูพีเรีย ดีลักซ๑ และจูเนียร๑ สวีท ตั้งอยูํติดถนนโพศรี ใกล๎สถานีขนสํง สถานีรถไฟ ใกล๎
เซ็นทรัลพลาซําอุดรธานี และศูนย๑การค๎ายูดีทาวน๑ ห๎องประชุมรองรับจํานวนมากกวํา 505 คน จํานวน 1 ห๎อง 
ห๎องประชุมรองรับจํานวน 100-500 คน จํานวน 4 ห๎อง ห๎องประชุมรองรับจํานวนน๎อยกวํา 50 คน จํานวน 1 
ห๎อง 4) โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล เป็นโรงแรมที่มีดีไซน๑และทําเลที่โดดเดํน เนื่องจากตั้งอยูํริม
สวนสาธารณะหนองประจักษ๑ฯ สถานที่พักผํอนหยํอนใจประจําจังหวัด ห๎องประชุมรองรับจํานวนมากกวํา 505 
คน จํานวน 3 ห๎อง ห๎องประชุมรองรับจํานวน 100-500 คน จํานวน 2 ห๎อง ห๎องประชุมรองรับจํานวนน๎อยกวํา 
50 คน จํานวน 3 ห๎อง 5) โรงแรมพาราไดซ์ ห๎องประชุมรองรับจํานวนมากกวํา 505 คน จํานวน 2 ห๎อง ห๎อง
ประชุมรองรับจํานวน 100-500 คน จํานวน 4 ห๎อง ห๎องประชุมรองรับจํานวนน๎อยกวํา 50 คน จํานวน 4 ห๎อง 
6) โรงแรมนภาลัย อยูํในภาตรฐานระดับ 3.5 ดาว ตั้งอยูํในเขตเทศบาลนคร เป็นอาคารสูง 12 ชั้น ห๎องพัก 234 
ห๎อง พร๎อมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ห๎องประชุมรองรับจํานวนมากกวํา 505 คน จํานวน 2 ห๎อง   ห๎อง
ประชุมรองรับจํานวน 100-500 คน จํานวน 4 ห๎อง ห๎องประชุมรองรับจํานวน 50-100 คน จํานวน 2 ห๎อง ห๎อง
ประชุมรองรับจํานวนน๎อยกวํา 50 คน จํานวน 1 ห๎อง  7) โรงแรมสยามแกรนด์ อยูํในภาตรฐานระดับ 3.5 ดาว 
ตั้งอยูํใน ต.หนองขอนกว๎าง พร๎อมสระวํายน้ํากลางแจ๎ง และห๎องอาหาร ห๎องประชุมรองรับจํานวน 100-500 คน 
จํานวน 2 ห๎อง ห๎องประชุมรองรับจํานวน 50-100 คน จํานวน 2 ห๎อง ห๎องประชุมรองรับจํานวนน๎อยกวํา 50 
คน จํานวน 1 ห๎อง  8) โรงแรมบราวน์เฮาส์โฮเทล โรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยูํในกลางเมือง เน๎นเอกลักษณ๑ของ
ภาคอีสาน ในสไตน๑บูติคโฮเทล ห๎องประชุมรองรับจํานวน 50-100 คน จํานวน 1 ห๎อง 9) โรงแรมนาข่าบุรี รี
สอร์ท หํางจากเขตเทศบาลนครอุดรธานีประมาณ 14 กม. บนถนนสายมุํงหน๎าสูํจังหวัดหนองคาย มีความ
สะดวกสบายครบครัน ห๎องประชุมรองรับจํานวน 100-500 คน จํานวน 1 ห๎อง ห๎องประชุมรองรับจํานวน 50-
100 คน จํานวน 1 ห๎อง ห๎องประชุมรองรับจํานวนน๎อยกวํา 50 คน จํานวน 3 ห๎อง 10) โรงแรม เดอะพรรณ
ราย โฮเทล ตั้งในใจกลางเมือง ใกล๎สถานีรถไฟ จํานวนห๎องพัก 79 ห๎อง สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ห๎อง
ประชุมรองรับจํานวน 50-100 คน จํานวน 1 ห๎อง ห๎องประชุมรองรับจํานวนน๎อยกวํา 50 คน จํานวน 2 ห๎อง 
ที่มา : สมาคมโรงแรมจังหวัดอุดรธานี (ข๎อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2560) 

 ร้านอาหาร/ห้องอาหารและท่ีพัก 10 อันดับ 
                  จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายด๎านวัฒนธรรม อาหาร ดังนั้นเมื่อมาเยือน

อุดรธานีสามารถทานอาหารได๎หลายประเภททุกชาติ ดังนี้ 1)เดอะ บาร์โค ชั้น 4 ของโรงแรมประจักษ๑ตราดีไซน๑ 
โฮเทล 2) Good Everything ริมถนนเพาะนิยม ตรงข๎ามหนองประจักษ๑ เป็นบ๎านเรือนไม๎สีขาวอยูํบนเนิน 
บรรยากาศรํมรื่นเต็มไปด๎วยต๎นไม๎ บริการอาหารนานาชาติ พร๎อมเครื่องดื่มหลากหลายชนิด 3) ชาร์มส คาเฟ่ 
ตั้งอยูํ ในซอยโพธิ์ทอง ถนนวัฒนานุวงศ๑ (ซอยตรงสะพานหลังห๎างเซนทรัล อุดร) บริการกาแฟ ขนมเค๎ก เบเกอร๑
รี่4) บียอนด์ คาเฟ่ 54/10 ถ.บ๎านโนน ต.หมากแข๎ง อ.เมือง  บรรยากาศโลํงสบาย เรียบงําย มีมุมอํานหนังสือ 
5) ก้องสบาย ร๎านอาหารกินดื่ม นั่งฟ๓งเพลงจากการแสดงดนตรีสด ตั้งอยูํ 26/1ถ.อดุลยเดช 6) ฟาโรฟ์ เฮาส์ 
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ตั้งอยูํริมถนนวงแหวง ใกล๎สี่แยกบ๎านเลื่อม Faroh House เป็น Restaurant & Wine 7) คีตกวี  ร๎านอาหารกิน
ดื่ม ชมการแสดงดนตรีสดเพลงเพ่ือชีวิต 4 ภาค 8)ซาหมวย แอนด์ ซันส์ (Samuay & Sons) 133/25 ถ.โพน
พิสัย ร๎านอาหารไทยรํวมสมัย เมนูปรับปรุงให๎ถูกใจคนรุํนใหมํ 9) Dose Espresso Thailand & 
DoseFactory ร๎านกาแฟ 106/40 อาคารราชพัสดุ ถ.บริเวณตลาดธนารักษ๑ 10) Bar’ista Brasserieตั้งอยูํริน 
ถ.ทองใหญํ ตรงข๎ามยูดีทาวน๑ เป็น Cate & Restaurant  
ที่มา : สมาคมโรงแรมจังหวัดอุดรธานี (ข๎อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2560) 
 

 สถิติการท่องเที่ยว 
         สถิติการท่องเที่ยว ปี 2559 พบวํา จํานวนผู๎มาเยี่ยมเยือน มีจํานวน 3,245,508 คน คําใช๎จําย
เทํากับ 1,276.63 บาท/คน/วัน  จํานวนนักทํองเที่ยว จํานวน 2,240,664 คน คําใช๎จํายเทํากับ  1,354.57 
บาท/คน/วัน  จํานวนนักทัศนาจร จํานวน 1,004,844 คน คําใช๎จํายเทํากับ 863.27 บาท/คน/วัน ระยะเวลา
พํานักเฉลี่ยของนักทํองเที่ยวเทํากับ 2.37 วัน  รายได๎จากการทํองเที่ยว 8,084.7 ล๎านบาท จํานวนห๎องพัก
เทํากับ 6,755 ห๎อง จํานวนผู๎เข๎าพักแรม จํานวน 1,665,822 คน   

รายการ จ านวน อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
จํานวนผู๎เยี่ยมเยือน   3,245,508 5.6 
    ชาวไทย   3,104,984 5.8 
    ชาวตํางประเทศ     140,524 2.0 
  จํานวนนกัทอํงเที่ยว1/   2,240,664 5.4 
    ชาวไทย   2,163,506 5.5 
    ชาวตํางประเทศ       77,158 2.2 
  จํานวนนกัทัศนาจร2/   1,004,844 6.0 
    ชาวไทย     941,478 6.3 
    ชาวตํางประเทศ       63,366 1.8 
ระยะเวลาพํานกัเฉลี่ยของนักทํองเที่ยว (วัน)              2.37  0.9 
    ชาวไทย              2.35  1.3 
    ชาวตํางประเทศ              3.16  0.6 
คําใช๎จํายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)3/     
  ผู๎เยี่ยมเยือน         1,276.63  1.8 
    ชาวไทย         1,260.39  1.8 
    ชาวตํางประเทศ         1,594.93  2.2 
  นักทํองเที่ยว         1,354.57  1.6 
    ชาวไทย         1,338.82  1.7 
    ชาวตํางประเทศ         1,683.01  2.2 
  นักทัศนาจร           863.27  2.5 
    ชาวไทย           836.83  2.7 
    ชาวตํางประเทศ         1,256.05  1.8 
รายได๎จากการทํองเที่ยว (ล๎านบาท)     
  ผู๎เยี่ยมเยือน         8,084.70  8.5 
    ชาวไทย         7,594.76  8.7 
    ชาวตํางประเทศ           489.94  4.9 
สถานประกอบการที่พกัแรม     
จํานวนห๎อง (ห๎อง)         6,755 1.7 
อัตราการเข๎าพกั            65.57  4.4 
จํานวนผู๎เขา๎พักแรม   1,665,822 5.5 
  ชาวไทย   1,612,699 5.6 
  ชาวตํางประเทศ       53,123 3.9 

ที่มา : กรมการทํองเที่ยว (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 
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4) ข้อมูลพื้นฐานด้านการค้าการลงทุน 
    ธนาคารออมสิน 
                จํานวนธนาคารออมสินเป็นธนาคารของรัฐ ในจังหวัดอุดรธานีมี 18 สาขา ไมํคลอบคลุมทุกอําเภอ 

มีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกจํานวน 45,802,992,000 บาทมีการถอนจํานวนทั้งสิ้น 45,667,937,000 บาท  
เมื่อสิ้นปีมีเงินฝาก 11,182,342,000 บาท  เงินฝากประเภทฝากประจํา 577,821,000 บาท   มีการถอน

จํานวน 535,802 บาท คงเหลือเงินฝากเมื่อสิ้นปี 877,165,000 บาท 

จังหวัด/อําเภอ 
 จํานวนสาขา

ธนาคารออมสิน 
ประเภทเผื่อเรียก(พันบาท) ประเภทประจํา (พันบาท) 

เงินฝาก เงินถอน เงินฝากคงเหลือเมื่อสิ้นปี เงินฝาก เงินถอน เงินฝากคงเหลือเมื่อสิ้นปี 
 จังหวัดอุดรธานี 18 45,802,992 45,667,937 11,182,342 577,821 535,802 877,165 

เมืองอุดรธานี 8 21,798,473 21,727,231 4,858,512 296,056 291,134 299,285 
กุดจับ 1 2,046,592 2,043,742 349,686 41,902 31,727 50,478 
กุมภวาปี 1 4,587,862 4,527,856 1,126,056 80,952 66,502 94,887 
โนนสะอาด 1 2,068,725 2,215,792 466,436 20,701 16,538 32,567 
หนองหาน 1 3,258,825 3,231,854 937,180 30,554 21,909 119,924 
ศรีธาตุ 1 1,270,033 1,249,439 188,526 25,939 25,141 47,925 
วังสามหมอ 1 2,111,875 2,088,323 439,630 7,837 9,812 32,722 
บ๎านดุง 1 2,408,080 2,390,131 795,708 51,058 48,014 116,663 
บ๎านผือ 1 2,176,344 2,186,298 574,527 5,900 9,307 29,205 
น้ําโสม 1 2,096,383 2,066,160 566,827 4,359 4,170 4,311 
เพ็ญ 1 1,979,800 1,941,111 879,254 12,563 11,548 49,198 

ท่ีมา:  ธนาคารออมสิน ภาค 10  จังหวัดอุดรธานี (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 

    ธนาคารพาณิชย์ 
                ธนาคารพาณิชย๑ในจังหวัดอุดรธานี  มีจํานวนทั้งสิ้น 88 สาขา กระจายในอําเภอตําง ๆ ทุก

อําเภอ มีเงินฝากรวมทั้งสิ้น 72,742,000 บาท จําแนกเป็น เงินจํายคืนเมื่อทวงถาม 1,673,000 บาท เงินฝาก
ประจํา 23,269,000 บาท  เงินออมทรัพย๑ 47,798,000 บาท บัตรเงินฝาก 2, 000 บาท สําหรับสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชย๑มีจํานวน 74,320,000 บาท จําแนกเป็น  เงินเบิกเกินบัญชี 12,955,000 บาท เงินให๎กู๎ยืม 
52,986,000 บาท ตั๋วเงิน 8,354,000 บาท อ่ืน ๆ 24,000 บาท  สําหรับสัดสํวนสินเชื่อตํอเงินฝากเทํากับ 102 
บาท 

 
จํานวน
ธนาคาร
พาณิชย๑ 
(แหํง) 

เงินฝาก  (พันบาท) สินเชื่อ (พันบาท)  
สัดสํวนสินเชื่อ

ตํอเงินฝาก 
รวม จํายคืน

เมื่อทวง
ถาม 

ประจํา ออม
ทรัพย๑ 

ต๋ัวสัญญา
ใช๎เงิน 

บัตร
เงินฝาก 

รวม เงิน
เบิกเกิน
บัญชี 

เงินให๎
กู๎ยืม 

ต๋ัวเงิน อื่นๆ 

88  72,742 1,673 23,269 47,798 - 2 74,320 12,955 52,986 8,354 24 102 

ท่ีมา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 

  5) ข้อมูลพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม 
    โรงงานอุตสาหกรรม 
                จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมมีจํานวนทั้งสิ้น  55 แหํง  เป็นอุตสาหกรรมประเภท

อโลหะมากที่สุด 11 แหํง รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมไม๎และผลิตภัณฑ๑ไม๎ จํานวน 8 แหํง และอุตสาหกรรม
การเกษตรและอาการ สัดสํวนเทํากันคือ 7 แหํง สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง
ได๎แกํ อุตสาหกรรมประเภทเฟอร๑นิเจอร๑และเครื่องเรือนลดลง ร๎อยละ 62.5 อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ๑
จากกระดาษลดลงร๎อยละ 100.0 อุตสาหกรรมยางลดลง ร๎อยละ 75.0 อุตสาหกรรมเครื่องกลลดลง ร๎อยละ 
10.0 และอุตสาหกรรมขนสํงลดลง ร๎อยละ 66.7 

 
 
 
 



 

 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

14 

 
ประเภทอตุสาหกรรม จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม (แห่ง) อัตราการเปลี่ยนแปลง 

 รวม                       55  0.0  
การเกษตร                         7  16.7  
อาหาร                         7  133.3  
เครื่องดื่ม                       -    - 
สิ่งทอ                       -    - 
เครื่องแตํงกาย                       -    - 
เครื่องหนัง                       -    - 
ไม๎และผลิตภัณฑ๑จากไม ๎                         8  33.3  
เฟอร๑นิเจอร๑และเครื่องเรือน                         3  -62.5  
กระดาษและผลิตภัณฑ๑จากกระดาษ                       -    -100.0  
สิ่งพิมพ๑                       -    - 
เคมี                         2  100.0  

ประเภทอตุสาหกรรม จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม (แห่ง) อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ๑                         4  300.0  
ยาง                         2  -75.0  
พลาสติก                         2  100.0  
อโลหะ                       11  175.0  
โลหะ                       -    - 
ผลิตภัณฑ๑โลหะ                         4  - 
เครือ่งจักรกล                       -    -100.0  
ไฟฟูา                       -    - 
ขนสํง                         2  -66.7  
อื่น ๆ                         3  50.0  

ที่มา:  สํานกังานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี (ขอ๎มูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559) 

 1.1.1.1 ด้านสังคมและความม่ันคง 
  1) ลักษณะของประชากร 
    การปกครอง 

                  จังหวัดอุดรธานี มีผู๎วําราชการจังหวัดเป็นผู๎บริหารสูงสุดของจังหวัด หนํวยงานในจังหวัด
ประกอบด๎วยราชการสํวนกลาง  ราชการสํวนภูมิภาคประกอบด๎วยหนํวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน  
และราชการสํวนท๎องถิ่นแบํงสังกัดทั้งสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่น  การแบํงเขตการปกครองแบํง
ออกเป็น 20 อําเภอ 156 ตําบล 1,880 หมูํบ๎าน 104 ชุมชน เขตการปกครองสํวนท๎องถิ่น มี 181 แหํง 
ประกอบด๎วย องค๑การบริหารสํวนจังหวัด 1 แหํง เทศบาลนคร 1 แหํง เทศบาลเมือง 3 แหํง เทศบาลตําบล 67 แหํง 
และองค๑การบริหารสํวนตําบล 109 แหํง  

อ าเภอ 
จ านวนต าบล/หมู่บ้าน/ชุมชน (แห่ง) จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่ง) 
ต าบล หมู่บ้าน ชุมชน รวม อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. 

จังหวัดอุดรธาน ี 156 1,888 104 181 1 1 3 67 109 
เมืองอุดรธาน ี 21 251 104 26 1 1 2 7 15 
กุดจับ 7 90 - 11 - - - 7 4 
หนองววัซอ 8 78 - 9 - - - 6 3 
กุมภวาปี 13 176 - 15 - - - 9 6 
โนนสะอาด 6 66 - 7 - - - 2 5 
หนองหาน 12 161 - 15 - - - 6 9 
ทุํงฝน 4 37 - 5 - - - 2 3 
ไชยวาน 4 51 - 5 - - - 3 2 
ศรีธาต ุ 7 86 - 8 - - - 4 4 
วังสามหมอ 6 72 - 7 - - - 5 2 
บ๎านดุง 13 159 - 13 - - 1 - 12 
บ๎านผือ 13 164 - 14 - - - 3 11 
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น้ําโสม 7 84 - 9 - - - 2 7 
เพ็ญ 11 165 - 12  - - 2 10 
สร๎างคอม 6 53 - 6  - - 3 3 
หนองแสง 4 38 - 5  - - 2 3 
นายูง 4 42 - 4  - - 2 2 
พิบูลย๑รักษ๑ 3 37 - 3  - - - 3 
กูํแก๎ว 4 37 - 4  - - 2 2 
ประจักษ๑ฯ 3 41 - 3  - - - 3 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)    

 ประชากรและครัวเรือน 
                  จังหวัดอุดรธานีมีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,573,356 คน แยกเป็นชาย 782,714 คน และหญิง 

790,642 คน อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร ร๎อยละ 0.19 มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 494,498 ครัวเรือน 
ความหนาแนํนของประชากรคิดเป็น 134 คนตํอตารางกิโลเมตร การกระจายตัวของประชากรอําเภอ ที่
ประชากรมากที่สุดคืออําเภอเมืองอุดรธานีมีจํานวน 182,181 คน (62,191 ครัวเรือน ) อําเภอที่มีประชากรน๎อย
ที่สุดคืออําเภอสร๎างคอม มีจํานวน 21,669 คน (5,989  ครัวเรือน) และสําหรับในเขตเทศบาลที่มีประชากรมาก
ที่สุด คือเทศบาลนครอุดรธานี มีจํานวน 131,132 คน (58,948 ครัวเรือน) เขตเทศบาลที่มีประชากรน๎อยที่สุด 
คือเทศบาลตําบลเพ็ญ มีจํานวน 2,915 คน (1,428 ครัวเรือน) 

ปี 
จํานวนประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลงของ

ประชากร 
จํานวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) ชาย หญิง รวม 
2559 782,714 790,642 1,573,356 0.19 494,498 

 ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

    ชาติพันธุ์   
                 บริเวณพ้ืนที่ที่เป็นเมืองอุดรธานีนั้น นอกจากจะมีคนพ้ืนถิ่นเดิม คือ คนไท -ลาว แล๎วก็ยังมี

ราษฎรที่อพยพหนีสงคราม หนีการกดขี่จากชนชั้นปกครอง หนีภัยธรรมชาติ หรือหนีร๎อนมาพ่ึงเย็น และได๎เข๎า
มาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูํบริเวณนี้ทั้งกํอนและหลังการสร๎างเมืองอีกมากมายหลายชาติพันธุ๑  6 กลุํม ได๎แกํ กลุ่มไท
พวน-ย้อ สํวนหนึ่งอพยพมาจากเมืองไชยบุรี ทางตอนใต๎ของเมืองหลวงพระบาง สําหรับไทพวนบ๎านถํอน บ๎าน
หนองหัวคู  บ๎านพับ ดงหวาย นาคํา และบ๎านผือ อพยพมาจากอําเภอบ๎านหมี่ สนามแจง จังหวัดลพบุรี ตอน
ปลายรัชกาลที่ 3  กลุ่มภูไท มาจากฝ๓่งซ๎ายแมํน้ําโขง หลังกบฏเจ๎าอนุวงศ๑ มีวัฒนธรรมรํวมสมัยกับไท-ลาวอีสาน 
เข๎ามาตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่อีสานทั่วไป และที่อําเภอวังสามหมอ จังวัดอุดรธานี  กลุ่มไทลาว หรือไต๐ลาว ชนชาติ
เกําแกํที่เข๎มแข็งเป็นชาวไต กลุ่มไทจัน-ไทญวน นิยมเรียก เจ๏ก-แกว เป็นคนตํางชาติพันธุ๑และวัฒนธรรม ที่
อพยพหนีสงคราม ทุพภิกขภัย ฯลฯ มาสมัยรัชกาลที่ 3 เดิมเป็นชนกลุํมน๎อยที่ต๎องตํอสู๎ดิ้นรน แตํมีความขยัน 
อดทน เชี่ยวชาญการค๎าขาย จนกลายเป็นผู๎นําทางเศรษฐกิจ และการเมืองในป๓จจุบัน (สํวนหนังสือ “ความทรง
จําในอดีต 67 ปี” ของพะนอ กําเนิดกาญจน๑ ระบุวํา พํอค๎าคนจีน สํวนมากจะเป็นชาวโคราช ขายของทุกอยําง
เหมือนร๎านรักสโตร๑ หรือห๎างสรรพสินค๎า เป็นเจ๎าของโรงเลื่อย โรงสี สํวนชาวญวน มักเป็นชํางกํอสร๎าง และทํา
หมูยอ แหนม และเมี่ยงญวนขาย) พ่อค้าชาวอิหร่าน มักจะค๎าขายผ๎า แปูง หวี น้ํามันใสํผม และถั่ว  คนไทย 
จากภาคกลาง สํวนใหญํเป็นข๎าราชการ 

    ศาสนา   
                 ประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ดังนั้นในจังหวัดจึงมีวัดเป็นจํานวนมาก รวมทั้งสิ้น 

1,360 แหํง จําแนกเป็นมหานิกาย 10,20 แหํง ธรรมยุต 339 แหํง อนัมนิกาย 1 แหํง  เมื่อพิจารณาตาม
ประเภทวัดพบวํา มีพระอารมหลวง มี 2 แหํง จําแนกเป็นมหานิกาย 1 แหํง ธรรมยุต 1 แหํง  มีวัดราษฎร๑ 
1,358 แหํง จําแนกเป็นมหานิกาย 1,019 แหํง ธรรมยุต 338 แหํง อนัมนิกาย 1 แหํง ในจํานวนนี้เป็นวัดร๎าง 
186 แหํง เป็นที่พักสงฆ๑ 938 แหํง จําแนกเป็นมหานิกาย 602 แหํง เป็นธรรมยุต 336 แหํง จํานวนพระภิกษุ มี
จํานวน 8,280 รูปจําแนกเป็นมหานิกาย 5,030 รูป เป็นธรรมยุต 3,250 รูป  มีสามเณร 1,760 รูป จําแนกเป็น
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มหานิกาย 1,415 รูป เป็นธรรมยุต 345 รูป  โรงเรียนปริยัติธรรม จําแนกเป็นแผนกธรรม-บราลี จํานวน 151 
แหํง มีนักเรียน 7,357 รูป  โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ 20 แหํง มีนักเรียน 2,661 รูป และจํานวนสํานัก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุดรธานี จํานวน 17 แหํง  
ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี (ข๎อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2560) 

    ประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญ     
                 จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีความเป็นยาวนาน ประกอบด๎วยหลายชาติ พันธุ๑ สํงผลให๎เกิด

ประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายสืบตํอกันมา ได๎แกํ 1) งานเฉลิมฉลองวันก่อตั้งเมืองอุดร อ.เมือง การกํอตั้ง
จังหวัดอุดรธานี มีความเป็นมานับตั้งแตํพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล๎าฯ ให๎พระเจ๎าน๎องยาเธอกรมหลวงประจักษ๑ศิลปาคมเป็นแมํทัพใหญํยกทัพขึ้นไปปราบพวก
ฮํอที่กํอการกบฏ สํองสุมกําลังปล๎นสะดมชาวบ๎านที่เมืองหนองคาย มณฑลลาวพวน ในปี พ.ศ. 2428 จนกระทั่ง
ในปี 2436 (กรณี ร.ศ. 112) ไทยเกิดกรณีพิพาทพรมแดนหกับฝรั่งเศลซึ่งปกครองดินแดนฝ๓่งขวาแมํน้ําโขงใน
ขณะนั้น เป็นเหตุให๎ต๎องย๎ายกองบัญชาการมณฑลลาวพวนจากเมืองหนองคายถอยรํนลงมาถึงบ๎านเดื่อหมากแข๎ง
ซึ่งมีชัยภูมิเหมาะสม อุดมสมบูรณ๑ ด๎วยห๎วยหนองคลองบึงพระองค๑จึงทรงตั้งกองบัญชาการและสร๎างบ๎านแปลง
เมืองขึ้นใหมํ ณ ที่แหํงนี้ และถือเอา วันที่ 18 มกราคม 2436 เป็นวันกํอตั้งเมืองนับแตํนั้นเป็นต๎นมา งานเฉลิม
ฉลองวันกํอตั้งเมืองอุดร ดุถูกบันทึกเป็นสถิติโลก กินเนสส๑ เวิลด๑ เรคคอร๑ด (Guinness world record) วํามีคน
มารําบวงสรวง”Largest Thais Dance” รอบๆอนุสาวรีย๑กรมหลวงประจักษ๑ศิลปาคมนับเป็นจํานวนมากที่สุดใน
โลกเมื่อ ปี พ.ศ. 2557 2) งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อ.ประจักษ์ศิลปาคม เป็นงานประเพณีทําบุญของชาว
อีสาน หลังจากการเก็บเกี่ยวข๎าวในนาแล๎ว ซึ่งจะอยูํระหวํางเดือนยี่ถึงเดือนสาม (เดือนกุมภาพันธ๑) โดยชาวนา
ทุกคนจะรํวมกันเป็นเจ๎าภาพ “การทําบุญกุ๎มข๎าวใหญํ” ก็คือ การทําบุญด๎วยข๎าวเปลือกเพ่ือถวายให๎แกํวัด
นอกจากใช๎บริโภคในวัดแล๎วยังแปรไปเป็นกองทุนเพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาตํอไป สําหรับจังหวัดอดุรธานี 
อ.ประจักษ๑ศิลปาคมรํวมกับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดงานบุญกุ๎มข๎าวใหญํ และทําพิธีรับขวัญข๎าว บูชาพระ
แมํโพสพ ซึ่งถือเป็นขวัญและกําลังใจให๎กับชาวนา 3) งานมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน แหลํงมรดกโลก
บ๎านเชียง ตั้งอยูํที่บ๎านเชียง ตําบลบ๎านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นแหลํงประวัติศาสตร๑สําคัญ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมภาคเอเชียอาคเนย๑ กรมศิลปากรได๎ทําการสํารวจขุดค๎นแหลํงโบราณคดี
บ๎านเชียงจากหลักฐานตํางๆ พบวําบ๎านเชียงเป็นแหลํงโบราณคดีสมัยกํอนประวัติศาสตร๑ที่มีอายุราว 5 ,600 – 
1,800 ปี โดยองค๑การยูเนสโก (UNESCO) ได๎จดทะเบียนให๎แหลํงโบราณคดีบ๎านเชียง เป็นมรดกโลกทาง
ประวัติศาสตร๑ เมื่อเดือนธันวาคม  2535 และรวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีตํางๆ ไว๎ใน ‘พิพิธภัณฑ๑แหํงชาติ
บ๎านเชียง” พร๎อมห๎องนิทรรศการแสดงอยําง นับตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา “งานมรดกโลกบ๎านเชียง” ได๎จัดขึ้นเป็น
ประจําทุกปีและเป็นโอกาสที่เชิญประเทศเพ่ือนบ๎านมารํวมกิจกรรมด๎วย อาทิ กิจกรรม 7 Amazing in Ban 
Ching ชมพิพิธภัณฑ๑บ๎านเชียง ชมขบวนแหํและการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีจาก สปป.ลาวและเวียดนาม 
สัมผัสวิถีชีวิตและชิมอาหารพื้นบ๎านไทพวน รับประทานอาหารพื้นบ๎านชุดโฮมพาแลง (คล๎ายขันโตก) และชมการ
แสดงแสงสีเสียงมํนน้ําพุ นับเป็นงานใหญํงานนึงของจังหวัด สํวนใหญํจะจัดงานชํวงเดือนกุมภาพันธ๑ของทุกปี 4) 
งานมะม่วงแฟร์ อ.หนองวัวซอ อําเภอหนองวัวซอ มีพ้ืนที่ปลุกมะมํวงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดอดุรธานี ปลุก
ทั้งหมด 5,693 ไรํเกษตรกร 431 ครัวเรือนผลผลิตทั้งในและนอกฤดูประมาณ 3,539 ตันตํอปี มูลคําประมาณ 
130 ล๎านบาท สินค๎าเดํน เชํน มะมํวงน้ําดอกไม๎สีทอง น้ําดอกไม๎เบอร๑ 4 และเขียวเสวย ที่ปลูกและสํงออก
โดยเฉพาะ อาจกลําวได๎วําอุดรธานีสํงออกมะมํวงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานก็วําได๎ เพ่ือกระตุ๎นเศรษฐกิจและ
ทํองเที่ยวของจังหวัด จึงได๎จัดงานประเพณีในงานกาชาดมะมํวงแฟร๑ (ของดีหนองวัวซอ) ที่อําเภอหนองวัวซอทุก
ปี ทุกเดือนมีนาคม และร๎านค๎าจําหนํายมะมํวงหลากหลายพันธุ๑ เพ่ือเชิญชวนชาวไทยและชาวตํางประเทศ
เดินทางมาชมงาน 5) งานวันสงกรานต์ อ.เมือง วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันเปลี่ยนผํานจากราศีมีนเข๎าสูํ
ราศีเมษ ตามประเพณีไทยจะถือวําเป็น “วันสงกรานต๑” หรือเรียกวํา “วันปีใหมํของไทย” โดยจัดเป็นเทศกาล
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ประจําปีทั่วประเทศไทย ประเพณีสงกรานต๑ ปกติมีทั้งหมด 3 วัน คือเริ่มตั้งแตํ วันที่ 13 -15 เมษายน มี
ความหมายเพราะเป็น “วันกลับบ๎าน” ลุกหลานที่ทํางานตํางถิ่นจะพากันกลับบ๎านมาพร๎อมหน๎าพร๎อมตากัน 
รํวมกันทําบุญเพ่ือระลึกถึงบรรพบุรุษที่ลํวงลับไปแล๎ว และการรดน้ําดําหัวจากผู๎อาวุโสที่เคารพนับถือ รวมถึงการ
เลํนสาดน้ํากันในกลุํมยาติพ่ีน๎องและเพ่ือนฝูง สร๎างความชุํมฉ่ําและสนุกสนานในเดือนที่มีอากาศร๎อนมากที่สุด
เทศกาลวันสงกรานต๑ในจังหวัดอุดรธานี ปิดให๎ถนนเทศา ริมหนองประจักษ๑ศิลปาคมให๎เปูนสถานที่ทําบุญตก
บาตร สรงน้ําพระ รดน้ําขอพรจากผู๎สูงอายุ และจัดเป็นถนนอาหารรวมทั้งจัดให๎มีเวทีการแสดง ลานหน๎าสถานี
ดับเพลิง เปิดโซนนิ่งเลํนน้ําสงกรานต๑บนถนนสายนี้ พร๎อมชมขบวนแหํตระการตา นับเป็นเทศกาลใหญํที่ไมํควร
พลาด 6) งานประเพณีชนสามเผ่าชาวศีธาตุ อ.ศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานีเป็นแหลํวงรวมอารยธรรมจากคน
หลายชาติพันธุ๑ หนึ่งในงานประเพรีที่ไมํควรพลาดซึ่งจัดขึ้นที่อําเภอศรีธาตุ เนื่องจากเป็นที่อยูํอาศัยของชนเผําผู๎
ลาว ผู๎ไทย และย๎อ มานับตั้งแตํบรรพบุรุษ หลังจากมรการตั้งเป็นอําเภอศรีธาตุเมื่อราวปี 2516 อําเภอได๎ฟ้ืนฟู
ประเพณีชนสามเผําให๎เป็นงานระดับอําเภอ เพ่ือเชิญชวนนักทํองเที่ยวเข๎ามาศึกษาวัฒนธรรมของชนสามเผํา
ดังกลําว นอกจากนี้ ยังมีการรําบวงสรวงศาลหลักเมืองศรีธาตุ ด๎วยนางรํานับร๎อยคน เป็นงานใหญํในวันสถาปนา
อําเภอศรีธาตุเป็นประเพณีทุกปี จัดขึ้นช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปี 7) งานแห่บุญบั้งไฟ อ.เพ็ญ อ.ศรี
ธาตุ อ.กู่แก้ว งาน “ประเพรีบุญบั้งไฟ” ชํวงกลางเดือน 6 ของทุกปี (ราวเดือนพฤษภาคม) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ๑
ของภาคอีสาน จัดขึ้นในหลายจังหวัด หลายอําเภอ ที่จังหวัดอุดรธานี อ.เพ็ญ ถือเป็นงานประเพณีวัฒนธรรม
ประจําท๎องถิ่น ในอดีตเคยมีการแขํงขันบั้งไฟล๎าน บั้งไฟแสน บั้งไฟหมื่น แตกตํางตามขนาดของบั้งไฟ ป๓จจุบัน
เหลือแตํประเพณีแหํบั้งไฟ  เนื่องจากเป็นอันตรายตํอชีวิตมากขึ้นสืบเนื่องมาจากการขอแก๎บนด๎วยบั้งไฟใน
เทศกาลครั้งนี้ สีสันภายในงานคือการประกวดบั้งไฟของอําเภอตํางๆ นั่นเอง  8) งานแข่งเรือ อ.กุมภวาปี 
เทศกาลออกพรรษา (เดือนตุลาคม) จะมีงานประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบันของชาวอีสาน มี
ความเชื่อวําพญานาคจุดขึ้นมาเพ่ือเป็นพุทธบูชาตํอพระพุทธเจ๎า ที่เสด็จลงมาจากสวรรค๑ชั้นดาวดึงส๑ หลังจากที่
ไปโปรดพระมารดาในชํวงเข๎าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน ทั้งเมืองมนุษย๑ สวรรค๑ และเมืองบาดาล ตํางก็สาธุการจัด
งานสมโภช ในวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ของทุกปี งานบั้งไฟพญานาคที่ริมแมํน้ําโขงจึงเป็นที่โดํงดัง 
โดยเฉพาะสถานที่ที่ผูกพันกับตํานานพญานาคอีกหลายแหํงในจังหวัดอุดรธานี เชํนเดียวกัน ที่ อ.กุมภวาปี 
บริเวณลําน้ําปาว อบจ. และเทศบาลอําเภอกุมภวาปีรํวมกันจัดงานประเพณีแขํงขันเรือยาว ชิงถ๎วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปูนประเพณีทุกปี เพ่ือเป็นการสํงเสริมอนุรักษ๑สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น 9) งานประเพณีโคมลมลอยฟ้า ผ้ามัดหม่ีย้อมคราม อ.พิบูลรักษ์ 
 งานประเพณีโคมลมลอยฟูา ผ๎ามัดหมี่ย๎อมคราม อ.พิบูลรักษ๑ เป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่นเชื่อวําการปลํอยโคม
ลมในชํวงหลังวันออกพรรษาแล๎ว (ราวเดือนพฤศจิกายน) หมายถึงสํงเทวดาอารักษ๑เหลํานั้นกลับคืนสูํสวรรค๑ 
อีกความหมายหนึ่ง ถือเป็นการปลํอยทุกข๑ โศก อัปมงคลตํางๆ ให๎ลอยไปกับโคมลมด๎วย นอกจากประเพณี
การละเลํนโคมลมแล๎ว ในงานยังจัดแสดงผ๎ามัดหมี่ย๎อมครามเนื่องจาก อ.พิบูลรักษ๑ เป็นแหลํงผลิตผ๎ามัดหมี่ย๎อม
ครามเป็นสินค๎าโอท็อปดาวเดํนของอําเภออีกด๎วย 10) งานทุ่งศรีเมือง งานนิทรรศการผ้าพื้นเมือง GMS 
Fabric Expo งานประจําปีทุํงศรีเมือง และงานกาชาดจังหวัดอุดรธานี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เอกลักษ๑
วัฒนธรรมของดีอุดรธานี การแสดงผลงานของสํวนราชการ การแสดงและจําหนํายสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ชุมชน
จาก 20 อําเภอ ชมขบวนแหํบายศรี วัฒนธรรมดีศรีอุดร จัดงานธิดาผ๎าหมี่ขิด นอกจากนี้ยังมีขบวนแหํของ
หนํวยงานราชการและสถานศึกษา พร๎อมกับการแสดงและการละเลํนมังกรทอง ขบวนแหํสิงโต ขบวนแหํล๎อโก๎ว 
และเอ็งกอ ของศาลเจ๎าปูุ-ยํา ซึ่งเป็นสถานที่เคารพของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี  ใน โอกาส
เดียวกัน บางปีรวมเอางานนิทรรศการ GMS Fabric Expo เพ่ือสํงเสริมผลิตภัณฑ๑ผ๎าพ้ืนเมืองจากภูมิภาคลุํม
แมํน้ําโขง รวมถึงประเทศเพ่ือนบ๎านด๎วย อยํางไรก็ตาม “งานทุํงศรีเมือง” จะจัดขึ้นเดือนธันวาคมของทุกปี สํวน
งาน GMS มุํงสํงเสริมผ๎าพื้นเมืองจะจัดข้ึนในเดือนถัดไป 
ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี (ข๎อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2560) 



 

 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

18 

  3) ข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุข 
                 สถานบริการสาธารณสุข  
                    จังหวัดอุดรธานี มีสถานบริการภาครัฐ มีจํานวนทั้งสิ้น 252 แหํง ประกอบด๎วย โรงพยาบาล
ศูนย๑ จํานวน 2 แหํง  โรงพยาบาลชุมชนแมํขําย จํานวน 4 แหํง  โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 12 แหํง 
โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก จํานวน 3 แหํง โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ทั้งหมด 210 แหํง  
ศูนย๑สุขภาพเขตเมือง สังกัดโรงพยาบาลอุดรธานี จํานวน 3 แหํง  ศูนย๑บริการสาธารณสุข สังกัดองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  จํานวน  10  แหํง  สถานบริการในสังกัดกรมการแพทย๑  
จํานวน 6 แหํง สถานบริการสังกัดกระทรวงกลาโหม  จํานวน 2 แหํง  สําหรับสถานบริการภาคเอกชน 
ประกอบด๎วย  โรงพยาบาลขนาด 100 เตียง จํานวน 3 แหํง คลินิก จํานวน 406 แหํง  สถานที่ขายยา/ผลิตยา 
จํานวน 376 แหํง สถานที่ผลิตอาหารและนําเข๎า จํานวน 820  แหํง   
                 บุคลากรด้านสาธารณสุข  
                      กําลังคนด๎านสุขภาพ พบวํา อัตราสํวนแพทย๑เทํากับ 1 : 5277 มีคําสูงกวําคํามาตรฐานตาม
เกณฑ๑ service plan ของเขต 8 ทันตแพทย๑ เทํากับ 1 : 18,655 มีคําสูงกวําคํามาตรฐานตามเกณฑ๑ service 
plan ของเขต 8  เภสัชกร 1 : 1,130 มีคําคําต่ํากวําคํามาตรฐานตามเกณฑ๑ service plan ของเขต 8 และ
กําลังคนด๎านสุขภาพกลุํมอื่น ๆ เทํากับ มีคําคําต่ํากวําคํามาตรฐานตามเกณฑ๑ service plan ของเขต 8 
คํามาตรฐานตามเกณฑ๑ service plan ของเขต 8 

แพทย๑ ทันตแพทย๑ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อื่นๆ 
1 : 2,500 1 : 8,700 1 : 7,420 1 : 5,000 1 : 2,500 
1 : 5,277 1 : 18,655 1 : 10,176 1 : 1,130 1 : 382 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  

                 การป่วยของผู้ป่วยนอก 
                     สาเหตุการปุวยของผู๎ปุวยนอก 5 อันดับแรก ปี 2559  พบวํา โรคระบบหายใจ มีอัตราปุวยสูง
ที่สุดเทํากับ 349.89 ตํอประชากรพันคน รองลงมาได๎แกํ โรคเกี่ยวกับตํอมไร๎ทํอ โภชนาการ และเมตตะบอลิสัม 
,โรคระบบกล๎ามเนื้อรวมโครงสร๎างและเนื้อยึดเสริม,  โรคระบบไหลเวียน และโรคระบบยํอยอาหารรวมโรคใน
ชํองปาก โดยมีอัตราปุวยตํอประชากรพันคน เทํากับ 332.37, 314.24, 272.05 และ 270.54 ตามลําดับ   

ที่ สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) อัตราต่อ 1,000 ประชากร  
1 โรคระบบหายใจ  349.89 
2 โรคเกี่ยวกับตอํมไร๎ทํอ  โภชนาการ  และเมตะบอลิสัม 332.37 
3 โรคระบบกล๎ามเนื้อรวมโครงรํางและเนื้อยืดเสริม 314.24 
4 โรคระบบไหลเวียนเลือด 272.05 
5 โรคระบบยํอยอาหารรวมโรคในชํองปาก 270.54 
6 อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได๎จากการตรวจทางคลินิก และทางหอ๎ง ปฏิบตัิการที่ไมํสามารถ

จําแนกโรคในกลุํมอื่นได๎  
199.33 

7 โรคติดเชื้อและปาราสิต  101.78 
8 โรคระบบสืบพันธุ๑รํวมป๓สสาวะ  95.17 
9 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต๎ผิวหนัง 66.54 
10 โรคตาและสํวนประกอบของตา  62.91 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

                
  การป่วยของผู้ป่วยใน 

                     สําหรับสาเหตุการปุวยของผู๎ปุวยใน 5 อันดับแรกของจังหวัดอุดรธานี พบวํา โรคแทรกซ๎อนใน
การตั้งครรภ๑ การเจ็บครรภ๑ การคลอด ระยะหลังคลอด และภาวะอ่ืนๆ ทางสูติกรรม มีอัตราปุวยสูงที่สุด  
รองลงมาได๎แกํ โรคติดเชื้ออ่ืนๆ ของลําไส๎ โรคตาและสํวนผนวก,ปอดอักเสบ และโรคอ่ืนๆของระบบยํอยอาหาร 
โดยมีอัตราปุวยตํอประชากรพันคน เทํากับ 5.9, 5.5,4.7,และ 4.1 ตามลําดับ  
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ท่ี สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) อัตราต่อ 1,000   ประชากร 
1 โรคแทรกซ๎อนในการตั้งครรภ๑ การเจ็บครรภ๑ การคลอด  ระยะหลังคลอดและภาวะอื่น ๆ ทางสูติกรรม  5.86 

2 โรคติดเชื้ออื่นๆของลําไส๎ 5.52 
3 โรคตาและสํวนผนวก  4.72 
4 ปอดอกัเสบ  4.62 
5 โรคอืน่ ๆ ของระบบยํอยอาหาร  4.05 
6 โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ  4.05 
7 การคลอดเดี่ยว (คลอดปกติ)  3.47 
8 ความผิดปกตอิื่น ๆ ที่เกิดขึน่ในระยะปรกิําเนิด  3.44 
9 ธาลัสซีเมีย  3.16 
10 โรคผิวหนังและเนือ้เย่ือใต๎ผิวหนัง 2.72 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

                   อัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  
              จังหวัดอุดรธานี มีอัตราปุวยด๎วยโรคท่ีเฝูาระวังทางระบาดวิทยา สูงสุดคือ โรคอุจจาระรํวง 
รองลงมา ไข๎ไมํทราบสาเหตุ อาหารเป็นพิษ ปอดบวม และตาแดง โดยมีอัตราปุวยตํอประชากรแสนคน เทํากับ 1,077.9, 
824.4, 340.1, 292.2, 223.2 ตามลําดับ 

ท่ี ชื่อโรค อัตราป่วยต่อแสนคน 
1 อุจจาระรํวง 1,077.9 
2 ไข๎ไมํทราบสาเหต ุ 824.4 
3 อาหารเป็นพิษ 340.1 
4 ปอดบวม 292.2 
5 ตาแดง 223.2 
6 โรคติดตอํทางเพศสัมพนัธุ๑ 54.3 
7 สุกใส 40.8 
8 มือ เท๎า ปาก 26.8 
9 เมลิออยโดซีส 26.0 
10 ไข๎เลือดออก 23.5 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  

                   การตาย  
                   อัตราตายด๎วยโรคท่ีเป็นสาเหตุของการตาย ปี 2559 พบวํา อัตราตายด๎วยโรคท่ีเป็นสาเหตุของการ
ตายสูงสุด คือ มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด รองลงมา ได๎แกํ ไตอักเสบ กลุํมอาการของไตพิการและไตพิการ, ปอดอักเสบ 
และโรคอื่นๆ ของปอด และโรคหลอดเลือดในสมอง ตามลําดับ   
                 หลักประกันสุขภาพ  
                    ประชากรจากการสํารวจในจังหวัดอุดรธานี มีจํานวนท้ังสิ้น 1,675,523 คน มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพ
ถ๎วนหน๎า ร๎อยละ 72.5  สิทธิประกันสังคม ร๎อยละ 13.9 สิทธิข๎าราชการ/พนักงานของรัฐและครอบครัว ร๎อยละ 4.9 สิทธิ
อื่น ร๎อยละ 0.6 และมีประชากรบางสํวนท่ียังไมํมีสิทธิประกันสุขภาพ เชํน  ยังไมํลงทะเบียนบัตรทอง บุคคลรอพิสูจน๑
สถานะและบุคคลท่ีมีป๓ญหาสถานะและสิทธิ ร๎อยละ 0.1 

ประเภทสิทธิ จ านวน ร้อยละ 
จังหวัดอุดรธาน ี 1,678,566 100.0 

1. สิทธิบัตรประกันสขุภาพถ๎วนหน๎า (บัตรทอง) 1,215,206 72.4 
2. ประกนัสังคม  236,907 14.11 
3. ประชากรในจังหวัดย๎ายไปลงทะเบียนจังหวัดอื่น  117,748 7.02 
4. สิทธิข๎าราชการ/สิทธริฐัสาหกิจ  85,807 5.11 
5. สิทธิสวสัดิการพนกังานทอ๎งถิน่ 17,320 1.03 
6. สิทธอิื่นๆ 2,747 0.16 
7. สถานะคนตํางด๎าว 1,931 0.11 
8. สถานะคนไทยในตํางประเทศ 420 0.03 
9. สิทธิวําง 306 0.02 
10.บุคคลที่ไมํอยํูตามทะเบียนบ๎าน (รอยืนยันสิทธิ) 174 0.01 
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
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  4) ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
 สถานศึกษา 

         จังหวัดอุดรธานีมีสถานศึกษาทั้ งสิ้น 1 ,023 แหํง จําแนกเป็นสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 963 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 94.13 และสถานศึกษาสังกัดหนํวยงานอ่ืนๆ 60 แหํง คิด
เป็นร๎อยละ 5.87 สําหรับสถานศึกษาในสังกัดศึกษาธิการจําแนกเป็น สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จํานวน 849 แหํง สํานักคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน(ในและนอกระบบ) จํานวน 154 แหํง  สังกัด
สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 26 แหํง สํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบฯ(กศน) จํานวน 20 
แหํง ศูนย๑การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 แหํง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 
แหํง สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 8 แหํง  จํานวนสถานศึกษาในสังกัดอ่ืน จํานวน 60 แหํง 
จําแนกเป็น สํานักพระพุทธศาสนา (ร.ร.พระปริยัติธรรม) จํานวน 21 แหํง และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
จํานวน 33 แหํง 

ที่ สังกัด จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร 963 
1 สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 849 
 สพป.อุดรธานี เขต 1 225 
 สพป.อุดรธานี เขต 2 195 
 สพป.อุดรธานี เขต 3 210 
 สพป.อุดรธานี เขต 4 156 
 สพม.20 63 
2 สํานักคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน(ในระบบ) 59 
 สํานักคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน(นอกระบบ) 96 
3 สํานักคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 26 
 สังกัด อาชีวศึกษา 9 
 สังกัด เอกชน 17 
4 สํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบฯ(กศน) 20 
5 ศูนย๑การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุดรธานี 1 
6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี 1 
7 สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 8 

สถานศึกษาในสังกัดอื่น 60 
8 สํานักพระพุทธศาสนา (ร.ร.พระปริยัติธรรม) 21 
9 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

-เทศบาลนครอุดรธาน ี                             12  โรง 
-เทศบาลเมือง                                         4  โรง 
-เทศบาลตําบล                                        7  โรง 
-องค๑การบริหารสํวนจังหวัดอุดรธานี               8  โรง 
-องค๑การบริหารสํวนตาํบลจังหวัดอุดรธานี        2  โรง 

33 

10 โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน 4 
11 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี 1 
12 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี 1 

รวมทั้งสิ้น 1,023 
ที่มา : ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  (ข๎อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560) 
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 คุณภาพการศึกษา 
                      ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 
2559 พบวํา คําเฉลี่ยรวมของ 5 รายวิชาได๎แกํ วิชา คณิตศาสตร๑ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร๑ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นั้น คําเฉลี่ยรวมชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ลดลงร๎อยละ 1.05  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
คําเฉลี่ยรวมลดลง ร๎อยละ 0.29 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คําเฉลี่ยรวมลดลง ร๎อยละ 0.39 

ระดับชั้น วิชา ปีการศึกษา 2559 อัตราการเปลี่ยนแปลง 
 
 

ป.6 

คณิตศาสตร๑ 38.54 -2.3 
ภาษาไทย 51.5 4.26 
ภาษาอังกฤษ 33.31 -5.09 
วิทยาศาสตร๑ 40.37 -1.07 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.99 -1.03 

คําเฉลี่ยรวม 41.94 -1.05 
 
 

ม.3 

คณิตศาสตร๑ 27.98 -3.58 
ภาษาไทย 44.31 2.54 
ภาษาอังกฤษ 30.08 0.5 
วิทยาศาสตร๑ 34.08 -3.05 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.34 2.14 

คําเฉลี่ยรวม 36.76 -0.29 
 
 

ม.6 

คณิตศาสตร๑ 23.5 -1.58 
ภาษาไทย 50.34 2.33 
ภาษาอังกฤษ 26.13 2.85 
วิทยาศาสตร๑ 30.99 -1.61 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 34.7 -3.96 

คําเฉลี่ยรวม 33.13 -0.39 
ที่มา : ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  (ข๎อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560) 

   ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีผู๎บริหารสถานศึกษาจํานวน 
1,592 คน และข๎าราชการครู 17,087 คน จําแนกเป็นข๎าราชการ 13 ,479 คิดเป็นร๎อยละ 78.98 พนักงาน
ราชการตําแหนํงครู 1,517 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.87 และอัตราจ๎างตําแหนํงครู 2,073 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.15 

  5) ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 
                 โครงสร้างแรงงาน  
                      ข๎อมูลจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2559  ภาวะการทํางานของ
ประชากรมีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 1,007,204 คน  จําแนกเป็นผู๎อยูํในกําลังแรงงานแรงงาน
จํานวน 596,114 คน เป็นผู๎มีงานทํา 593,083 คน ผู๎วํางงาน 3,030 คน และผู๎รอฤดูกาล 18,864 สําหรับผู๎อยูํ
นอกกําลังแรงงาน จํานวน 392,226 คน(สํวนใหญํเป็นเด็กและผู๎สูงอายุ) เป็นผู๎ทํางานบ๎าน 92,585 คน เรียน
หนังสือ 95,046 คน และอ่ืนๆ 204,595 คน     

สถานภาพแรงงาน รวม ชาย หญิง 
 ประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป  1,007,204 484,777 520,612 
 ผู๎อยูํในกาํลังแรงงาน  596,114 361,984 282,307 
 ผู๎มีงานทํา  593,083 351,802 276,068 
ผู๎วํางงาน 3,030 2,199 2,917 
ผู๎ที่รอฤดูกาล 18,864 7,983 3,322 
ผู๎อยูํนอกกําลังแรงงาน 392,226 122,793 238,304 

ที่มา :  สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี (ข๎อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559) 
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 แรงงานต่างด้าว   
                     จํานวนแรงงานตํางด๎าวในจังหวัดอุดรธานีที่มีการจดทะเบียน มีจํานวนทั้งสิ้น 1,530 คน 
จําแนกเป็นสัญชาติเมียนมา 102 คน  สัญชาติลาว 1,235 คน และสัญชาติกัมพูชา 193 คน   

จ านวนการจดทะเบียนแรงงานตา่งดา้ว (คน) 
จังหวัดอุดรธาน ี เมียนมา ลาว กัมพูชา 

1,530 102 1,235 193 
ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี (ข๎อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559)      

  แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ   
                     จํานวนแรงงานไทยไปทํางานตํางประเทศ  มีจํานวน 117,291 คน มีอัตราเพ่ิมจากปีงบประมาณ 
2558 ร๎อยละ 1.37 วิธีการเดินทางไปทํางานตํางประเทศที่มากที่สุดคือไปทํางานจากบริษัทจัดหางานสํงไป ปี 2559 
จํานวน 33,635  คน ลดลงจากปี 2558 ร๎อยละ 3.20 รองลงมา  คนหางานแจ๎งการเดินทางด๎วยตนเอง จํานวน 11,765 
คน เพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 4.83  จากกรมการจัดหางานสํงไป จํานวน 10,870 คน เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 7.66 โดยนายจ๎างพาลูกจ๎าง
พาไปทํางาน จํานวน 8,419 คน เพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 18.88  และนายจ๎างพาลูกจ๎างไปฝึกงาน จํานวน 4,975 คน  ลดลง 
ร๎อยละ 0.48  และผู๎ที่ Re-Entry มีจํานวน 47,627 ลดลง  ร๎อยละ 6.20  

ปี 

รวมการเดินทาง
ท้ังสิ้น 

บริษัทจัดหางานส่ง กรมการจัดหางาน
ส่ง 

นายจ้างพาลูกจ้าง
ไปท างาน 

นายจ้างพาลูกจ้าง
ไปฝึกงาน 

คนหางานแจ้งการ
เดินทางด้วยตนเอง 

Re-Entry 

จํานวน อัตรา
เพิ่ม 

จํานวน อัตรา
เพิ่ม 

จํานวน อัตรา
เพิ่ม 

จํานวน อัตรา
เพิ่ม 

จํานวน อัตรา
เพิ่ม 

จํานวน อัตรา
เพิ่ม 

จํานวน อัตรา
เพิ่ม 

2559 117,291 -1.37 33,635 -3.20 10,870 7.66 8,419 18.88 4,975 -0.48 11,765 4.83 47,627 -6.20 
ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี (ข๎อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559) 

                  สวัสดิการสังคม   
                  สถิติกองทุนประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี พบวํา มีจํานวนสถานประกอบการที่เข๎ารํวม 4,116 
แหํง จํานวนผู๎ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 (2) จํานวน  59,451 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.74 
ของผู๎ประกันตนทั้งสิ้น จํานวนผู๎ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 39 (3) (คน) 9,799 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 8.53 และผู๎ประกันตน มาตรา 40  45,647 คน  คิดเป็นร๎อยละ 39.73 จํานวนการใช๎บริการของ
ผู๎ประกันตน 253,256 คน  

สถิติกองทุนประกันสังคม จ านวน (คน) ร้อยละ 
จํานวนสถานประกอบการ (1) (แหํง) 4,116 - 
จํานวนผู๎ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 (2) (คน) 59,451 51.74 
จํานวนผู๎ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 39 (3) (คน) 9,799 8.53 
จํานวนการใช๎บรกิารของผู๎ประกนัตน   

กรณเีจ็บปุวย (ราย) 229,378 91.95 
กรณทีุพพลภาพ (ราย) 43 0.02 
กรณีตาย (ราย) 367 0.15 
กรณีคลอดบุตร (ราย) 4,798 1.92 
กรณีชราภาพ (ราย) 3,793 1.52 

บําเหน็จ (ราย) 3,638 1.46 
บํานาญ (ราย) 155 0.06 

กรณีสงเคราะห๑บุตร (ราย) 13,019 5.22 
วํางงาน (4) (ราย) 1,858 0.74 

ผู๎ประกนัตน มาตรา 40 45,647 39.73 
ที่มา : สํานกังานประกนัสังคมจังหวัดอุดรธานี (ข๎อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559) 
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 6) ข้อมูลพื้นฐานด้านความม่ันคง 
          คดียาเสพติด 
                 สําหรับคดียาเสพติดมีจพนวนทั้งสิ้น 1,852 คดี มีผู๎กระทําความผิด 1,962 คน จําแนกตาม

ประเภทของยาเสพติดดังนี้ กัญชาแห๎ง 71 คดี ผู๎กระทําผิด 71 คน กัญชาสด 21 คดี ผู๎กระทําผิด 22 คน  พืช
กระทํอง 18 คดี ผู๎กระทําผิด 18 คน ยาบ๎า 1,692 คดี ผู๎กระทําผิด 1,796 คน สารระเหย 13 คดี ผู๎กระทําผิด 
13 คน และยาไอซ๑ 37 คดี ผู๎กระทําผิด 36 คน 

รวม กัญชาแห้ง กัญชาสด พืชกระท่อม ยาบ้า สารระเหย ยาไอซ ์
คด ี คน คด ี คน คด ี คน คด ี คน คด ี คน คด ี คน คด ี คน 

1,852 1,962 71 71 21 22 18 18 1,692 1,796 13 13 37 36 
ที่มา : สถานีตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธาน ี(ข๎อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559) 

 คดีอาญา   
                     สถิติความผิดในคดีอาญาที่สําคัญในภาพรวมของจังหวัด พบวํา สถานการณ๑ความไมํปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สินในจังหวัดอุดรธานี 3 ลําดับแรก ดังนี้ 1) ประชาชนถูกทําร๎ายทางรํางกายในรอบปีที่ผําน
มา  มีจํานวน 687 คน 2) ประชาชนถูกลํวงละเมิดทางเพศในรอบปีที่ผํานมา มีจํานวน 79 คน 3) ประชาชนถูก
ลักทรัพย๑/ชิงทรัพย๑/ถูกทําลายทรัพย๑สินในรอบปีที่ผํานมา  มีจํานวน 1,073 คน  

ประเภทความผิด รับแจ้ง (ราย) จับกุม (ราย)  ประเภทความผิด รับแจ้ง (ราย) จับกุม (ราย) 
กลุํมคดอีุกฉกรรจ๑และสะเทือนขวญั 39 32  กลุํมคดอีาญาที่นําสนใจ 405 244 
ฆําผู๎อืน่โดยเจตนา 26 21  โจรกรรมรถจกัรยานยนต๑ 11 4 
ปล๎นทรัพย๑ - -  โจรกรรมรถยนต๑ 111 52 
ชิงทรัพย๑ (รวม) 8 6  โจรกรรมโค-กระบือ - - 
ลักพาเรียกคําไถ ํ - -  โจรกรรมเครื่องมือเกษตร - - 
วางเพลิง 5 5  ปล๎น-ชิงรถยนต๑โดยสาร - - 
กลุํมคดทีี่เกี่ยวกับชีวติ รํางกาย 216 175  ปล๎น-ชิงรถยนต๑แท็กซ่ี - - 
ฆําผู๎อืน่โดยเจตนา 26 21  ขํมขนืและฆํา - - 
ฆําผู๎อืน่โดยไมํเจตนา 14 14  ลักพาเรียกคําไถ ํ - - 
ทําให๎ตายโดยประมาท 3 3  ฉ๎อโกง 100 56 
พยายามฆํา 38 33  ยักยอกทรัพย๑ 183 132 
ทําร๎ายรํางกาย 117 88  กลุํมคดทีี่รฐัเป็นผูเ๎สียหาย 4,838 7,448 
ขํมขนืกระทาํชําเรา 18 16  อาวุธปืน 595 614 
กลุํมคดีประทุษร๎ายตํอทรัพย๑ 482 320  อาวุธปืนธรรมดา 574 593 
ลักทรัพย๑ 432 277  อาวุธปืนสงคราม 21 21 
วิ่งราวทรัพย๑ 15 15  การพนัน 956 3,339 
รีดเอาทรัพย๑ - -  การพนันทั่วไป 810 3,088 
กรรโชกทรัพย๑ - -  การพนันสลากกินรวบ 146 251 
ชิงทรัพย๑ (รวม) 8 6  ยาเสพติด 3,280 3,486 
บาดเจ็บ 5 4  ปรามการค๎าประเวณ ี 7 9 
ไมํบาดเจ็บ 3 2  มีและเผยแพรํวตัถุลามก - - 
ปล๎นทรัพย๑ - -     
รับของโจร 3 2     
ทําให๎เสียทรัพย๑ 24 20     

ที่มา : สถานีตํารวจภูธรอุดรธานี (ขอ๎มูล ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559) 

                อุบัติเหตุ   
                     จังหวัดอุดรธานี มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศในชํวงเทศกาล มีสาเหตุมาจาก  
เมา มีหลายสาเหตุเชํน เมาสรุรา เมายาแก๎หวัดขณะขับรถทัวร๑หลายเที่ยว กินยาขยัน จากโรคประจําตัว ช๎น ลมชัก  
ความประมาท สํวนใหญํจากการขับขี่รถจักรยานยนต๑ซิ่งไมํใสํหมวกกันน๏อค เกิดจากความไม๎พร๎อมของสภาพรถ สภาพ
เบรก  ไมํรัดเข็มขัดนิรภัย นั่งท๎ายกระบะ ไมํมีสัญญาณไฟ เครื่องหมายการจราจรไมํชัด  พื้นผิวถนนลื่น ลาด ความสวําง
ไมํเพียงพอ สํงผลให๎มีสถิติสูง ดังนี้ 
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จังหวัด/อ าเภอ 
จ านวน (คน) 

อุบัติเหต ุ บาดเจ็บ เสียชีวติ 
จังหวัดอุดรธาน ี 91 87 14 
เมืองอุดรธานี 51 51 5 
กุดจับ 1 1 - 
หนองวัวซอ 3 3 - 
กุมภวาป ี 1 - 1 
โนนสะอาด 3 1 3 
หนองหาน 1 - 1 
ทุํงฝน - - - 
ไชยวาน 2 2 - 
ศรีธาต ุ 1 1 - 
วังสามหมอ 4 4 - 
บ๎านดุง - - 1 
บ๎านผือ 1 1 1 
น้ําโสม 5 4 2 
เพ็ญ 11 11 - 
สร๎างคอม 1 1 - 
หนองแสง 3 3 - 
นายูง 1 1 - 
พิบูลย๑รักษ๑ - - - 
กูํแกว๎ - - - 
ประจักษ๑ฯ 2 3 - 

ที่มา : สํานกังานปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุดรธานี (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559) 

                อัคคีภัย    
                 จํานวนครั้งที่เกิดอัคคีภัยในจังหวัดอุดรธานี มีจํานวน 5 ผู๎ประสบภัยได๎รับการชํวยเหลือจาก

หนํวยงานในจังหวัดทุกคน อําเภอที่เกิดอัคคีภัย ได๎แกํ อําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอหนองหาน อําเภอเพ็ญ 
อําเภอบ๎านดุง และอําเภอวังสามหมอ 

อ าเภอ จ านวนการเกิดอัคคีภัย (ครั้ง) อ าเภอ จ านวนการเกิดอัคคีภัย (ครั้ง) 
จังหวัดอุดรธาน ี 5   
เมืองอุดรธานี 1 โนนสะอาด - 
กุมภวาป ี - สร๎างคอม - 
หนองหาน 1 วังสามหมอ 1 
บ๎านผือ - ทุํงฝน - 
เพ็ญ 1 ไชยวาน - 
บ๎านดุง 1 หนองแสง - 
ศรีธาต ุ - นายูง - 
น้ําโสม - พิบูลย๑รักษ๑ - 
หนองวัวซอ - กูํแกว๎ - 
กุดจับ - ประจักษ๑ศิลปาคม - 

ที่มา : สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี (ขอ๎มูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 
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จังหวัดอุดรธานี พบป๓ญหาไฟปุาในชํวงฤดูแล๎ง มีความเสียหายรุนแรงเป็นอันดับ 3 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรองจากจังหวัด เลย และชัยภูมิ  ปี 2559 จํานวนครั้งที่เกิดไฟไหม๎ 41 ครั้ง พ้ืนที่ความ
เสียหาย 1,100 ไรํ  มีมูลคําความเสียหาย 165,000,000 บาท 

จ านวนครั้งที่เกิด พื้นที่เสียหาย (ไร่) ค่ากลางการค านวณค่าเสียหาย (บาท) ค่าความเสียหาย (บาท) 
41 1,100 150,000 165,000,000 

ที่มา : สถิติการเกิดไฟปุาจากระบบ Hotspot ของ สํานกัปูองกันรักษาปาุและควบคุมไฟปุา กรมปุาไม๎ (ขอ๎มูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559) 

                วาตภัย    
                      จังหวัดอุดรธานีมีผู๎ประสบวาตภัย จํานวน 2,314 ครัวเรือน ประเมินความเสียหายทั้งจังหวัด 
เป็นจํานวนเงิน 17,344,281 บาท 

สถิติผู้ประสบวาตภัย 
จํานวนครัวเรือน ความเสียหาย (บาท) 

2,314 17,344,281 
ที่มา : สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี (ขอ๎มูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

1.1.1.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1) ดิน 
            จังหวัดอุดรธานี มีพ้ืนที่สํวนใหญํของจังหวัดอุดรธานี เป็นดินปนทรายและดินรุกรัง ชั้นลํางเป็นดินดาน 

ไมํเกบ็น้ําหรืออ๎ุมน้ําในฤดูแล๎ง พ้ืนที่บางแหํงเป็นดินเค็มซึ่งประกอบกสิกรรมไมํคํอยได๎ผลดี และบางพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น
ดินดาน พ้ืนที่บางสํวนของจังหวัดอุดรธานีเป็นพ้ืนที่ดินเค็มโดยเฉพาะเขตอําเภอบ๎านดุงที่มีพ้ืนที่คราบเกลือมากกวํา 
50% มากที่สุดในอําเภอที่มีดินเค็มของพ้ืนที่ทั้งหมด 16 อําเภอ โดยอําเภอที่ไมํมีพ้ืนที่ดินเค็มเลยคืออําเภอวังสาม
หมอ น้ําโสม และนายูง ดินทรายคิดเป็นร๎อยละ 5 ขิงพ้ืนที่จังหวัด พบในอําเภอกุดจับ อําเภอเมือง อําเภอหนองแสง 
และอําเภอโนนสะอาด ดินทรายเป็นอุปสรรคตํอการขุดบํอหรือสระเพ่ือเก็บกักน้ําต๎องใช๎เวลาหลายปี จึงจะสามารถ
เก็บน้ําดีนอกจากนี้ยังป๓ญหาการชะล๎างของหน๎าดินได๎งํายโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความลาดเทจะมีอันตรายการพังทลาย
ของหน๎าดินคํอนข๎างมากดินตื้นคิดเป็นร๎อยละ 20 ของพ้ืนที่จังหวัดกระจายอยูํทั่วไปทุกอําเภอ หมูํบ๎าน เสี่ยงภัยตํอ
ดินถลํมมีทั้งสิ้น 35 หมูํบ๎าน คิดเป็นร๎อยละ 1.86 ของหมูํบ๎านทั้งจังหวัดสํวนใหญํอยูํในอําเภอนายูง น้ําโสม วังสาม
หมอ หนองวัวซอ ไชยวาน ศรีธาตุ และอําเภอเมืองตํางๆประเภทของดิน ประกอบด๎วย 3 ประเภท ดังนี้  1) ดิน
เหนียว เป็น ดินที่มีเนื้อ ละเอียด มีสีดําหรือสีคล้ํา ระบายน้ําและอากาศได๎ไมํดี เพราะเม็ดดินเล็กจับตัวกันแนํนจึงอ๎ุม
น้ํา 2) ดินร่วน เป็น ดินที่มีเม็ดดินใหญํกวําดินเหนียวประกอบด๎วยทรายและดินเหนียวในปริมาณพอ ๆ กัน จึงมีสีดํา
เพราะมีฮิวมัสอยูํมาก ระบายน้ําและอากาศได๎ดี 3) ดินทราย เป็น ดินที่มีทรายปนอยูํมาก จึงทําให๎มีเนื้อดินหยาบ 
เม็ดดินใหญํและไมํเกาะกัน น้ําและอากาศซึมผํานงําย ไมํอ๎ุมน้ํา จึงมีการระบายน้ําและอากาศได๎ดี  
ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (ข๎อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2560) 

  2) น้ า/แหล่งน้ า 
     แหล่งน้ า 
                      แหลํงน้ําของจังหวัดอุดรธานี มีจํานวนทั้งสิ้น 280 แหํง จําแนกเป็น อํางเก็บน้ํา 163 แหํง(อําง
ขนาดใหญํ 2 แหํง ขนาดกลาง 19 แหํง และขนาดเล็ก 142 แหํง) ฝายคอนกรีต 115 แหํง ทํานบ 2 แหํง   

จังหวัด/อ าเภอ 
ประเภทแหล่งน้ า 

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

จังหวัดอุดรธาน ี 280 2 19 142 115 2 - - - 
เมืองอุดรธาน ี 32 1 10 14 5 2 - - - 
กุดจับ 8 - - 5 3 - - - - 
หนองววัซอ 18 - - 11 7 - - - - 
กุมภวาปี 15 1 1 4 9 - - - - 
โนนสะอาด 9 - 1 7 1 - - - - 
หนองหาน 13 - 1 5 7 - - - - 
ทุํงฝน 6 - - 6 - - - - - 
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ไชยวาน 13 - - 9 4 - - - - 
ศรีธาต ุ 16 - - 7 9 - - - - 
วังสามหมอ 25 - 2 16 7 - - - - 
บ๎านดุง 22 - - 13 9 - - - - 
บ๎านผือ 25 - 1 9 15 - - - - 
น้ําโสม 17 - 1 5 11 - - - - 
เพ็ญ 20 - 1 12 7 - - - - 
สร๎างคอม 7 - - 6 1 - - - - 
หนองแสง 8 - 1 5 2 - - - - 
นายูง 14 - - 4 10 - - - - 
พิบูลย๑รักษ๑ 6 - - 2 4 - - - - 
กูํแก๎ว 3 - - 1 2 - - - - 
ประจักษ๑ศิลปาคม 3 - - 1 2 - - - - 

ที่มา : โครงการชลประทานอุดรธานี (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

    
  การเก็บน้ า 

                        สําหรับปริมาณน้ําที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี รวมทั้งสิ้น 387.886 ลูกบาศก๑เมตร เมื่อพิจารณาเป็นรายอําเภอ 
พบวํา อําเภอที่มีอํางเก็บน้ําและปริมาณน้ําที่เก็บเฉลี่ยทั้งปีมากที่สุดคือ อําเภอเมืองอุดรธานี 160.961 ลูกบาศก๑เมตร 
น๎อยที่สุดอําเภอประจักษ๑ศิลปาคม 0.01 ลูกบาศก๑เมตร 

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

รวม อ่างเก็บน้ า ฝายคอนกรีต ประตูระบายน้ า 
จังหวัดอุดรธาน ี 387.886 387.886                    -                       -    
เมืองอุดรธาน ี 160.961 160.961                    -                       -    
กุดจับ 2.08 2.08                    -                       -    
หนองววัซอ 4.659 4.659                    -                       -    
กุมภวาปี 105.614 105.614                    -                       -    
โนนสะอาด 3.252 3.252                    -                       -    
หนองหาน 2.532 2.532                    -                       -    
ทุํงฝน 3.232 3.232                    -                       -    
ไชยวาน 2.914 2.914                    -                       -    
ศรีธาต ุ 1.134 1.134                    -                       -    
วังสามหมอ 55.583 55.583                    -                       -    
บ๎านดุง 2.278 2.278                    -                       -    
บ๎านผือ 9.761 9.761                    -                       -    
น้ําโสม 6.53 6.53                    -                       -    
เพ็ญ 3.641 3.641                    -                       -    
สร๎างคอม 3.4 3.4                    -                       -    
หนองแสง 18.024 18.024                    -                       -    
นายูง 0.689 0.689                    -                       -    
พิบูลย๑รักษ๑ 1.092 1.092                    -                       -    
กูํแก๎ว 0.5 0.5                    -                       -    
ประจักษ๑ศิลปาคม 0.01 0.01                    -                       -    
ที่มา : โครงการชลประทานอุดรธานี (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

     ลุ่มน้ า 
                         สําหรับพ้ืนที่ลุํมน้ํามีจํานวนทั้งสิ้น 11 ลุํมน้ํา (ลุํมน้ําแมํน้ําโขงสํวนที่ 5 ห๎วยน้ําโสมน้ําโมง
แมํน้ําโขงสํวนที่6 น้ําสวยห๎วยหลวงห๎วยดานแมํน้ําสงครามตอนบนลําปาวตอนบนลําพันชาดและลําน้ําพอง
ตอนลําง) ครอบคลุมพ้ืนที่ 11,116.93 ตร.กม. ลุํมน้ําที่มีขนาดใหญํที่สุดของจังหวัดคือลุํมน้ําห๎วยหลวงครอบคลุม
พ้ืนที่2,981.08 ตร.กม. หรือร๎อยละ26.81ของพ้ืนที่ลุํมน้ําของจังหวัด(ครอบคลุมอําเภอเมืองอุดรธานี  อําเภอ
บ๎านดุง อําเภอเพ็ญ  อําเภอบ๎านผือ  อําเภอหนองหาน อําเภอหนองวัวซอ  อําเภอกุดจับ  อําเภอสร๎างคอม  
อําเภอพิบูลย๑รักษ๑ และอําเภอทุํงฝน) รองลงมาคือลําปาวตอนบนและน้ําโมงครอบคลุมพ้ืนที่ 2 ,840.63 และ 
1,080.80 ตร.กม. ตามลําดับ พ้ืนที่ลุํมน้ําของจังหวัดครอบคลุมพ้ืนที่ 6,948,081.258 ไรํ (11,116.93ตร.กม.) 
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เป็นพื้นที่ชลประทาน 595,760 ไรํคิดเป็นร๎อยละ 11.12 ของพ้ืนที่เกษตรการคาดการณ๑ความต๎องการใช๎น้ํา ในปี 
2568 พบวํามีความต๎องการเพ่ิมขึ้นจากป๓จจุบันร๎อยละ 93.02 โดยความต๎องการอุตสาหกรรมมากที่สุดเพ่ิมจาก 
116.29 ล๎านลบ.ม.เป็น 511.38 ล๎านลบ.ม. เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 339.75 รองลงมา คือ ภาคเกษตรกรรมที่มีความ
ต๎องการเพิ่มขึ้นร๎อยละ72.23 และเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการทํองเที่ยวเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 18.48 
 

ลุํมนํ้า 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
พื้นท่ีเกษตร 
(ตร.กม.) 

พื้นท่ี 
ชลประ  

ทาน (ไรํ) 

ความต๎องการใช๎นํ้าป๓จจุบัน (ล๎าน ลบ.ม.) ความต๎องการใช๎นํ้าในปี 2568 (ล๎าน ลบ.ม.) 

อุปโภคฯ 
และ

ทํองเท่ียว 

อุตสา 
หกรรม 

เกษตร รวม 
อุปโภคฯ

และ
ทํองเท่ียว 

อุตสาหกรรม เกษตร รวม 

แมํนํ้า
โขง สํวน
ท่ี 5 

33.61 787.53 26,010 2.81 0.16 22.76 25.73 2.87 0.19 22.76 25.82 

ห๎วยนํ้า
โสม 

1,017.24 697.17 41,090 3.13 0.01 31.98 35.12 3.68 0.01 56.73 60.42 

นํ้าโมง 1,080.80 1,856.27 115,135 11.81 0.17 87.35 99.33 13.06 0.20 174.82 188.08 

แมํนํ้า
โขง สํวน
ท่ี 6 

79.33 411.01 105,420 7.13 0.28 47.27 54.68 6.91 0.33 156.71 163.95 

นํ้าสวย 697.07 1,002.36 67,805 4.39 0.70 52.92 58.01 5.41 0.85 203.22 209.48 

ห๎วย
หลวง 

2,981.08 2,445.37 150,785 30.65 3.09 146.41 180.15 35.38 3.73 220.00 259.11 

ห๎วยดาน 675.77 589.40 4,960 2.54 0.44 3.06 6.04 3.17 0.53 8.54 12.24 

แมํนํ้า
สงคราม
ตอนบน 

1,059.95 2,812.49 84,160 11.63 11.44 72.57 95.64 13.17 13.82 192.62 219.61 

ลําปาว
ตอนบน 

2,840.63 2,557.68 95,079 9.92 75.12 119.86 204.90 12.03 396.21 192.23 600.47 

ลําพัน
ชาด 

395.69 126.7577 10,042 1.17 11.72 4.81 17.70 2.40 48.04 51.86 102.30 

ลํานํ้า
พอง
ตอนลําง 

255.76 193.5085 2,950 23.49 13.16 398.79 435.44 30.67 47.47 421.82 499.96 

รวม 11,116.93 10,601.60 595,760 108.67 116,29 982.78 1,212.74 128.75 511.38 1,701.31 2,341.44 

ที่มา: สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติปละสิ่งแวดล๎อมจังหวัดอุดรธานี  (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

  3) อากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศ 

                 จังหวัดอุดรธานีเป็นแบบเขตร๎อน แบํงได๎เป็น 3 ฤดู ได๎แกํ ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคม ถึง 
ปลายตุลาคม ระยะนี้จะได๎รับอิทธิพลลมตะวันตกเฉียงใต๎ หยํอมความกดอากาศสูงอยูํที่มหาสมุทรอินเดีย ลมนี้จะพัด
ความชุํมชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาปกคลุมประเทศไทยรํองความกดอากาศต่ํา จะเคลื่อนที่จากภาคใต๎พาดผํานมายัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งจังหวัดอุดรธานี ทําให๎มีฝนตกชุก เดือนที่มีปริมาณน้ําฝนมากท่ีสุดได๎แกํเดือน
สิงหาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํปลายเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ๑ ระยะนี้ได๎รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ หยํอมความกดอากาศสูงอยูํที่ประเทศรุสเซีย จีน และได๎พัดเอาอากาศหนาวเย็นมาปกคลุม
ประเทศไทย  โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได๎รับอิทธิพลจากลมชนิดนี้มาก ทําให๎อากาศหนาว
เย็นทั่วไปทั้งจังหวัดอุดรธานี ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํ กลางเดือนกุมภาพันธ๑ ถึงปลายเดือนพฤษภาคม อากาศจะร๎อน อบ
อ๎าวทั่วทุกเขตพ้ืนที่ของจังหวัด เพราะระยะนี้เป็นชํวงปลอดลมมรสุม  

                สําหรับภูมิอากาศปี 2560 พบวํา อากาศจะร๎อนมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม วัดได๎ 39.9 องศา
เซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย วัดได๎ 32.60 ปริมาณน้ําฝนอยูํในเกณฑ๑สูงกวําคําปกติ เฉลี่ยทั้งปีวัดได๎ 158.09 
มิลลิเมตร  เดือนที่มีปริมาณน้ําฝนมากที่สุดคือเดือนกรกฎาคม วัดได๎ 348.2 มิลลิเมตร ซึ่งมีจํานวนวันที่ฝนตกมาก
ที่สุดวัดได๎ 28 วัน เดือนที่มีปริมาณน้ําฝนน๎อยที่สุดคือเดือนธันวาคม พบวําฝนไมํตกเลยแม๎แตํวันเดียว จํานวนวันที่
ฝนตกเฉลี่ยตํอเดือนวัดได๎ 11 วัน ร๎อยละของความชื้นสัมพัทธ๑สูงที่สุดวัดได๎ คือ ร๎อยละ 84 เดือนกรกฎาคม  ต่ําที่สุด



 

 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

28 

วัดได๎ ร๎อยละ 61 เดือนกุมภาพันธ๑ และความชื้นสัมพัทธ๑สูงสุดเฉลี่ย วัดได๎ ร๎อยละ 73.48 อากาศหนาวที่สุด วัดได๎ 
10.0 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 22.08  องศาเซลเซียส  

เดือน/ ปี 2560 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซยีส) 

ร้อยละของความช้ืนสัมพัทธ ์ ปริมาณน้ าฝน(มิลลิเมตร) จ านวนวันท่ีฝนตก(วัน) 
สูงสุด ต่ าสุด 

เฉลี่ย 32.60 22.08 73.48 158.09 11 
มกราคม 30.8 19.6 69 1.8 1 
กุมภาพนัธ๑ 32.4 17.9 63 11.8 1 
มีนาคม 34.3 22.5 68 132.9 10 
เมษายน 34.7 24.3 70 45.1 8 
พฤษภาคม 34.3 25.3 75 249.3 14 
มิถุนายน 33.4 25.4 80 275.3 19 
กรกฎาคม 31.7 24.9 84 384.2 28 
สิงหาคม 33.4 24.6 81 263.8 19 
กันยายน 33.2 25.1 82 283.3 14 
ตุลาคม 31.6 23.6 79 249.6 15 
พฤศจิกายน 31.6 21.7 68 0.0 ไมํตก 
ธันวาคม 29.8 10.0 67 0.0 2 
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี (ข๎อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2559) 

  4) ป่าไม้ 
            ป่าสวนแห่งชาติ 
                 จังหวัดอุดรธานีมีจํานวนปุาสงวนแหํงชาติ จํานวน 21 ปุา มีเนื้อที่ปุาตามประกาศแนบท๎ายกฏ

กระทรวงฯ จํานวน 2,908,723.50 ไรํ และมีพ้ืนที่คงสภาพปุาจากข๎อมูลการแปลตีความภาพถํายดาวเทียม เพ่ือ
วิเคราะห๑พื้นที่ปุาคงสภาพ จํานวน 3,543,920.54 ไรํ 
ท่ี ชื่อป่าสงวนแห่งชาต ิ พ้ืนที ่(ตร.กม.) พ้ืนที่ท้ายกฏกระทรวงฯ (ไร่) 
1 ปุากุดจับ ต.เขือน้ํา บ๎านเมก็ กุดจับ หมากหญ๎า อ.บ๎านผือ เมอืงอุดรธานี 310.08 193,803.00 

2 ปุาเขือน้ํา  ต.กลางใหญํ หายโศก เมืองพาน เขือน้ํา จําปาโมง คําบง บ๎าน อ.บ๎านผือ  266.00 166,250.00 
3 ปุาโคกทับถํานและปุาโคกวังเดอืนห๎า ต.สุมเส๎า บ๎านเหลํา อ.เพญ็ 127.00 79,375.00 
4 ปุาโคกน้ําเค็มและปุาโคกดอนโพธิ์ ต.สร๎างคอม ต.เพ็ญ อ.เพญ็  174.00 108,750.00 
5 ปุาดงหนองขุนํและปุาดงหนองไฮ ต.นิคมสงเคราะห๑ บ๎านตาด หมากหญ๎า อ.เมืองอุดรธานี 

หนองววัซอ 
33.04 20,650.00 

6 ปุาตําบลเชียงหวาง ปุาตําบลเพ็ญ และปุาตาํบลสุมเส๎า ต.เชียงหวาง เพญ็ สุมเส๎า อ.เพญ็ 92.93 58,083.00 

7 ปุาทม และปุาขํา  ต.ทมนางงาม สีออ อ.โนนสะอาด กมุภวาปี 109.00 68,125.00 
8 ปุานายูง และปุาน้ําโสม อ.นาแค นายูง หนองแวง น้ําโสม นางัว อ.น้ําโสม 1,070.00 668,750.00 

9 ปุาบะยาว ปุาหัวนาคํา ปุานายูง ปุาหนองกงุทับม๎า และปุาหนองหญ๎าไชย ต.บะยาว หวันาคํา 
นายูง อ.กิ่งอ.ศรีธาต ุอ.กุมภวาปี  

713.81 446,131.00 

10 ปุาบ๎านจัน แปลงที่ 1 ต.นาไหม อ.บ๎านดุง 15.50 9,687.00 
11 ปุาบ๎านจัน แปลงที่ 2 ต.ถํอนนาลับ บ๎านจนั นาไหม บ๎านดุง วังทอง อ.บ๎านดุง  158.50 99,062.00 
12 ปุาบ๎านจีต ปุาไชยวาน ปุาหนองหลักและปาุคอนสาย ต.คอนสาย บ๎านจีด หนองหลกั โพนสูง 

ไชยวาน อ.หนองหาน กิ่ง อ ไชยวาน อ หนองหาน 
334.30 208,937.50 

13 ปุาบ๎านดุง และปุาดงเย็น แปลงที่ 1 และแปลงที่ 2 ต.วังทอง บ๎านมวํง โพนสูง ออ๎มกอ  
อ.บ๎านดุง 

63.20 39,501.00 

14 ปุาปะโค ปุาโพธิ์ศรีสําราญ และปุาแสงสวําง ต.แสงสวําง ปะโค ห๎วยเกิ้ง โพศรีสําราญ โนน
สะอาด อ.กิ่ง อ หนองแสง กุมภวาปี โนนสะอาด  

152.37 95,234.00 

15 ปุาไผท และปุาโคกไม๎งาม ต.บ๎านแดง สะแบง สรอยพร๎าว ทุํงใหญ ํอ.หนองหาน  อ.ทุํงฝน 142.34 88,962.00 
16 ปุาพันดอนและปุาปะโค ต.เสอเพลอ ปะโค พันคอน โพธิ์ศรีสําราญ อ.กมุภวาปี  307.77 192,356.00 
17 ปุาโพธิ์ศรีสําราญ ต.โพธิ์ศรีสาํราญ โนนสะอาด บํุงแกว๎ อ.กุมภวาปี 139.82 87,386.00 
18 ปุาเวียงคําและปุาศรีธาต ุต.เวียงคํา หัวนาคาํ ศรีธาตุ บ๎านโปุง จําปี อ.กุมภวาปี อ.ศรธีาตุ 184.48 115,300.00 
19 ปุาหนองบุและปุาหนองหาน ต.หนองบุ หนองหาน โพนงาม อ.เมือง หนองหาน 25.81 16,131.00 
20 ปุาหนองหญ๎าไซ ปุาทําลาด ปุาวังขัย และปุาลําปาว ต.หนองหญ๎าไซ อ.วังสามหมอ 19.00 11,875.00 
21 ปุาหมากหญ๎า  ต.หมากหญ๎า อูบมุํง อ.เมอืงอุดรธาน ี 215.00 134,375.00 
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  เนื้อที่ป่าไม้ 
        จังหวัดอุดรธานี ปี 2559  มีเนื้อที่คงเหลือ 719,357.86 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 10.40 ของเนื้อที่

ทั้งหมด ซึ่งพบวําพ้ืนที่ปุาลดลงทุกปี จํานวนพื้นที่ท่ีประชาชนบุกรุกมีจํานวนทั้งสิ้น 4,870 ไรํ 13 ตารางวา  พ้ืนที่
ที่เสี่ยงตํอการบุกรุกทําลายปุาของจังหวัดอุดรธานี จะเป็นพ้ืนที่ที่ภูเขาในเขตพ้ืนที่ อําเภอบ๎านผือ รองลงมาคือ
อําเภอหนองแสง อําเภอน้ําโสม เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ๑เหมาะกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชํน ยางพารา พืช
ไรํ เชํน มันสําปะหลัง และอ๎อย ทําให๎พ้ืนที่ภูเขามีความเสี่ยงตํอการพังทลายของดินโคลนและน้ําทํวมฉับพลันใน
พ้ืนที่ที่เป็นภูเขาสูงและลาดชันในท๎องที่อําเภอบ๎านผือและอําเภอหนองแสง ขณะที่การรณรงค๑ให๎ชุมชนอนุรักษ๑
ปุาในรูปแบบปุาชุมชนดําเนินการได๎เพียงจํานวน 194 ชุมชนดูแลปุาเนื้อที่ปุา จํานวน 34,534 ไรํ กระจาย
ครอบคลุมพ้ืนที่ปุาที่เหลืออยูํของจังหวัดหรือคิดเป็นร๎อยละ 2.3 ของพ้ืนที่ปุาที่คงเหลือของจังหวัด 

ปี เนื้อที่ป่าคงเหลือ 
(ไร่) 

ร้อยละเน้ือที่ป่าเทยีบกับ
เนื้อที่จังหวัด (%) 

จ านวนพ้ืนที่บุกรุก 
ไร ่ งาน ตารางวา 

2559 719,357.86 10.40             4,870                       -                       13  
ที่มา : สถิติการปุาไม๎ กรมปุาไม๎ (2559)  และสํวนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ 6 (อุดรธานี) 

  5) แร่ธาตุ 
                จังหวัดอุดรธานี มีทรัพยากรแรํธาตุที่มีมูลคําทางเศรษฐกิจสูงหลายชนิด ได๎แกํ ถํานหิน ตําบลบ๎านผือ 
อําเภอบ๎านผือ และตําบลห๎วยทราย อําเภอนายูง  ดินขาวตําบลโนนทอง อําเภอนายูง แบไรต๑ ตําบลบ๎านเพีย และ
ตําบลนาแค อําเภอนายูง  โปรแตช อําเภอประจักษ๑ศิลปาคม และอําเภอเมืองอุดรธานี หินปูน อําเภอน้ําโสม 
                สําหรับโครงการเหมืองแรํโพแทช  ได๎ปรากฏเป็นนโยบายของรัฐบาลในปี พ.ศ.2522  โดยมีการ
แถลงนโยบายของรัฐบาลตํอรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2522 ที่รัฐบาลจะดําเนินการโครงการพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ อันจะเอ้ือตํอการลงทุนและขยายตัวทางด๎านเศรษฐกิจ โดยโครงการจะเป็นการผลิตแรํโพแทชด๎วย
วิธีการทําเหมืองใต๎ดินขนาดใหญํในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับโครงการนี้รัฐบาลได๎เชิญชวนภาคเอกชนทํา
การสํารวจตั้งแตํปี พ.ศ.2523 เป็นต๎นมา และบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร๑ปอเรชั่น จํากัด ได๎รับอนุญาต
จากรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรมให๎ดําเนินการสํารวจแรํตั้งแตํวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 ตามอาชญา
บัตรพิเศษที่ 9/2543 ถึง 61/2543 และเมื่อได๎ดําเนินการสํารวจพบวํามีแรํโพแทชในปริมาณสํารองเพียงพอใน
การทําเหมือง จึงได๎ดําเนินการยื่นคําขอประทานบัตรเพ่ือทําเหมืองแรํในปี พ.ศ.2547  มูลคําแหลํงแรํรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 430,000 ล๎านบาท รวมทั้งรัฐจะได๎คําภาคหลวงประมาณ 30,000 ล๎านบาท ตลอดอายุโครงการทํา
เหมือง 25 ปี โดยองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งเป็นที่ตั้งคําขอประทานบัตรได๎รับจัดสรรคําภาคหลวงแรํร๎อยละ 
20 เป็นเงินประมาณ 6,000 ล๎านบาท (ปีละ 240 ล๎านบาท) องค๑การบริหารสํวนจังหวัดอุดรธานี ได๎รับจัดสรร
คําภาคหลวงแรํร๎อยละ 20 เป็นเงิน 6,000 ล๎านบาท สํวนที่เหลือจัดสรรให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนใน
จังหวัดอุดรธานีร๎อยละ 10 และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั่วประเทศร๎อยละ 10  แรํในจังหวัดอุดรธานี ได๎แกํ 
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกํอสร๎าง มีปริมาณสํารองของแรํหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือ
อุตสาหกรรมกํอสร๎าง ที่สามารถทําเหมืองได๎ 21,074,000 เมตริกตัน คิดเป็นมูลคําแหลํงแรํ 2,029,980,000 
บาท (คิดตามราคาประกาศฯ ณ ขณะนั้น 105บาท/เมตริกตัน) 
ที่มา : สํานักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี 

  6) พลังงาน 
      ก๏าซธรรมชาติ ปริมาณและศักยภาพก๏าซธรรมชาติที่มีการสํารวจ พบวํา มีปริมาณน๎อย   

ชื่อแหล่ง 
ปริมาณส ารองที่พิสูจน์แลว้ 

ก๊าซธรรมชาติ )พันล้านลูกบาศก์ฟุต(  ก๊าซธรรมชาติเหลว(ล้านบาร์เรล) 
สินภูฮ่อม (Sin Phu Horm) 306.62 1.42 

ที่มา : กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ 
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               พลังงานทดแทน   
                    เมื่อพิจารณาในปี พ.ศ. 2558 พบวําจังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพลังงานทดแทนมากที่สุด คือ 
แสงอาทิตย๑มีคํา 15,334.09 ktoe คิดเป็นร๎อยละ 91.10 รองลงมาคือชีวมวลแข็งมีคํา 1,336.33 ktoe คิดเป็น
ร๎อยละ 7.94  ศักยภาพพลังงานจากชีวมวลแข็งที่สามารถผลิตได๎ในปี พ.ศ.2558 ทั้งจังหวัดเป็นจํานวน 
1,336.33 พันตันเทียบเทําน้ํามันดิบ จะเห็นได๎วําภายในจังหวัดมีศักยภาพเชิงพลังงานจากชีวมวลแข็ง จากการ
ปลูกอ๎อยโรงงานมากที่สุด คือ 949.93 พันตันเทียบเทําน้ํามันดิบ รองลงมาคือชีวมวลแข็งจากการปลูกข๎าว คือ 
273.94พันตันเทียบเทําน้ํามันดิบ  
 

ป ี ชีวมวลแข็ง ก๊าซชีวภาพ ขยะ น้ า ลม แสงอาทิตย ์
มูลสัตว ์ น้ าเสียอุตสาหกรรม ขยะเผาไหม ้ ขยะฝังกลบ 

2558 1,336.33 3.84 5.39 151.07 0.02 1.03 - 15,334.09 
ที่มา : รายงานพลังงานทดแทนประจําปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ๑พลังงาน  

               ลม  
                   จังหวัดอุดรธานี ประกอบด๎วยสถานีวัดลม บ๎านโชคชัย สถานที่ตั้ง หมูํ 9 บลตาดทอง อําเภอศรี
ธาตุ จังหวัดอุดรธานี  พิกัด ละติจูด 17-35-43.1 เหนือ ลองติจูด 102-11-43.0 ตะวันออก ระดับความสูงที่
ตรวจวัด 40 เมตร ความสูงพ้ืนจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 230 เมตร ความเร็วลมเฉลี่ย 3.42 เมตร/วินาที 
กําลังลมเฉลี่ย 24.48 วัตต๑/ตารางเมตร 

1.1.2 สถานการณ์การพัฒนาจังหวัด 
 1.1.2.1 วิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด 

                   จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย๑กลางการคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจ เส๎นทางยุทธศาสตร๑ CLMV 
โดยมีเส๎นทางคมนาคมเชื่อมตํอกับจังหวัดหนองคาย ผํานสะพานมิตรภาพไทย -สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน๑
(หํางจาก สปป.ลาว ประมาณ 60 กิโลเมตร) ประชาชน สปป.ลาว เข๎ามาซื้อสินค๎าและรักษาพยาบาลเป็นจํานวน
มาก และสามารถเชื่อมโยงไปถึงประเทศเวียดนาม  นอกจากนี้อุดรธานี ยังเป็นศูนย๑กลางด๎านเศรษฐกิจและการ
คมนาคมเป็นจุดเชื่อมโยงGMS มีกรอบความรํวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี,เจ๎าพระยา,แมํโขง, ACMECS อีกทั้ง
รัฐบาลมีนโยบายโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตํอกับรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนผํานเวียงจันทน๑ , 
หนองคายมายังจังหวัดอุดรธานีและมีโครงการกํอสร๎างรถไฟทางคูํเพ่ือสนับสนุนการค๎าการลงทุน การกระจาย
สินค๎าจากจังหวัดอุดรธานีสูํจังหวัดอ่ืนๆ รวมทั้งกรุงเทพฯและภูมิภาคอาเซียน  การเข๎าสูํประชาคมอาเซียนจะทํา
ให๎เกิดโอกาสในด๎านตลาดสินค๎าและบริการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 และนโยบาย
รัฐบาลสํงเสริมเกษตรปลอดภัย, อาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
          จุดเดํนของจังหวัดอุดรธานีประการสําคัญ คือ การมีที่ตั้งที่เชื่อมโยงกับกลุํมประเทศในอนุภูมิภาค
ลุํมน้ําโขง หรือ GMS โดยเฉพาะอยํางยิ่งการมีที่ตั้งใกล๎กับเมืองหลวงของ สปป.ลาวอยํางเวียงจันทน๑ และการมี
เส๎นทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังกลุํมประเทศ GMS ตอนบน ซึ่งมีขนาดของตลาด หรือ Demand Size มหาศาล
มาก โดยเฉพาะอยํางยิ่งจีนตอนใต๎ ที่มีความทันสมัยและมีประชากรหนาแนํน อยํางเมืองหนานหนิง ที่อยูํทาง
ตอนเหนือของเวียดนามนี่ ขนาดพ้ืนที่ใหญํกวําอุดรธานีแคํ 2 เทํา แตํมีประชากรเกือบ 7 ล๎านคน มากกวํา
ประชากรลาวทั้งประเทศ ถ๎าเราสามารถทะลุทะลวง โดยเฉพาะอยํางยิ่งผํานดํานชายแดนไปตามเส๎นทาง R8  
ทางบึงกาฬ และ R12 ทางนครพนม ไปยังจีนตอนใต๎ได๎ จะไมํใชํแคํเมืองหนานหนิง แตํยังมีเมืองอ่ืนๆ ที่มี 
Market Size ขนาดพอๆ กับหนานหนิงอีกหลายเมือง ถ๎าทําสําเร็จจะทําให๎สินค๎าบริการของจังหวัดอุดรธานี มี
การเจริญเติบโตอยํางมั่นคง 
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 1.1.2.1 วิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
     1) ภาพรวมเศรษฐกิจ 

         ป๓จจุบันขนาดเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี ตามตัวเลข GPP ของเราอยูํลําดับที่ ๔ ของภาค และ
ลําดับที่ 25 ของประเทศ ในขณะที่รายได๎ตํอหัวประชากรอยูํที่ 81,182 บาท/คน/ปี ซึ่งอยูํในลําดับ 3 ของภาค 
และอยูํในลําดับที่ 51 ของประเทศ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชํวงที่ผํานมาจัดสูงขึ้น ร๎อยละ 2.5 สาขา
ค๎าปลีกค๎าสํง ยังคงเป็นแชมป์สร๎างรายได๎ให๎แกํจังหวัดอุดรธานี มาโดยตลอด โดยมีสาขาอุตสาหกรรม และสาขา
เกษตรกรรมมีแนวโน๎มเติบโตสูงขึ้นมาก เมื่อไมํกี่ปีที่ผํานมานี้   ข๎อมูลของสภาพัฒน๑ฯ เมื่อปี 2558 ชี้วําสาขาค๎า
ปลีกค๎าสํงก็ยังคงมีสัดสํวนสูงที่สุดของโครงสร๎างทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี แสดงวํา คนอุดรค๎าขายเกํง  
สําหรับอัตราการวํางงานของคนอุดรธานี ถือวําดีมาก มีเพียง 0.3 % ของจํานวนประชากร ทั้งจังหวัด ในขณะที่
ระดับประเทศมีอัตราการวํางงานอยูํที่ 0.8 % สิ่งที่นําสนใจคือยุทธศาสตร๑ Thailand 4.0 เนื่องจากจะเป็น
ยุทธศาสตร๑ที่มุํงเน๎นการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจเข๎าสูํยุคเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑และยุคดิจิตอล จะเป็นตัวชํวยสร๎าง
โอกาสในการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะผู๎ประกอบการ SME และกลุํม Start up ในพ้ืนที่ โดยรัฐบาลจะให๎การ
สนับสนุนทั้งในแงํเงินทุน คูปองนวัตกรรม และการสนับสนุนด๎านงานวิจัยและพัฒนาตํางๆ อยํางเต็มที่ ในขณะที่
ยุทธศาสตร๑ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังได๎กําหนดให๎จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย๑กลางโลจิสติกส๑ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพ่ือเชื่อมโยง GMS และเป็นเมืองศูนย๑กลางการทํองเที่ยวอารยธรรมลุํมน้ําโขง ซึ่ง
หมายถึงโอกาสที่จะได๎รับการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณผํานแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาภาคใน
โอกาสตํอไปมากยิ่งขึ้นด๎วย 

      2) วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร 
      ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร  จากลักษณะการถือครองที่ดินการเกษตร
ย๎อนหลัง 5 ปี พบวํา คําเฉลี่ย 5 ปี (ปี 2554 – 2558) เนื้อที่ที่ถือครองเพ่ือการเกษตรมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นทุกปี 
จําแนกเป็นเนื้อที่ของตนเอง เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 0.018 แบํงเป็น ของตนเอง เพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 0.016 จํานองของผู๎อ่ืน 
ลดลงร๎อยละ 0.022 ขายฝาก ลดลงร๎อยละ 0.081  

ลกัษณะการถือครอง 
ทางการเกษตร 

ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร สัดส่วน 
ปี 2558 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

เนื้อที่ที่ถือครองเพื่อการเกษตร 3,869,681 3,868,581 3,867,979 3,868,003 3,868,703 100.00 
   เนื้อที่ของตนเอง 2,215,046 2,214,600 2,214,761 2,214,633 2,215,028 57.26 
        ของตนเอง 1,350,218 1,350,010 1,349,838 1,350,140 1,350,359 34.90 
        จาํนองของผู๎อื่น 851,210 850,990 851,339 850,906 851,094 22.00 
        ขายฝาก 13,618 13,600 13,585 13,586 13,575 0.35 
   เนื้อที่ของคนอื่น 1,654,635 1,653,981 1,653,218 1,653,370 1,653,676 42.74 
        เชําผู๎อื่น 479,145 478,784 478,546 478,424 478,328 12.36 
        รับจาํนอง 152 152 152 152 153 0.01 
        รับขายฝาก - - - - - - 
        ได๎ทําฟร ี 1,175,337 1,175,045 1,174,520 1,174,795 1,175,195 30.38 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 

สําหรับเนื้อที่ของคนอ่ืนเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 0.019 แบํงเป็น รับจํานองเพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 0.654 เชําผู๎อ่ืน ลดลง 0.020 
และได๎ทําฟรี ลดลง ร๎อยละ 0.034  
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อัตราการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 
ลักษณะการถือครอง 

ทางการเกษตร 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 เฉลี่ย 5 ป ี
เนื้อที่ที่ถือครองเพื่อการเกษตร 0.000 0.000 -10.021 -1.489 0.018 -2.298 
   เนื้อที่ของตนเอง -1.283 -0.028 -0.016 0.001 0.018 -0.262 
        ของตนเอง 0.715 -0.035 -0.017 -0.014 0.016 0.133 
        จาํนองของผู๎อื่น -8.973 -0.122 -0.040 0.057 0.022 -1.811 
        ขายฝาก 0.928 0.157 0.008 -0.027 -0.081 0.197 
   เนื้อที่ของคนอื่น 2.068 -0.497 0.909 -0.303 0.019 0.439 
        เชําผู๎อื่น 1.039 0.050 -0.040 0.037 -0.020 0.213 
        รับจาํนอง 1.978 0.042 3.376 0.433 0.654 1.297 
        รับขายฝาก 0.000 0.000 -10.021 -1.489 - -2.302 
        ได๎ทําฟร ี -1.283 -0.028 -0.016 0.001 0.034 -0.258 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 

                   การจัดโซนนิ่ งการปลูกพืชจังหวัดอุดรธานี   ได๎ดํา เนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล                
เรื่อง“การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด” เพ่ือสํงเสริมให๎ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุด เชํน การจัดโซนนิ่งพ้ืนที่เพาะปลูก ลดพ้ืนที่เพาะปลูก หรือการรวมแปลงและทําเกษตรแปลง
ใหญํเพ่ือลดต๎นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ ซึ่งจะทําให๎เกิดความยั่งยืนในอนาคต โดยตัวเกษตรกรจะทํา
หน๎าที่บริหารจัดการกันเอง สํวนฝุายราชการจะทําหน๎าที่เป็นพี่เลี้ยงตามแผนที่รัฐบาลกําหนดคือ ตั้งแตํ ปี 2558-
2564  สําหรับแนวทางนั้นจะต๎องจัดทําแผนที่และรายงาน เพื่อเสนอแนะแนวทางการใช๎พ้ืนที่ประโยชน๑ของที่ดิน 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ควบคูํไปกับการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎เป็นแนวทางใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตําบล/หมูํบ๎าน โดยคาดวําหากมีการดําเนินการแนวทาง
ดังกลําวไป จะทําให๎มีแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับตําบล/หมูํบ๎านได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน จะทําให๎เขตพ้ืนที่เกิดการใช๎ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม
ในระดับตําบล/หมูํบ๎าน เป็นไปอยํางยั่งยืน ซึ่งโครงการแนวทางดังกลําวของจังหวัดอุดรธานี ได๎มีการลงมือ
ดําเนินการมาตั้งแตํปี 2558 แล๎ว ด๎วยการทําการศึกษาวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านศักยภาพ ด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
สภาพการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน ปุาไม๎ ชลประทาน และการประเมินความเหมาะสมของที่ดินด๎านการเกษตร เพ่ือ
นําเอาไปจัดทําแผนที่และจําแนกความเหมาะสมของที่ดินในแตํละพ้ืนที่วําพ้ืนที่ใด ควรเพาะปลูกพืชประเภทใด  
ขั้นตอนที่ 2 (ปี 2559) ตั้งแตํเดือนมกราคม- กันยายน จัดสํงคณะทํางานระดับจังหวัดลงพ้ืนที่ตรวจสอบพ้ืนที่
ทั้งหมดเพ่ือให๎ได๎ความชัดเจนเหมาะสมวํา พื้นที่หรือเขตใดมีความเหมาะสมในระดับดับใด โดยจะมีการแบํงพ้ืนที่
ออกเป็น 4 ระดับคือ ระดับมีความเหมาะสมมาก(S1) เหมาะสมปานกลาง(S2) เหมาะสมน๎อย (S3) และไมํมี
ความเหมาะสมเลย (N) โดยมีเปูาหมายเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ด๎วยการดําเนินการถํายทอดสูํเกษตรกรผํานโครงการ
เกษตรแปลงใหญํ 7 แปลง หรือศูนย๑เรียนรู๎ 20 ศูนย๑ และในสํวนของพ้ืนที่เพาะปลูกในระดับเหมาะสมน๎อย (S3) 
และ ไมํเหมาะสมเลย(N) จะให๎การแนะนําเพาะปลูกพืชเกษตรชนิดอ่ืนที่มีความเหมาะสมในแตํละพ้ืนที่ หรือ
แนะนําให๎เกษตรกรในแตํละพ้ืนที่/เขต ไปประกอบอาชีพชนิดอ่ืนที่เหมาะสมแทน   ขั้นตอนที่ 3 ตั้งแตํปี 2560-
2564 จะเป็นลักษณะการขยายพื้นที่เกษตรแปลงใหญํ หรือศูนย๑เรียนรู๎ โดยนําเอาวัตถุประสงค๑ อุปสงค๑ อุปทาน 
ทั้งหลายจากระดับตําบล/หมูํบ๎านไปสูํระดับประเทศ  สําหรับศูนย๑เรียนรู๎จํานวน 20 ศูนย๑ของจังหวัดอุดรธานี ได๎
มีการจัดตั้งไปครบทุกอําเภอ 20 อําเภอแล๎วตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ที่จะให๎มีการจัดตั้งทุก
อําเภอจํานวน 882 แหํงทั่วประเทศ โดยมีเจ๎าหน๎าที่เกษตรอําเภอทําหน๎าที่เป็นประธานศูนย๑ และมีเกษตรกร
เป็นศูนย๑กลาง เปูาหมายคือการทําให๎เกษตรกรเป็น สมาร๑ทฟาร๑มเมอร๑( Smart Farmmer) ที่จะทําให๎การ
เพาะปลูกพืชการเกษตรที่สําคัญของชาติ มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทําการเกษตรจากรูปแบบเดิม เป็น
เกษตรกรที่มีความรู๎อยํางแท๎จริงในการทําการเกษตร 
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               พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
         จังหวัดอุดรธานีมีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด สถานการณ๑ของพืชเศรษฐกิจแตํละชนิด
เป็นดังนี้ ยางพารามีแนวโน๎มลดลงเนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางบางสํวนที่ทําการปลูกยางตั้งแตํปี 2532 ได๎เริ่มมี
การตัดโคํนต๎นยางเกําที่หน๎ากรีดเสียหายและผลผลิตต่ํา เพ่ือขอทุนสํงเสริมปลูกแทนด๎วยยางพันธุ๑ดีจากการยาง
แหํงประเทศไทย สําปะหลังขยายตัวเนื่องจากมีพ้ืนที่เก็บเก่ียวมันสําปะหลังเพ่ิมขึ้น จากราคามันสําปะหลังในปีที่
ผํานมา จึงจูงใจให๎เกษตรกรเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกและบํารุงรักษาเป็นอยํางดี สํงผลให๎ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง
เพ่ิมขึ้น อ๎อยโรงงานมีพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมมากขึ้น จากนโยบายรัฐบาลสํงเสริมให๎เกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาไมํ
เหมาะสมมาปลูกอ๎อย ประกอบกับราคาอ๎อยอยูํในเกณฑ๑ดี ทําให๎เกษตรกรดูแลเอาใจใสํมากข้ึน สํงผลให๎ปริมาณ
ผลผลิตอ๎อยเพ่ิมขึ้น ข๎าวเหนียวนาปีหดตัว เนื่องจากมีพ้ืนที่ทํานาลดลง จากปริมาณน้ําฝนไมํเพียงพอในการ
เพาะปลูกข๎าว ประกอบกับนโยบายรัฐบาลให๎ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาไมํเหมาะสมมาปลูกอ๎อยโรงงาน หรือพืช
ทางเลือกอ่ืนที่ให๎ผลตอบแทนมากกวํา ทําให๎เกษตรกรตัดสินใจลดพ้ืนที่ทํานาลง  
                จังหวัดอุดรธานีจัดมูลคําเศรษฐกิจหมวดการเพาะปลูกพืช ดังนี้  อ้อยโรงงาน ข้าวนาปี ยางพารา 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลังโรงงาน อ้อยโรงงานเนื้อที่เพาะปลูกมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นทุกปีจากปี 2557 – 
2559 เนื่องจากที่มีสํงเสริมให๎ปลูกอ๎อยตามความเหมาะสมของดิน   สํงผลทําให๎ผลผลิตมีคําเพ่ิมขึ้นตามไปด๎วย  
ผลผลิตตํอไรํเฉลี่ย 3 ปี มีคําเพ่ิมขึ้น ผลผลิตของพืชมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเกือบทุกตัว ยกเว๎นอ๎อย  แตํเมื่อคิดมูลคํา
แล๎ว ปี 2559 มีมูลคําต่ํากวําปี 2558 ทุกชนิด เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ํา ภาครัฐได๎สํงเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปลูก ทําให๎ผลผลิตตํอไรํของแตํละพืชสูงขึ้น แตํยังไมํทําให๎เกษตรกรมีรายได๎เพ่ิมขึ้ น เนื่องจาก
ราคาต่ํามาก  

ป ี มูลค่าของผลผลติตามราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท) ผลผลติ 
อ้อย ข้าวนาปี ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ 
ยางพารา มัน

ส าปะหลัง 
อ้อย ข้าวนาปี ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ 
ยางพารา มันส าปะหลงั 

2557 9,618,750,000 5,798,837,330 4,421,000 10,947,790 197,637 7,197,016 635,141 642 57,714 1,113,447 
2558 9,562,500,000 5,569,016,280 4,507,000 8,436,470 205,986 6,021,917 614,004 183 56,108 1,113,440 
2559 6,479,720,000 5,112,500,656 4,194,000 8,395,320 173,354 6,021,917 634,384 220 61,204 1,130,567 

เฉลี่ย 3 ปี 8,553,657,000 5,493,451,422 4,374,000 9,259,860 192,432 6,413,617 627,843 348 58,342 1,119,151 

เพิ่ม/ลด - - - - - - + + + + 

ที่มา : สถิติการเกษตรประเทศไทย  

               สัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
         จังหวัดอุดรธานีมีการเลี้ยงสัตว๑เศรษฐกิจที่สําคัญ มูลคําของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได๎
เฉลี่ยย๎อนหลัง 3 ปี จากปี 2557 – 2559 เรียงตามลําดับดังนี้ โคเนื้อ กระบือ ไกํเนื้อ ไกํพ้ืนเมือง ไกํไขํ เป็ดเนื้อ 
สุกร เป็ดไขํ และโคนม (มีมูลคํา 764,333,549 บาท ,194,021,215 บาท, 87,988,802 บาท, 72,484,513 บาท
, 19,263,460บาท, 14,191,173 บาท, 9,632,857 บาท, 455,687 บาท และ195,286 บาท ตามลําดับ) 
สําหรับสัตว๑เศรษฐกิจที่มีมูลคําเพ่ิมจากปีที่ผํานมามี ไกํเนื้อ ไกํไขํ เป็ดเนื้อ สุกร และเป็ดไขํ เนื่องจากมีเกษตรกร
ได๎รับการอุดหนุนจากภาคเอกชนให๎ลงทุนทําให๎เกษตรกรสนใจมีผลกําไรที่ เห็นชัด มีห๎างเวลาที่ชัดเจน โคเนื้อมี
การสํงเสริมจากหนํวยงานของรัฐมากขึ้น มีกองทุนให๎กู๎ยืมทําให๎ปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมมากขึ้น สํงผลให๎
มูลคํามีคําเพ่ิมขึ้นด๎วย ราคาเนื้อโคในตลาดมีราคาสูง ทําให๎เกษตรกรให๎ความสนใจเลี้ยงโคเนื้อมากขึ้น เพ่ือลด
ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพด๎านพืช ราคากระบือลดลงทําให๎เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคเนื้อแทน ประกอบกับ
ภาครัฐมีโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑เพ่ือเพ่ิมปริมาณโคเนื้อ การเลี้ยงสุกรเกษตรกรมี
การจัดการฟาร๑มที่ดี และไมํมีโรคระบาด สํงผลทําให๎ปริมาณผลิตสุกรในจังหวัดปรับตัวเพ่ิมขึ้น  ด้านการประมง 
การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ําจืด หดตัวเนื่องจากเกษตรกรได๎เลิกเลี้ยงและพักบํอเลี้ยงสัตว๑น้ําเป็นจํานวนมาก เป็นผลจาก
ป๓ญหาภัยแล๎งที่ตํอเนื่องหลายปี สํงผลทําให๎มีปริมาณผลผลิตลดลง การจับสัตว๑น้ําจืดจากแหลํงน้ํา ธรรมชาติ 
ชะลอตัวเนื่องจากเกิดป๓ญหาภัยแล๎งในบางพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี สํงผลทําให๎ปริมาณสัตว๑น้ําที่จับได๎ลดน๎อยลง 
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ป ี มูลค่าของผลผลิตตามราคาท่ีเกษตรกรขายได้ (บาท) 
 ไก่เนื้อ โคเนื้อ กระบือ ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ โคนม สุกร 

2557 95,623,688 640,659,268 170,121,532 73,553,849 19,431,465 13,935,909 493,430 192,537 9,958,761 
2558 83,046,357 802,272,698 218,649,376 75,078,411 18,696,576 14,177,988 411,715 205,890 9,113,093 
2559 85,296,359 850,068,680 193,292,736 68,821,281 19,662,340 14,459,622 461,916 187,430 9,778,437 

เฉลี่ย 3 ป ี 87,988,802 764,333,549 194,021,215 72,484,513 19,263,460 14,191,173 455,687 195,286 9,632,857 
เพิ่ม/ลด + + - - + + + - + 

ป ี ปริมาณผลผลิต(ตัว) 
 ไก่เนื้อ โคเนื้อ กระบือ ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ โคนม สุกร 

2557 2,242,056 21,421 5,341 1,724,592 62,885 219,187 1,330 11,386 132,642 
2558 2,166,050 21,874 5,368 1,892,574 69,504 224,976 1,229 11,606 137,910 
2559 2,284,316 23,545 4,732 1,720,102 66,652 217,831 1,316 10,407 146,034 

เฉลี่ย 3 ป ี 2,230,807 22,280 5,147 1,779,089 66,347 220,665 1,292 11,133 138,862 
เพิ่ม/ลด + + - - - - + - + 

ที่มา : สถิติการเกษตรประเทศไทย  

  3) วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการค้าการลงทุน 
        สถานการณ๑ด๎านการค๎าและบริการจังหวัดอุดรธานีมีจํานวนสถานประกอบการทางด๎านการค๎า
และบริการทั้งหมด 3,764 แหํง และมีลูกจ๎างทั้งหมด 47,327 คน สถานประกอบการด๎านการขายสํง การขาย
ปลีก การซํอมแซมยานยนต๑ จักรยานยนต๑ ของใช๎สํวนบุคคลและของใช๎ในครัวเรือนนั้นมีจํานวนสถาน
ประกอบการมากที่สุด คือ 1,506 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 40.01 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งหมด รองลงมา 
ได๎แกํ บริการด๎านอสังหาริมทรัพย๑ การให๎เชําและบริการทางธุรกิจ 629 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 16.71 ของจํานวน
สถานประกอบการทั้งหมด โดยสถานประกอบการด๎านการทําเหมืองแรํและเหมืองหิน มีจํานวนน๎อยที่สุด คือ 9 
แหํง คิดเป็นร๎อยละ 0.24 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งหมด  สําหรับจํานวนลูกจ๎างในสถานประกอบการนั้น
เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 1-9 จะพบวํา สถานประกอบการด๎านการขายสํง การขายปลีก การซํอมแซมยานยนต๑ 
จักรยานยนต๑ ของใช๎สํวนบุคคลและของใช๎ในครัวเรือนมีจํานวนลูกจ๎างมากที่สุด คือ 16,041 คน คิดเป็นร๎อยละ 
33.89 ของจํานวนลูกจ๎างท้ังหมด 

ประเภทอตุสาหกรรม 
จ านวน 

แห่ง ลูกจ้าง 
เกษตรกรรม การลําสัตว๑ และการปาุไม๎ 38 794 
การทําเหมืองแรํและเหมอืงหิน 9 89 
การผลิต 358 11,733 
การไฟฟูา แก๏ส และการประปา 51 731 
การกํอสร๎าง 398 3,963 
การขายสํง การขายปลกี การซํอมแซมยานยนต๑ จักรยานยนต๑ ของใช๎สํวนบุคคลและของใช๎ในครัวเรือน 1,506 16,041 
โรงแรมและภัตตาคาร 238 4,153 
การขนสํง สถานที่เก็บสินค๎าและการคมนาคม 164 2,735 
ตัวกลางทางการเงิน 226 2,455 
บริการด๎านอสังหาริมทรัพย๑ การให๎เชําและบริการทางธุรกจิ 629 2,915 
การศึกษา 11 103 
การบริการด๎านสขุภาพและสังคม 41 1,211 
การให๎บริการชุมชน สังคมและบริการสํวนบุคคลอื่นๆ 95 404 
รวม 3,764 47,327 
ที่มา : กรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน www.labour.go.th ข๎อมูล ณ วันที ่23 สิงหาคม 2560 
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  4) วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการอุตสาหกรรม 
       ภาพรวมด้านอุตสาหกรรม มีมูลคํา 18,545 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 18.0 ของมูลคําผลิตภัณฑ๑
จังหวัดอุดรธานี(GPP) ปี พ.ศ. 2558 แบบ Top down  สําหรับผลิตภัณฑ๑มวลรวมภาคอุตสาหกรรมในรอบ 5 ปี 
(ปี 2554 – 2558) พบวํามีมูลคําสูงกวําเกือบทุกปี ยกเว๎นปี 2557  สําหรับอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ๑
มวลรวมภาคการเกษตรจังหวัดอุดรธานี ปี 2558 เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 19.48  เมื่อเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลง
เฉลี่ยรอบ 5 ปี (ปี 2554 – 2558 ) พบวํา เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 13.68  จากข๎อมูลย๎อนหลัง 5 ปี แนวโน๎ม
ภาคอุตสาหกรรมโตขึ้นอยํางตํอเนื่อง เมื่อพิจารณาเป็นรายหมวด  พบวํา หมวดการผลิตผลิตภัณฑ๑ยางและ
พลาสติก ขยายตัวเนื่องจากมีพ้ืนที่กรีดยางเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับมีโรงงานแปรรูปยางขั้นต๎นในจังหวัดเพ่ิมขึ้น  
หมวดการผลิตถํานโค๎ก ผลิตภัณฑ๑จากการกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ขยายตัวโดยเฉพาะกิจกรรมการทําแอลฟ๓ลท๑              
ติกคอนกรีตที่มีการขยายตัว จากการพัฒนาเส๎นทางคมนาคมในจังหวัด ในขณะที่หมวดการผลิตผลิตภัณฑ๑
อาหารและเครื่องดื่ม หดตัวเป็นผลจากกิจกรรมการผลิตน้ําตาล เนื่องจากป๓ญหาภัยแล๎ง สํงผลทําให๎ปริมาณอ๎อย
ที่เข๎าสูํโรงงานปรับตัวลดลง กิจกรรมการฆําสัตว๑ โดยเฉพาะการฆําวัว เนื่องจากการขยายพันธุ๑ตามธรรมชาติของ
วัวลดลง ประกอบกับราคาเนื้อวัวมีราคาสูงขึ้น อีกทั้งความนิยมในการบริโภคที่ปรับตัวลดลง ตามพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีนิยมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน สํงผลทําให๎ปริมาณการฆําวัวลดลง และกิจกรรมโรงสีข๎าว 
เนื่องจากสภาวะฝนแล๎งและพ้ืนที่ปลูกข๎าวลดลง สํงผลทําให๎ผลผลิตข๎าวเปลือกท่ีเข๎าโรงสีปรับตัวลดลง   

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

2554 17,566 227,728 3,294,332 42.62 5.31 -1.90 
2555 13,537 225,873 3,473,817 -22.94 -0.81 5.45 
2556 14,192 234,723 3,571,876 4.84 3.92 2.82 
2557p 16,956 253,810 3,620,622 19.48 8.13 1.36 

       
เฉลี่ย 5 ป ี 16,894 267,790 4,035,822 13.68 7.26 5.03 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  

              การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม  มีการกระจายตัวที่หนาแนํนมากที่สุดบริเวณอําเภอเมือง 
อําเภอบ๎านดุง และอําเภอกุมภวาปี โดยมีอุตสาหกรรมขนาดใหญํกระจายตัว ได๎แกํ โรงงานผลิตน้ําตาลทราย ใน
เขตอําเภอกุมภวาปี จํานวน 2 ราย อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อุตสาหกรรมผลิตแปูงมันสําปะหลั งในเขต
อําเภอเมือง  สําหรับความเคลื่อนไหวด้านการลงทุน ในชํวง 6 เดือนหลัง ปี 2559 (มกราคม – มิถุนายน 2559 ) 
การขออนุญาตประกอบกิจการ จํานวน 31 รายเงินทุน จํานวน 1,633.8 ล๎านบาท จ๎างงาน จํานวน  418 คน โดย
มีอุตสาหกรรมที่ได๎รับอนุญาตมากที่สุด ใน  3  ลําดับแรก คือ  1) อุตสาหกรรมไม๎ ได๎แกํ ทําเครื่องเรือนจากไม๎ ได๎รับ
อนุญาตจํานวน 6  ราย  2) อุตสาหกรรมอโลหะ ได๎แกํ การประกอบการผลิตผลิตภัณฑ๑คอนกรีต  คอนกรีตผสมเสร็จ  
ได๎รับอนุญาตจํานวน  5  ราย 3) อุตสาหกรรมการเกษตร ได๎แกํ โรงสีข๎าว ได๎รับอนุญาตจํานวน 4 ราย การเลิก
ประกอบกิจการ จํานวน 23 ราย  เงินทุน จํานวน 602.3 ล๎านบาท   จ๎างงาน  จํานวน 1,589 คน  สํวนใหญํเป็น
การจําหนํายทะเบียนเนื่องจากไมํมีสภาพเป็นโรงงาน  อุตสาหกรรมที่เลิกประกอบกิจการมากที่สุด ใน 3 ลําดับแรก คือ  
1) อุตสาหกรรมเฟอร๑นิเจอร๑  ได๎แกํ การประกอบกิจการทําเครื่องเรือนหรือของตกแตํงจากไม๎  เลิกกิจการ จํานวน  5  
ราย 2) อุตสาหกรรมขนสํงเลิกกิจการ จํานวน 4 ราย  ได๎แกํ กิจการซํอมแซมเครื่องยนต๑และรถยนต๑  3) 
อุตสาหกรรมอาหาร  เลิกกิจการ จํานวน  2 ราย ได๎แกํ โรงงานน้ําแข็ง จํานวน 1 โรง และโรงงานผลิตเต๎าฮวยนม
สด 1 โรง การลงทุนด้านอุตสาหกรรม มีการหดตัวลง  เมื่อพิจารณาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอจดทะเบียน
ใหมํ ที่ลดลงร๎อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผํานมา ทุนจดทะเบียน  ขยายตัวร๎อยละ 13.3 
โรงงานปริมาณการใช๎ไฟฟูา ขยายตัวร๎อยละ 7.0.  เมื่อกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผําน โดยมีการพิจารณา
อนุญาตโรงงานที่มีมูลคําการลงทุนสูงใน 5 ลําดับแรกดังนี้ (1) บริษัทเรืองอุทัยอุดรธานี จํากัด ประกอบกิจการ
ผลิตผลิตแผํนใยไม๎อัดความหนาแนํนปานกลาง เงินทุน 1,150.0 ล๎านบาท  แรงงาน  190  คน (2) โรงสีแสงทอง
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ไรซ๑กรุ๏ปประกอบกิจการ สีข๎าวเงินทุน 105.5 ล๎านบาท แรงงาน 19  คน (3 ) บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร๑ 
จํากัดไทย ประกอบกิจการผลิตก๏าซชีวภาพจากน้ําเสียของโรงงานแปูงมันสําปะหลัง    เงินทุน 75.5 ล๎านบาท 
แรงงาน 12 คน (4) ห๎างหุ๎นสํวนจํากัดอุดรเจริญทองโลหะกิจ ประกอบกิจการ ทําหลังคาเหล็กรีดลอน เงินทุน 
37.7  ล๎านบาท แรงงาน 4 คน และ (5) ห๎างหุ๎นสํวนจํากัดวารีเทพบ๎านผือ ประกอบกิจการผลิตน้ําแข็งหลอด
อนามัย เงินทุน 34.9 ล๎านบาท แรงงาน 8 คน แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม แม๎จะมีนโยบายรัฐบาลที่เข๎ามา
ให๎การสนับสนุนผู๎ประกอบการ ทั้งในด๎านการสํงเสริมและพัฒนา แตํการลงทุนในพ้ืนที่ก็ยังเป็นไปแบบชะลอตัว 
เนื่องจากป๓ญหาภาวะเศรษฐกิจทั้งในและตํางประเทศ รวมถึงป๓ญหาความเชื่อมั่นในสถานการณ๑การเมือง 
อยํางไรก็ตามคาดวําอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี จะยังคงมีแนวโน๎มไปในทิศทางที่ดี จากที่ตั้งเป็นโครงขําย
เส๎นทางคมนาคมที่สะดวกรวมถึงแผนการพัฒนาโลจิสติกส๑ที่มีจังหวัดอุดรธานีอยูํใน เส๎นทางการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังศูนย๑กลางทั้งการค๎าและลงทุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งมีลูกค๎าทั้งจากจังหวัด
ใกล๎เคียงและประเทศเพ่ือนบ๎าน 

  5) วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว 
                จากแผนพัฒนาการทํองเที่ยวแหํงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีวัตถุประสงค๑เพ่ือกําหนด
กรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนการทํองเที่ยวของประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะ
ได๎กําหนดวิสัยทัศน๑ด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยว 20 ปี ให๎สอดคล๎องกันสถานการณ๑และก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให๎การทํองเที่ยวไทยยังคงบทบาทการเป็นสาขาหลักในการรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ  สํงผลให๎แตํละจังหวัดให๎ความสําคัญกับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว จังหวัดอุดรธานีมีการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในรูปแบบตําง ๆ แบบครบวงจร ด๎วยพ้ืนที่ 11,730 ตารากิโลเมตร จํานวนประชากร  1,573,356 คน 
(ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)  ใหญํเป็นอันดับ 4 ของภาค มีแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญที่สามารถดึงดูดให๎
นักทํองเที่ยวมาทํองเที่ยวในจังหวัด  ป๓จจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด๎วยการทํองเที่ยว โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีมูลคําจากการทํองเที่ยว 2.51 ล๎านล๎านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดสํวน
ร๎อยละ 17.7 ของผลิตภัณฑ๑มวลรวมภายในประเทศ (GDP) (การทํองเที่ยวและกีฬา, 2560) อุตสาหกรรมภาค
บริการจึงมีความสําคัญในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงได๎สํงเสริมอุตสาหกรรมด๎านการบริการ
และการทํองเที่ยว ซึ่งถูกบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน ทั้งนี้สํานักงานสํงเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (2014) ได๎วางแผนการดําเนินงานในระยะ 5 ปี โดยมุํงเน๎นสร๎างการเติบโตและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการจัดกิจกรรมทางธุรกิจที่สร๎างสรรค๑ ประกอบด๎วยการเตรียมความพร๎อมของภาคเอกชน
เพ่ือสอดรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเพ่ิมการลงทุนในอุตสาหกรรมไมซ๑ (MICE) เพ่ือสร๎างรายได๎
และยกระดับประเทศไทยในฐานะศูนย๑กลางการจัดกิจกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคเอเซียนให๎ศักยภาพในการ
แขํงขันของประเทศไทยในเวทีโลก จังหวัดอุดรธานีได๎เล็งเห็นถึงความสําคัญของนโยบายดังกลําวจึงได๎กําหนด
ยุทธศาสตร๑ด๎านพัฒนาการทํองเที่ยว โดยบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2560 -2564) ยุทธศาสตร๑ที่ 
4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ๑และการทํองเที่ยว โดยใช๎อัตลักษณ๑ และศักยภาพ  ด๎านที่ตั้งเพ่ือสร๎าง
ความเป็นเมืองศูนย๑กลางไมซ๑ของอนุภูมิภาคลุํมน้ําโขง เพ่ือให๎จังหวัดอุดรธานีเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีศักยภาพ
และเติบโตอยํางมีดุลยภาพตอบสนองตํอการทํองเที่ยวทุกรูปแบบอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน ทรัพยากรด๎านการ
ทํองเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีที่มีความหลากหลายทั้งทางด๎านอารยธรรม วัฒนธรรม การเกษตรและ
ธรรมชาติ ที่สามารถตอบสนองตํอการทํองเที่ยวที่หลากหลาย ในปี 2559 
                สถานการณ๑ทํองเที่ยวจังหวัดอุดรธานีในปี 2560  มีการเติบโตอยํางตํอเนื่อง ป๓จจัยที่สนับสนุนการ
เติบโตด๎านการทํองเที่ยว มีดังนี้ 1) จ านวนเที่ยวบินของท่าอากาศยานอุดรธานี มีจํานวนเที่ยวบินมากเป็น
อันดับ 4 ของประเทศ จาก 28 ทําอากาศยาน  มีเที่ยวบินมากที่สุดของภาคจาก 9 ทําอากาศยาน จํานวน
เที่ยวบินของทําอากาศยานอุดรธานี ปี 2559 เทํากับ 15,868 เที่ยว เฉลี่ย 43 เที่ยวตํอวัน ทําให๎การเดินทาง
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สะดวกสบาย มีเที่ยวบินราคาประหยัดหลายสายการบิน 6 สายการบิน มีความสะดวกสบายในการเดินทางมา
เยี่ยมเยือน 

ท่าอากาศยาน 
จ านวนเที่ยวบิน 

ท่าอากาศยาน 
จ านวนเที่ยวบิน 

ท่าอากาศยาน 
จ านวนเที่ยวบิน 

ต่อป ี ต่อวัน ต่อป ี ต่อวัน ต่อป ี ต่อวัน 
อุดรธาน ี 15,868 43 ร๎อยเอ็ด 3,222 9 เลย 2,639 7 
ขอนแกํน 12,185 33 นครพนม 2,923 8 บุรีรัมย๑ 2,258 6 
อุบลราชธาน ี 11,697 32 สกลนคร 2,672 7 นครราชสีมา 105 0.1 

ในปี 2559 จํานวนผู๎มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดอุดรธานีมีมากเป็นอันดับ 3 ของภาค จํานวน 3,304,401 คน ซึ่งสูง
กวําจํานวนในปีที่ผํานมา 58,893 คน (ร๎อยละ 1.8) มีอัตราเพ่ิมขึ้นอยํางตอเนื่อง ถึงแม๎จํานวนผู๎มาเยี่ยมเยือนจะ
มากขึ้นก็ตามแตํอัตราการเพ่ิมนั้นยังอยูํในอัตราที่น๎อยกวําหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นจึงต๎อง
สํงเสริมให๎มีจํานวนสูงขึ้น อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวที่จังหวัดต๎องเสริมเสริมอีกอยํางหนึ่งคือ อุตสาหกรรมไมซ๑ 
(MICE) ปี 2559 ได๎รับการสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาจากหนํวยงานภาครัฐและเอกชน มีปฏิทินการ
ทํองเที่ยวของจังหวัดมากถึง 34 ธุรกิจนี้จะสร๎างรายได๎จากธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการจัดประชุม การทํองเที่ยวเพ่ือ
เป็นรางวัล การประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการ รวมทั้งการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑ของ
คนในจังหวัด 

ป ี
จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน (คน) อัตราการเปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยว 

รวม ชาวไทย ชาวตา่งประเทศ รวม ชาวไทย ชาวตา่งประเทศ 
2554 2,973,569 2,866,666 106,903 14.7 15.5 -2.2 
2555 2,750,429 2,628,779 121,650 -7.5 -8.3 13.8 
2556 3,033,967 2,897,571 136,396 10.3 10.2 12.1 
2557 3,073,887 2,936,149 137,738 1.3 1.3 1.0 
2558 3,245,508 3,104,984 140,524 5.6 5.8 2.0 
2559 3,304,401 3,161,658 142,743 1.8 1.8 1.6 

2) เทศกาลประเพณีต่าง ๆ ที่ส าคัญ เชํน แหลํงจําหนํายผ๎าพ้ืนเมืองบ๎านนาขํา งานทุํงศรีเมืองภายใต๎โครงการ
มหกรรมผ๎าทอมืออนุภูมิภาคลุํมน้ําโขง GMS Fabric EXPO 2017 จัดขึ้นระหวํางวันที่ 1-12  ธันวาคม ของทุกปี 
งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก จัดในวันขึ้น 13-15 ค่ํา เดือน 3 ของทุกปี งานฉลองเจ๎าปูุ เจ๎ายํา จัดทุก ๆ 
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี งานประเพณีออกพรรษาชิงถ๎วยพระราชทานอําเภอกุมภวาปี ชํวงออกพรรษาของทุก
ปี  งานเทศกาลโคมลม อําเภอพิบูลย๑รักษ๑ ในชํวงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานถนนอาหารสงกรานต๑เมือง
อุดรธานี ระหวํางวันที่ 10-16 เมษายน บริเวณสวนสาธารณหนองประจักษ๑ฯ และถนนเทศา งานประเพณีบุญบั้งไฟ
ล๎าน บ๎านธาตุ อําเภอเพ็ญ จัดในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 งานไทพวน ตําบลบ๎านเชียง อําเภอหนองหาน ทั้งนี้ปี 
2559 ประชาชนให๎ความสนใจมากราบไหว๎ "จ๎าวปูุศรีสุทโธ" และ "จ๎าวยําศรีปทุมมา" องค๑นาคาธิบดีศรีสุทโธเป็น
มหาเทพนาคาผู๎ยิ่งใหญํ คําชะโนด สํงผลให๎จํานวนนักทํองเที่ยวมากเป็นอันดับ 3 ของภาค ปี 2559 มีจํานวน 
2,270,322 คน (ชาวไทย 2,192,374  ชาวตํางชาติ 77,948) 

จังหวัด นักท่องเท่ียว(คน) จังหวัด นักท่องเท่ียว(คน) จังหวัด นักท่องเท่ียว(คน) จังหวัด นักท่องเท่ียว(คน) 

นครราชสีมา 4,870,688 เลย 1,145,446 มุกดาหาร 657,777 บึงกาฬ 334,128 

ขอนแกํน 2,941,461 สุรินทร๑ 934,509 ร๎อยเอ็ด 545,869 กาฬสินธุ๑ 306,222 

อุดรธานี 2,270,322 บุรีรัมย๑ 912,123 ศรีสะเกษ 534,594 ยโสธร 255,256 

อุบลราชธานี 1,514,815 ชัยภูมิ 752,652 มหาสารคาม 507,659 อํานาจเจริญ 174,213 

หนองคาย 1,281,165 สกลนคร 667,123 นครพนม 463,519 หนองบัวลําภู 172,566 

เมื่อเปรียบเทียบจํานวนนักทํองเที่ยวภายในจังหวัด ยังพบวําจํานวนนักทํองเที่ยวลดลงอยํางตํอเนื่อง ปี 2559 
ลดลงจากปีที่ผํานมา 321,687 คน ลดลงร๎อยละ 12.4 จําเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องจัดทําโครงการเพ่ือสนับการ
ทํองเที่ยวเพ่ือให๎จํานานนักทํองเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพากลุํมนักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศมีอัตราที่ลดลง
มากกวําปกต ิ
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ป ี
จ านวนนักท่องเที่ยว (คน) อัตราการเปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยว 

รวม ชาวไทย ชาวตา่งประเทศ รวม ชาวไทย ชาวตา่งประเทศ 
2554 3,073,887 2,936,149 137,738 -5.3 -5.4 -2.0 
2555 3,033,967 2,897,571 136,396 -1.3 -1.3 -1.0 
2556 2,750,429 2,628,779 121,650 -9.3 -9.3 -10.8 
2557 2,973,569 2,866,666 106,903 8.1 9.0 -12.1 
2558 2,592,009 2,482,695 109,314 -12.8 -13.4 2.3 
2559 2,270,322 2,192,374 77,948 -12.4 -11.7 -28.7 

3) การจัดเส้นทางการท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานีจัดเป็นจังหวัดที่มีความโดดเดํนทางด๎านการททํองเที่ยวความ
หลากหลายของแหลํงทํองเที่ยวทั้งศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ดังนั้นจึงมีการจัดเส๎นทางการ
ทํองเที่ยว เชํนการเที่ยวแบบทัวร๑ธรรมะ การสนับสนุนกิจกรรมทํองเที่ยวเส๎นทางเลียบริมโขง (อุด รธานี 
หนองคายและนครพนม) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญ จํานวน 9 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณหนอง
ประจักษ๑ ภูฝอยลม อํางเก็บน้ําห๎วยหลวง ถ้ําสิงห๑  ภูหินจอมธาตุ  ภูเขาสวนกวาง น้ําตกคอยนาง น้ําตกยูงทอง 
ทะเลบัวแดง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนสถานที่ส าคัญ จํานวน 12 แหํง 
อนุสาวรีย๑กรมหลวงประจักษ๑ศิลปาคม พิพิธภัณฑ๑บ๎านเชียง อุทยานประวัติศาสตร๑ภูพระบาท พระพุทธบาทบัว
บาน วัดปุาเกสรศีลคุณ (วัดปุาบ๎านตาด) วัดปุาภู วัดทิพยรัฐนิมิต ศาลหลักเมือง ศาลเจ๎าปูุ -ยํา วัดโพธิสมภรณ๑ 
วัดมัชฌิมาวาส วัดถ้ําสหายการจัดกิจกรรมในจังหวัดรวมทั้งการจัดเส๎นทางการทํองเที่ยวในจังหวัดใกล๎เคียง เชํน 
งานออกพรรษาบุญบั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย สํงผลให๎นักทํองเที่ยวเดินทางเข๎ามาพักค๎างแรมในอุดรธานี  
ระยะเวลาในการเข๎าพักของจังหวัดอุดรธานีเทํากับ 2.38 วัน ซึ่งอยูํลําดับ 7 ของภาค ภาพรวมของระยะเวลาพัก
ค๎างคืนของนักทํองเที่ยวสูงกวําปีที่ผํานมา 0.01 วัน  ปี 2559 พักค๎างคืนเฉลี่ย 2.38 วัน (ชาวไทย 2.36  
ชาวตํางชาติ 3.13) ซึ่งพบวําการพักค๎างคืนของชาวตํางชาติจะยาวนานักวํานักทํองเที่ยวชาวไทย 

จังหวัด 
ระยะเวลาในการ
พักค้าคืน (วัน) 

จังหวัด 
ระยะเวลาใน
การพักค้าคืน 

(วัน) 
จังหวัด 

ระยะเวลาในการ
พักค้าคืน (วัน) 

จังหวัด 
ระยะเวลาในการ
พักค้าคืน (วัน) 

ขอนแกํน 2.60 อุบลราชธาน ี 2.46 ร๎อยเอ็ด 2.31 บุรีรัมย๑ 2.15 
อํานาจเจริญ 2.56 อุดรธาน ี 2.38 เลย 2.23 นครราชสีมา 2.12 
กาฬสินธุ๑ 2.52 สุรินทร๑ 2.37 หนองบัวลําภ ู 2.21 มหาสารคาม 2.10 
สกลนคร 2.48 นครพนม 2.35 บึงกาฬ 2.19 ยโสธร 2.08 
ศรีสะเกษ 2.46 หนองคาย 2.31 มุกดาหาร 2.19 ชัยภูม ิ 2.01 

เมื่อเปรียบเทียบจํานวนผู๎เข๎าพักแรมของสถานประกอบการที่พักแรม พบวํามีจํานวนสูงขึ้น ปี 2559 มี 
1,688,914 คน ซึ่งสูงกวํา ปีที่ผํานมา 33,350 คน สูงขึ้นร๎อยละ 24.4 ร๎อยละเพ่ิมขึ้นทั้งชาวไทยและชาว
ตํางประเทศ การเดินทางทํองเที่ยวของคนไทยร๎อยละ 45.0 เป็นการเดินทางซ้ํา แสดงให๎เห็นวํา แหลํงทํองเที่ยว
ในจังหวัดยังได๎รับความสนใจให๎กลับมาเที่ยวอีกครั้ง ขณะที่ชาวตํางชาติในปีนี้  มีการเติบโตเพ่ิมขึ้นที่ร๎อยละ 1.0 
ปี 2559 มีนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ 77,948 คน ซึ่งมากกวําปี 2558 จํานวน 790 คน ตลาดหลักของ
นักทํองเที่ยวตํางชาติมาจากนักทํองเที่ยวลาวที่เดินทางมาจากเวียงจันทน๑ เข๎ามาทํองเที่ยว ช๎อบปิ้งเครื่องอุปโภค 
บริโภค  และพบแพทย๑ที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี  นอกจากนี้ยังมีกลุํมนักทํองเที่ยวจากสหราชอาณาจักร 
เยอรมนี  ฝรั่งเศส และอเมริกาเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวเป็นจํานวนมาก ซึ่งร๎อยละ 80.0 จะเป็นเขยตํางชาติที่มี
ภรรยาคนไทยแล๎วเดินทางกลับมาเยี่ยมญาติทางฝุายภรรยา พร๎อมกับทํองเที่ยวพักผํอน สําหรับนักทํองเที่ยวจีน 
สิงคโปร๑ ญี่ปุุน จัดเป็นกลุํมตลาดที่กําลังเติบโตอยูํในทิศทางที่ดีของพ้ืนที่นี้  สําหรับแหลํงทํองเที่ยวที่มีการ
เชื่อมตํออินเตอร๑เน็ตมีเพียง 1 แหํงคือ แหลํงโบราณคดีบ๎านเชียง ซึ่งถือวํามีจํานวนน๎อยมาก ควรเรํงขยายความ
เจริญด๎านเทคโนโลยีให๎ทันตํอยุคดิจิทัล 
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จ านวนผู้เข้าพักแรมของสถานประกอบการที่พักแรม(คน) อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าพักแรมฯ 

รวม ชาวไทย ชาวตา่งประเทศ รวม ชาวไทย ชาวตา่งประเทศ 
ปี 2554 1,578,663 1,527,522 51,141 -5.2 -5.3 -3.7 
ปี 2555 1,580,105 1,528,039 52,066 0.1 0.0 1.8 
ปี 2556 1,465,003 1,417,668 47,335 -7.3 -7.2 -9.1 
ปี 2557 1,538,914 1,491,968 46,946 5.0 5.2 -0.8 
ปี 2558 1,357,564 1,314,283 43,281 -11.8 -11.9 -7.8 
ปี 2559 1,688,914 1,636,005 52,909 24.4 24.5 22.2 

4) จังหวัดอุดรธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์การค้าการลงทุนของภาคอีสาน
ตอนบน ท าให้มีธุรกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว การที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ๎าน ทําให๎จังหวัดเดินหน๎า
พัฒนาศักยภาพ เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเชื่อมโยงการค๎า การลงทุนกับกลุํมประเทศในอาเซียน จังหวัดจัด
งบประมาณด๎านการทํองเที่ยวปี 2559 มากถึง 22,184,000 บาท เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยว มีพรมแดนติดกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎านในกลุํมอนุภูมิมิภาคลุํมน้ําโขง ระยะหํางจากกรุงเทพมหานคร 546 กิโลเมตร ใช๎ทางหลวง
แผํนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แยกเข๎าทางหลวงแผํนดินหมายเลข2 (ถนนมิตรภาพ) ที่สระบุรีบริเวณ
กิโลเมตรที่ 107 ผํานนครราชสีมา ขอนแกํนถึงอุดรธานี อุดรธานีหํางจากหนองคายเพียง 54 กิโลเมตร เดินทาง
โดยใช๎ทางหลวงหมายเลข 2 มุํงตรงไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาว ข๎ามไปยังเมืองทําเดื่อของลาว ซึ่งอยูํหํางจาก
นครเวียงจันทน๑ 20 กิโลเมตร อุดรธานีมีโครงสร๎างพ้ืนฐานที่ครบวงจร ทําให๎นักทํองเที่ยวสํวนใหญํ เป็นคนใน
ภาคของตัวเองมากที่สุดรองลงมาคือนักทํองเที่ยวที่เดินทางจากกรุงเทพฯ อันดับสามคือนักทํองเที่ยวจาก
ประเทศเพ่ือนบ๎าน  สําหรับการเดินทางนิยมใช๎รถสํวนตัวเป็นพาหนะหลักในการเดินทาง เนื่องจากภายใน
จังหวัดยังไมํมีระบบรถบริการสาธารณะที่เข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว รองลงมาคือ รถโดยสารประจําทาง การเชํารถที่
เป็นมาตรฐาน รวมทั้งการเข๎าถึงข๎อมูลในสื่อออนไลน๑ทําให๎ติดตํอเชํารถได๎งําย  ลักษณะการเดินทาของคนไทย
ยังคงนิยมเดินทางเป็นกลุํมครอบครัว หมูํคณะ เพ่ือทํองเที่ยวพักผํอนตามแหลํงทํองเที่ยวตํางๆ สํงผลปี 2559 มี
รายได๎จากจากการทํองเที่ยว 8,558 ล๎านบาท ซึ่งสูงกวําปีที่ผํานมา 473 ล๎านบาท รายได๎สูงขึ้นจากปีที่แล๎ว ร๎อย
ละ 5.9 ด๎วยความเป็นเมืองขนาดใหญํ มีการค๎าการลงทุนคึกคัด เศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีเติบโตแบบก๎าว
กระโดด โดยมีผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด (GPP)  เทํากับ 98,757 ล๎านบาท  ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดตํอหัว
เทํากับ 78,095 บาท เป็นอันดับ 4 ของภาค อันดับ 51 ของประเทศ อาหารพ้ืนบ๎านและอาหารอีสานเป็นที่นิยม
ของนักทํองเที่ยว เชํน ไกํยําง ส๎มตํา ลาบ ต๎มยํา มีร๎านอาหารที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 48 ร๎าน  ร๎านสินค๎า ของฝาก ของที่ระลึกที่ได๎รับรองมาตรฐาน จํานวน 41 แหํง ความ
หลากหลายของวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาของชุมชนในท๎องถิ่น ที่สร๎างสินค๎าที่เกิดจากภูมิป๓ญญาในท๎องถิ่น ทําให๎
สินค๎ามีความแตกตํางและโดดเดํนเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ซึ่งแตํละท๎องถิ่นมีการผลิตสินค๎าที่เป็น
เอกลักษณ๑ของตนเองโดยการสนับสนุนของภาครัฐที่สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพทางด๎านการผลิตของกลุํม
ผลิตภัณฑ๑สินค๎าชุมชนผํานโครงการสินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑(OTOP) ของแตํละชุมชน มูลคําการจําหนําย
สินค๎าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัดเทํากับ 3,097 ล๎านบาท ซึ่งสูงกวําปีที่ผํานมา 360 ล๎านบาท 
มูลคําการจําหนํายสูงขึ้นร๎อยละ 13.2 เมื่อเปรียบคําใช๎จํายของนักทํองเที่ยวตํอคน พบวํา นักทํองเที่ยวยังใช๎จําย
น๎อย ควรมีการกระตุ๎นให๎นักทํองเที่ยวจับจํายในอัตราที่สูงกวําเดิม 
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ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเทีย่ว (บาท) อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จา่ยตอ่หัวของนักท่องเที่ยว 

รวม ชาวไทย ชาวตา่งประเทศ รวม ชาวไทย ชาวตา่งประเทศ 
2554 1,189.96 1,173.65 1,555.49 6.9 7.1 7.3 
2555 1,269.09 1,252.75 1,582.35 6.6 6.7 1.7 
2556 1,301.15 1,286.16 1,602.38 2.5 2.7 1.3 
2557 1,332.65 1,316.98 1,646.87 2.4 2.4 2.8 
2558 1,354.57 1,338.82 1,683.01 1.6 1.7 2.2 
2559 1,409.00 1,393.00 1,748.00 4.0 4.0 3.9 

5)มาตรฐานการท่องเที่ยว ปี 2559 จังหวัดอุดรธานีมีรายชื่อธุรกิจนําเที่ยวที่ได๎รับใบอนุญาต จํานวน 55 แหํง 
แบํงเป็นประเภทตําง ๆ ได๎แกํนําเที่ยวตํางประเทศ 41 แหํง นําเที่ยวในประเทศ 42 แหํง นําเที่ยวเฉพาะพ้ืนที่ 53 
แหํง นําเที่ยวจากตํางประเทศ 54 แหํง  เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพการให๎บริการ พบวํา มาตรฐานของจังหวัดอุดรมี
มากกวําจังหวัดในภาคอีสานตอนบน 1 ปี  จํานวนมัคคุเทศก๑ท๎องถิ่นที่ได๎รับอนุญาตให๎เป็นผู๎นําเที่ยว มีจํานวน 60 
คน ซึ่งมากกวําในปีที่ผํานมา 15 คน  แตํจํานวนมัคคุเทศก๑ที่ได๎รับการพัฒนาอบรมให๎ความรู๎มีเพียง 15 คนเทํานั้น  
  แนว โน๎ มการทํ อง เที่ ย ว ในอนาคต พบวํ า  พฤติ กรรมผู๎ บ ริ โ ภคปรั บ เปลี่ ยน ไปตามสภาพ
เศรษฐกิจ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา สํงผลให๎นักทํองเที่ยวใช๎จํายด๎านการทํองเที่ยวอยํางระมัดระวังใช๎
จํายไมํมากนัก ทําให๎อัตราการเติบโตด๎านการทํองเที่ยวไมํมากตามที่คาดการณ๑ไว๎   นักทํองเที่ ยวนิยมเดินทาง
ทํองเที่ยวระยะใกล๎ โดยอาจเลือกเดินทางทํองเที่ยวภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น ดังนั้นควร
มีกิจกรรมที่ดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวพักค๎างคืนมากขึ้น นักทํองเที่ยวมีแนวโน๎มสนใจการทํองเที่ยวในความสนใจ
พิเศษ  (Special Interest Tourism) เชํน การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ  (Health Tourism) การทํองเที่ยวเชิงผจญ
ภัย(Adventure  Tourism) การทํองเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การทํองเที่ยวเพ่ือการประชุมและ
นิทรรศการ (MICE) และการ ทํองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นต๎น  กระแสของความสนใจและใสํใจใน
สุขภาพ และการออกกําลัง กาย ทําให๎การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพและการทํองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) มี
แนวโน๎มได๎รับความสนใจจากนักทํองเที่ยว  กระแสความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม การอนุรักษ๑  
ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม กําลังได๎รับความนิยมจากนักทํองเที่ยว และมีแนวโน๎มมากขึ้น ดังนั้น เราควรมีการ
สํงเสริมวัฒนธรรมพ้ืนฐานให๎เป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยว  การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศนักทํองเที่ยวรุํนใหมํมี
แนวโน๎ม ที่จะใช๎ข๎อมูลทํองเที่ยวผํานอินเทอร๑เน็ตเพ่ือทําการสืบค๎นและเปรียบเทียบราคามากขึ้นควรทําเส๎นทาง
การทํองเที่ยวให๎เป็นมาตรฐาน สืบค๎นได๎งําย เพราะในอนาคตการแขํงขันด๎านการทํองเที่ยวสูงขึ้น กลุํมของ
นักทํองเที่ยวที่ต๎องให๎ความสนใจเป็นพิเศษควรเป็นนักทํองเที่ยวสูงอายุ ตามโครงสร๎างประชากรในป๓จจุบัน ทั้งนี้
การทํองเที่ยวจะต๎องรักษาหรือคงไว๎ซึ่งธรรมชาติที่สวยงาม การทิ้งขยะ  การรักษาความสะอาด  การอนุรักษ๑
วัฒนธรรมให๎คงอยูํสืบตํอลูกหลานคือสิ่งที่สําคัญที่สุด 

 1.1.2.3 วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสังคมและความม่ันคง 
  1) วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสังคม 

                การศึกษา  
                    จังหวัดอุดรธานีมีหนํวยงานทางการศึกษาท่ีสํงเสริมและเครือขํายการบริหารจัดการศึกษาที่เอ้ือ
ตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ คณาจารย๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ความสามารถและ
มีความเชี่ยวชาญด๎านวิชาชีพ โครงสร๎างและระบบการบริหารจัดการ ที่กํากับ ดุแลติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษาของจังหวัดเป็นเอกภาพ มีแหลํงการเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่เอ้ือตํอการศึกษา  ประชากรวัน
เรียนได๎รับการศึกษาภาคบังคับอยํางทั่วถึงอีกทั้งผู๎ปกครองให๎ความสําคัญในการสํงเสริม สนับสนุนให๎บุตรหลาน
ได๎เข๎าเรียน แตํอยํางไรก็ดีถึงแม๎จะมีระบบการบริหารการศึกษาที่ดียังพบวํา ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยต่ํา
กวําเกณฑ๑มาตรฐานการศึกษา (O-NET ,V-NET,N-NET,B-NET) ผู๎เรียนในระดับชั้นประถมศึกษายังมีป๓ญหาการ
อํานไมํออกเขียนไมํได๎ คิดวิเคราะห๑ไมํเป็นครูบางสาระขาดแคลน สําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
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การศึกษา ยังพบวํา ไมํมีประสิทธิภาพ ครูสํวนใหญํไมํนํานวัตกรรม ผลงานวิจัยทางการศึกษามาใช๎พัฒนาการ
สอนผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนขาดทักษะการสื่อสารภาตํางประเทศ อุปสรรคที่ทําให๎
การศึกษาไมํสามารถขับเคลื่อนได๎อยํางรวดเร็ว มีเหตุผลมาจากความเปลี่ยนแปลงด๎านนโยบายของรัฐบาลสํงผล
ให๎การจัดการระบบการศึกษาขาดความตํอเนื่อง งบประมาณด๎านการจัดการเรียนการสอนไมํตอบสนองการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในหมูํบ๎านที่อยูํหํางไกลพบวํา ผู๎ปกครองของนักเรียนสํวนใหญํมีฐานะยากจน สถานบัน
ครอบครัวขาดความเข๎มแข็ง อีกทั้งคํานิยมในสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องการศึกษายังเป็นการเรียนในสายสามัญ 
ผู๎ปกครองในการสํงบุตรหลานเข๎าเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง และมุํงให๎เรียนมหาวิทยาลัย สํงผลให๎อัตรา
การศึกษาในสายอาชีพคํอนข๎างต่ํา 
                แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ได๎กําหนดเปูาหมายพัฒนาคนสูํ สังคมแหํงการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน โดยยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให๎ได๎มาตรฐานสากล ทําการปฏิรูป
การศึกษาและเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ มุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู๎ในรูปแบบที่หลากหลาย  จากข๎อมูล 10 ปีที่ผํานมาจะเห็นวําปีการศึกษาเฉลี่ยของ
คนไทยเพ่ิมขึ้นทีละน๎อยทุกปี โดยในปี 2550 ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป อยูํที่ 7.7 ขึ้นมา
เป็น 8.6 ปี ในปี 2559 

  2) วิเคราะห์สถานการณ์ด้านความม่ันคง 
        สถานการณ์ด้านความม่ันคง  

                สภาวการณ๑ของจังหวัดอุดรธานีในป๓จจุบัน มีการอาศัยอยูํอยํางหนาแนํนเป็นศูนย๑กลางการศึกษา  
เป็นศูนย๑รวมด๎านการค๎า พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและการบริการอ่ืนๆ  ในด๎านเศรษฐกิจ ประชาชนในเมืองมักจะมี
รายได๎และรายจํายทางเศรษฐกิจสูง เป็นศูนย๑กลางการเมืองการปกครอง เป็นศูนย๑รวมในด๎านศาสนา สาธารณูปโภค 
การคมนาคมขนสํง รวมทั้งสถานที่พักผํอนหยํอนใจ ความเครํงครัดในศาสนาน๎อยกวําในชนบท  เป็นสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเร็วมาก เกิดขึ้นรวดเร็ว  สํงผลทําให๎ต๎องเผชิญกับภัยคุกคาม ที่สํงผลกระทบตํอความมั่นคงประเทศอยูํ
อยํางตํอเนื่อง และมีความรุนแรงมากขึ้น เชํน ป๓ญหาการค๎ายาเสพติด คนตํางด๎าวหลบหนีเข๎าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
แรงงานทั้งในและนอกระบบ ป๓ญหาการกํอการร๎ายและอาชญากรรมข๎ามชาติ ป๓ญหาด๎านสาธารณสุขการบุกรุก
ทําลายปุาไม๎และทรัพยากรธรรมชาติ และภัยธรรมชาติ เป็นต๎น ซึ่งสํงผลกระทบโดยตรงตํอเสถียรภาพทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา สิ่งแวดล๎อม วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี รวมถึง ความขัดแย๎ง และความแตกแยกทาง
ความคิดของคนภายในสังคมที่เกิดจากสถานการณ๑ด๎านการเมือง ความขัดแย๎งของกลุํมผลประโยชน๑ที่กํอให๎เกิดป๓ญหา
ความมั่นคงภายใน รวมทั้งสภาพแวดล๎อมของป๓ญหาความมั่นคงที่เกิดจากผลกระทบและการขยายตัวของป๓ญหาความ
มั่นคงจากประเทศเพ่ือนบ๎าน  ดังนั้น สถานการณ๑ภัยคุกคามที่จะสํงผลกระทบตํอความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี 
ที่ต๎องมีการ แก๎ไขป๓ญหา ได๎แกํ การแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด การแก๎ไขป๓ญหาคนตํางด๎าวหลบหนีเข๎าเมือง การแก๎ไข
ป๓ญหาการบุกรุกทําลายปุาไม๎และทรัพยากรธรรมชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งป๓ญหาความขัดแย๎งทาง
สังคม ซึ่งการแก๎ไขป๓ญหาที่ยั่งยืนจึงมีความจําเป็นต๎องได๎รับความรํวมมือจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องทั้งหนํวยงานของ
รัฐ องค๑กรเอกชน และภาคประชาสังคม ที่สําคัญยิ่ง คือการปลูกฝ๓งจิตสํานึกให๎แกํเยาวชนรุํนใหมํซึ่งจะเติบโตเป็น
ผู๎ใหญํที่มีคุณภาพ และมีความสํานึกรับผิดชอบตํอสังคมสํวนรวมในอนาคต เพ่ือให๎ประเทศชาติมีเสถียรภาพและ
ความมั่นคงที่ยั่งยืนสืบตํอไป  จากข๎อมูลจากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเกี่ยวกับสถานการณ๑ด๎านที่อยูํอาศัย และ
สิ่งแวดล๎อม มีป๓ญหาในพ้ืนที่ 3 ลําดับแรก ดังนี้ 1) ครัวเรือนที่อาศัยอยูํในสภาพแวดล๎อมไมํเหมาะสม  มีจํานวน 
1,987 ครัวเรือน หรือร๎อยละ 16.06 2) ครัวเรือนที่มีสภาพที่อยูํอาศัยไมํมั่นคงถาวร มีจํานวน 3,081 ครัวเรือน หรือ
ร๎อยละ 24.90 3) ครัวเรือนที่อาศัยอยูํในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ ในระดับที่เป็นอันตรายตํอชีวิตและทรัพย๑สิน มี
จํานวน 1,068 ครัวเรือน  
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               สถานการณ์ด้านยาเสพติด   
               ป๓ญหายาเสพติดของจังหวัด ปี 2559 อยูํในระดับปานกลางสามารถควบคุมได๎ จังหวัดอุดรธานี

ไมํได๎มีพ้ืนที่ติดกับชายแดนประเทศเพ่ือนบ๎าน แตํมีพ้ืนที่ติดกับจังหวัดชายแดนคือจังหวัดหนองคาย และจังหวัด
เลย โดยการลักลอบลําเลียงยาเสพติดจะเป็นประชาชนจากประเทศเพ่ือนบ๎าน ที่ได๎เดินทางเข๎ามาในพ้ืนที่จังหวัด
อุดรธานี ไมํต่ํากวําวันละประมาณ 1,500 คน ไมํวําจะเป็นทางรถยนต๑โดยสารประจําทาง รถยนต๑สํวนบุคคล 
รถไฟ และทางเครื่องบิน รวมทั้งมีกลุํมผู๎ค๎า/ผู๎เสพในจังหวัดได๎เดินทางข๎ามไปซื้อยาเสพติด  (ยาบ๎า) จากฝ๓่ง
ประเทศเพ่ือนบ๎าน เพ่ือมาเสพรวมทั้งจําหนําย โดยถ๎าข๎ามไปซื้อจากฝ๓่งประเทศเพ่ือนบ๎าน จะซื้อได๎ในราคาเม็ด
ละ 60 - 80 บาท ถ๎านํามาขายตํอในฝ๓่งไทยเม็ดละ 250 - 300 บาท ซึ่งจังหวัดอุดรธานีได๎กลายเป็นแหลํง “พัก
ยา” ที่สําคัญในภาคอีสาน เพ่ือนําไปจําหนํายในพ้ืนที่ตอนในรวมทั้งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎  โดย
กลุํมเปูาหมายของการแพรํระบาดในจังหวัดที่นําเป็นหํวงคือ  กลุํมเยาวชน/นักเรียน/นักศึกษา เป็นกลุํมที่มี
แนวโน๎มตํอป๓ญหายาเสพติดมากที่สุดในขณะนี้  กลุํมขนลําเลียงจะใช๎รถยนต๑สํวนตัวไปรับยาบ๎าเอง และใช๎วิธี
ลักลอบขนลําเลียงยาบ๎าโดยการนั่งรถยนต๑โดยสารประจําทางไปรับและไปสํงยาบ๎าให๎กับนายทุน  ผู๎ต๎องหาสํวน
ใหญํที่ถูกจับกุมจะเป็นกลุํมรับจ๎างขนลําเลียง โดยจะได๎รับคําจ๎างเป็นเงินและเป็นยาบ๎า โดยพ้ืนที่ที่มีการลักลอบ
นําเข๎า ยาเสพติดและแพรํระบาดรุนแรงเป็นพิเศษ ได๎แกํ อําเภอเพ็ญ อําเภอนายูง อําเภอน้ําโสม อําเภอหนอง
หาน อําเภอบ๎านดุง อําเภอกุมภวาปี อําเภอศรีธาตุ โดยเฉพาะอําเภอเมืองอุดรธานี และอําเภอวังสามหมอ ที่
เป็นอําเภอเน๎นหนัก โดยอําเภอวังสามหมอ จะมีชํองทางนําเข๎าในพ้ืนที่ติดกับอําเภอสามชัย อําเภอคํามํวง และ
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ๑ โดยจะเข๎ามาในพื้นที่ 4 ตําบล คือ ตําบลคําโคกสูง ตําบลผาสุก ตําบลวังสาม
หมอ ตําบลหนองกุงทับม๎า โดยมีเปูาหมายหลักในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยเฉพาะที่ชุมชนบ๎านจิก (คุ๎มแขก) 
ชุมชนผาสุก และชุมชน สร๎างแก๎ว เป็นพ้ืนที่ที่มีการค๎าและการแพรํระบาดที่รุนแรงเป็นพิเศษ ซึ่งทั้งจังหวัดคาด
วําจะมีผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติดประมาณ 50,000 – 70,000 คน และซึ่งในจํานวนนี้คาดวําจะเป็นกลุํมนักเรียน/
นักศึกษาที่เสพ/ติดยา  เสพติด ประมาณ 25,000 คน  สถานการณ๑การค๎ายาเสพติดยังคงเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะ
กลุํมของนักค๎ารายยํอยยังคงมีแนวโน๎มที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการขยายเครือขํายการค๎าของผู๎ค๎ารายยํอย (ค๎าเพ่ือ
เสพ) ที่เพ่ิมขึ้น ทั้งในกลุํมของนักเรียน นักศึกษา กลุํมผู๎ใช๎แรงงาน  โดยเฉพาะยาบ๎า จึงเจาะกลุํมลูกค๎าที่ใช๎
แรงงานมากขึ้น ทั้งแรงงานภาคเกษตร และแรงงานในโรงงาน นอกจากกลุํมผู๎ค๎าเน๎นลูกค๎ากลุํมนี้แล๎ว กลุํมผู๎ใช๎
แรงงานในสวนยางพาราในพ้ืนที่อําเภอนายูง และอําเภอน้ําโสม ยังผันตัวมาเป็นผู๎ค๎า รายยํอย (ค๎าเพ่ือเสพ) มาก
ขึ้น อีกทั้งกลุํมนักพนัน และกลุํมนักค๎าเดิมที่เคยถูกจับกุมกลับมา มีพฤติกรรมอีก ซึ่งกลุํมนี้การค๎ายาเสพติดจะ
ทําเป็นระบบเครือญาติมีตัวตายตัวแทน การปรับเปลี่ยน วิธีการติดตํอสื่อสาร รวมถึงการสํงและรับมอบยาเสพ
ติดเพ่ือหลบหลีกเจ๎าหน๎าที่ อีกทั้งกลุํมนักค๎าจากนอกประเทศที่ยังมีการลักลอบนําเข๎ายาเสพติด เพ่ือนํามาสํง
ให๎กับนักค๎าในจังหวัดอยํางตํอเนื่อง ทั้งจ๎างคนลําเลียงที่เป็นคนตํางด๎าวหรือรับจ๎างลําเลียงเอง ซึ่งชนิดยาเสพติด
ที่มีการค๎ามากที่สุด ได๎แกํ ยาบ๎า กัญชา  สําหรับกลุํมผู๎ค๎ายาเสพติด ยังคงเป็นกลุํมผู๎ใช๎แรงงาน กลุํมผู๎เสพ
ระหวํางกันเอง กลุํมชุมชนที่มีคนอาศัยอยูํหนาแนํน และกลุํมมั่วสุมตําง ๆ โดยเฉพาะกลุํมเยาวชน/นักเรียน/
นักศึกษา ที่พักอาศัยอยูํตามหอพัก บ๎านเชํา เป็นกลุํมที่มีแนวโน๎มเสี่ยงตํอป๓ญหายาเสพติดมากที่สุดในขณะนี้  
และมีการแพรํระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ชุมชนเมืองหรือชุมชนที่มีประชากรหนาแนํน  โดยเฉพาะในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี และในอําเภอที่เป็นรอยตํอระหวํางจังหวัด  เชํนอําเภอวังสามหมอ หรืออําเภอที่มีที่ตั้ง
โรงงานผลิตน้ําตาล เชํน อําเภอกุมภวาปี และอําเภอหนองหาน เป็นต๎น ทําให๎มีนักค๎ารายยํอยในพ้ืนที่เพ่ิมมาก
ขึ้นไมํวําจะเป็นจากการ ขยายเครือขํายการค๎า จากกลุํมผู๎เสพที่ผันตัวเอง มาทําการค๎าเพ่ือเสพ  โดยรับผลตําง
ของรายได๎ที่เพ่ิมขึ้นจากการขายในแตํละครั้ง เพ่ือแลกกับ การได๎ยาเสพติด โดยสํวนใหญํนักค๎าในพ้ืนที่จะเป็น
กลุํมเยาวชน นักเรียน/นักศึกษา และกลุํมผู๎วํางงาน โดยเฉพาะกลุํมนักเรียน/นักศึกษา ที่จะหาลูกค๎าจากกลุํม
เพ่ือนได๎งําย ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวบํงชี้วํามีการ แพรํระบาดของยาเสพติด ในจังหวัดคือมีสถิติการจับกุมคดียาเสพติดที่
เพ่ิมสูงขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมา 
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ที่มา : สถานีตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธาน ี

               สถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์   
                   จากสถานการณ๑และการดําเนินงานด๎านการปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย๑ในจังหวัดอุดรธานี 
พบวํา ยังมีสถานการณ๑ที่เสี่ยวตํอการนําไปสูํการกระทําผิดฐานการค๎ามนุษย๑และผู๎เสียหายที่มีจํานวนมากขึ้น ดังนี้ 1) 
การค้าประเวณี เพราะอุดรธานีเป็นจังหวัดทํองเที่ยว ที่มีสถานบริการที่ได๎รับอนุญาตจํานวนมากกวํา 200 แหํง อยูํใน
พ้ืนที่อําเภอตําง ๆ พบวํา ธุรกิจเพศพาณิชย๑     ที่เปิดกิจการประกอบด๎วยสถานค๎าประเวณี  มีลักษณะเป็นบ๎านหรือห๎อง
เชํา ร๎านคาราโอเกะ ร๎านอาหาร ผับ สถานนวดแผนโบราณ อาบ อบ นวด สถานที่เหลํานี้บางแหํงมีการแฝงการ
ค๎าประเวณ ี 2) ด้านแรงงานต่างชาติเข้ามาท างานในจังหวัดอุดรธานี พบวํา จังหวัดอุดรธานีมีความเสี่ยงในการนําชาว
ลาว กัมพูชา และเวียดนาม มาใช๎แรงงานโดยไมํเหมาะสม และผิดกฎหมาย อาทิ ทํางานในภาคเกษตร ทํางานรับใช๎ใน
บ๎าน ทํางานในร๎านอาหาร ขายดอกไม๎ และพวงมาลัย 3) ด้านแรงงานเรือประมง จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มี
ผู๎เสียหายถูกชักชวนไปทํางานเรือประมง ซึ่งสถิติการชํวยเหลือ ปี 2558 และ ปี 2559 มีจํานวนแรงงานเรือประมง 38 
คน สํวนใหญํอยูํอําเภอสร๎างคอม 4) การไปท างานต่างประเทศของแรงงาน เพศชาย เพศหญิง และสาวประเภทสอง ที่มี
ภูมิลําเนาในจังหวัดอุดรธานี นิยมเดินทางไปลักลอบทํางานในตํางประเทศ โดยมีความเสียงตํอการตกเป็นผู๎เสียหายจาก
การค๎ามนุษย๑  ซึ่งการไปทํางานดังกลําว พบในลักษณะการลักลอบเข๎าไปทํางานตํางประเทศด๎วยวิธีการผิดกฎหมาย แอบ
ลักลอบเดินทางไปทํางานตํางประเทศด๎วยความสมัครใจ  โดยมีกระบวนการเป็นผู๎ติดตํอและจัดการเรื่องการเดินทาง
นําพาไป  ซึ่งเสี่ยงตํอการถูกเอารัดเอาเปรียบและละเมิดสิทธิ ในรูปแบบตําง ๆ โดยประเทศปลายทางที่เดินไปได๎แกํ 
มาเลเซีย สิงคโปร๑ เกาหลีใต๎ ญี่ปุุน ใต๎หวัน สหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบตะวันออกกลาง เป็นต๎น  
           สถานการณ์ด้านภัยคุกคามอ่ืนๆ  

             การเข๎าสูํประชาคมอาเซียน สถานการณ๑ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎จากการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี  2559 จะเป็นโอกาสอยํางมากสําหรับสมาชิกอาเซียนในด๎านเศรษฐกิจและการค๎า แตํก็ยังอาจ
ประสบป๓ญหาด๎านความมั่นคงที่ซับซ๎อนมากขึ้น อาทิ ยาเสพติด การลักลอบเข๎าเมือง การแพรํขยายอาวุธ และการ
เคลื่อนไหวของบุคคลไมํพึงประสงค๑ สํวนป๓จจัยที่อาจสํงผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมด๎านความมั่นคงในภูมิภาค ได๎แกํ 
วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลก การพัฒนากองทัพของจีน และการกลับเข๎ามามีบทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาค 
รวมทั้งการใช๎เส๎นทางคมนาคมขนสํงทางทะเลในภูมิภาคซึ่งมีแนวโน๎มจะเป็นพ้ืนที่สําคัญมากขึ้น สําหรับสถานการณ๑
เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ๎าน โดยเฉพาะเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนามจะมุํงพัฒนาและผลักดันการปฏิรูป
เศรษฐกิจพร๎อมทั้งเปิดประเทศมากขึ้น ทําให๎ความสัมพันธ๑ระหวํางไทยกับประเทศเพ่ือนบ๎านมีแนวโน๎มดีขึ้น อยํางไร
ก็ตาม ไทยอาจประสบป๓ญหาพิพาทเขตแดนทั้งทางบก/ทางทะเล และป๓ญหาอาชญากรรมข๎ามชาติรูปแบบใหมํๆ ที่
อาจเพิ่มมากข้ึนเชํน การเข๎าควบคุมการได๎สิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย๑ของคนตํางชาติ เพ่ือใช๎เป็นแหลํงฟอกเงิน เกิด
สภาวะการแขํงขันในตลาดแรงงานเพ่ิมมากขึ้นจนทําให๎เสียดุล การคมนาคมทางน้ํากลายเป็นพ้ืนที่เสี่ยงในการกํอ
อาชญากรรมข๎ามชาติ เชํน การค๎ามนุษย๑ เป็นต๎น รวมถึงเกิดชํองวํางของกฎหมายที่ไมํสามารถจัดการกับป๓ญหาความ
มัน่คงแบบใหมํๆ เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้พบวําป๓ญหาจะมีความซับซ๎อนระหวํางภายในและภายนอกประเทศมากขึ้น 

ประเภท 
ยาเสพติด 

รวมจับกุม ปีงบ 2557 รวมจับกุม ปีงบ 2558 รวมจับกุม ปี 2559 
คด ี คน คด ี คน คด ี คน 

เฮโรอีน - - - - - - 
ฝิ่น - - - - - - 
กัญชาแห๎ง 439 461 278 290 71 71 
กัญชาสด      22 22 22 22 21 22 
พืชกระทํอม 3 4 11      11 18 18 
ยาบ๎า 5,389 5,543 3,545 3,685 1,692 1,796 
สารระเหย 78 79 33 33 13 13 
ยาไอซ๑ 29 32 26 31 37 36 

รวม 5,960 6,141 3,915 4,072 1,852 1,962 
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 และจะปรากฏการโต๎แย๎งในเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศอาเซียนเพ่ิมขึ้น 
               สถานการณ์ด้านคดีอาญา   
                   สถิติความผิดในคดีอาญาที่สําคัญในภาพรวมของจังหวัดอุดรธานี จะสะท๎อนถึงความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน พบวํา มีแนวโน๎มลดลงทั้งในฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต รํางกาย และเพศ 
ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย๑ และฐานความผิดพิเศษ โดยผลการปฏิบัติงานในแตํละฐานความผิดสูงกวําคํา
เปูาหมายที่กําหนดไว๎ทุกฐานความผิด  และภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบห๎วงเดียวกัน การเกิดคดี กลุํม 1 – 3 และ
การจับคดีกลุํมที่ 4  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกิดและจับกุมลดลง อาจเนื่องจากการปูองกันอาชญากรรมของ
เจ๎าหน๎าที่ท่ีมีหน๎าที่เก่ียวข๎องปฏิบัติการอยํางมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการกําลังปูองกันอยํางเต็มที่ 

ประเภทความผิด 
รับแจ้ง (ราย) จับกุม (ราย) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
กลุํมคดีอุกฉกรรจ๑และสะเทือนขวัญ 54 55 49 39 49 45 41 32 

 
ฆําผู๎อื่นโดยเจตนา 28 38 24 26 26 32 20 21 

 
ปล๎นทรัพย๑ - - 2 - - - 2 - 

 
ชิงทรัพย๑ (รวม) 19 16 15 8 17 12 12 6 

 
ลักพาเรียกคําไถํ - - - - - - - - 

 
วางเพลิง 7 1 8 5 6 1 7 5 

กลุํมคดีที่เกี่ยวกับชีวิต รํางกาย 311 320 273 216 249 251 241 175 

 
ฆําผู๎อื่นโดยเจตนา 28 38 24 26 26 32 20 21 

 
ฆําผู๎อื่นโดยไมํเจตนา 13 17 18 14 11 13 18 14 

 
ทําให๎ตายโดยประมาท 6 4 3 3 4 3 3 3 

 
พยายามฆํา 62 57 57 38 53 48 51 33 

 
ทําร๎ายรํางกาย 144 140 123 117 107 106 108 88 

 
ขํมขืนกระทําชําเรา 58 64 48 18 48 49 41 16 

กลุํมคดีประทุษร๎ายตํอทรัพย๑ 451 391 491 482 342 305 394 320 

 
ลักทรัพย๑ 378 330 422 432 279 256 335 277 

 
วิ่งราวทรัพย๑ 19 13 23 15 17 10 19 15 

 
รีดเอาทรัพย๑ 1 - 1 - - - 1 - 

 
กรรโชกทรัพย๑ 2 1 3 - 2 1 2 - 

 
ชิงทรัพย๑ (รวม) 19 16 15 8 17 12 12 6 

 
บาดเจ็บ 3 2 5 5 3 2 4 4 

 
ไมํบาดเจ็บ 16 14 10 3 14 10 8 2 

 
ปล๎นทรัพย๑ - - 2 - - - 2 - 

 
รับของโจร 3 4 4 3 3 4 4 2 

 
ทําให๎เสียทรัพย๑ 29 27 21 24 24 22 19 20 

กลุํมคดีอาญาที่นําสนใจ 425 284 461 405 288 200 337 244 

 
โจรกรรมรถจักรยานยนต๑ 53 32 45 11 28 17 19 4 

 
โจรกรรมรถยนต๑ 18 6 6 111 5 2 3 52 

 
โจรกรรมโค-กระบือ 2 - - - 2 - - - 

 
โจรกรรมเครื่องมือเกษตร - 3 3 - - 3 3 - 

 
ปล๎น-ชิงรถยนต๑โดยสาร - - - - - - - - 

 
ปล๎น-ชิงรถยนต๑แท็กซี่ - - - - - - - - 

 
ขํมขืนและฆํา - - - - - - - - 

 
ลักพาเรียกคําไถํ - - - - - - - - 

 
ฉ๎อโกง 149 99 122 100 107 69 95 56 

 
ยักยอกทรัพย๑ 203 144 285 183 146 109 217 132 

กลุํมคดีที่รัฐเป็นผู๎เสียหาย 9,575 6,767 5,317 4,838 11,889 9,141 8,353 7,448 

 
อาวุธปืน 747 703 603 595 794 742 639 614 

 
อาวุธปืนธรรมดา 733 689 585 574 775 726 616 593 

 
อาวุธปืนสงคราม 14 14 18 21 19 16 23 21 

 
การพนัน 1,013 1,128 1,218 956 3,057 3,243 4,019 3,339 

 
การพนันทั่วไป 890 986 1,041 810 2,926 3,100 3,828 3,088 

 
การพนันสลากกินรวบ 123 142 177 146 131 143 191 251 

 
ยาเสพติด 7,804 4,930 3,477 3,280 8,026 5,140 3,667 3,486 

 
ปรามการค๎าประเวณี 7 5 19 7 8 15 28 9 

 
มีและเผยแพรํวัตถุลามก 4 1 - - 4 1 - - 

ที่มา : สถานีตํารวจภูธรอุดรธานี 
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 1.1.2.4 วิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม 

               การเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน  การเฝูาระวังคุณภาพแหลํงน้ํา ในจังหวัดอุดรธานี ของ
สํานักงานสิ่งแวดล๎มภาคที่ 9 โดยนําเสนอคุณภาพน้ําผิวดินย๎อนหลัง ตั้งแตํปี 2554 -2558 ด๎วยดัชนีคุณภาพน้ํา  
บํงชี้คุณภาพน้ําของแหลํงน้ํา ( WQI = Water Quality Index ) โดยใช๎พารามิเตอร๑ 5 คํา ได๎แกํ ออกซิเจน
ละลายน้ํา(Dissolved Oxygen, DO), แบคทีเรียกลุํมโคลิฟอร๑มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) ,
แบคทีเรียกลุํมฟีคอลโคลิฟอร๑ม (Fecal Coliform Bacteria, FCB),แอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen 
. NH3-N ) และความสกปรกในรูปสารอินทรีย๑ (Biological Oxygen,BOD) มาคํานวณเป็นคะแนนเปรียบเทียบ
เกณฑ๑  คุณภาพน้ํา ดีมาก 91-100 คุณภาพน้ําดี คะแนน 71-90 คุณภาพน้ําพอใช๎ คะแนน 61-70 คุณภาพน้ํา
เสื่อมโทรม คะแนน 31-60 คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมาก คะแนน 0-30 ได๎ มีการเฝูาระวังใน 4 แหํง ดังนี้ (1) ห้วย
หลวง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 4 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี 3 สถานี และจังหวัดหนองคาย 1 
สถานี เริ่มตั้งแตํต๎นห๎วยหลวง สะพานบ๎านหัวขัว อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไปจนถึง หน๎าประตูระบายน้ํา 
บ๎านดอนดง ตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จากจุดตรวจวัดคณุภาพน้ํา ดังกลําว เมื่อเทียบกับปี 
2554-2558 พบวํา เกณฑ๑คุณภาพน้ําสํวนใหญํอยูํในเกณฑ๑คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมและพอใช๎ ในปี 2558 มีเกณฑ๑
คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมากเพ่ิมขึ้น พารามิเตอร๑สําคัญที่บํงชี้ถึงป๓ญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ NH3 (แอมโมเนีย) 
เนื่องจากชุมชนอาศัยอยูํสองฝ๓่งแมํน้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม และอยูํใกล๎กับที่ปลํอยน้ําทิ้งระบบบําบัดน้ํา
เสียเทศบาลนครอุดรธานี ทําให๎เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล๎างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสูํแหลํงน้ํา  (2) ห้วย
น้ าโมง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 4 สถานี ในพ้ืนที่ จังหวัดอุดรธานี 2 สถานี และจังหวัดหนองคาย 2 
สถานี เริ่มตั้งแตํต๎นห๎วยน้ําโมงสะพาน บ๎านมํวง หมูํ 11 ตําบลจําปาโมง อําเภอบ๎านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปจนถึง
สะพานบ๎านชุมชนปุางิ้ว หมูํ 1 ตําบลทําบํอ อําเภอทําบํอ จังหวัดหนองคาย จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา ดังกลําว 
เมื่อเทียบกับปี 2554-2558 พบวําคุณภาพน้ําสํวนใหญํอยูํใน เกณฑ๑คุณภาพน้ําพอใช๎และดี ในปี2558 เกณฑ๑
คุณภาพน้ําคงเดิม พารามิเตอร๑สําคัญที่บํงชี้ถึงป๓ญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ BOD เนื่องจากชุมชนอาศัยอยูํสอง
ฝ๓่งแมํน้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให๎เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล๎างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสูํแหลํง
น้ํา (3) ห้วยน้ าสวย มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 3 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี 1 สถานี และหนองคาย 
2 สถานี เริ่มตั้งแตํต๎นห๎วยน้ําสวยสะพานบ๎านน้ําสวยหมูํ 1 ตําบลสระใคร อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ไป
จนถึงสะพานบ๎านปากสวย หมูํ6 ตําบลบ๎านเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
ดังกลําว เมื่อเทียบกับปี 2554-2558 พบวํา คุณภาพน้ําสํวนใหญํอยูํในเกณฑ๑คุณภาพน้ําพอใช๎และเสื่อมโทรม อยูํ
ในเกณฑ๑คุณภาพน้ําพอใช๎ และเกณฑ๑คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมากเพ่ิมขึ้น พารามิเตอร๑สําคัญที่บํงชี้ถึงป๓ญหาคุณภาพ
น้ําตลอดปี คือ NH3 (แอมโมเนีย) เนื่องจากชุมชนอาศัยอยูํสองฝ๓่งแมํน้ําหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให๎เกิด
สะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล๎างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสูํแหลํงน้ํา  (4) หนองหาน มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ทั้งหมด 3 สถานี ในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี เริ่มตั้งแตํ จุดสูบน้ําประปาบ๎านเดียม หมูํ 5 ตําบลเชียงแหว อําเภอกุม
ภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปจนถึงฝายน้ําล๎นบ๎านปอ หมูํ 6 ตําบลกุมภวาปี อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จาก
จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําดังกลําว เมื่อเทียบกับปี 2554-2557 พบวํา คุณภาพน้ําสํวนใหญํอยูํในเกณฑ๑คุณภาพน้ํา
เสื่อมโทรมและพอใช๎ ในปี 2558 มีเกณฑ๑คุณภาพน้ําพอใช๎เพ่ิมข้ึน พารามิเตอร๑สําคัญที่บํงชี้ถึงป๓ญหาคุณภาพน้ํา
ตลอดปี คือ BOD เนื่องจากชุมชนอาศัยอยูํสองฝ๓่งหลายชุมชนและเกษตรกรรม ทําให๎เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่
เกิดการชะล๎างสิ่งสกปรกในพ้ืนที่ลงสูํแหลํงน้ํา 
                  คุณภาพน้ า( WQI ) ปี 2554-2559 คุณภาพน้ําที่มีความเสื่อมโทรม มีสาเหตุหลักคือการ
ปลํอยน้ําทิ้งจากชุมชนลงสูํแมํน้ํา รวมถึงการเกษตรกรรม ลงสูํแหลํงน้ําโดยไมํมีการจัดการน้ําเสียที่เมาะสมและ
ถูกหลักวิชาการ  น้ําเสียที่เกิดขึ้นนี้สํงผลเสียหายทั้งตํอสุขภาพอนามัย เป็นอันตรายตํอสัตว๑น้ํา และมนุษย๑ สํง
กลิ่นเหม็น รบกวน ทําให๎ไมํสามารถนําแหลํงน้ํานั้นมาใช๎ประโยชน๑ได๎ทั้งการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และ
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อุตสาหกรรม ดังนั้นการชํวยกันในการรักษาสิ่งแวดล๎อมเป็นสิ่งสําคัญมากในป๓จจุบัน สําหรับสถานการณ์
คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน ปี พ.ศ. 2554-2559 ในภาพรวมคุณภาพน้ําในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงาน
สิ่งแวดล๎อมภาคที่ 9 โดยเปรียบเทียบจากคํา WQI ตั้งแตํปี 2554 - 2559 พบวําคุณภาพน้ําอยูํในชํวงดีและพอใช๎ 
สํวนคุณภาพน้ําในปี 2559 มีคุณภาพน้ําอยูํในเกณฑ๑ ดี คะแนนมากกวํา 71- 90  ได๎แกํ น้ําโมง 3 แหลํงน้ําที่อยูํ
ในเกณฑ๑พอใช๎ คะแนนมากกวํา 61- 70 ได๎แกํ ห๎วยน้ําสวย  หนองหานอุดรธานี ห๎วยหลวง  
 

ชื่อแหล่งน้ า 
ปีที่ตรวจวัด 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
น้ําสวย 69 63 71 70 71 74 
น้ําโมง 75 72 74 73 83 81 
หนองหานกุมภวาป ี 67 68 69 62 83 82 
ห๎วยหลวง 64 63 73 70 70 75 
        

 
              สถานการณ์ด้านขยะ  การจัดการขยะเป็นนโยบายของประเทศ กรมควบคุมมลพิษ ได๎
ดําเนินการตามแผนแมํบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559- 2564 มีเปูาหมายปี 2560 
ดังนี้ 1) ของเสียอันตรายชุมชน ได๎รับการรวบรวมและสํงไปกําจัดถูกต๎องตามหลักวิชาการ 2) มูลฝอยติดเชื้อ 
ได๎รับการจัดการอยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการ  และ 3) องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายชุมชนที่ต๎นทาง กรอบและทิศทางการทํางานมีเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายของประเทศที่ต๎องให๎ทุกภาคสํวนรํวมดําเนินการ เพ่ิมศักยภาพการเก็บขนและกําจัด ในวาระ
จังหวัดก็เชํนเดียวกัน ผู๎บริหารให๎กําหนดให๎จัดการขยะเป็นนโยบายหลัก เพราะต๎องการให๎จังหวัดอุดรธานีเป็น
จังหวัดที่สะอาด มีทัศนียภาพที่นําชม เหมาะสมกับการเป็นเมืองชั้นนําของอนุภูมิภาคลุํมน้ําโขง   
              สถานการณ๑ขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดอุดรธานี มีปริมาณขยะจํานวนมาก เนื่องจากมีจํานวน
ประชากร 1,573,356 คน (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) พ้ืนที่ของจังหวัด 11,730 ตารากิโลเมตร ใหญํ
เป็นอันดับ 4 ของภาค แบํงการปกครองออกเป็น  20 อําเภอ 156 ตําบล 1,888 หมูํบ๎าน และมีองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น รวม 180 แหํง  ประกอบด๎วย เทศบาลนคร 1 แหํง เทศบาลเมือง 3 แหํง เทศบาลตําบล 67 แหํง 
องค๑การบริหารสํวนตําบล 109 แหํง  สํงผลให๎มีปริมาณขยะเกิดข้ึนในจังหวัด จํานวน 592,041 ตันตํอปี หรือวัน
ละ 1,622 ตัน ปริมาณขยะในปี 2559 มีปริมาณลดลงจากปีที่ผํานมา ร๎อยละ 3.4 ขยะที่เกิดขึ้นในแตํละเขต
ท๎องถิ่น มีปริมาณดังนี้ เทศบาลนครเฉลี่ยวันละ 252 ตัน/วัน เทศบาลเมือง 60 ตัน/วัน เทศบาลตําบล 550 ตัน/
วัน และเขตองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเฉลี่ย 760 ตัน/วัน  

t50

t60

t70

t80

t90

t2554 t2555 t2556 t2557 t2558 t2559
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น ้ำสวย น ้ำโมง หนองหำนกุมภวำปี ห้วยหลวง 
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              ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แบํงเป็น 2 ประเภทคือ 1) พ้ืนที่ให๎บริการเก็บ
ขยะ มี จํานวน 145 อปท. มีปริมาณขยะ จํานวน 512,424 ตัน/ปี (ร๎อยละ 86.5) ซึ่งจะเก็บขนไปกําจัด จํานวน 
258,457 ตัน (ร๎อยละ 43.6)  ในสํวนนี้เป็นขยะที่กําจัดถูกต๎องตามหลักวิชาการ จํานวน 108,401 ตัน (ร๎อยละ 
18.3)  สํวนขยะที่ถูกจํากัดแบบไมํถูกต๎อง จํานวน 150,055 ตัน (ร๎อยละ 25.3) สําหรับขยะที่ถูกนําไปใช๎
ประโยชน๑ มีจํานวน 253,967 ตัน (ร๎อยละ 42.9)  2) พ้ืนที่ไมํให๎บริการเก็บขยะ จํานวน 35 อปท. ปริมาณขยะ 
มีจํานวน 79,617 ตัน/ปี (ร๎อยละ 13.4)  มีขยะที่ถูกนําไปกําจัดไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการ จํานวน 79 ,555 ตัน 
(ร๎อยละ 13.4)  สําหรับขยะที่ถูกนําไปใช๎ประโยชน๑ มีจํานวน 62 ตัน (ร๎อยละ 0.1)  
              พ้ืนที่องค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น 80 แหํง มีสถานที่กําจัดขยะจํานวน 91 แหํง แตํมีสถานที่กําจัด
ขยะท่ีถูกหลักวิชาการแคํ 2 แหํง คือ 1)เทศบาลนครอุดรธานี มีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและหนํวยงานอ่ืนนํา
ขยะมากําจัดรํวมทั้งสิ้น 38 หนํวยงาน และ 2) เทศบาลเมืองบ๎านดุง มีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนนําขยะมา
กําจัดรํวมทั้งสิ้น 8 แหํง  นอกจากนี้ยังมีสถานที่กําจัดขยะที่มีการจัดการถูกต๎องเป็นที่ยอมรับได๎อีก 2 แหํงคือ 1)

เทศบาลตําบลพันดอน 2) เทศบาลตําบลหนองแวงแก๎มหอม สําหรับสถานที่กําจัดขยะที่ไมํถูกต๎องมีจํานวน 87 
แหํง และสํวนหนึ่งเป็นสถานที่ทิ้งขยะขององค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ไมํมีบริการจัดเก็บรวมรวมขยะเพ่ือไป 
กําจัดแตํเป็นบํอทีจ่ัดให๎ชาวบ๎านนําขยะมาทิ้งเอง  ในจํานวนนี้เป็นสถานที่กําจัดขยะที่ไมํถูกต๎องและยังมีการเผา
ขยะจํานวน 39 แหํง   
              สําหรับป๓ญหาปริมาณขยะที่กําจัดไมํถูกต๎องนั้นจะกํอให๎เกิดป๓ญหาปริมาณขยะมูลฝอยตกค๎างใน
สถานที่กําจัดเพ่ิมข้ึนตามมา จังหวัดอุดรธานีมีปริมาณขยะสะสมในพ้ืนที่กําจัดขยะ จํานวน 17,203 ตัน ปริมาณ
ขยะอันตรายชุมชนและขยะอิเลคทรอนิคส๑สํวนใหญํยังเก็บรวบรวมและนําไปกําจัดรวมกับขยะมูล ฝอยชุมชน
ทั่วไป ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้นมีปริมาณ 4,397 ตันตํอปี สํวนปริมาณขยะอิเลคทรอนิคส๑มี ปริมาณ 
9,532 ตันตํอปี  ปริมาณขยะที่นํากลับมาใช๎ประโยชน๑มีปริมาณรวม 264,979 ตันตํอปี ทั้งนี้รวมขยะที่นํากลับมา
ใช๎ประโยชน๑ ตั้งแตํการคัดแยกที่ครัวเรือน  ระหวํางการเก็บขนและปลายทาง คิดเป็นร๎อยละ  44.8 ของปริมาณ
ขยะ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด  สําหรับการคัดแยกที่สถานที่กําจัดขยะมีการคัดแยกได๎ปริมาณ 10,950 ตัน คิดเป็นร๎อย
ละ 10.1 ของปริมาณขยะท่ีกําจัดถูกต๎อง   
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              หากมองภาพรวมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พบวํา มีทั้งที่กําจัด
ถูกต๎องและไมํถูกต๎อง ควรมีการขับเคลื่อนให๎ อปท.ใกล๎เคียงนําขยะมากําจัดในสถานที่เป็นศูนย๑รวมที่ถูกต๎องมาก
ขึ้น และเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน อปท. ที่เป็นผู๎บริหารจัดการศูนย๑กําจัดขยะรวมทั้งด๎านงบประมาณ 
วิชาการ และการบริหารศูนย๑กําจัดขยะรวมเพ่ือให๎ศูนย๑กําจัดขยะรวมแตํละแหํงมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานที่เหมาะสม  สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จัดบริการเก็บรวบรวมขยะ แตํนําไปกําจัดไมํถูกต๎อง
โดยจัดหาสถานที่กําจัดของ อปท. มี 66 แหํง ซึ่งยังคงเผาขยะอยูํ 19 แหํง และไมํเผา 47 แหํง 

ที ่ รายการสถิติทางการด้านขยะ หน่วย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ปี 2558 ปี 2559 

1 ปริมาณขยะที่เกดิขึ้น ตัน/ปี 592,136 612,969 592,041 3.5 -3.4 
2 ปริมาณขยะที่ถูกนําไปใช๎ประโยชน๑ ตัน/ป ี 216,947 257,503 264,979 18.7 2.9 
3 ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกําจดั ตัน/ป ี 479,715 278,422 258,457 -42.0 -7.2 

4 ปริมาณการกําจดัขยะตํอวัน ตัน 1,314 762 1,622 -42.0 112.9 
5 ปริมาณขยะสะสม ตัน/ปี 12,829 19,176 17,203 49.5 -10.3 

6 ปริมาณขยะที่กําจดัถูกต๎อง ตัน/ป ี 148,576 123,206 108,401 -17.1 -12.0 

     ป๓ญหาขยะเป็นป๓ญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากขยะมูลฝอยเป็นผลจากการที่ประชาชนได๎ใช๎สิ่งของ เครื่อง
อุปโภค บริโภค และมีการหีบหํอ หรือสิ่งของใช๎แล๎วหรือเหลือใช๎ ก็นํามาทิ้งเป็นขยะ นอกจากนั้น กระบวนการ
ในการเก็บ ขน และกําจัดขยะ ก็มีความสําคัญตํอการกํอให๎เกิดการปนเปื้อนหรือกํอให๎เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล๎อม
ได๎ หากไมํมีการควบคุมการกําจัดขยะที่ถูกต๎อง หรือนําขยะหรือของเสียอันตรายมาทิ้งรวมกับขยะมูลฝอย  
หนํวยงานที่รับผิดชอบในการกําจัดขยะมูลฝอยในแตํละพ้ืนที่ คือ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น การจัดการกับ
ป๓ญหาด๎านขยะมูลฝอยนั้น มีความจําเป็นต๎องมีระบบการจัดการที่ดี ตั้งแตํการคัดแยกขยะ การขน การทิ้งหรือ
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ฝ๓งกลบ ยํอยสลาย หรือกระบวนการในการแปรรูปขยะให๎เป็นพลังงาน หรือนําไปใช๎ตํอ ซึ่งกระบวนการเหลํานี้ จะมี
ความหลากหลายไปตามชนิดของขยะ ป๓ญหาที่มีในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขาดการบูรณาการหรือการ
ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องแล๎ว การจัดการอาจมีข๎อจํากัดในด๎านกําลังคน งบประมาณ รวมถึงการจัดหา
พ้ืนที่ รถขนสํง เพ่ือนําขยะมากําจัดอยํางถูกวิธี  แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในจังหวัดควรมี ดังนี้  1)
กําจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤติ (มูลฝอยเกํา) 2) สร๎างรูปแบบการกําจัดขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหมํ) โดยเน๎นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตํต๎นทาง การ
จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย๑รวม และการกําจัดขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน๎นการแปรรูปเป็นพลังงาน
หรือทําให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 3) วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยเน๎น
การสร๎างวินัยในชาติมุํงสูํการจัดการอยํางยั่งยืน โดยให๎ความรู๎แกํประชาชน และการบังคับใช๎กฎหมายอยํางเข๎มงวด 
              สิ่งสําคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนให๎การจัดการด๎านขยะสําเร็จเบื้องต๎นคือ การกําหนดให๎ประชาชนมีหน๎าที่ใน
การแยกขยะแตํละประเภทกํอนนํามาทิ้ง ในถังขยะที่แยกประเภทไว๎แล๎ว กลไกเหลํานี้แม๎จะไมํสามารถแก๎ไขป๓ญหา
อยํางที่จะเห็นเป็นรูปธรรมในเวลาอันสั้น แตํจะเป็นกลไปที่สร๎างจิตสํานึกและการบูรณาการการจัดการขยะของไทย
ในอนาคตเพ่ือให๎ป๓ญหาดังกลําวไมํสะสมและสร๎างวิธีการที่ถูกต๎องของการกําจัดขยะที่ได๎มาตรฐานในอนาคตตํอไป  

 สถานการณ์ด้านภัยธรรมชาติ  ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไมํสามารถคาดการณ๑ได๎วําจะเกิดขึ้นเมื่อไหรํ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติร๎ายแรง ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยํางมากในป๓จจุบันสํงผลให๎ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สร๎างความเสียหายตํอระบบเศรษฐกิจและนํามาซึ่งป๓ญหาทางสังคมทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว แตํทั้งนี้ ความเสียหายดังกลําวสามารถลดลงได๎ หากมีการเตรียมการรับมือที่ดีพอ ด๎วยการกําหนดแนวทาง 
มาตรการ และแผนปฏิบัติการสําหรับการบริหารจัดการสภาวะฉุกเฉินให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงควรเน๎น
ความรํวมมือกันของทุกภาคสํวนตั้งแตํภาวะปกติด๎วยการเตรียมระบบการปูองกัน การบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งการ
ฟ้ืนฟูภายหลังจากการเกิดภัยพิบัติให๎เป็นไปอยํางสอดคล๎องมีการบูรณาการอยํางรอบด๎าน  สถิติการเกิดอัคคีภัย มี
จํานวนทั้งสิ้น 53 ครั้ง ซึ่งเกิดเกือบทุกพ้ืนที่  สําหรับวาตภัย ปี 2558 มี 2,314 ครัวเรือนที่ได๎รับความเสียหาย คิด
เป็นมูลคํา 17,344,281 บาท  ส าหรับภัยแล้ง  ปี 2557 สถานการณ๑ภัยแล๎งของจังหวัดอุดรธานีถือวําที่รุนแรงที่สุด
ในรอบ 60 ปี เป็นการทําลายสถิติของปี 2522 อํางเก็บน้ําห๎วยหลวง แหลํงน้ําดิบผลิตประปา น้ําเหลือต่ําสุด 7.51 
ล๎าน ลบม. ก็มีป๓ญหาเรื่องน้ําประปาเชํนกัน จังหวัดอุดรธานีได๎ประกาศภัยพิบัติฝนทิ้งชํวง 12 อําเภอ ทําให๎ข๎าวนาปี
ได๎รับความเสียหาย 227,261 ไรํ เพ่ือจํายชดเชยความเสียหายไรํละ 606 บาท ขณะที่นายอําเภอ 20 อําเภอ ยกเว๎น 
อ.หนองวัวซอ สรุปวําได๎รับผลกระทบจากภัยแล๎ง ทําให๎ข๎าวในนาเสียหายสิ้นเชิง และยังไมํเสียหายสิ้นเชิง  จังหวัด
อุดรธานีระดมทุกหนํวยงาน เตรียมความพร๎อมเต็มที่ เพ่ือชํวยเหลือประชาชนทุกรูปแบบ มีข๎อสั่งการให๎ทุกอําเภอ 1) 
ตั้งศูนย๑เฉพาะกิจที่วําการอําเภอ มีห๎องปฏิบัติการ แผนที่สถานการณ๑ แผนงานการชํวยเหลือ 2) สํารวจวัสดุอุปกรณ๑
ของตนเอง และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในพ้ืนที่กํอน 3) สํารวจน้ําอุปโภคบริโภค แหลํงน้ํา ภาชนะเก็บน้ํา และ
ความต๎องการเพ่ิมเติม 4). ขุดลอกทางน้ํา เขื่อนกระสอบทราย และ 5) บูรณาการงบประมาณฉุกเฉินกับองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นพร๎อมรายงานตลอดเวลา 

1.2 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
     สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี  ได๎จัดทําโครงการสํารวจความความต๎องการ/ความเดือดร๎อนของประชาชน
ในพ้ืนที่ 20 อําเภอ ประสานความรํวมมือกับที่ทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี ที่ทําการปกครองอําเภอ 20 
อําเภอ  องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกแหํง ให๎กํานัน/ผู๎ใหญํบ๎าน/ผู๎นําชุมชน เป็นผู๎ทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลใน
หมูํบ๎าน/ชุมชนของตนเอง โดยใช๎แบบสอบถามสํารวจ หมูํบ๎าน/ชุมชนละ 20 แบบ ให๎กระจายตาม เพศ อายุ 
อาชีพ  จํานวน 1,888 หมูํบ๎าน 104 ชุมชน  รวมทั้งสิ้น 38,040 แบบ เก็บรวบรวมข๎อมูลระหวํางเดือนมกราคม 
– มีนาคม 2559  นําเสนอผลในรูปของร๎อยละ  ผลการสํารวจเป็นดังนี้ 
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ล าดับ 
ความต้องการ/ 

ความเดือดร้อนของประชาชน 
ร้อยละ 

อ าเภอที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้แก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อน 

1 ป๓ญหาด๎านนํ้าประปา นํ้าประปาไมํเพียงพอ ไมํ
สะอาด เค็ม และมีกลิ่น ต๎องการเครื่องกรอง
นํ้าประปาเพื่อใช๎ในการบริโภคในครัวเรือน/ต๎องการ
ให๎บริการน้ําดื่มในหมํูบ๎าน   

16.8 ศรีธาตุ  ประชาชนในหมํูบ๎าน ต.บ๎านโปรํง ม. 11ต. หนองนก
เขียน ม. 8 

กุมภวาปี ประชาชนในหมํูบ๎าน ต.ตูมใต๎ ม.9 
ไชยวาน ประชาชนในหมํูบ๎าน ต.หนองหลัก ม. 12 

2 ป๓ญหาด๎านถนน ถนนในหมํูบ๎านชํารุด เป็นลูกรัง 
แคบ และรถวิ่งเร็ว ต๎องการให๎มีลูกคลื่นเพื่อชะลอ
ความเร็ว/ถนนเช่ือมระหวํางหมํูบ๎านชํารุด เป็นหลุม
เป็นบํอ และถนนลื่นจากยางพารา/ต๎องการให๎ติด
กล๎องวงจรปิดบริเวณรอบหมํูบ๎านเพื่อความปลอดภัย
ในหมํูบ๎าน/สร๎างสะพานข๎ามแมํนํ้า    

16.3 กูํแก๎ว ประชาชนในหมํูบ๎าน ต.ค๎อใหญํ ม. 6 
นายูง ถนนเส๎น บ๎านกุดเชือม-บ๎านสมประสงค๑ และเส๎น

ระหวํางหมํูบ๎าน ต.บ๎านก๎อง ต.นาแค ต.นายูงทุกหมํูบ๎าน 
บ๎านผือ ต.ข๎าวสาร  ถนนสายบ๎านภูดิน – บ๎านมํวง 
สร๎างคอม ต.บ๎านยวด ถนนเส๎นบ๎านเดื่อ – บ๎านยวด 

ต.สร๎างคอม เขตเทศบาลสร๎างคอม 

3 ป๓ญหาด๎านไฟฟูา (ไฟฟูาสํองสวํางในหมํูบ๎านชํารุด/ไมํ
ทั่วถึง ต๎องการให๎ซํอมแซมโดยดํวนและตดิตั้งเพิ่มเติม 
ต๎องการให๎ขยายไฟฟูาในพื้นท่ีทําการเกษตร และ
ต๎องการให๎ขยายไฟฟูาในครัวเรือน/ไฟฟูาดับบํอย) 

14.0 เพ็ญ ต.โคกกลาง ม. 12 
ประจักษ๑ศิลปาคม              ต.อุํมจาน  ม.14 
สร๎างคอม ตลาดเมืองใหมํ ต.สร๎างคอม และบริเวณเขตเทศบาล

สร๎างคอมในซอย 
หนองหาน ต. หนองสระปลา ม. 8 ม. 9 
สร๎างคอม ต. บ๎านยวด  ม.4 ม.6 

4 ป๓ญหาด๎านยาเสพติด ด๎านผู๎เสพและผู๎ค๎ารายยํอย /มี
การม่ัวสุม 

9.1 วังสามหมอ กลุํมวัยรุํนในเขต เทศบาลตําบลวังสามหมอ 
หนองวัวซอ กลุํมวัยรุํน ในเขต อบต.หมากหญ๎า เทศบาลตําบลภผูา

แดง 
นายูง กลุํมวัยรุํน ในเขตเทศบาลตําบลนายูง 

5 ต๎องการให๎มีการกํอสร๎างรางระบายนํ้าให๎ทั่วถึง 
เน่ืองจากนํ้าทํวมถนนทํวมบ๎านเรือน และขุดลอกราง
ระบายนํ้าที่อุดตัน/สํงกลิ่นเหม็นเป็นที่เพาะยุงลาย 

8.7 พิบูลย๑รักษ๑ ต.ดอนกลอย  ม. 8 ม.11 
ต.นาทราย ม. 2 ม. 5 

กูํแก๎ว                     ต. โนนทองอินทร๑ ม. 3 ม. 10 

ประจักษ๑ศิลปาคม ต. นามํวง ม.11 

นายูง ต.นายูง ต.บ๎านก๎อง ต.นาแค บ๎านนาเมืองทอง 

6 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ได๎แกํ อ๎อย มัน
สําปะหลัง ยางพารา และข๎าว /ป๓ญหาอ๎อยเป็นโรค
ขาว/ปุ๋ยแพง 

7.8 นายูง กลุํมเกษตรกรผู๎ปลกูยางพารา กระจายทุกหมํูบ๎านใน ต.
นาแค และ อ.บ๎านก๎อง 

นํ้าโสม กลุํมเกษตรกรที่ปลูกยางพารา ต.โสมเยี่ยม  
บ๎านดุง กลุํมผู๎ทํานาเกลือ ต.บ๎านดุง  

7 ขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร ต๎องการให๎ขุดลอก
คลองนํ้าหรือสร๎างฝายนํ้าล๎นเพื่อจัดสรรน้าํเพื่อใช๎ใน
การเกษตรและจัดสรรแหลํงนํ้าเพื่อการเกษตรให๎
ทั่วถึง 

7.4 กุดจับ ต.เชียงเพ็ง ต.สร๎างกํอ ต.ตาลเลียน ทุกหมํูบ๎าน 
เพ็ญ ต. เตาไห  ม.9 
หนองแสง ต.แสงสวําง ม.8 

8 ป๓ญหาความยากจน/วํางงาน/ไมํมีที่ดินทํากิน/ป๓ญหา
หน้ีสิน ต๎องการให๎ลดอตัราดอกเบี้ยหรือพกัชําระหน้ี 
สํงเสริมอาชีพในหมํูบ๎านชํวงหลังฤดูทําการเกษตร 
และต๎องการให๎หนํวยงานออกมาให๎ความรู๎เพิ่มเติม
เกี่ยวกับอาชีพเสริม/สํงเสริมอาชีพเกษตร 

5.5 ทุํงฝน กลุํมแมํบ๎าน 4 ตําบล 37 หมํูบ๎าน 
กุมภวาปี กลุํมผู๎วํางงาน 13 ตําบล 174 หมํูบ๎าน 
ไชยวาน กลุํมวิสาหกิจชุมชน 4 ตําบล 51 หมูํบ๎าน 

9 ป๓ญหาวัยรุํนขับข่ีรถจักรยานยนต๑เสียงดังในยามวิกาล 
ทะเลาะวิวาท 

4.4 พิบูลย๑รักษ๑ กลุํมวัยรุํน ต.บ๎านแดง 3 ตําบล 37 หมูํบ๎าน 
ไชยวาน กลุํมวัยรุํน เทศบาลตําบลไชยวาน และเทศบาลตําบล

หนองแวงแก๎มหอม 4 ตําบล 51 หมูํบ๎าน 
เมืองอุดรธานี กลุํมวัยรุํนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 21 ตําบล 255 

หมํูบ๎าน 
10 คําครองชีพสูง คือ สินค๎าอุปโภค-บริโภค 2.3 บ๎านผือ 13 ตําบล 160 หมูํบ๎าน 

ทุํงฝน 4 ตําบล 37 หมูํบ๎าน 
นายูง ต.นาแค ม. 7 

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธาน ี(ขอ๎มูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559) 
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1.3 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงทีผ่่านมา  
  จากการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2557 - 2560 รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบวําจังหวัด
อุดรธานีมีจุดอํอนในการเพ่ิมประสิทธิภาพ และเพ่ิมมาตรฐานขององค๑กรพัฒนาด๎านการเกษตร ด๎านการค๎าการ
ลงทุน ด๎านสังคม  ด๎านการทํองเที่ยว ด๎านสิ่งแวดล๎อม และด๎านการบริหารจัดการ ตามลําดับ และจากการประชุม
รับฟ๓งความเห็นจากทุกภาคสํวนในกระบวนการทบทวนแผนพัฒนาจั งหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2557 - 2560 รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุกภาคสํวนได๎มีความเห็นรํวมกันในการแก๎ไขป๓ญหาจังหวัดอุดรธานี โดยได๎กําหนดแนว
ทางการพัฒนาและแก๎ไขป๓ญหาของจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามตําแหนํงจุดยืนของจังหวัด และใช๎
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัดเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก๎ไขป๓ญหาของจังหวัด รวม 6 ด๎าน โดยมี
แผนงาน/โครงการที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 25  โครงการ วงเงิน 309,993,200 บาท เป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือให๎การพัฒนาและแก๎ไขป๓ญหาของจังหวัดบรรลุผลตามแผนที่กําหนดไว๎อยํางเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 

1. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย  จํานวน 4 โครงการ งปม. 85,283,400 บาท มีการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการเกษตร (10 
แหลํง) : การพัฒนาแหลํงน้ํา งปม.16,780,000 บาท ทําการขุดลอกหนอง (9 แหลํง) งปม.16,000,000 บาท มี
การพัฒนาแหลํงน้ําให๎มีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับการอุปโภค – บริโภค และสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร
ให๎ได๎มาตรฐาน และปูองกันบรรเทาการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ 7 อําเภอ ประกอบด๎วย อําเภอเพ็ญ อําเภอเมือง 
อําเภอน้ําโสม อําเภอบ๎านผือ อําเภอพิบูลย๑รักษ๑ อําเภอกุมภวาปี อําเภอไชยวาน ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการคือมีแหลํงน้ําที่ได๎รับการพัฒนา จํานวน 9 แหํง เพ่ิมปริมาตรเก็บกัก ประมาณ 1,000,000 ลบ.ม. 
ผลลัพธ๑ที่ได๎ทําให๎ราษฏรได๎รับประโยชน๑ 7 อําเภอ ประกอบด๎วย อําเภอเพ็ญ อําเภอเมือง อําเภอน้ําโสม อําเภอ
บ๎านผือ อําเภอพิบูลย๑รักษ๑ อําเภอกุมภวาปี อําเภอไชยวาน มีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับการอุปโภค – บริโภค 
เพ่ิมข้ึน รวมประมาณ 1,000,000 ลบ.ม. สําหรับการสร๎างฝายน้ําล๎นลําห๎วยสามพาดน้ําเค็ม (ตอนลําง) บ๎านโคก
กลาง หมูํที่ 5 ตําบลนามํวง  อําเภอประจักษ๑ศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี  งปม.780,000บาท มีการกํอสร๎างฝาย
น้ําล๎น ตามแบบ มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ําไว๎สําหรับการเกษตรทั้งในฤดูกาล/นอกฤดูกาล และเพ่ือการปศุสัตว๑
ของเกษตรกรในพ้ืนที่สองข๎างลําห๎วยสามพาด และลําห๎วยน้ําเค็ม  ทําให๎ในพ้ืนที่มีแหลํงน้ําจํานวน 1 แหํง 
สําหรับการเกษตรและการปศุสัตว๑ที่มีน้ําใช๎ตลอดปี เพ่ือให๎ เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบ
อาชีพ ซึ่งมีพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 1,000 ไรํ ที่จะได๎รับผลประโยชน๑โดยตรง ผู๎ที่ได๎รับประโยชน๑คือชาวบ๎าน
โคกกลาง ม.5 ตําบลนามํวง จํานวน 90 ครัวเรือน ประมาณ 300 คน และประชาชนชาวบ๎านหนองแก หมูํที่ 7 
ตําบลห๎วยสามพาด อําเภอประจักษ๑ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการปศุสัตว๑  ที่
มีที่ดินทํากินติดกับลําห๎วยสามพาดและลําห๎วยน้ําเค็ม มีน้ําเพียงพอ ความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพ  

2. การการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  งปม. 6,417,900 
บาท ได้ปรับฟาร๑มครัวเรือนด๎านการเกษตรเป็นฟาร๑มขนาดใหญํ  งปม. 1,761,300 บาท มีการสํงเสริมการลด
ต๎นทุนการผลิต ทําให๎เกษตรกรมีรายได๎เพ่ิมสูงขึ้น และเป็นการรวมกลุํมเกษตรกรในการผลิตสินค๎าเกษตรชนิด
เดียวกันทําให๎มีอํานาจในการตํอรองซื้อขายมากข้ึน สํงผลให๎เกษตรกรมีต๎นทุนการผลิตลดลงน๎อยกวําร๎อยละ 12 
และเกษตรกรมีรายได๎เพ่ิมขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 13  เกิดการรวมกลุํมของเกษตรกรในการผลิต แปรรูป และ
จําหนํายสินค๎าเกษตรที่มีความเข๎มแข็ง จํานวน  5  กลุํม จํานวน 5 ผลิตภัณฑ๑ และเกษตรกรสามารถรวมกลุํม
การผลิตแบบแปลงใหญํ มีตลาดรองรับที่ชัดเจนมีอํานาจในการตํอรองสินค๎าเกษตร เกิดความยั่งยืนในชุมชน 
สามารถพ่ึงพาตนเองได ๎

3. การยกระดับการผลิตเครือข่ายวิสาหกิจไหมอุดรธานี งปม. 4,656,600 บาท  ได๎พัฒนาและ
เพ่ิมพูนความรู๎ในการปลูกหมํอนเลี้ยงไหมไทยหัตถกรรมและยกระดับคุณภาพการผลิตหมํอนไหมอยํางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเส๎นไหม และพัฒนาผลิตภัณฑ๑ไหม เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
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ผลิตภัณฑ๑ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดเพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎แกํเกษตรกร ผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม และ
ผลิตภัณฑ๑ไหมไทย แกํเกษตรกร  ทําให๎เกษตรกรนําความรู๎ที่ได๎รับไปปฏิบัติจริงในการประกอบอาชีพทุกคน 100 %  
เกษตรกรมีห๎องเลี้ยงไหมที่ถูกสุขลักษณะของการเลี้ยงไหม 100 %  เกษตรกรสามารถผลิตเส๎นไหมได๎ตํอเนื่องและตาม
มาตรฐานที่ตลาดต๎องการ 85% และเกษตรกรสามารถฟอกย๎อมเส๎นไหมได๎อยํางถูกต๎องตามกรรมวิธี 85%  

4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด งปม.59,421,100 บาท มีการสํงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข๎าวหอมมะลิสูํสากล ปี 2560 งปม. 
32,577,800 บาท ได๎อบรมหลักสูตรการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับข๎าวหอมมะลิ โดย
การปูองกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีว วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยสํงเสริมการใช๎ปุ๋ยเคมี ภายใต๎ระบบการ
จัดการคุณภาพตามระบบมาตรฐาน GAP และสํงเสริมจุดจําหนํายสินค๎า GAP เป็นร๎าน Q Shop เพ่ือจําหนําย
ผลิตภัณฑ๑ข๎าวหอมมะลิ GAPและผลิตภัณฑ๑จากแปูง ข๎าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ๑ GAP อ่ืน ๆ เชํนพืชผัก GAP 
จึงเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานและสร๎างมูลคําเพ่ิมข๎าวหอมมะลิให๎เป็นที่ต๎องการของตลาด  เกษตรกร
ทราบและเข๎าใจถึงกระบวนการผลิตข๎าวตามมาตรฐาน GAP และจัดทําแปลงเพ่ือขอการรับรองตามระบบการ
ผลิตข๎าว GAP จํานวน 500 คนที่เข๎าอบรมได๎ยื่นขอการรับรองมาตรบานตามระบบการผลิตข๎าว GAP ร๎อยละ 
80 ของเกษตรกรที่ได๎รับการอบรม 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  งปม. 2,180,000 บาท ได๎พัฒนาระบบการผลิตและ
กระจายพันธุ๑อ๎อยสะอาด และสํงเสริมการขยายผลเทคโนโลยีการผลิตพันธุ๑อ๎อยสะอาดสูํเกษตรกรผู๎ปลูกอ๎อย พบวํา 
เกษตรกรร๎อยละ 100 มีความรู๎ตามกระบวนการจัดทําแปลงพันธุ๑อยํางถูกต๎องเหมาะสม เกษตรกรร๎อยละ 95 นํา
ความรู๎ไปปฏิบัติ  เกษตรกรมีมีต๎นพันธุ๑อ๎อยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  จํานวน  500,000  ต๎น สามารถนําไปปลูก
ลงแปลงได๎ 250 ไรํ มีต๎นพันธุ๑อ๎อยที่ปลอดจากเชื้อสาเหตุของโรคใบขาวอ๎อยที่ผํานการตรวจรับรองทาง
ห๎องปฏิบัติการ มีแปลงพันธุ๑อ๎อยสะอาดขยายไปพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี และเลย สํงผลให๎เกษตรกรลดต๎นทุนการผลิต 

6. เพิ่มประสิทธิภาพมันส าปะหลัง งปม. 174,000 บาท มีการสํงเสริมให๎เกษตรกรใช๎พันธุ๑มัน
สําปะหลังสะอาดในการเพาะปลูก และให๎เกษตรกรใช๎เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังอยํางถูกต๎องเหมาะสม 
เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการผลิตพันธุ๑มันสําปะหลังได๎ 32,000 ลํา อบรมเกษตรกร 80 รายเพ่ือให๎ถํายทอดองค๑
ความรู๎ด๎วย สํงผลให๎ผลผลิตตํอไรํของมันสําปะหลังสูงกวําระดับประเทศ  

7. เพิ่มการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก  งปม. 8,189,300 บาท ได๎การถํายทอดเทคโนโลยี
การผลิตมะมํวงนอกฤดูคุณภาพ อําเภอหนองวัวซอ เมืองอุดรธานี กุมภวาปี  หนองแสง วังสามหมอ  และน้ําโสม
เปูาหมาย 300 ราย  รวมทั้งสนับสนุนโรงคัดคุณภาพมะมํวง  โดยจัดทําโรงคัดคุณภาพมะมํวง  จํานวน 2 โรง ซื้อ
วัสดุ/อุปกรณ๑/ครุภัณฑ๑ในโรงคัด 2 โรง สนับสนุนห๎องเย็น จํานวน  2 ห๎อง 

8. การผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการค้าและการส่งออก งปม. 12,600,000 บาท ได๎ถํายทอดความรู๎การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมาชิกกลุํมเพราะปลูกกล๎วยหอมทอง สนับสนุนป๓จจัยการผลิตให๎แกํสมาชิกกลุํมเพราะ
ปลูกกล๎วยหอมทองที่สมัครเป็นสมาชิกกลุํม หนํอพันธุ๑และอุปกรณ๑ระบบให๎น้ํา สปริงเกอร๑  สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีโรงคัด
คุณภาพกล๎วยหอมทองพร๎อมห๎องเย็น จํานวน 1 โรง ทั้งนี้มีการขยายตัวเกี่ยวกับเกษตรเพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 0.2 

9. การส่งเสริมการปลูกและรวบรวมถั่วเหลืองครบวงจร  งปม. 500,000 บาท มีการฝึกอบรมการ
ปลูกและรวบรวมถั่วเหลืองครบวงจรและสํงเสริมวัสดุในการฝึกอบรม จํานวน 350 ราย สํงผลให๎ลดต๎นทุนการผลิต
สินค๎าเกษตร โดยเฉพาะถั่วเหลือง ร๎อยละ 2.5 

10. การส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งปม. 500,000 
บาทได๎ทําการ ฝึกอบรมสํงเสริมการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสํงเสริมเมล็ด
พันธ๑พืช จํานวน 500 ราย เพ่ือปลูกจิตสํานึกในดารดําเนินชีวิตการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงผู๎เข๎าอบรมได๎นําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน  
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11. การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านการประมงเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง  งปม. 
1,200,000 บาท ได๎ดําเนินการ คือสํงเสริมการเพาะพันธุ๑ปลานิลแปลงเพศสายพันธุ๑ดี จํานวนเกษตรกร 5 ราย 
สํงเสริมการอนุบาลปลานิลแปลงเพศในบํอดินแบบเชิงพาณิชย๑ จํานวนเกษตรกร 200 ราย สํงเสริมการแปรรูป
สัตว๑น้ําและพัฒนาผลิตภัณฑ๑/บรรจุภัณฑ๑/มาตรฐานการแปรรูป จํานวนเกษตรกร 60 ราย กลุํมเกษตรกร
สามารถอนุบาลปลานิลได๎ 

12. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร  งปม. 2,664,400 บาท 
ประชาสัมพันธ๑สินค๎าสหกรณ๑ และกระจายสินค๎าด๎านการเกษตรและผลิตภัณฑ๑สูํผู๎บริโภคโดยตรงและสร๎าง
เครือขํายการเรียนรู๎รํวมกัน เชื่อมโยงเครือขํายธุรกิจในกลุํมผู๎ผลิตและพัฒนาด๎านการตลาดสินค๎าสหกรณ๑ พบวํา
เกษตรกร กลุํมวิสาหกิจชุมชน สหกรณ๑ และกลุมเกษตรกร ที่เข๎ารํวมโครงการมียอดจําหนํายเพ่ิมขึ้น และมีการ
เชื่อมโยงผู๎จําหนํายสินค๎ากวํา 120 ร๎านค๎า และเป็นการสร๎างเครือขํายสินค๎าเกษตรที่เข๎มแข็งในกลุํมผู๎ผลิตและ
ผู๎บริโภค 

13. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  งปม. 702,400 บาท ได๎ทําการฝึกอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการผลิตข๎าว
ให๎มีประสิทธิภาพ การลดต๎นทุนพลังงาน การพัฒนาบรรจุภัณฑ๑และการสํงเสริมการตลาด ไมํน๎อยกวํา 12 ชม. 
จํานวนกวํา 40 ราย 

14. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จ านวน 6   
โครงการ งปม.177,755,100 บาท มีการด าเนินการดังนี้ ปรับปรุงถนนระยะที่ 1 (32 สายทาง) งปม. 
177,755,100 บาท  ประชาชนได๎ถนนลาดยางความกว๎างเฉลี่ย 8.00 ม. เพ่ือทดแทนถนนเดิมที่ชํารุดเสียหาย 
และมีอุปกรณ๑อํานวยความปลอดภัยอยํางเพียงพอตามมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวง
ชนบท (จํานวน 32 สายทาง) ผู๎ใช๎ถนน,ประชาชนทั่วไปได๎รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช๎ถนน ลด
ผลกระทบตํอผู๎อาศัยข๎างเคียงในสายทาง 

15. การประชาสัมพันธ์และขยายตลาดสินค้าภายในประเทศ งปม. 4,100,000 บาท  มีการสร๎าง
ประสบการณ๑ด๎านการตลาด การสร๎างพันธมิตรหรือเครือขํายทางการค๎า การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎ตรงตามความ
ต๎องการของตลาด และขยายสินค๎าของผู๎ประกอบการ สร๎างโอกาสและขยายชํองทางการตลาดให๎กับสินค๎า 
บริการ ผลิตภัณฑ๑ชุมชน(OTOP) เกษตรแปรรูป ให๎เข๎าถึงตลาดโดยตรง เพ่ิมมูลคําการจําหนํายและรายได๎ให๎กับ
ผู๎ประกอบการ พร๎อมเผยแพรํประชาสัมพันธ๑สินค๎าและบริการของจังหวัดให๎เป็นที่รู๎จักเพ่ิมขึ้น มูลคําการ
จําหนํายสินค๎าของกลุํมเปูาหมายเพ่ิมขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3.2 สํงผลให๎ผู๎ประกอบการมีรายได๎เพ่ิมขึ้น และ
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันให๎ผู๎ประกอบการ 

16. การการพัฒนาศักยภาพคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจังหวัดอุดรธานี  งปม. 
2,000,000 บาท ได๎พัฒนาการรวมกลุํมวิสาหกิจแปรรูปอาหารจังหวัดอุดรธานีให๎เป็นคลัสเตอร๑ที่เข๎มแข็ง  
พัฒนาคุณภาพสินค๎า  มาตรฐานสินค๎า  มาตรฐานสถานที่ผลิต  และทักษะในการทําธุรกิจแกํสมาชิกคลัสเตอร๑
แปรรูปอาหารจังหวัดอุดรธานีให๎ได๎การรับรองมาตรฐาน และเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขันให๎กับคลัสเตอร๑แปรรูปอาหารจังหวัดอุดรธานีและสมาชิก  ให๎สามารถแขํงขันใน
ตลาดอาเซียนได๎และเกิดความยั่งยืน สํงผลให๎เกิดเครือขําย คลัสเตอร๑แปรรูปอาหารจังหวัดอุดรธานี 1 เครือขําย 
วิสาหกิจที่เป็นสมาชิกคลัสเตอร๑แปรรูปอาหารจังหวัดอุดรธานีที่ได๎รับการให๎คําแนะนําปรึกษาเชิงลึก ได๎รับรอง
มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ {อย. หรือ ฮาลาล (Halal)} ร๎อยละ 21  วิสาหกิจที่เป็นสมาชิกคลัส
เตอร๑แปรรูปอาหารจังหวัดอุดรธานี มีชํองทางการจําหนํายเพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 25  วิสาหกิจมีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น ร๎อย
ละ 3.5 (ลดต๎นทุน หรือ ยอดขายเพ่ิมขึ้น หรือ กําลังการผลิตเพ่ิมขึ้น ฯลฯ) วิสาหกิจที่เป็นสมาชิกคลัสเตอร๑แปร
รูปอาหารจังหวัดอุดรธานี มีความพึงพอใจ ร๎อยละ 89  โครงการนี้ทําให๎ผู๎อบรมได๎รับการรับรองมาตรฐานสินค๎า 
19 ผลิตภัณฑ๑ (19 กิจการ) สินค๎ามีมาตรฐานสถานที่ผลิต 6 กิจการ  มีมูลคํายอดขายเพ่ิมขึ้น และมีผลิตภาพ
เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 3 ขึ้นไป 16 กิจการ มีชํองทางการจําหนํายเพ่ิมขึ้น 14 กิจการ และเกิดเครือขํายคลัสเตอร๑
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อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 เครือขําย ที่มีความเข๎มแข็ง และสามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขัน และดําเนินการธุรกิจได๎อยํางยั่งยืนตํอไป 

17. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานี งปม. 918,700 บาท อบรมให๎ประชาชน 
จํานวน12 ชม. และมีผู๎สมัครเข๎ารํวมจํานวน 20 กลุํมผลิตภัณฑ๑และคัดเลือกให๎เหลือ 10 กลุํมผลิตภัณฑ๑  รวมทั้ง
ให๎คําปรึกษาเชิงลึก 10 mad/day/กลุํม/10 กลุํมผลิตภัณฑ๑ ซึ่งจะเป็นการถํายทอดเทคนิค   การย๎อมผ๎า การทํา
ผ๎าให๎ได๎มาตรฐาน การพัฒนาบรรจุภัณฑ๑และผลิตภัณฑ๑  

18. การพัฒนาศักยภาพแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถแรงงานในการเข้าสู่ประชามคม
อาเซียน งปม. 1,250,500 บาท ได๎ทําการฝึกอบรมยกระดับฝีมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแรงงานให๎กับแรงงานใน
สถานประกอบกิจการแรงงานใหมํ หรือผู๎วํางงาน  ในด๎านตําง ๆ จํานวน 500 คน หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน 
30 ชั่วโมง พร๎อมได๎ใบประกาศ 

19. การส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  งปม. 2,486,400 บาท ผลการดําเนินงาน 
: 1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพให๎แกํกลุํมอาชีพด๎านการบริหารจัดการ ด๎านการผลิตให๎มีผลิตภัณฑ๑
ชุมชนที่ได๎มาตรฐาน สนับสนุนชํองทางการตลาดแกํกลุํมอาชีพ ให๎เข๎าถึงตลาดและแหลํงทุนอยํางเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรม  สํงผลให๎ผลิตภัณฑ๑ชุมชนได๎รับการพัฒนา และมีมาตรฐาน ร๎อยละ 12 กลุํมอาชีพ OTOP มีรายได๎ 
เพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 12 บรรจุภัณฑ๑และพัฒนาผลิตภภัณฑ๑ที่เป็นที่ต๎องการของตลาด กลุํมมีรายได๎เพ่ิมข้ึน 

20. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น จํานวน 5 โครงการ งปม. 10,760,000 บาท มีการสํงเสริมการตลาดการทํองเที่ยว ทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ งปม. 4,060,000 บาท โดยใช๎สื่อประชาสัมพันธ๑ในทุกชํองทางเป็นสื่อกลางในการกระตุ๎นให๎
นักทํองเที่ยวเข๎ามาในจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น  เชื่อมโยงให๎กลุํมผู๎ประกอบการของจังหวัดและบุคลากรด๎านการ
ทํองเที่ยวได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวให๎สูํตลาดสากลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ พบวํา
รายได๎จากการทํองเที่ยวเพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 3.2 ซึ่งน๎อยกวําที่กําหนดไว๎ในตัวชี้วัดการพัฒนา  

21. พัฒนาศักยภาพแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง  งปม. 1,800,000 บาท มีการพัฒนาและขยายขีด
ความสามารถในการแขํงขันด๎านการให๎บริการจะเป็นการกระตุ๎นความสนใจของนักทํองเที่ยว กํอให๎เกิดการ
ตื่นตัวและเดินทางมาเยี่ยมชมแหลํงทํองเที่ยวซึ่งสํงผลให๎เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทั้งการพัฒนา
ศักยภาพการทํองเที่ยวด๎านประวัติศาสตร๑และประเพณีวัฒนธรรม ยังถือเป็นการปกปูองและคุ๎มครองมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ อีกทางหนึ่งด๎วย ทําการติดตั้งลิฟท๑โดยสารภายในอาคารจัดแสดง จํานวน 2 ตัว และ
จัดทํานิทรรศการ ภายในหลุมขุดค๎นวัดโพธิ์ศรีใน พร๎อมจัดทําดิจิตอลคอนเทนท๑ สําหรับให๎บริการแกํ
นักทํองเที่ยว ในจุดสําคัญ ๆภายในเส๎นทางทํองเที่ยวของแหลํงมรดกโลกบ๎านเชียง ตั้งแตํพิพิธภัณฑสถาน
แหํงชาติบ๎านเชียง ถึง หลุมขุดค๎นทางโบราณคดีวัดโพธิ์ศรีใน บ๎านพวนรับเสด็จ  สํงผลให๎จํานวนนักทํองเที่ยว
เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 2.1 นักทํองเที่ยวตลอดจนผู๎เข๎าใช๎บริการทุกประเภท ได๎รับประโยชน๑จากการดําเนินงานทั้ ง 2 
กิจกรรม มีความพึงพอใจและประทับใจในการให๎บริการของพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ บ๎านเชียง  (ให๎บรรยาย
เนื้อหาแบบร๎อยแก๎วอํานแล๎วเข๎าใจงําย ได๎สาระไมํเน๎นรายงานเป็นตารางพร๎อมแนบภาพถําย 

22. การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ้ าสิงห์  งปม. 2,300,000 บาท ได๎พัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวของชุมชนให๎ได๎มาตรฐานแหลํงทํองเที่ยว ป๓จจุบันมีแหลํงทํองเที่ยวที่ได๎รับการพัฒนาจํานวน 1 แหํงแตํ
ยังไมํมีได๎รับความสนใจจากนักทํองเที่ยวต๎องมีการประชาสัมพันธ๑ให๎มากขึ้น 

23. การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ าตกหินตั้ง  งปม. 2,300,000 บาท ได๎พัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวของชุมชนให๎ได๎มาตรฐานแหลํงทํองเที่ยว แหลํงทํองเที่ยวที่ได๎รับการพัฒนาจํานวน 1 แหํง ประชาชน
ให๎ความสนใจมากขั้น ร๎อยละ 1.2 ควรมีการพัฒนาตํอไปเพื่อเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ดึดดูดนักทํองเที่ยวในอนาคต 
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ส่วนที่ 2 
ประเด็นการพัฒนา 

 
 
2.1 บทวิเคราะห์ 
   จังหวัดอุดรธานีได้มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564 )ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาทบทวน/ปรับปรุง แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี                  
(พ.ศ. 2561-2564) ของจังหวัดอุดรธานี เพ่ีอระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  โดยมีกลุ่มเปูาหมาย 
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายอ าเภอ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนภาค
ประชาสังคม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นในพ้ืนที่ และแต่งตั้งคระอนุกรรมการและคณะท างานทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ( พ.ศ. 2561-2564 ) และจัดท าแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2562 เพ่ือพิจารณาการศึกษาและจัดท าข้อมูลสภาพปัญหาพ้ืนที่  เปูาหมายและศักยภาพการ
พัฒนาของจังหวัด และก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กรอบนโยบาย แนวทางการพัฒนา
ตลอดจนแผนงาน/โครงการและงบประมาณการพัฒนาจังหวัดในแต่ละด้าน/ยุทธศาสตร์ ตลอดจนวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านสังคม                      
การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคง รวมทั้ง
กลั่นกรอง ตรวจสอบ และบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณของส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของแผนงาน/โครงการและงบประมาณ  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาเป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองความต้องการของคนในพ้ืนที่  
   ในการนี้ เพ่ือให้แผนพัฒนาจังหวัดมีความสมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสนองตอบต่อความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง
แท้จริง จังหวัดอุดรธานีจึงได้มีการน าเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนบริหารราชการ
แผนดิน นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564 ) ของจังหวัดอุดรธานี หลังจากนี้จะได้น าร่างแผนพัฒนาจังหวัดผ่านการประชุมปรึกษาหารือ
และประชาคมระดับจังหวัด เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) ของ
จังหวัดอุดรธานี  เพ่ือเป็นทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ปี 2561 – 2564  ฉบับทบทวน ปี 2562  มีการ
วิเคราะห์ SWOT ดังนี้  
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การวิเคราะห์ SWOT จังหวัดอุดรธานี 

จุดแข็ง 
S1 เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและค้าส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีโครงสร้างเศรษฐกิจ

ด้านการค้าปลีกและค้าส่งมากที่สุดมากถึงกว่า 20 เปอร์เซนต์ของมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมดของจังหวัด และมี
สัดส่วนสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เนื่องจากมีผู้ประกอบการภาคการค้าที่เข้มแข็ง 
และกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นจ านวนมากถึง 44,000 ราย 

S2 เป็นจังหวัดที่มีที่ตั้งได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ในอดีต และมีระบบคมนาคมขนส่งที่สามารถ
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ CLMV และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนบน และอยู่บนแนวเส้นทางโครงการพัฒนารถไฟ
ทางคู่ และถนนอาเซียน AH12 ที่เชื่อมโยงกับเมืองหลวงเวียงจันทน์ของ สปป.ลาว ด้วยระยะทางเพียง 70 
กิโลเมตร รวมทั้งเป็นจุดศูนย์กลาง (Hub) ของการเดินทางและขนส่งสินค้าเชื่อมโยง สปป.ลาว เวียดนามและจีน
ตอนใต้ได้หลายเส้นทาง ได้แก่ เส้นทางหมายเลข R8 R12 และ R9  

S3 เป็นเมืองที่มีท่าอากาศยานนานาชาติที่มีความพร้อมที่มีจ านวนผู้โดยสารและจ านวนเที่ยวบินมากที่สุด
ในภาคอีสาน และมีแผนแม่บทในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกายภาพและระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางการบินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่เชื่อมโยงสู่อนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

S4 เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการเป็นแหล่งผ้าทอพ้ืนเมืองของภาคอีสาน ได้แก่ ตลาดผ้าบ้านนาข่า อีกทั้ง
มีกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองเป็นจ านวนมาก โดยสินค้าผ้าทอพ้ืนเมืองเป็นสินค้าที่จ าหน่ายมากที่สุดของยอดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 

S5 จังหวัดอุดรธานีมีความร่วมมือเมืองพ่ีเมืองน้องกับเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน และความร่วมมือ 
๓ เหลี่ยมมรดกโลกกับหลวงพระบาง สปป.ลาว และกวางนิงส์ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

S6 มีตลาดสินค้าเกษตรเมืองทองเจริญศรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรอันดับหนึ่งของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นแหล่งรวมและกระจายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ได้แก่ จีน 
เวียดนาม และลาว 

S7 มีพ้ืนที่ทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก และมีผลิตผลทางเกษตรหลักท่ีหลากหลาย 
S8 เป็นแหล่งก าเนินอารยะธรรมมนุษย์ที่บ้านเชียง ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ในยุคหินที่มีอายุ

มากกว่า 5,000 ปี รวมทั้งมีแหล่งโบราณสถาน และโบราณวัตถุเป็นจ านวนมากที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นดินแดน
อารยธรรม 

S9 มีสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวส าคัญเป็นจ านวนมากที่เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและในระดับ
นานาชาติ อีกทั้งมีความหลากหลายทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมมะ 

S10 เป็นเมืองแห่งธรรมะ เนื่องจากมีวัดมากถึง 1,179 วัด ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ และมี
พระอริยสงฆ์ที่มีชื่อเสียง อีกท้ังมีสถานที่สอนปฏิบัติธรรมเป็นจ านวนมาก  

S11 มีความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งสถานที่จัดประชุม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งศึกษา
ดูงาน ในการยกระดับสู่เมืองไมซ์ (MICE City) 
จุดอ่อน 

W1 ยังมีข้อจ ากัดด้านขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใน
พ้ืนที่ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร รวมทั้งยังขาดการรวมกลุ่มกันเองของผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ เพ่ือร่วมกัน
วางแผนและพัฒนาศักยภาพให้ความเข้มแข็งเติบโตไปพร้อมกัน และเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (New Entrepreneur) และกลุ่ม Startup  
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W2 การรวมกลุ่มเกษตรกรยังไม่มีความเข้มแข็งเท่าที่ควร และมีระดับประสิทธิภาพการผลิตต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ 

W3 ระบบการจัดการน้ าและชลประทานยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงเกษตรกร และมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับ
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีเป็นจ านวนมาก 

W4 เกษตรกรมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 45 ปี และยังมีการปรับตัวสู่การเกษตรที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างช้า 
W5 เป็นสังคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ

มีอัตราการปุวยและเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และมีปัญหาด้านคุณภาพชีวิต  
W6 อัตราส่วนของการพัฒนาสมวัยของเด็กปฐมวัยยั่งต่ า อยู่ที่ร้อยละ 80 ของจ านวนเด็กปฐมวัยทั้งหมด 

และศูนย์เด็กเล็กยังไม่ได้มาตรฐานมากพอ โดยปัจจุบันศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
มาตรฐานเพียง ๕ เปอร์เซนต์ของจ านวนศูนย์เด็กเล็กท้ังหมด 

W7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กนักเรียนในระดับประถมและมัฐยมยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ทุก
กลุ่มสาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ 

W8 ประสิทธิภาพแรงงานต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
W9 ขาดการบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
W10 ปัญหาด้านอุบัติภัยมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากปัญหาด้านวินัยจราจร การดื่มสุรา และจุดเสี่ยง

ด้านอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
W11 ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและที่เชื่อมโยงไปยังอ าเภอต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวส าคัญยังไม่

ครอบคลุมทั่วถึง และยังไม่ได้มาตรฐานเท่าท่ีควร 
W12 การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการลดลงของพ้ืนที่ปุา รวมทั้งการ

จัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการจัดการขยะและการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ 
 
โอกาส  

O1 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 จะช่วยสร้างโอกาสด้านการลงทุน
และการพัฒนาผู้ประกอบการเดิมและใหม่ท่ีมีศักยภาพให้มีโอกาสในการลงทุน สร้างนวัตกรรม ขยายธุรกิจ และ
การค้าขายผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้มากขึ้น 

O2 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และความเป็นศูนย์กลางโลจิ
สติกส์ รวมถึงการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อลดช่องว่างด้านรายได้ และความเลื่อมล้ าของประชาชน 

O3 ความร่วมมือด้านการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในการพัฒนาระบบโครงการสร้าง
พ้ืนฐานและการลดข้อจ ากัดทางด้านการค้าระหว่างกันในกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง จะเพ่ิมความ
สะดวกและโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักลงทุนนอกพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนบน เชื่อมโยง 
สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ได้แก่ เส้นทาง R8 (อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ-ปากซัน-ฮานอย-กวางสี) 
R12 (อุดรธานี-นครพนม-ท่าแขก-นาพาว-กวางสี) และ R9 (อุดรธานี-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดานัง-กวางสี) 
จะช่วยสร้างความสะดวกในการเดินทาง การคมนาคมขนส่งสินค้าระหว่างกันในภูมิภาคเพ่ิมมากข้ึน 

O4 โครงการส่งเสริมการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายของรัฐบาลจะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิ จ  
และตลาดสินค้า/บริการ รวมถึงตลาดแรงงานให้แก่ผู้ประกอบการและแรงงานในพ้ินที่จังหวัดอุดรธานี 

O5 การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สปป.ลาว 
เวียดนาม และก าลังซื้อที่สูงขึ้น และความเป็นเมืองที่มีจ านวนประชากรเป็นจ านวนมากและหนาแน่นของจีน 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองส าคัญในจีนตอนใต้ อย่างเมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี และมณฑลยูนนาน จะช่วยเพ่ิม
โอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการทั้งในและนอกพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี 

O6 นโยบาย One Belt One Road ของจีนที่มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งทาง
ถนนและรถไฟความเร็วสูง ช่วยเพ่ิมโอกาสในการขนส่งสินค้า และการเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ได้สะดวกมากขึ้น 

O7 ยุทธศาสตร์การขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบทเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกร และลดช่องวางด้านรายได้ของเกษตรกร 

O8 กระแสการรักษาสุขภาพ และเลือกซื้ออาหารปลอดภัยเพ่ิมโอกาสด้านการท าเกษตรอินทรีย์ให้มี
โอกาสและตลาดรองรับมากข้ึน 

O9 นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ช่วยสร้างโอกาสในการรวมกลุ่มการท าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับกลไกตลาดเพิ่มมากขึ้น 

O10 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าและการค้าขายผ้าทอพ้ืนเมือง และการ
พัฒนาเมืองที่มีศักยภาพให้เป็นเมืองศูนย์กลางแฟชั่นผ้าทอพ้ืนเมือง จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการค้าขายเพ่ิมมากข้ึน 

O11 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน โดยส่งเสริมการเข้าสู่
หลักประกันสังคมของประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น 

O12 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นตามโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ หรือ Local Economy รวมทั้งส่งเสริมเมืองไมซ์ให้แก่เมืองที่มีความ
พร้อม ประกอบกับส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ (สสปน.) องค์การมหาชน ซึ่งเป็น
หน่วยงานส่งเสริมเมืองไมซ์ซิตี้ ได้ก าหนดให้จังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองที่มีศักยภาพในการเป็นเมืองไมซ์ รวมทั้งได้
จัดท ายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนไมซ์ซิตี้จังหวัดอุดรธานีขึ้น เพ่ือเป็นเมืองไมซ์ที่เป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
ภัยคุกคาม 

T1 เกิดการแข่งขันด้านสินค้าและบริการเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ผลิตในประเทศในกลุ่ม 
CLMV โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สปป.ลาว เวียดนา และจีน มีต้นทุนต่ า เนื่องจากแรงงานมีราคาถูก จะท าให้
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่มีคู่แข่ง และถูกแย่งตลาดเพิ่มมากข้ึน 

T2 ปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด
ในชุมชนและในสถานศึกษา เนื่องจากมีการล าเลียงยาเสพติดผ่านช่องทางชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
และน าเข้ามาพักในพื้นที่  

T3 ภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท าให้เกิดภาวะภัยแล้ง อุทกภัย รวมถึงโรคอุบัติใหม่ส่งผล
ต่อภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพหลักของจังหวัดอุดรธานี  

T4 ความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว และบริการ 
 
2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

2.2.1 วิสัยทัศน์ : เมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
2.2.2 พันธกิจ : 1) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกปัจจัยพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และการยกระดับ

มาตรฐานสถาน ประกอบการและแรงงานเพ่ือเพ่ิม ขีดความสามารถในการแข่งขัน
การค้า การลงทุน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2) พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญและยกระดับมาตรฐานการท าการเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ 
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3) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการ พัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเลื่อมล้ าโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

4) ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้ง
เพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง     

5) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ า การ
จัดการขยะ/น้ าเสียเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

6) เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
7) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการท างาน

กันทุกภาคส่วน ตามค่านิยม UDON TEAM  
2.2.3 เป้าหมายรวม : เพ่ือสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล ควบคู่ไป                

กับการพัฒนาด้านสังคม ความมั่นคงปลอดภัย และการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 

2.2.4  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๐ มุ่งสู่ “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการ
ลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง” ด้วยชุดโครงการ (Campaign Plan) 24 โครงการหลักเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือ 24 For Change 

จังหวัดอุดรธานี ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดปี  2561-2564 ว่า “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลาง
การค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง” และเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาตามเปูาประสงค์ที่วางไว้ จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไว้ทั้งหมด 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 
กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ ก็จะมีกลยุทธ์รวม 24 กลยุทธ์ ซึ่งในแต่ละกลยุทธ์ ก าหนดให้มี 1 โครง การ
หลัก เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์และตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ไปสู่ความส าเร็จ  ดังนั้น 24 กลยุทธ์ จึงมี 24 โครงการ 
เรียกว่า24 For Change ซึ่งในแต่ละโครงการหลัก จังหวัดได้ใช้วิธีการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ โดย
ก าหนดให้มีส่วนราชการโดยตรงเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาค
ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพ เพ่ือท าหน้าที่ในการบูรณาการภารกิจและจัดท ารายละเอียดโครงการ ตั้งแต่ ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง ซึ่งแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ มีองคป์ระกอบ ดังนี้  
1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ และ 4 โครงการหลัก ดังนี้ 
 แผนงานที่1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีตัวชี้วัด คือ จ านวนที่เพ่ิมขึ้น
ของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม (SME) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัด
ดังกล่าว ได้จัดท าโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและก้าลังแรงงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  มีกิจกรรมย่อย 
ประกอบด้วย 
  1) การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  
  2) การพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเปูาหมาย  
  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก และมีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานแรงงานจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
และหอการค้าจังหวัดร่วมเป็นเจ้าภาพ 
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 แผนงานที่2 ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มเป้าหมายอุดรธานี 4.0 โดยมีตัวชี้วัด คือ จ านวน
ธุรกิจที่ได้รับการยกระดับตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท า 
โครงการส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มเป้าหมายอุดรธานี 4.0  มีกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 
  1) การส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกิจเปูาหมายใหม่ (New Entrepreneur) 
  2) การส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ Startup  
  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก และมีส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาค 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์เพาะบ่มธุรกิจ) หอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดร่วมเป็นเจ้าภาพ 
 แผนงานที่3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน 
และการบริการ โดยมีตัวชี้วัด คือ ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการค้าปลีกค้าส่งและการลงทุนในพ้ืนที่   และเพ่ือให้
บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อเป็นศูนย์กลาง
การค้า การลงทุน และการบริการ มีกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 
  1) การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวก  
  2) การพัฒนาความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
  3) การพัฒนาความพร้อมด้านแรงงานเพ่ือการลงทุน  
  4) การพัฒนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องและการเพ่ิมโอกาสทางการตลาด  
  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก และแขวงทางหลวงที่ 1 และ 2 แขวง
ทางหลวงชนบทจังหวัด ส านักงานประปา เขต 7 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานแรงงานจังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาจังหวัด และส านักงานจังหวัดร่วมเป็นเจ้าภาพ 
 แผนงานที่4 สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ โดยมีตัวชี้วัด คือ ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ  และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท าโครงการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้  มีกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 
  1) การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูป และการสร้างนวัตกรรม  
  2) การสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าอุดรธานี และจัดมหกรรมสินค้า  
  3) การสร้างเครือข่ายสินค้าและบริการ E-Commerce  
  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลัก และมีส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด เครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ และ 4 โครงการหลัก ดังนี้ 
 แผนงานที่1 ขยายผลองค์ความรู้การท้าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีตัวชี้วัด คือ ร้อย
ละของจ านวนเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการได้มีการน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการวาง
แผนการผลิตและการพัฒนาภาคเกษตร ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท า
โครงการขยายผลองค์ความรู้การท้าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 
  1) การส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
  3) การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 
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  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรร่วม
เป็นเจ้าภาพ 
 แผนงานที่2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร โดยมีตัวชี้วัด คือ จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดินและน้ า เพิ่มขึ้นให้ได้ไม่น้อยกว่า 15,750 ไร่ และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้
จัดท าโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร มีกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 
  1) การพัฒนาแหล่งน้ า  
  2) การปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  
  ทั้งนี้โดยมี โครงการชลประทานอุดรธานี เป็นเจ้าภาพหลัก และส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 3 ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าบาดาล สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี ที่ท าการปกครองอ าเภอทุกอ าเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งร่วมเป็นเจ้าภาพ  
แผนงานที่3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  โดยมีตัวชี้วัด 
คือ 1) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ ให้ได้
ไม่น้อยกว่า 10 และ 20) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น ให้ได้ไม่น้อย
กว่า5และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ มีกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 
  1) การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์  
  2) การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ (โคเนื้อ ปลาตะเพียน และปลา
กระพง)  
  3) การส่งเสริมพืชสมุนไพร  
  ทั้งนี้โดยมีส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก และมีสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี การแห่งประเทศไทยจังหวัด ส านักงานประมงจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ  
 แผนงานที่4 ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร โดยมีตัวชี้วัด คือ ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าและรายได้ของ
เกษตรกร โดย 1) มูลค่าเกษตรเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และรายได้ของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท าโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร มีกิจกรรมย่อย 
ประกอบด้วย 
  1) การส่งเสริมการตลาดการท าเกษตรแปลงใหญ่ (52 แปลง)  
  2) การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม  
  3) การพัฒนาช่องทางการตลาดเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ทั้งนี ้โดยมีส านักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก และมีส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด เครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
 
3. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ และ 4 โครงการหลัก 
แผนงานที่1 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี โดยมีตัวชี้วัด คือ (1) ร้อยละที่ลดลงของ
จ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวาน และ (2) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐาน และเพ่ือให้บรรลุผล
ตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท าโครงการพัฒนาความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุคุณภาพชีวิตที่ดี มีกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 

1)การสร้างความตระหนักใส่ใจสุขภาพให้แก่ประชาชน 
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2)การเพ่ิมพ้ืนที่ลานกีฬาและพ้ืนที่สันทนาการ 
  3) การส่งเสริมการออกก าลังกายและการกีฬา 
  ทั้งนี้ โดมีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก และมีส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การ
กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด และส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร่วมเป็นเจ้าภาพ 
  แผนงานที่2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย โดยมีตัวชี้วัด คือ (1) 
ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย (2) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ นร.ที่ได้รับการแนะแนวอาชีพ (3) 
ร้อยละของจ านวนแรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงาน และ (4) ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท าโครงการเสริมสร้าง
คนอุดร 4.0 มีกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 

1)การยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  2) การเสริมสร้างทักษะที่พึงประสงค์ให้แก่เยาวชนในวัยเรียน (UD New Gen :ทักษะภาษา/ทักษะการ
วางแผนการประกอบอาชีพ/ทักษะชีวิต) 
  3) การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน 
  4) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก และมีส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั งหวัด ส านักงานแรงงานจังหวัด ส านักงาน
จัดหางานจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิตเขต ๘ และส านักงานจังหวัดร่วมเป็นเจ้าภาพ 
แผนงานที่3 ลดความเลื่อมล้้าด้านสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีตัวชี้วัด คือ 
(1) ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจน (2) ค่า Gini Index ลดลง และ (3) จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของผู้ที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท าโครงการลดความเหลื่อมล้้าด้านสังคมคนอุดรธานีมี
กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 

1)การส่งเสริมการด ารงชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา 
  2) การพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน 
  3) การส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนต าบล 
  4) การเสริมสร้างหลักประกันสังคม 
  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก และมีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด ที่ท าการปกครองจังหวัด ส านักงานประกันสังคมจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษาจังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
แผนงานที่4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าคะแนนที่เพ่ิมขึ้นด้าน
คุณภาพการบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิตของจังหวัด และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท า
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 

1) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสังคมคุณภาพชีวิต 
  2) การส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกทางด้านสังคม 
  3) การติดตามและประเมินผล 
  ทั้งนี้ โดยมี ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นเจ้าภาพหลัก และมีส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
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4. ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และ
ศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (GMS MICE & 
Tourism City) ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ และ 4 โครงการหลัก 
แผนงานที่1 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ โดยมีตัวชี้วัด 
คือ ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์  และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้
จัดท าโครงการยกระดับการ ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาดไมซ์และการท่องเที่ยว 
กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 

1) การจัดท าสื่อเพ่ือสร้างจุดขาย 
  2) การประชาสัมพันธ์ตามปฏิทินไมซ์และการท่องเที่ยว 
  3) การจัดงานส่งเสริมการตลาดไมซ์และการท่องเที่ยว 
  ทั้งนี้  โดยมีส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  เป็นเจ้าภาพหลัก และมีส านักงานจังหวัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (คณะวิทยาการจัดการ) สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด และหอการค้า
จังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
แผนงานที่2 สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า และบริการ โดยมีตัวชี้วัด คือ จ านวนที่
เพ่ิมขขึ้นของคลัสเตอร์ธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท าโครงการยกระดับกลุ่มธุรกิจ สินค้า และบริการที่
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 

1) การส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร์ผ้าทอพ้ืนเมือง 
  2) การส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร์โรงแรม/ร้านอาหาร 
  3) การส่งเสริมและยกระดับคลัสเอตร์ผู้ประกอบการรับจัดงาน (Organizer) 
  4) การส่งเสริมและยกระดับ คลัสเตอร์ธุรกิจและผู้ประกอบการเปูาหมาย 
  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นเจ้าภาพหลัก และมีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 4 ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
แผนงานที่3 พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยมีตัวชี้วัด คือ จ านวนบุคลากรที่ผ่าน
การอบรมความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท าโครงการ
พัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 
  1) การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มคลัสเตอร์ธุรกิจเปูาหมาย 
  2) การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเปูาหมาย   
  3) การพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผล 
  ทั้งนี้ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นเจ้าภาพหลัก และมีส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และ
ส านักงานจังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
แผนงานที่4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์
และการท่องเที่ยว โดยมีตัวชี้วัด คือ ร้อยละของความพึงพอใจของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก และสถานที่
จัดงาน และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความ
สะดวกด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 
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  1) การบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว 
  2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  3) การพัฒนาเส้นทางและปูายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว 
  4) การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก และมีแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 
และ 2 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี ส านักงานขนส่งจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล
นครอุดรธานีร่วมเป็นเจ้าภาพ 
5. ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ และ 4 โครงการหลัก 
 แผนงานที่1 ปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ป่า) โดยมีตัวชี้วัด คือ จ านวน
พ้ืนที่ปุาไม้ที่ยังคงสภาพเดิมไม่น้อยกว่า  719,357 ไร่ และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท าโครงการ
ปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 
  1) การอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
  2) การพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองปุาแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม      
  3) การปลูกปุาเสริมระบบนิเวศน ์
  ทั้ งนี้  โดยมี  ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่  6 อุดรธานี  เป็นเจ้ าภาพหลัก และมีส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักบริหารจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 10 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด ส านักงานจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่
ท าการปกครองจังหวัด และส านักงานท้องถิ่นจังหวัดร่วมเป็นเจ้าภาพ 
 แผนงานที่2 พัฒนาแหล่งน้้าและน้าไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด  โดยมีตัวชี้วัด คือ จ านวนของแหล่งน้ าที่
ได้รับการฟ้ืนฟู และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท าโครงการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้้าและ
ปรับปรุงคุณภาพน้้าแบบครบวงจร กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 
  1) การเสริมสร้างความชุมชื้นให้แก่ปุาต้นน้ า (การท าฝายปุาต้นน้ า)        
  2) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 3 เป็นเจ้าภาพหลัก และมีส านักงานชลประทานอุดรธานี ส านัก
จัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 ส านักบริหารจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 10 ที่ท าการปกครองจังหวัด และเครือข่าย ทสม. 
ร่วมเป็นเจ้าภาพ  
แผนงานที่3 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการน้ากลับมาใช้ประโยชน์  โดยมีตัวชี้วัด คือ (1) ปริมาณที่
เพ่ิมข้ึนของขยะที่ถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์ และ (2) ปริมาณขยะ/น้ าเสียที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมขึ้น  
และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท าโครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะ/น้้าเสียแบบครบวงจร 
กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย  
  1) การบริหารจัดการขยะและการส่งเสริมการลดปริมาณและการใช้ประโยชน์จากขยะในครัวเรือน/สถาน
ประกอบการ 
  2) การบริหารจัดการน้ าเสียแบบครบวงจร 
  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก และมีส านักงาน
สิ่งแวดล้อม ภาค 9 ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมเป็นเจ้าภาพ 
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 แผนงานที่4 พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมี
ตัวชี้วัด คือ จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของเครือข่ายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท าโครงการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 
  1) การเสริมสร้างเครือข่ายด้านการรักษาปุา 
  2) การเสริมสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อม(ขยะ/น้ าเสีย) 
  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลัก และมีส านักบริหาร
จัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 10 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 ส านักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 9 ส านักงานทรัพยากรน้ า 
ภาค 3 และเครือข่าย ทสม. ร่วมเป็นเจ้าภาพ  
6. ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ และ 4 โครงการหลัก 
 แผนงานที่1 ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข โดยมีตัวชี้วัด คือ ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของแกนน าการเสริมสร้างการเรียนรู้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  กิจกรรมย่อย 
ประกอบด้วย 
  1) การพัฒนาผู้น าท้องถิ่นเยาวชนและลูกเสือชาวบ้านเพ่ือเป็นกลไกลในการปกปูองเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
  2) การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้าน ในการสร้างเครือข่ายความรู้ ความ
เข้าใจและตระหนักถึงการสร้างความปรองดอง ตามแนวทางประชารัฐต่อความมั่นคงของประเทศชาติ 
  ทั้งนี ้โดยมีที่ท าการปกครองจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลัก และมีส านักงานจังหวัด และ กอ.รมน.จังหวัด ร่วม
เป็นเจ้าภาพ  
แผนงานที่2 ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม โดยมีตัวชี้วัด คือ (1) จ านวนผู้ค้า
ที่ถูกจับกุมด าเนินคดี (2) จ านวนที่ลดลงของผู้เสพ/ผู้ติด และ (3) จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของสถานบันเทิง/หอพัก/
สถานที่บริการที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท าโครงการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 
  1) การสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคลครอบครัวและชุมชน 
  2) สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน 
  3) การรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
  ทั้งนี้ โดยมีที่ท าการปกครองจังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานคุมประพฤติจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ   
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 แผนงานที่3 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีตัวชี้วัด คือ ร้อยละที่ลดลงของ
คดีอาญา 4 กลุ่ม และเพ่ือให้บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท าโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 
  1) การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
  2) การสร้างเครือข่ายเฝูาระวังดูแลแก้ไขผู้กระท าความผิดในชุมชน และอบรมอาสาสมัครต ารวจบ้าน  
  3) ติดตั้งกล้อง CCTV เพ่ือควบคุมอาชญากรรมและวินัยจราจร ในจุดเสี่ยงทุกสถานี 
  ทั้งนี้ โดยมีต ารวจภูธรจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลัก และมีที่ท าการปกครองจังหวัด และเทศบาลนครอุดรธานี 
ร่วมเป็นเจ้าภาพ  
 แผนงานที่4 ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีตัวชี้วัด 
คือ ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนครั้งของสาธารณภัยและจ านวนผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัยและอุบัติเหตุ และเพ่ือให้
บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าวได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยระดับจังหวัด กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย 
  1) การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง 
  2) การบริหารจัดการภัยแล้ง/อุทกภัย 
  3) การสร้างจิตส านึกความปลอดภัยและรักษาระเบียบวินัยจราจร 
  ทั้งนี้ โดยมีส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลัก และมีส านักงานขนส่ง
จังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ท าการปกครองจังหวัด ส านักงานจังหวัด (งาน อจร.) แขวงทางหลวงที่ 1 
และ 2 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด และเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
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2.3 ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของแผนงาน 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561-
2564 

(2) (3) (4) (5)       (6) (7) 
ประเด็นการพัฒนา
ที่1 :   การพัฒนา
ศักยภาพการค้าการ
ลงทุนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันในอนุภาคลุ่ม
น้ าโขง 

เพื่อเพิ่มมูลค่า
การค้าการลงทนุ 

1.ร้อยละเพิ่มข้ึนของ
สถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมที่
ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP 

5 2 2 2 2 ๑.๑ ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
และพัฒนา
แรงงานเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 

๒.จ านวนธุรกิจที่
ได้รับการยกระดับ
ตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ๔.๐ 

- 20  20  20  20   ๑.๒ ส่งเสรมิ
การตลาดและ
แผนธุรกิจ
ให้แก่กลุ่ม
ธุรกิจเปูาหมาย 
อุดรธานี 4.0 

๓.ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมด้านค้าปลีกค้า
ส่งและการลงทนุใน
พื้นที ่

5  5  5 5   5  ๑.๓ พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่ง
อ านวยความ
สะดวก เพื่อ
เป็นศูนย์กลาง
การค้า การ
ลงทุน และการ
บริการ 

๔.ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ สินค้า
และบริการ 

5 5  5   5  5  ๑.๔ สร้าง
มูลค่าเพิม่
ผลิตภณัฑ์และ
บริการเพื่อให้
แข่งขันได้ 
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ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของแผนงาน 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน 

 
 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561-
2564 

(2) (3) (4) (5)       (6) (7) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 :  
การส่งเสริมการพัฒนา 
การเกษตรอุตสาหกรรม 
ยกระดับมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์  

เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพา
ตนเองได้อย่างเข็มแข็ง
และยั่งยืน 

1.ร้อยละของจ านวน
เปูาหมายท่ีเข้าร่วม
โครงการได้มีการน้อม
น าเอาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การวางแผนการผลิตและ
การพัฒนาภาคเกษตร 
(ร้อยละ 80) 

3 80 85 90 90 1. ขยายผลองค์
ความรู้การท าเกษตร
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.จ านวนพื้นท่ีท่ีได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดินและ
น้ า (15,750 ไร่) 

3 15,750 
ไร ่

15,750 
ไร ่

15,750 
ไร ่

47,250 
ไร ่

2. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการเกษตร 

3.1 จ านวนแปลงฟาร์มท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์ (ร้อยละ 10) 

- 10 15 20 20 3. เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การแปรรูป
สินค้าเกษตร
ปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ 

3.2 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ประสิทธิภาพการผลิต
เกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น                 
(ร้อยละ 5) 

- 5 10 15 15  

4.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
มูลค่าและรายได้ของ
เกษตรกร 

-     4. ส่งเสริมการตลาด
สินค้าเกษตร 

(1) มูลค่าสินค้าเกษตร
เพิ่มขึ้น 5 % 

- 5 10 15 15  

(2) รายได้ของเกษตรกร
เพิ่มขึ้น 10 % 

- 10 15 20 25 
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ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัของแผนงาน 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561-
2564 

(2) (3) (4) (5)       (6) (7) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  
การยกระดับคุณภาพชีวิต
เพื่อสรา้งความเข้มแข็งให้
สังคม มีความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความเข้มแข็งดา้น
ร่างกายและจิตใจ มี
ขีดความสามรถด้าน
การแข่งขัน และมี 
คุณภาพชวีิตที่ดี ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

1. ร้อยละที่ลดลงของ
จ านวนผู้ปุวย
โรคเบาหวาน 

 -         1. ส่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมสังคม
ผู้สูงอายุสขุภาพด ี

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของดัชนีมวลกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 -          

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพัฒนาการสมวัย
ของเด็กปฐมวัย 

 -         2. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
คุณภาพชวีิตคน
อุดรธานีทกุกลุ่มวัย 

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของ นร. 
ที่ได้รับการแนะแนว
อาชพี 

 -          

5. ร้อยละของจ านวน
แรงงานทีไ่ด้รับการ
รับรองมาตรฐาน
แรงงาน 

 -          

6. ร้อยละของจ านวน
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับ
การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

 -          

7. ร้อยละที่ลดลงของ
ครัวเรือนยากจน 

 -         3. ลดความเลื่อมล้ า
ด้านสังคมคน
อุดรธานีด้วยหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8.ค่า Gini Index 
ลดลง 

 -          

9. จ านวนที่เพิ่มขึ้น
ของผูท้ี่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม 

 -          

10. ค่าคะแนนที่
เพิ่มขึ้นดา้นคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตของจังหวัด 

 -         4. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้าน
สังคมคุณภาพชีวิต 
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ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดของ
แผนงาน 

ค่าเป้าหมาย 
 

แผนงาน 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
256
2 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
256
4 

พ.ศ. 2561-2564 
 

(2) (3) (4) (5)       (6) (7) 
ประเด็นการพัฒนา
ที่ 4 :    
การยกระดับ
มาตรฐาน
อุตสาหกรรมไมซ์
และการท่องเที่ยว 
โดยใช้อัตลักษณ์
และศักยภาพด้าน
ที่ตั้งเพื่อสร้างความ
เป็นเมืองศูนย์กลาง
ไมซ์ของ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(GMS MICE & 
Tourism City) 

เพื่อเพ่ิมปริมาณ
และมลูค่าดา้น
การท่องเที่ยว
และ
อุตสาหกรรม
ไมซ์บนพื้นฐาน                                 
ของการบริหาร
จัดการอย่าง
เป็นเลิศร่วมกัน 

1. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
มูลค่าการ
ท่องเที่ยว 
และ
นักท่องเที่ยว
กลุ่มไมซ ์

 - 6 7 8 21 1.ส่งเสรมิ
การตลาด
และการ
ประชาสมัพัน
ธ์จุดขายโดย
เน้นศักยภาพ
ที่มี
เอกลักษณ ์

2. 
จ านวนคลัส
เตอร์ธุรกิจ 
ผู้ผลิตสินค้า
และบริการที่
เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม
ไมซ์ การ
ท่องเที่ยวท่ี
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน 

 - 1 1 1 3 2.สนับสนุน
การสร้างคลสั
เตอร์
เชื่อมโยงกลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้า 
และบริการ 

3. จ านวน
บุคลากรที่
ผ่านการอบรม
ความรู้ด้าน
อุตสาหกรรม
ไมซ์และการ
ท่องเที่ยว 

 - 500 600 700 1,800 3.พัฒนา
บุคลากรด้าน
อุตสาหกรรม
ไมซ์และการ
ท่องเที่ยว 

4. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของการเข้าถึง
แหล่ง
ท่องเที่ยว/ที่
พัก และ
สถานท่ีจัดงาน 

 - 80 80 80 80 4.พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
สิ่งอ านวย
ความสะดวก
ด้าน
อุตสาหกรรม
ไมซ์และการ
ท่องเที่ยว 
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ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดของ
แผนงาน 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561-
2564 

(2) (3) (4) (5)       (6) (7) 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 
5 :  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การใช้ประโยชน์อย่าง
ยังยืน 

เพื่อรักษาความ
สมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ี ดี
ให้กับประชาชน                  

1. จ านวนพื้นท่ีปุา
ไม้ท่ียังคงสภาพเดิม
ไม่น้อยกว่า ( 
๗๑๙,๓๕๗ ไร่) - 

719,357 
ไร่ 

719,357 
ไร่ 

719,357 
ไร่ 

719,357 
ไร่ 

๑. ปกปูอง 
อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. จ านวนของแหล่ง
น้ าท่ีได้รับการฟื้นฟู    

- 1 แหล่ง 1 แหล่ง 1 แหล่ง 1 แหล่ง 

๒. พัฒนา
แหล่งน้ า
และน าไปใช้
ประโยชน์
อย่างสูงสุด 

4. ปริมาณท่ีเพิ่มขึ้น
ของขยะท่ีถูกน า
กลับไปใช้ประโยชน์ 

- 500 คน 500 คน 500 คน 500 คน 

๓. ส่งเสริม
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
และการน า
กลับมาใช้
ประโยชน ์

5. ปริมาณขยะ/น้ า
เสียท่ีได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง
เพิ่มขึ้น 

- 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

 

6. จ านวนท่ีเพิ่มขึ้น
ของเครือข่ายท่ี
ได้รับการขึ้น
ทะเบียนของ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและมีการ
ด าเนินงาน อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

- 
1 

เครือข่าย 
1 

เครือข่าย 
1 

เครือข่าย 
1 

เครือข่าย 

๔. พัฒนา
ระบบ
เครือข่าย
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดของ
แผนงาน 

ค่าเป้าหมาย  
แผนงาน 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561-
2564 

(2) (3) (4) (5)       (6) (7) 
ประเด็นการ
พัฒนาที่ 6  
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
ความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน
ของประชาชน 

เพื่อให้มีความสงบ
เรียบร้อย และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ิน 

1.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของแกนน าการ
เสรมิสร้างการเรียนรู้
การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นพระประมุข 

- 5 5 5 5 1.ส่งเสรมิการ
เรียนรู้วิถีการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นพระ
ประมุข 

2. จ านวนผู้ค้าที่ถูก
จับกุมด าเนินคด ี

- 50 50 50 50 2.ปูองกันปัญหา
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดและจัด
ระเบียบสังคม 

๓. จ านวนที่ลดลง
ของผู้เสพ/                  
ผู้ติด  

- 50 50 50 50  

๔. จ านวนที่เพ่ิมขึ้น
ของสถานบันเทิง/
หอพัก/สถานบริการ
ที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย 

- 5 5 5 5  

๕. ร้อยละที่ลดลง
ของคดีอาญา ๔ 
กลุ่ม 
 

5 5 5 5 5 3. รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

๖. ร้อยละที่ลดลง
ของจ านวนครั้งของ
สาธารณภัยและ
จ านวนผู้เสียชีวิต
จากสาธารณภยัและ
อุบัติเหต ุ

- 5 5 5 5 4. ยกระดับ
มาตรฐานการ
บริหารจดัการ
ด้านการปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณะภัย 
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2.4 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  
ล้าดับที่ 1: การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

1) วัตถุประสงค์:  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุน 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด : 

2.1 จ านวนที่เพ่ิมข้ึนสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
2.2 จ านวนธุรกิจที่ได้รับการยกระดับตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
2.3 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านค้าปลีกค้าส่งและการลงทุนในพ้ืนที่ 
2.4 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ 

3) แนวทางการพัฒนา : 
3.1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
3.2 ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกิจเปูาหมาย อุดรธานี 4.0 
3.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการบริการ 

     3.4 สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือให้แข่งขันได ้ 
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงาน 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561-
2564 

(2) (3) (4) (5)       (6) 
ประเด็นการพัฒนาที่
1 :   การพัฒนา
ศักยภาพการค้าการ
ลงทุนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันในอนุภาคลุ่ม
น้ าโขง 

๑. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
พัฒนาแรงงานเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

1.ร้อยละเพิ่มข้ึนของสถาน
ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน GMP 

5 2 2 2 2 

๒. ส่งเสริมการตลาดและ
แผนธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกิจ
เปูาหมายอุดรธานี ๔.๐ 

๒.จ านวนธุรกิจทีไ่ด้รับการ
ยกระดับตามยทุธศาสตร์
ประเทศไทย ๔.๐ 

- 20  20  20  20  

๓. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อ
เป็นศูนย์กลางการค้า การ
ลงทุน และการบริการ 

๓.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านค้า
ปลีกค้าสง่และการลงทนุใน
พื้นที ่

5  5  5 5   5 

๔. สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ 

๔.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สินคา้
และบริการ 

5 5  5   5  5 
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ประเดน็การพัฒนาที1่ : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันดว้ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
จ านวน 4 โครงการ 11 กิจกรรม

       570,578,668        570,578,668        570,578,668     1,711,736,004

แผนงานที ่1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานเพ่ือมุง่สู่ความเปน็เลิศ           5,224,500           5,224,500           5,224,500         15,673,500

1. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและก าลังแรงงานเพ่ือมุง่สู่ความเปน็เลิศ 
จ านวน 2 กิจกรรม

               -             5,224,500           5,224,500           5,224,500         15,673,500

กจิกรรมที ่1.1 : การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 1 1 ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวัด
อดุรธานี

               -             1,520,000           1,520,000           1,520,000           4,560,000

กจิกรรมที ่1.2 : การพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมเปา้หมาย

1 1 สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 
อดุรธานี

          3,704,500           3,704,500           3,704,500         11,113,500

แผนงานที ่2. ส่งเสริมการตลาดและแผนธรุกิจใหแ้ก่กลุ่มธรุกิจเปา้หมาย
อุดรธานี ๔.๐

        14,000,000         14,000,000         14,000,000         42,000,000

1. โครงการส่งเสริมการตลาดและแผนธรุกิจใหแ้ก่กลุ่มธรุกิจเปา้หมายอุดรธานี
 4.0 จ านวน 2 กิจกรรม

               -           14,000,000         14,000,000         14,000,000         42,000,000

กจิกรรมที ่1.1 : พัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดอดุรธานีสู่อตุสาหกรรม 4.0
 (NEW Entrepreneur For Industry 4.0 )

1 1 ศูนย์ส่งเสริมอตุสาหกรรมภาคที ่4                -             4,000,000           4,000,000           4,000,000         12,000,000

กจิกรรมที ่1.2 : พัฒนาผลิตภณัฑ์เคร่ืองปัน้ดินเผาบา้นเชียง เพื่อสอดคล้อง กบั
ความต้องการของตลาด

1 1 ศูนย์ส่งเสริมอตุสาหกรรมภาคที ่5                -           10,000,000         10,000,000         10,000,000         30,000,000

แผนงานที ่๓. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือเปน็ศูนยก์ลางการค้า การลงทนุ และการบริการ

       516,014,168        516,014,168        516,014,168     1,548,042,504

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเปน็
ศูนยก์ลางการค้าการลงทนุและการบริการ   จ านวน 4  กิจกรรม

               -          516,014,168        516,014,168        516,014,168     1,548,042,504

กจิกรรมที ่1.1 : การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและการอ านวยความ
สะดวก

1 1 ส านักงานแขวงทางหลวงชนบท
อดุรธานี

               -          349,085,800        349,085,800        349,085,800     1,047,257,400

กจิกรรมที ่1.2 : การพัฒนาความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน 1 1 การประปาส่วนภมูิภาคเขต ๗ 
อดุรธานี

156,827,568 156,827,568 156,827,568        470,482,704

กจิกรรมที ่1.3 : การพัฒนาความพร้อมด้านแรงงานเพื่อการลงทนุ 1 1 หน่วยงานในสังกดักระทรวง
แรงงานจังหวัดอดุรธาน/ีวิทยาลัย
อาชีวศึกษา

5,100,800 5,100,800 5,100,800         15,302,400

กจิกรรมที ่1.4 : การพัฒนาความพร้อมสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องและการเพิ่ม
โอกาสทางการตลาด

1 1 สนจ.อด.(กล่มงานยุทธศาสตร์ฯ) 5,000,000 5,000,000 5,000,000         15,000,000

แผนงานที ่๔. สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภณัฑ์และบริการเพ่ือใหแ้ข่งขันได้         35,340,000         35,340,000         35,340,000        106,020,000

1. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภณัฑ์ และบริการเพ่ือใหแ้ข่งขันได ้
จ านวน 3 กิจกรรม

               -           35,340,000         35,340,000         35,340,000        106,020,000

กจิกรรมที ่1.1 : การยกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชนแปรรูป และการสร้างสินค้า
นวัตกรรม

1 1 ส านักงานพลังงานจังหวัดอดุรธานี                -             2,410,000           2,410,000           2,410,000           7,230,000

กจิกรรมที ่1.2 : การสร้างตราสัญลักษณ์สินค้า และจัดมหกรรมสินค้า 1 1 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอดุรธานี         32,250,000         32,250,000         32,250,000         96,750,000

กจิกรรมที ่1.3 : การสร้างเครือข่ายสินค้าและบริการ E - Commerce 1 1 ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวัด
อดุรธานี

             680,000              680,000              680,000           2,040,000

การจดัท าแผนพัฒนาจงัหวัดอุดรธานี  พ.ศ.2561 - 2564  ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เปา้หมายการพัฒนาจังหวัด  : เมอืงน่าอยู ่ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนอนุภมูภิาคลุ่มน้ าโขง

จังหวัดอุดรธานี

บญัชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12)

ประเดน็การพัฒนา/แผนงาน /โครงการ
(7)

แหล่ง งปม.
(8)

ผลผลิต
(9)

หน่วยด าเนินงาน
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2561-2564
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ล้าดับที่ 2: การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ 

1) วัตถุประสงค์:  เพ่ือให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด : 

2.1 ร้อยละของจ านวนเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการได้มีการน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการวาง  แผนการผลิตและการพัฒนาภาคเกษตร(ร้อยละ 80) 

2.2 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดินและน้ า (15,750 ไร่) 
2.3 จ านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 10) 
2.4 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5) 
2.5 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าและรายได้ของเกษตรกร 
     (1) มูลค่าเกษตรเพ่ิมขึ้น 5 %   
     (2)รายได้ของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน  10 % 

3) แนวทางการพัฒนา : 
3.1 ขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร 
3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
3.4 ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงาน 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 2561-
2564 

(2) (3) (4) (5)       (6) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 :  
การส่งเสริมการพัฒนา 
การเกษตรอุตสาหกรรม 
ยกระดับมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์  

1. ขยายผลองค์ความรู้
การท าเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ร้อยละของจ านวน
เปูาหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ
ได้มีการน้อมน าเอาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการวาง
แผนการผลิตและการพัฒนา
ภาคเกษตร 
(ร้อยละ 80) 

3 80 85 90 90 

2. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการเกษตร 

2.จ านวนพื้นท่ีท่ีได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดินและน้ า 
(15,750 ไร่) 

3 15,750 ไร ่15,750 ไร ่15,750 ไร ่ 47,250 ไร ่

3. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต การแปรรูปสินค้า
เกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ 

3.1 จ านวนแปลงฟาร์มท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์ (ร้อยละ 10) 

- 10 15 20 20 

3.2 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ประสิทธิภาพการผลิตเกษตร
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น                 
(ร้อยละ 5) 

- 5 10 15 15 

4. ส่งเสริมการตลาด
สินค้าเกษตร 

4.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่า
และรายได้ของเกษตรกร 

-     

(1) มูลค่าสินค้าเกษตร
เพิ่มขึ้น 5 % 

- 5 10 15 15 

(2) รายได้ของเกษตรกร
เพิ่มขึ้น 10 % 

- 10 15 20 25 
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ประเดน็การพัฒนาที ่2 : การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม 
ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย ์
จ านวน 4 โครงการ 11 กิจกรรม

       511,747,840        511,747,840        511,747,840     1,535,243,520

แผนงานที ่5. ขยายผลองค์ความรูก้ารท าเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

        26,902,390         26,902,390         26,902,390         80,707,170

1. โครงการขยายผลองค์ความรูก้ารท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 3  กิจกรรม

               -           26,902,390         26,902,390         26,902,390         80,707,170

กจิกรรมหลักที ่1.1 การส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง

1 1 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
อดุรธานี

               -             7,033,980           7,033,980           7,033,980         21,101,940

กจิกรรมหลักที ่1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1 1 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระกยีรติฯ 
(อดุรธาน)ี

               -           11,180,700         11,180,700         11,180,700         33,542,100

กจิกรรมหลักที ่1.3 การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์
ชาวบา้น และการขยายผล

1 1 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
อดุรธานี

               -             8,687,710           8,687,710           8,687,710         26,063,130

แผนงานที ่6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร         43,316,700         43,316,700         43,316,700        129,950,100

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร จ านวน 2 กิจกรรม                -           43,316,700         43,316,700         43,316,700        129,950,100

กจิกรรมหลักที ่1.1 พัฒนาแหล่งน้ า 1 1 โครงการชลประทานอดุรธานี                -           34,687,000         34,687,000         34,687,000        104,061,000

กจิกรรมหลักที ่1.2 ปรับปรุงบ ารุงดินเพิ่อเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยั 1 1 สถานีพัฒนาทีดิ่นอดุรธาน/ีสภา
เกษตรจังหวัด

               -             8,629,700           8,629,700           8,629,700         25,889,100

แผนงานที ่7. เพ่ิมประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยั
และเกษตรอินทรีย์

       388,618,550        388,618,550        388,618,550     1,165,855,650

1. โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตร
ปลอดภยัและเกษตรอินทรีย ์ จ านวน 3 กิจกรรม

               -          388,618,550        388,618,550        388,618,550     1,165,855,650

กจิกรรมหลัก 1.1  การเพิ่มประสิทธิภาพละคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภยัและเกษตรอนิทรีย์

1 1 ส านักงานเกษตรจังหวัดอดุรธานี                -          129,043,750        129,043,750        129,043,750        387,131,250

กจิกรรมหลัก 1.2  การเพิ่มประสิทธิภาพละคุณภาพการผลิตพืชและสัตว์
 (โคเนือ้ ปลาตะเพียน และปลากะพง) เศรษฐกจิ

1 1 ส านักงานเกษตรจังหวัดอดุรธานี
ร่วมกบัสภาเกษตรกรจังหวัด
อดุรธานี

               -           67,574,800         67,574,800         67,574,800        202,724,400

กจิกรรมหลักที ่1.3  เมืองสมุนไพร 1 1 มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี                -          192,000,000        192,000,000        192,000,000        576,000,000

แผนงานที ่8.  ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร         52,910,200         52,910,200         52,910,200        158,730,600

1. โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร  จ านวน 3 กิจกรรม                -           52,910,200         52,910,200         52,910,200        158,730,600

กจิกรรมหลักที ่1.1 การส่งเสริมการตลาดการท าเกษตรแปลงใหญ่ 1 1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอดุรธานี                -           10,146,000         10,146,000         10,146,000         30,438,000

กจิกรรมหลักที ่1.2 การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภยั และสินค้า
เกษตรอตุสาหกรรม

1 1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอดุรธานี                -           37,783,000         37,783,000         37,783,000        113,349,000

กจิกรรมหลักที ่1.3 การพัฒนาช่องทางการตลาดเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อดุรธานี

               -             4,981,200           4,981,200           4,981,200         14,943,600

การจดัท าแผนพัฒนาจงัหวัดอุดรธานี  พ.ศ.2561 - 2564  ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เปา้หมายการพัฒนาจังหวดั  : เมอืงน่าอยู ่ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนอนุภมูภิาคลุ่มน้ าโขง

จังหวดัอุดรธานี

บญัชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12)

ประเดน็การพัฒนา/แผนงาน /โครงการ
(7)

แหล่ง งปม.
(8)

ผลผลิต
(9)

หน่วยด าเนินงาน
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2561-2564
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ล้าดับที่ 3:   การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทาง   
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

1) วัตถุประสงค์:  เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้มแข็งด้านร่างกายและจิตใจ มีขีดความสามรถด้านการแข่งขัน  
                          และมี คุณภาพชีวิตที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด : 
2.1 ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวาน 
2.2 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.3 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย 
2.4 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของนักเรียนที่ได้รับการแนะแนวอาชีพ 
2.5 ร้อยละของจ านวนแรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงาน 
2.6 ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต 
2.7 ร้อยละท่ีลดลงของครัวเรือนยากจน 
2.8 ค่า Gini Index ลดลง 
2.9 จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม 
2.10 ค่าคะแนนที่เพ่ิมขึ้นด้านคุณภาพการบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิตของจังหวัด 

3) แนวทางการพัฒนา : 
3.1 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 
3.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
3.3 ลดความเลื่อมล้ าด้านสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วดัของแผนงาน 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561-
2564 

(2) (3) (4) (5)       (6) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :  
การยกระดับคณุภาพชีวิต
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
สังคม มีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

1. ส่งเสรมิการเตรียมความ
พร้อมสังคมผู้สูงอายสุุขภาพด ี

1. ร้อยละที่ลดลงของ
จ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวาน 

 -         

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ดัชนีมวลกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 -         

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคณุภาพชีวิตคนอุดรธานี
ทุกกลุ่มวัย 

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
พัฒนาการสมวัยของเด็ก
ปฐมวัย 

 -         

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ 
นร. 
ที่ได้รับการแนะแนวอาชีพ 

 -         

5. ร้อยละของจ านวน
แรงงานท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานแรงงาน 

 -         

6. ร้อยละของจ านวน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ที่ไดร้ับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

 -         

3. ลดความเลื่อมล้ าด้าน
สังคมคนอุดรธานีด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7. ร้อยละที่ลดลงของ
ครัวเรือนยากจน 

 -         

8.ค่า Gini Index ลดลง  -         

9. จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของผู้ที่
อยู่ในระบบประกันสังคม 

 -         

4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการดา้นสังคมคณุภาพ
ชีวิต 

10. ค่าคะแนนท่ีเพิ่มขึ้น
ด้านคุณภาพการบริหาร
จัดการดา้นสังคมคณุภาพ
ชีวิตของจังหวัด 

 -         
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ประเดน็การพัฒนาที ่3 : การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
 จ านวน 4 โครงการ 11 กิจกรรม

       105,065,950        105,065,950        105,065,950        315,197,850

แผนงานที ่9. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายสุุขภาพดี         31,627,900         31,627,900         31,627,900         94,883,700

1. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย  จ านวน 3 กิจกรรม                -           31,627,900         31,627,900         31,627,900         94,883,700

กจิกรรมที ่1.1 สร้างความตระหนักใส่ใจสุขภาพใหแ้กป่ระชาชน 1 2 สนง.สาธารณสุขจังหวัดอดุรธานี                -             4,000,000           4,000,000           4,000,000         12,000,000

กจิกรรมที ่1.2 การเพิ่มพื้นทีท่ ากจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 1 2 วิทยาลัยสารพัดช่าง                -                700,000              700,000              700,000           2,100,000

กจิกรรมที ่1.3 การส่งเสริมการออกก าลังกายและการกฬีา 1 2 ส านักงานการทอ่งเทีย่วและกฬีา
จังหวัดอดุรธานี /สนจ.อด

               -           26,927,900         26,927,900         26,927,900         80,783,700

แผนงานที ่10. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานี
ทกุกลุ่มวัย

        30,579,450         30,579,450         30,579,450         91,738,350

1. โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0 จ านวน 4 กิจกรรม                -           30,579,450         30,579,450         30,579,450         91,738,350

กจิกรรมที ่1.1 การยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 2 ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิน่จังหวัดอดุรธานี

               -             5,000,000           5,000,000           5,000,000         15,000,000

กจิกรรมที ่1.2 การเสริมสร้างทกัษะทีพ่ึงประสงค์ใหแ้กเ่ยาวชนในวัยเรียน 
(UD New Gen :ทกัษะภาษา/ทกัษะการวางแผนการประกอบอาชีพ/ทกัษะ
ชีวิต)

1 2 ส านักงานจัดหางานจังหวัด
อดุรธานี

               -           20,776,200         20,776,200         20,776,200         62,328,600

กจิกรรมที ่1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน 1 2 ส านักงานจัดหางานจังหวัด
อดุรธานี

               -             2,520,000           2,520,000           2,520,000           7,560,000

กจิกรรมที ่1.4 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 1 2 ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิน่จังหวัดอดุรธานี

               -             2,283,250           2,283,250           2,283,250           6,849,750

แผนงานที ่11. ลดความเลื่อมล้ าดา้นสังคมคนอุดรธานีดว้ยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

        37,848,600         37,848,600         37,848,600        113,545,800

1. โครงการพัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ า 
จ านวน 4 กิจกรรม

               -           37,848,600         37,848,600         37,848,600        113,545,800

กจิกรรมที ่1.1 การส่งเสริมการด ารงชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา 1 2 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด                -             7,118,300           7,118,300           7,118,300         21,354,900

กจิกรรมที ่1.2 การพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน 1 2 วิทยาลัยสารพัดช่าง                -           24,730,300         24,730,300         24,730,300         74,190,900

กจิกรรมที ่1.3 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนต าบล 1 2 สนง.พมจ.อดุรธานี (สภาองค์กร
ชุมชน)

               -             4,000,000           4,000,000           4,000,000         12,000,000

กจิกรรมที ่1.4 การส่งเสริมหลักประกนัสังคม 1 2 สนง.ประกนัสังคมจังหวัดอดุรธานี                -             2,000,000           2,000,000           2,000,000           6,000,000

แผนงานที ่12. พัฒนาระบบบริหารจดัการดา้นสังคมคุณภาพชีวิต           5,010,000           5,010,000           5,010,000         15,030,000

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการดา้นสังคมคุณภาพชีวิต 
จ านวน 2 กิจกรรม

               -             5,010,000           5,010,000           5,010,000         15,030,000

กจิกรรมที ่1.1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสังคมคุณภาพชีวิต 1 2 สนง.พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์อดุรธานี

               -   4,000,000          4,000,000          4,000,000                  12,000,000

กจิกรรมที ่1.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกทางด้านสังคม 1 2 สนง.ยุติธรรมจังหวัด                -   1,010,000 1,010,000 1,010,000           3,030,000

การจดัท าแผนพัฒนาจงัหวัดอุดรธานี  พ.ศ.2561 - 2564  ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เปา้หมายการพัฒนาจังหวดั  : เมอืงน่าอยู ่ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนอนุภมูภิาคลุ่มน้ าโขง

จังหวดัอุดรธานี

บญัชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12)

ประเดน็การพัฒนา/แผนงาน /โครงการ
(7)

แหล่ง งปม.
(8)

ผลผลิต
(9)

หน่วยด าเนินงาน
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2561-2564
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ล้าดับที่ 4: การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพ ด้านที่ตั้งเพื่อ
สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (GMS MICE & Tourism City) 

 1) วัตถุประสงค์:  เพ่ือเพ่ิมปริมาณและมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์บนพ้ืนฐาน                                 
                      ของการบริหารจัดการอย่างเป็นเลิศร่วมกัน 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด : 
2.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ 
2.2 จ านวนคลัสเตอร์ธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวที่ได้รับ  

         การรับรองมาตรฐาน 
2.3 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว 
2.4 ร้อยละของความพึงพอใจของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก และสถานที่จัดงาน 

3) แนวทางการพัฒนา : 
3.1 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ 
3.2 สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า และบริการ 
3.3 พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ 

     สะดวกด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว 
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงาน 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 2561-
2564 

(2) (3) (4) (5)       (6) 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :    
การยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไมซ์และการ
ท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์
และศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือ
สร้างความเป็นเมือง
ศูนย์กลางไมซ์ของ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS 
MICE & Tourism City) 

1.ส่งเสรมิการตลาด
และการประชาสัมพันธ์
จุดขายโดยเน้น
ศักยภาพที่มีเอกลักษณ ์

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
มูลค่าการท่องเที่ยว และ
นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ ์

 - 6 7 8 21 

2.สนับสนุนการ
สร้างคลัสเตอร์
เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิต
สินค้า และบริการ 

2. จ านวนคลัสเตอร์ธุรกจิ 
ผู้ผลิตสินค้าและบริการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ไมซ์ การท่องเที่ยวท่ีได้รับ
การรับรองมาตรฐาน 
 

 - 1 1 1 3 

3.พัฒนาบุคลากรดา้น
อุตสาหกรรมไมซ์และ
การท่องเที่ยว 

3. จ านวนบุคลากรทีผ่่าน
การอบรมความรูด้้าน
อุตสาหกรรมไมซ์และการ
ท่องเที่ยว 

 - 500 600 700 1,800 

4.พัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้าน
อุตสาหกรรมไมซ์และ
การท่องเที่ยว 

4. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว/ที่พัก และสถานท่ี
จัดงาน 

 - 80 80 80 80 
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ประเดน็การพัฒนาที ่4 : การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการ
ทอ่งเทีย่ว โดยใช้อัตลักษณแ์ละศักยภาพดา้นทีต่ัง้เพ่ือสร้างความเปน็เมือง
ศูนยก์ลางไมซ์ของอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS MICE & Tourism City) 
จ านวน 4 โครงการ 
25 กิจกรรม

       569,767,040        569,767,040        569,767,040     1,709,301,120

แผนงานที ่13. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธจ์ดุขายโดยเน้น
ศักยภาพทีม่ีเอกลักษณ์

               -          242,146,500        242,146,500        242,146,500        726,439,500

1. โครงการยกระดบัการบริหารการจดัการ การประชาสัมพันธ ์
การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดไมซ์และการทอ่งเทีย่ว
จ านวน 3 กิจกรรม

-             11,692,500        11,692,500        11,692,500        35,077,500        

กจิกรรมที ่1.1 การจัดท าส่ือเพื่อสร้างจุดขาย 1 1 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

               -   1,200,000 1,200,000 1,200,000 3,600,000          

กจิกรรมที ่1.2 การประชาสัมพันธ์ตามปฏทินิไมซ์และการทอ่งเทีย่ว 1 1 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอดุรธานี                -   5,492,500 5,492,500 5,492,500 16,477,500        

กจิกรรมที ่1.3 การจัดงานส่งเสริมดารตล่ดไมซ์และการทอ่งเทีย่ว 1 1 ทีว่่าการอ าเภอพิบลูย์รักษ์                -   5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000        

แผนงานที ่14. สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชือ่มโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า
 และบริการ

               -           54,546,820         54,546,820         54,546,820        163,640,460

1. โครงการยกระดบักลุ่มธรุกิจ  สินค้า  และบริการทีเ่ชือ่มโยงกับ
อุตสาหกรรมไมซ์และการทอ่งเทีย่ว  จ านวน 4 กิจกรรม

               -             3,300,000           3,300,000           3,300,000           9,900,000

กจิกรรมที ่1.1 ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมือง 1 1 คณะวิทยาการจัดการ
 มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

               -                900,000              900,000              900,000           2,700,000

กจิกรรมที ่1.2 ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร์โรงแรม/ร้านอาหาร 1 1 คณะวิทยาการจัดการ
 มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

               -                800,000              800,000              800,000           2,400,000

กจิกรรมที ่1.3 ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานคลัสเตอร์การทอ่งเทีย่ว ไมซ์ 
และผู้ประกอบการรับจัดงาน

1 1 คณะวิทยาการจัดการ
 มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

               -                800,000              800,000              800,000           2,400,000

กจิกรรมที ่1.4 ส่งเสริมและยกระดับคลัสเตอร์ธุรกจิ และผู้ประกอบการ
เปา้หมาย

1 1 คณะวิทยาการจัดการ
 มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

               -                800,000              800,000              800,000           2,400,000

แผนงานที ่15. พัฒนาบคุลากรดา้นอุตสาหกรรมไมซ์และการทอ่งเทีย่ว                -           12,827,100         12,827,100         12,827,100         38,481,300

1. โครงการพัฒนาบคุลากรทีเ่ชือ่มโยงกับอุตสาหกรรมไมซ์และการทอ่งเทีย่ว 
จ านวน 1 กิจกรรม

               -             3,827,100           3,827,100           3,827,100         11,481,300

กจิกรรมที ่1.1. การพัฒนาบคุลากรทีเ่ชือ่มโยงกบัอตุสาหกรรมไมซ์และการ
ทอ่งเทีย่ว

สถานีต ารวจทอ่งเทีย่ว 5 กอง
ก ากบัการ 3 กองบงัคับการ
ต ารวจทอ่งเทีย่ว/ส านักงานการ
ทอ่งเทีย่วและกฬีาจังหวัด
อดุรธาน/ีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธาน/ี
วิทยาลัยบริหารธุรกจิและการ
ทอ่งเทีย่วอดุรธานี

-             3,827,100          3,827,100          3,827,100          11,481,300        

แผนงานที ่16. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้น
อุตสาหกรรมไมซ์และการทอ่งเทีย่ว

               -          260,246,620        260,246,620        260,246,620        780,739,860

1.  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้น
อุตสาหกรรมไมซ์ และการทอ่งเทีย่ว  จ านวน 4 กิจกรรม

               -          223,326,900        223,326,900        223,326,900        669,980,700

กจิกรรมที ่1.1.  การบริหารจัดการไมซ์และการทอ่งเทีย่ว 1 1 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

          3,000,000           3,000,000           3,000,000           9,000,000

กจิกรรมที ่1.2.  การพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว 1 1 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
อดุรธานี

       217,326,900        217,326,900        217,326,900        651,980,700

กจิกรรมที ่1.3.  การพัฒนาเส้นทางและปา้ยบอกทางเข้าแหล่งทอ่งเทีย่ว 1 1 ทีท่ าการปกครองอ าเภอบา้นดุง 1,000,000          1,000,000          1,000,000                    3,000,000

กจิกรรมที ่1.4.  การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงแหล่งทอ่งเทีย่ว 1 1 สนง.ขนส่งจังหวัดอดุรธานี 2,000,000          2,000,000          2,000,000                    6,000,000

การจดัท าแผนพัฒนาจงัหวัดอุดรธานี  พ.ศ.2561 - 2564  ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เปา้หมายการพัฒนาจังหวัด  : เมอืงน่าอยู ่ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนอนุภมูภิาคลุ่มน้ าโขง

จังหวัดอุดรธานี

บญัชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12)

ประเดน็การพัฒนา/แผนงาน /โครงการ
(7)

แหล่ง งปม.
(8)

ผลผลิต
(9)

หน่วยด าเนินงาน
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2561-2564
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ล้าดับที่ 5  : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยังยืน 
1) วัตถุประสงค์:  เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ ดีให้กับประชาชน                  
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด : 

2.1 จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ยังคงสภาพเดิมไม่น้อยกว่า 719,357 ไร่ 
2.2 จ านวนของแหล่งน้ าที่ได้รับการฟ้ืนฟู                            
2.3 ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของขยะที่ถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์ 
2.4 ปริมาณขยะ/น้ าเสียที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมขึ้นจ านวนที่เพ่ิมขึ้นของเครือข่ายที่ได้รับการ

ขึ้นทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
3) แนวทางการพัฒนา : 

3.1 ปกปูอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปุา) 
3.2 พัฒนาแหล่งน้ าและน าไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 
3.3 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
3.4 พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงาน 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561-
2564 

(2) (3) (4) (5)       (6) 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
:  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ใช้ประโยชน์อย่างยังยืน 

๑. ปกปูอง อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนพ้ืนท่ีปุาไม้ที่
ยังคงสภาพเดมิไม่น้อย
กว่า ( ๗๑๙,๓๕๗ ไร่) - 

719,357 
ไร ่

719,357 
ไร ่

719,357 
ไร ่

719,357 
ไร ่

๒. พัฒนาแหล่งน้ า
และน าไปใช้ประโยชน์
อย่างสูงสุด 

2. จ านวนของแหล่งน้ าท่ี
ได้รับการฟื้นฟู    - 1 แหล่ง 1 แหล่ง 1 แหล่ง 1 แหล่ง 

๓. ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการน า
กลับมาใช้ประโยชน ์

4. ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของ
ขยะที่ถูกน ากลับไปใช้
ประโยชน ์

- 500 คน 500 คน 500 คน 500 คน 

5. ปริมาณขยะ/น้ าเสียที่
ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องเพิ่มขึ้น 

- 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

๔. พัฒนาระบบ
เครือข่ายดา้นการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6. จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของ
เครือข่ายที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและมีการ
ด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 
 

- 
1 

เครือข่าย 
1 

เครือข่าย 
1 

เครือข่าย 
1 

เครือข่าย 
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ประเดน็การพัฒนาที ่5 : การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การใช้ประโยชน์อยา่งยงัยนื จ านวน 4 โครงการ 16 กิจกรรม         75,982,920         75,982,920         75,982,920        227,948,760

แผนงานที ่17. ปกปอ้ง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม                -           46,419,720         46,419,720         46,419,720        139,259,160

1. โครงการปกปอ้ง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจงัหวัด
อุดรธานี จ านวน 3 กิจกรรม

        36,199,720         36,199,720         36,199,720        108,599,160

กจิกรรมที ่1.1 : การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

1 3 ส านักงานจังหวัดฯ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์)                -   

        27,199,720         27,199,720         27,199,720         81,599,160

กจิกรรมที ่1.2 : พัฒนาศักยภาพและคุ้มครองปา่แบบบรูณาการและมีส่วนร่วม
1 3

ส านักงานจัดการทรัพยากรปา่ไม้
ที ่6 (อดุรธานี)                -   

          4,000,000           4,000,000           4,000,000
        12,000,000

กจิกรรมที ่1.3 การปลูกปา่เสริมระบบนิเวศ
1 3

ส านักงานจัดการทรัพยากรปา่ไม้
ที ่6 (อดุรธานี)                -             5,000,000           5,000,000           5,000,000         15,000,000

แผนงานที ่18. พัฒนาแหล่งน้ าและน าไปใช้ประโยชน์อยา่งสูงสุด                -           11,421,600         11,421,600         11,421,600         34,264,800

1. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบบรูณาการ  จ านวน 1 กิจกรรม

               -             2,000,000           2,000,000           2,000,000           6,000,000

กจิกรรมที ่2.1 การเสริมสร้างความชุม่ชืน้ใหแ้กป่า่ต้นน้ า 
(การท าฝายปา่ต้นน้ า)

1 1 ส านักงานจัดการทรัพยากรปา่ไม้
ที ่6 (อดุรธานี)

               -             2,000,000           2,000,000           2,000,000           6,000,000

แผนงานที ่19. ส่งเสริมการจดัการสิ่งแวดล้อมและการน ากลับมาใช้ประโยชน์                -           17,641,600         17,641,600         17,641,600         52,924,800

1. โครงการเสริมสร้างการบริหารจดัการขยะ/น้ าเสียแบบครบวงจร  
จ านวน 2 กิจกรรม

               -             7,720,000           7,720,000           7,720,000         23,160,000

กจิกรรมที ่1.1 การบริหารจัดการน้ าเสียแบบครบวงจร ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่9 
อดุรธานี

               -             5,720,000           5,720,000           5,720,000         17,160,000

กจิกรรมที ่1.2  การบริหารจัดการขยะและการส่งเสริมการลดปริมาณและ
ประโยชน์จากขยะในครัวเรือน/สถานประกอบการ

1 3 สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถิน่จังหวัดอดุรธานี

               -             2,000,000           2,000,000           2,000,000           6,000,000

แผนงานที ่20. พัฒนาระบบเครือข่ายดา้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

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

1. โครงการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าและปรับปรุงคุณภาพน้ าแบบครบ
วงจร จ านวน 1 กิจกรรม

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

กจิกรรมที ่1.1 จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ าล า
น้ าหว้ยหลวงและล าน้ าสาขา

1 3 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่9 
อดุรธานี

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

การจดัท าแผนพัฒนาจงัหวัดอุดรธานี  พ.ศ.2561 - 2564  ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เปา้หมายการพัฒนาจังหวดั  : เมอืงน่าอยู ่ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนอนุภมูภิาคลุ่มน้ าโขง

จังหวดัอุดรธานี

บญัชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12)

ประเดน็การพัฒนา/แผนงาน /โครงการ
(7)

แหล่ง งปม.
(8)

ผลผลิต
(9)

หน่วยด าเนินงาน
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2561-2564
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ล้าดับที่ 6:  การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
1) วัตถุประสงค์:  เพ่ือให้มีความสงบเรียบร้อย และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด : 

2.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของแกนน าการเสริมสร้างการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี   
     พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

2.2 จ านวนผู้ค้าท่ีถูกจับกุมด าเนินคดี 
2.3 จ านวนที่ลดลงของผู้เสพ/ผู้ติด 
2.4 จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของสถานบันเทิง/หอพัก/สถานที่บริการที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
2.5 ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาญา ๔ กลุ่ม 
2.6 ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนครั้งของสาธารณภัยและจ านวนผู้เสียชีวิตจากสาธารณภยัและอุบัติเหตุ 

3) แนวทางการพัฒนา : 
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
3.2 ปูองกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3.3 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการ  

     ปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงาน 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561-
2564 

(2) (3) (4) (5)       (6) 
ประเด็นการพัฒนาที่ 6  
การเสริมสร้างความ
มั่นคง ความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1.ส่งเสรมิการเรียนรู้วิถีการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
พระประมุข 

1.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของแกนน า
การเสริมสร้างการเรียนรู้การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข 

- 5 5 5 5 

2.ปูองกันปัญหาและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิและจัด
ระเบียบสังคม 

2. จ านวนผู้ค้าที่ถูกจับกุม
ด าเนินคด ี

- 50 50 50 50 

๓. จ านวนที่ลดลงของผู้เสพ/                  
ผู้ติด  

- 50 50 50 50 

๔. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของสถาน
บันเทิง/หอพัก/สถานบริการที่
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 

- 5 5 5 5 

3. รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

๕. ร้อยละที่ลดลงของคดีอาญา 
๔ กลุ่ม 
 

5 5 5 5 5 

4. ยกระดับมาตรฐานการ
บริหารจดัการด้านการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

๖. ร้อยละที่ลดลงของจ านวน
ครั้งของสาธารณภัยและ
จ านวนผู้เสียชีวิตจากสาธารณ
ภัยและอุบัติเหต ุ

- 5 5 5 5 
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ประเดน็การพัฒนาที ่6 :  การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวิต
ทรัพยส์ินของประชาชน จ านวน 4 โครงการ 11 กิจกรรม         64,476,800         64,476,800         64,476,800        193,430,400

แผนงานที ่21. ส่งเสริมการเรียนรูว้ิถีการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์รงเปน็พระประมุข

               -             5,920,800           5,920,800           5,920,800         17,762,400

1. โครงการส่งเสริมการเรียนรูว้ิถีการปกครองประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเปน็พระประมุข จ านวน 2 กิจกรรม

               -             5,920,800           5,920,800           5,920,800         17,762,400

กจิกรรมที ่1.1 การพัฒนาผู้น าทอ้งที/่ทอ้งถิน่และเยาวชนเพื่อเปน็กลไกในการ
ปกปอ้งเทดิทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์

1 4 กอ.รมน.จว.อด.                -             2,920,000           2,920,000           2,920,000           8,760,000

กจิกรรมที ่1.2 เพิ่มประสิทธิภาพคณะท างานศูนย์ด ารงธรรมหมู่บา้นและ
คณะกรรมการหมู่บา้น ในการสร้างเครือข่ายความรู้ ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงการสร้างความปรองดอง ตามแนวทางประชารัฐต่อความมั่นคงของ
ประเทศชาติ

1 4 ทีท่ าการปกครองจังหวัดอดุรธานี
 (กลุ่มงานปกครอง)

               -             3,000,800           3,000,800           3,000,800           9,002,400

แผนงานที ่22.ปอ้งกันปญัหาและแก้ไขปญัหายาเสพตดิและจดัระเบยีบสังคม                -           12,320,000         12,320,000         12,320,000         36,960,000

1. โครงการปอ้งกันปญัหายาเสพตดิและจดัระเบยีบสังคมแบบบรูณาการ  
จ านวน 3 กิจกรรม

               -           12,320,000         12,320,000         12,320,000         36,960,000

กจิกรรมที ่1.1 สร้างความเข้มแข็งใหก้บับคุคลครอบครัวและชุมชน 1 4 ทีท่ าการปกครองจังหวัดอดุรธานี 
(กลุ่มงานความมั่นคง)/ส านักงาน
คุมประพฤติจังหวัดอดุรธาน/ีศูนย์
อ านวยการปอ้งกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด

               -             9,820,000           9,820,000           9,820,000         29,460,000

กจิกรรมที ่1.2 สร้างความเข้มแข็งใหก้บับคุคลครอบครัวและชุมชน 1 4 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอดุรธานี                -             1,000,000           1,000,000           1,000,000           3,000,000

กจิกรรมที ่1..3 การรณรงค์ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE

1 4 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อดุรธานี

               -             1,500,000           1,500,000           1,500,000           4,500,000

แผนงานที ่23.ปอ้งกันปญัหาและแก้ไขปญัหายาเสพตดิและจดัระเบยีบสังคม                -           15,036,000         15,036,000         15,036,000         45,108,000

1. โครงการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
จ านวน 3 กิจกรรม

               -           15,036,000         15,036,000         15,036,000         45,108,000

กจิกรรมที ่1.1 การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีข่องรัฐและผู้มีส่วนเกีย่วข้องในการรักษา
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1 4 ทีท่ าการปกครองจังหวัดอดุรธานี 
(กลุ่มงานความมั่นคง)

               -   2,000,000 2,000,000 2,000,000           6,000,000

กจิกรรมที ่1.2 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังดูแลแกไ้ขผู้กระท าความผิดในชุมชน
และอบรมอาสาสมัครต ารวจบา้น

1 4 ต ารวจภธูรจังหวัดอดุรธาน/ี
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัด
อดุรธานี

               -   3,036,000 3,036,000 3,036,000           9,108,000

กจิกรรมที ่1.3 ติดต้ังกล้อง CCTV เพื่อควบคุมอาชญากรรมและวินัยจราจรใน
จุดเส่ียงทกุสถานี

1 4 ต ารวจภธูรจังหวัดอดุรธานี                -   10,000,000 10,000,000 10,000,000         30,000,000

แผนงานที ่24.ยกระดบัมาตรฐานการบริหารจดัการดา้นการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณะภยั

               -           31,200,000         31,200,000         31,200,000         93,600,000

1. โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจดัการเพ่ือการปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยัระดบัจงัหวัด  จ านวน 1 กิจกรรม

               -           31,200,000         31,200,000         31,200,000         93,600,000

กจิกรรมที ่1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัระดับจังหวัด

1 4 ส านักงานปอ้งกนั และบรรเทาสา
ธารณภยัจังหวัดอดุรธานี

               -           31,200,000         31,200,000         31,200,000         93,600,000

การจดัท าแผนพัฒนาจงัหวัดอุดรธานี  พ.ศ.2561 - 2564  ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เปา้หมายการพัฒนาจังหวดั  : เมอืงน่าอยู ่ศูนยก์ลางการค้าการลงทุนอนุภมูภิาคลุ่มน้ าโขง

จังหวดัอุดรธานี

บญัชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12)

ประเดน็การพัฒนา/แผนงาน /โครงการ
(7)

แหล่ง งปม.
(8)

ผลผลิต
(9)

หน่วยด าเนินงาน
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2561-2564
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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 
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ภาคผนวก ข 
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561-2564  

ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

เปรียบเทียบแผนการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ประเด็น พ.ศ. 2561 – 2564 
พ.ศ. 2561 – 2564 
ฉบับทบทวน 2562 

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

เป้าหมายการ
พัฒนา 

“เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของ
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงภายในปี 
๒๕๘๐” 

1. “เมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางการค้าการ
ลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

ปรับเปลีย่น 
เนื่องจากวิสัยทัศน์เดิมทีมบรูณาการ
กลางมีข้อสังเกตุว่าวสิัยทัศน์ ก้าหนด
ระยะเวลายาวนานเกินไป ควร
ก้าหนดให้สอดคล้องกับระยะเวลา
ของแผน 4 ปี ประกอบกับท่ีประชุม
รับฟังความคิดเห็น ตาม ม. 19 เมือ่
วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัล พลาซ่า เสนอให้
คณะอนุกรรมการ ฯ ก้าหนด 
วิสัยทัศน์ให้ครอบคลุมมติิเมืองน่าอยู่ 
ด้านสังคม ดา้นสิ่งแวดล้อม และ
ความมั่นคง รวมทั้งควรก้าหนด
วิสัยทัศน์ให้มีความท้าทายเพิ่มขึ้น
ด้วย 

พันธกิจ 1. พัฒนาและส่งเสรมิการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยั  

2. ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมสู่เมือง
แห่งความสะอาด 

3. พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 

1. พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวก
ปัจจัยพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และ
การยกระดับมาตรฐานสถาน 
ประกอบการและแรงงานเพื่อเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันการคา้   
การลงทุน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
2. พัฒนาการผลติสินค้าเกษตรทีส่า้คัญ
และยกระดับมาตรฐานการท้า
การเกษตรปลอดภัย และเกษตรอนิทรีย ์
3. ยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
เสรมิสร้างขีดความสามารถในการ 
พัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเลื่อม
ล้้าโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการ
ท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพ
ด้านที่ตั้งเพ่ือสรา้งความเป็นเมือง
ศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวของอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้้าโขง     
6. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้้า 

ปรับเปลีย่น 
เพื่อให้ครอบคลุมแนวทางการพัฒนา 
ตามผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายใน 
และภายนอก (swot) และการ
ก้าหนดแนวทางการพัฒนา (Tows 
Matrix) 



เปรียบเทียบแผนการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ประเด็น พ.ศ. 2561 – 2564 
พ.ศ. 2561 – 2564 
ฉบับทบทวน 2562 

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

การจัดการขยะ/น้้าเสียเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
7. เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง ความ
ปลอดภัย ในชีวิตทรัพยส์ินของ
ประชาชน 
8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
จังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบรูณาการ
การท้างานกันทุกภาคส่วน ตามค่านิยม 
UDON TEAM 

ค่านิยม UDON TEAM  : 
  U : Unity : มีเอกภาพ 
  D : Development : พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
  O :Openmind : เปิดใจให้บริการ 
  N : Network : สานเครือข่ายการ
มีส่วนรวมของประชาชน 
  T :Tranparency : มีความโปร่งใส 
  E : Excellence : เน้นผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
  A : Accountability : มีความ
รับผิดชอบ 
  M : Morality : มีศีลธรรม 

UDON TEAM  : 
  U : Unity : มีเอกภาพ 
  D : Development : พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
  O :Openmind : เปิดใจให้บริการ 
  N : Network : สานเครือข่ายการมี
ส่วนรวมของประชาชน 
  T :Tranparency : มีความโปร่งใส 
  E : Excellence : เน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งาน 
  A : Accountability : มีความ
รับผิดชอบ 
  M : Morality : มีศีลธรรม 

คงเดิม 

เป้าหมายรวม เพื่อสร้างการเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืน
ทางด้านเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม ความ
มั่นคงปลอดภยั และการบ้ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมใหน้่าอยู่ 

ปรับเปลีย่น/ 
เพื่อให้ครอบคลุมความคาดหวังใน
ทุกมิติการพัฒนา 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 1 

1) การพัฒนาศักยภาพการค้าการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยั
และเป็นสากล 

การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

ปรับเปลีย่น/ 
เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
จุดแข็งด้านที่ตั้งและโอกาสในการ
เข้าถึงตลาดในอนุภมูิภาคลุ่มน้้าโขง 

วัตถุประสงค์ เพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุน เพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุน คงเดิม 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

1. ส่งเสรมิอุตสาหกรรมและก้าลัง
แรงงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2. พัฒนาแผนการตลาดดา้นการ
ลงทุนเพื่อให้แข่งขันได้ 
3. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง
อ้านวยความสะดวกและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี เพื่อรองรับการค้า การ
ลงทุน และการบริการ  
4. สร้างมูลคา่เพิ่มผลติภณัฑ์และ

1. ส่งเสรมิอุตสาหกรรมและพัฒนา
แรงงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2. ส่งเสรมิการตลาดและแผนธุรกจิให้แก่
กลุ่มธุรกิจเป้าหมายอุดรธานี ๔.๐ 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ้านวย
ความสะดวก เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า 
การลงทุน และการบริการ 
4.สร้างมลูค่าเพิ่มผลติภณัฑ์และบริการ
เพื่อให้แข่งขันได้ 

ปรับเปลีย่น/ 
ปรับแก้ไขเฉพาะกลยุทธ์ จาก
แผนการตลาดเป็นแผนธรุกิจเพื่อให้
ครอบคลมุ เพื่อสร้างความเข็มแข็ง
ให้แก่ธุรกิจเป้าหมาย ตั้งแต่ ระดับ
กระบวนการการสร้างความพร้อม
ภายใน 



เปรียบเทียบแผนการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ประเด็น พ.ศ. 2561 – 2564 
พ.ศ. 2561 – 2564 
ฉบับทบทวน 2562 

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

บริการเพื่อให้แข่งขันได ้
 

เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ GPP จังหวัด 
เฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลังต่อป ี

1.จ้านวนท่ีเพิ่มขึ้นสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP 
2.จ้านวนธุรกิจที่ไดร้ับการยกระดบัตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 
3.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวล
รวมด้านค้าปลีกค้าส่งและการลงทุนใน
พื้นที ่
4.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการจ้าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ สินค้าและบริการ 

ปรับเปลีย่น/ 
เพื่อให้ตัวช้ีวัดสามารถสะท้อนและ
ครอบคลมุตามแนวทางเชิงกลยุทธ์ 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 2 

การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย ์

การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร
อุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ 

คงเดิม 

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ให้พ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน 

เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อยา่งเข็ม
แข็งและยั่งยืน 

ปรับเปลีย่น/ 
ปรับเปลีย่นเฉพาะข้อความเพื่อให้
เป็นไปตามหลักการก้าหนด
เป้าประสงค ์

แนวทางการ
พัฒนา 

1. ขยายผลการท้าการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การเกษตร 

3. พัฒนาการผลิต การแปรรูป และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและ   
ภาคอุตสาหกรรม 

4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรสู่
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

5. ๕. เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า
เกษตรให้กับภาค เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมการเกษตร 

1.ขยายผลองค์ความรู้การท้าเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานการเกษตร 
3.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป
สนิค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรี
4.ส่งเสรมิการตลาดสินคา้เกษตร 

ปรับเปลีย่น/ 
 - โดยปรับลดกลยุทธ์ที่ 4 เดิม เรือ่ง
การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตร
เนื่องจากการสร้างความพร้อมให้แก่
กลุ่มเกษตรกร เนื่องจากเป็น
เป้าหมายในการด้าเนินงาน ของทุก
กลยุทธ์อยู่แล้ว 
 - ปรับแก้ไขข้อความกลยุทธ์ที่ 1 กล
ยุทธ์ที่ 2 และกลยุทธ์สดุท้ายเพื่อให้
ง่ายต่อความเข้าใจ 
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เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของผลติภณัฑ์มวล
รวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตร รอ้ย
ละ 3  ต่อค่าเฉลีย่ผลิตภัณฑม์วลรวม
จังหวัด (GPP) สาขาเกษตรย้อนหลัง  
5 ปี 

1.ร้อยละของจ้านวนเป้าหมายที่เขา้ร่วม
โครงการได้มีการน้อมน้าเอาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการวาง
แผนการผลติและการพัฒนาภาคเกษตร
(ร้อยละ 80) 
2.จ้านวนพ้ืนท่ีที่ได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดินและน้า้ 
(15,750 ไร่) 
3. จ้านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการรบัรอง
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์ (ร้อยละ 10) 
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการ
ผลิตเกษตรอตุสาหกรรมเพิ่มขึ้น               
(ร้อยละ 5) 
5.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าและรายได้
ของเกษตรกร 
(1) มูลค่าเกษตรเพิ่มขึ้น 5 %   
(2)รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น  10 % 

ปรับเปลีย่น/ 
 เพื่อให้ตัวช้ีวัดสามารถสะท้อนและ
ครอบคลมุตามแนวทางกลยุทธ์ 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 3 

การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้สังคม มคีวามพรอ้ม
รับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้สังคม                             
มีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

คงเดิม 

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่
ประชาชนให้มีความเขม้แข็ง มี
ความรู้ มีการศึกษามสีุขภาพท่ีดี ทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เพื่อให้ประชาชนมีความเขม้แข็งดา้น
ร่างกายและจิตใจ มีขีดความสามรถด้าน
การแข่งขันและมีคณุภาพชีวิตที่ดี ทันต่อ
การเปลีย่นแปลงของสังคม 

ปรับเปลีย่น/ 
ปรับเปลีย่นเพื่อให้สอดคล้องเป็นไป
ตามหลักการก้าหนดเป้าประสงค์
และสะท้อนแนวทางของกลยุทธ์ 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

๑  .ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่
สังคมผูสู้งอายุคณุภาพด ี
๒  .พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตคนอดุรธานี ทุกกลุ่มวยั 
๓ .พัฒนากลไกการด้าเนินงานลด
ความเหลื่อมล้้าด้านสังคมคน
อุดรธาน ี
๔  .พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
สังคมคณุภาพชีวิต 

๑ .ส่งเสรมิการเตรียมความพร้อมสงัคม
ผู้สูงอายสุุขภาพด ี
๒ .พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณุภาพ
ชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวยั 
๓ .ลดความเลื่อมล้้าด้านสังคมคน
อุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔ .พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคม
คุณภาพชีวิต 

ปรับเปลีย่น/ 
 ปรับเพิ่มเติมกลยุทธ์ที่ 3 เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

12 และแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมุ่งเน้นการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัด 

1.  .อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด             
(ไม่น้อยกว่า ๘๐ ปี( 

2  .อายุคาดเฉลี่ยของการมสีุขภาพดี 
(ไม่น้อยกว่า ๗๒ ปี( 

 .ร้อยละของผูเ้รียนที่จบการศึกษา3 
 ภาคบังคับ ไดร้ับการศึกษาต่อ ใน
ระดับทีสู่งขึ้น )จบการศึกษาภาค 

บังคับ :จบ ม.๓ เรียนต่อในระดับ
ที่สูงข้ึน : สายสามัญ  )ม.๔   (และ

สายอาชีพ )ปวช(  
4  .จ้านวนผู้ผ่านการอบรมเครือข่าย 

   การแนะแนวอาชีพสามารถน้า
ความรู้ไปถ่ายทอดได้ไม่ต่้ากว่า

ร้อยละ ๘๐  

1  ร้อยละที่ลดลงของจ้า นวนผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 
2  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีมวลกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
3  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพัฒนาการสมวัย
ของเด็กปฐมวัย 
4  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ นร.ที่ได้รับการ
แนะแนวอาชีพ 
5  ร้อยละของจ้านวนแรงงานท่ีไดร้บัการ
รับรองมาตรฐานแรงงาน 
6  ร้อยละของจ้านวนผูสู้งอาย  ุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ที่ได้รับการยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
7  ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจน  
8 ค่า Gini Index ลดลง 
9  จ้านวนที่เพ่ิมขึ้นของผู้ที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม 
10  ค่าคะแนนท่ีเพิ่มขึ้นด้านคณุภาพการ
บริหารจดัการด้านสังคมคุณภาพชีวิต
ของจังหวัด 

ปรับเปลีย่น/ 
 เพือ่ให้ตัวช้ีวัดสามารถสะท้อนและ
ครอบคลมุตามแนวทางกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 และแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 4 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
การบริการ และการส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์
และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และ
ศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือสร้างความเป็น
เมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้้า
โขง (GMS MICE & Tourism City) 

ปรับเปลีย่น/ 
 เพื่อให้ครอบคลุมโอกาสและความ
พร้อมของจังหวัดในการยกระดับ
มาตรฐานสู่เมืองอุตสาหกรรมไมซ ์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพ และเติบโต
อย่าง มีดุลยภาพตอบสนองการ
ท่องเที่ยวทุกรูปแบบอย่างคุ้มค่าและ
ยั่งยืน 

เพื่อเพ่ิมปริมาณและมลูค่าด้านการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์บน
พื้นฐานของการบริหารจดัการอย่างเป็น
เลิศร่วมกัน 

ปรับเปลีย่น/ 
เพื่อให้สะท้อนและครอบคลุมตาม
แนวทางกลยุทธ์ 

แนวทางการ
พัฒนา 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ้านวยความสะดวกเพื่อ 
การท่องเที่ยวโดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลติภณัฑ์  และ
บริการดา้นการท่องเที่ยวมุ่งสู่                   
MICE City 
3. พัฒนาคุณภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว  สินค้า  และบริการโดย
คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วิถีไทย 
4. ส่งเสรมิการตลาดการท่องเที่ยว

1.ส่งเสรมิการประชาสมัพันธ์จุดขายโดย
เน้นศักยภาพท่ีมเีอกลักษณ ์
2.สนับสนุนการสร้างคลสัเตอร์เช่ือมโยง
กลุ่มผูผ้ลติสินค้า และบริการ 
3.พัฒนาบุคลากรดา้นอุตสาหกรรมไมซ์
และการท่องเที่ยว 
4.พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอ้านวย
ความสะดวกด้านการบริหารจดัการ
อุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว 

ปรับเปลีย่น/ 
 เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยภายใน
และสภาวะแวดล้อมท่ีเพิม่ขึ้น ใน
ประเด็นโอกาสและความพร้อมใน
การพัฒนาสู่จดุแข็งการเป็นเมืองไมซ์ 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไมซซ์ิตี้
จังหวัดอุดรธานีท่ีได้ร่วมจัดท้าขึ้นกับ
ส้านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
แสดงนิทรรศการ(สสปน.) 



เปรียบเทียบแผนการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ประเด็น พ.ศ. 2561 – 2564 
พ.ศ. 2561 – 2564 
ฉบับทบทวน 2562 

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

และสร้างโอกาสจากการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมที่
หลากหลาย 

เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นจากรายได้การ
ท่องเที่ยวต่อป ี

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมลูค่าการ
ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ ์
2. จ้านวนคลัสเตอร์ธุรกจิ ผู้ผลิตสนิค้า
และบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ไมซ์ การท่องเที่ยวท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 
3. จ้านวนบุคลากรทีผ่่านการอบรม
ความรู้ด้านอตุสาหกรรมไมซ์และการ
ท่องเที่ยว 
4. ร้อยละของความพึงพอใจของการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก และสถานท่ี
จัดงาน 

ปรับเปลีย่น/ 
เพือ่ให้ตัวช้ีวัดสามารถสะท้อนและ
ครอบคลมุตามแนวทางกลยุทธ์ 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 5 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง 
ยั่งยืน 

คงเดิม 

วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน   

เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน   

คงเดิม 

แนวทางการ
พัฒนา 

1. ปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  
2. ส่งเสรมิการจดัการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษแบบมสี่วนร่วม 
3. พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
แบบมีส่วนร่วม 

1. ปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ป่า) 
2. พัฒนาแหล่งน้้าและน้าไปใช้ประโยชน์
อย่างสูงสุด 
3. ส่งเสรมิการจดัการสิ่งแวดล้อมและ
การน้ากลับมาใช้ประโยชน์ 
4. พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับเปลีย่น/ 
 เพิ่มเติมกลยุทธ์ด้านน้้าเนื่องจาก
เป็นปัจจัยส้าคัญตามผลการ
วิเคราะหป์ัจจัยภายในและสภาวะ
แวดล้อม (swot) และสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 และแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของพื้นที่ป่าที่เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 
ต่อป ี
2. จ้านวนบ่อขยะที่ถูกต้องตาม หลัก
วิชาการเพิ่มขึ้น ๑๕ แห่งต่อป ี

1. จ้านวนพ้ืนท่ีป่า
ไม้ที่ยังคงสภาพเดิม
ไม่น้อยกว่า        
๗๑๙,๓๕๗ ไร ่
2. จ้านวนของแหล่งน้้าท่ีได้รับการฟื้นฟู                            
3. ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของขยะที่ถูกน้า
กลับไปใช้ประโยชน ์
4. ปริมาณขยะ/น้้าเสียทีไ่ดร้ับการ
จัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น 
 
 

ปรับเปลีย่น/ 
 เพื่อให้ตัวช้ีวัดสามารถสะท้อนและ
ครอบคลมุตามแนวทางกลยุทธ์ 
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พ.ศ. 2561 – 2564 
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เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

5. จ้านวนท่ีเพิ่มขึ้นของเครือข่ายที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและมีการด้าเนินงานอยา่ง
ต่อเนื่อง 

ประเด็นการ
พฒันาท่ี 5 

การเสริมสร้างความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

การเสริมสร้างความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 

คงเดิม 

วตัถุประสงค ์ เพื่อให้ประเทศชาตมิีความมั่นคง 
และประชาชนมีความปลอดภยัใน
ชีวิต และทรัพยส์ิน 

เพื่อให้มีความสงบเรียบร้อย และ
ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

คงเดิม 

แนวทางการ
พฒันา 

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและจัดระเบยีบสังคม 

2. รักษาความปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

3. ๓. ยกระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐสู่ความ
เป็นเลิศ 

1. .ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข 

2. .ป้องกันปัญหาและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดและจัดระเบียบสังคม 

3. . รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

4. . ยกระดับมาตรฐานการบริหาร
จัดการดา้นการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

ปรับเปลีย่น/ 
- เพิ่มเติมกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์  
 1) กลยุทธ์ด้านการส่งเสรมิการ
เรียนรู้วิถีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นพระประมุข 
2) กลยุทธ์ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยเพื่อให้
สอดคล้องกันกับประเด็นการ
วิเคราะหป์ัจจัยภายในและสภาวะ
แวดล้อมท่ีเพิ่มขึ้น 
- ปรับแก้ไขกลยุทธ์ดา้นการบริการ
ภาครัฐสู่ความเป็นเลศิเนื่องจากอยู่
ภายใต้กรอบงบประมาณบรหิารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการอยู่แล้ว 

เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละทีล่ดลงของคดีอาญา 4 กลุม่ 1.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของแกนน้าการ
เสรมิสร้างการเรียนรู้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นพระประมุข 
2. จ้านวนผู้ค้าที่ถูกจับกุมด้าเนินคดี 
3. จ้านวนท่ีลดลงของผู้เสพ/ผู้ติด 
4. จ้านวนท่ีเพิ่มขึ้นของสถานบันเทิง/
หอพัก/สถานท่ีบริการที่ปฏิบตัิตาม
ระเบียบกฎหมาย 
5.ร้อยละทีล่ดลงของคดีอาญา 4 กลุ่ม 
6. ร้อยละที่ลดลงของจ้านวนครั้งของสา
ธารณภัยและจ้านวนผูเ้สยีชีวิตจากสา
ธารณภัยและอุบัติเหต ุ

ปรับเปลีย่น/ 
 เพื่อให้ตัวช้ีวัดสามารถสะท้อนและ
ครอบคลมุตามแนวทางกลยุทธ์ 

 




