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ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุดรธาน ี
 ประวัติความเป็นมาของจงัหวัดอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีประวัติมายาวนาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า บริเวณพ้ืนที่ที่เป็น
จังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 5,000 - 7,000 ปี จากหลักฐาน
การค้นพบที่บ้านเชียง อ าเภอหนองหาน และภาพเขียนสีบนผนังที่อ าเภอบ้านผือ  เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีจนเป็นที่
ยอมรับนับถือในวงการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีระหว่างประเทศว่า ชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่
จังหวัดอุดรธานี มีอารยธรรมความเจริญในระดับสูง และอาจถ่ายทอดความเจริญนี้ไปสู่ประเทศจีนก็อาจเป็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่าแก่ที่สุดของโลก 

หลังจากยุคความเจริญที่บ้านเชียงแล้ว พื้นที่ท่ีเป็นจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สืบต่อมาอีก จนกระทั่ง
สมัยประวัติศาสตร์ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดี (พ.ศ. 1200 – 1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ.1200 – 1800) และสมัย
กรุงสุโขทัย (พ.ศ.1800 - 2000)  จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดี ลพบุรี และภาพเขียนปูนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพัง
บริเวณทิวเขาภูพานใกล้วัดพระพุทธบาทบัวบก อ าเภอบ้านผือ แต่ทั้งนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานชื่ออุดรธานีในประวัติศาสตร์แต่อย่างใด 

ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พื้นที่ที่เป็นจังหวัดอุดรธานีปรากฏในประวัติศาสตร์เมื่อราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระ
เจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่เมื่อกองทัพไทยมาถึงเมืองหนองบัวล าภูซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองเวียงจันทน์ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชประชวรด้วยไข้ทรพิษ จึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่เมืองหนองบัวล าภูนี่เองสันนิษฐานว่ าเคย
เป็นเมืองที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอ านาจ 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี จังหวัดอุดรธานีได้เก่ียวข้องกับการศึกสงคราม กล่าวคือ ในระหว่างปี พ.ศ.2369 – 
2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีผู้น าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) กองทัพเจ้าอนุวงศ์ได้ถอย
ทัพมาตั้งรับที่เมืองหนองบัวล าภู และได้ต่อสู้กับกองทัพไทยและชาวเมืองหนองบัวล าภูจนทัพ เจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป กระทั่งใน
ปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณปี พ.ศ.2411 ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในมณฑลลาวพวน เนื่องมาจากพวกฮ่อ
ซึ่งกองทัพไทยได้ยกข้ึนไปปราบจนสงบได้ชั่วคราว 

ในปี พ.ศ.2428 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายขึ้นอีกในมณฑลลาวพวนและ
ฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง และมีท่าทีจะรนุแรง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม 
เป็นแม่ทัพใหญ่ฝุายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นแม่ทัพใหญ่ฝุายเหนือ ไปท าการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นเมืองอุดรธานีก็ยังไม่
ปรากฏชื่อ เพียงแต่ปรากฏชื่อ “บ้านหมากแข้ง” หรือ “บ้านเดื่อหมากแข้ง” สังกัดเมืองหนองคายขึ้นการปกครองกับมณฑลลาวพวน 
และกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมแม่ทัพใหญ่ฝุายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปท าการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ 

ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้ว ไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส เนื่องจากฝรั่งเศสต้องการลาวเขมร และญวนเป็นอาณา
นิคม เรียกว่า “กรณีพิพาท รศ.112 (พ.ศ.2436)” ด้วยพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอม
เสียสละส่วนน้อยเพ่ือรักษาประเทศไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิสัญญาที่ท าขึ้นระหว่าง 2 
ประเทศ มีเงื่อนไขห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและปูอมปราการอยู่ในรัศมี 25 กิโลเมตรของฝั่งแม่น้ าโขง 

  



ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งกองประจ าอยู่ที่เมืองหนองคาย อันเป็นเมืองศูนย์กลางของหัวเมืองหรือมณฑลลาวพวน ซึ่งมี
กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่ส าเร็จราชการ จ าต้องอพยพเคลื่อนย้ายลึกเข้ามาจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อ “บ้านเดื่อ
หมากแข้ง” (ซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน) ห่างจากฝั่งแม่น้ าโขงกว่า 50 กิโลเมตร เมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บ้าน
แห่งนี้มีชัยภูมิที่เหมาะสม เพราะมีแหล่งน้ าดี เช่น หนองนาเกลือ(หนองประจักษ์ในปัจจุบัน) และหนองน้ าอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วย
หมากแข้งซึ่งเป็นล าห้วยน้ าใสไหลเย็น กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมทรงบัญชาให้ตั้งศูนย์มณฑลลาวพวน และตั้งกองทหารขึ้น ณ 
หมู่บ้านเดือนหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าเมืองอุดรธานีได้อุบัติขึ้นโดยบังเอิญเพราะเหตุผลทางการเมือ งระหว่างประเทศ ยิ่งกว่า
เหตุผลทางการค้า การคมนาคม หรือเหตุผลอื่นดังเช่นหัวเมืองส าคัญต่างๆ ในอดีต 

อย่างไรก็ตามค าว่า “อุดร” มาปรากฏชื่อเมื่อปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งเมืองอุดรธานี 1 เมษายน รศ.127  พ.ศ.2450 โดย
พระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร “โพธิ์ เนติโพธิ์” ) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราชโองการให้จัดตั้ง
เมืองอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้งอยู่ในการปกครองของมณฑลอุดร 

  



 ลักษณะทางกายภายของจังหวัดอดุรธานี 

 อาณาเขต 
จังหวัดอุดรธานี มีอาณาเขตติดกับจังหวัดอ่ืนๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดกับ จังหวัดหนองคาย 
ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดสกลนครและจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ทิศใต้  ติดกับ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดหนองบัวล าภูและจังหวัดเลย 
 

 
  



ที่ตั้งของจังหวัดอุดรธานี 
 จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่บนที่ราบสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีอารยะธรรมเก่าแก่

แห่งหนึ่งของโลก จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่บนเส้นรุ้งที่ 17 องศา เส้นแวงที่ 103 องศาตะวันออก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร จังหวัดอุดรธานีมีพ้ืนที่ทั้งหมด 11,730.302 ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ 7.362 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากเป็นอันดับ 4 ใน 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัด
นครราชสีมา อุบลราชธานี และชัยภูมิ และเป็นล าดับที่ 11 ของประเทศ (คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของพ้ืนที่ประเทศ) 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอุดรธานี 
 จังหวัดอุดรธานีประกอบด้วยภูเขา ที่สูง ที่ราบ ที่ราบลุ่ม และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น แบ่งออกได้ 2 บริเวณ คือ 

บริเวณท่ีสูงทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขา บางส่วนเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นถึงลอนลึก 
มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร สภาพภูมิประเทศลักษณะนี้ ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอ าเภอน้ าโสม 
อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอโนนสะอาด อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอวังสามหมอ และด้านตะวันตกของอ าเภอกุดจับและอ าเภอบ้านผือ มี
เทือกเขาสูงสลับเนินเตี้ย บางส่วนเป็นพื้นที่คลื่นลอนตื้นสลับพ้ืนที่นา มีที่ราบลุ่มอยู่บริเวณริมแม่น้ า เช่น ล าน้ าโมง ล าปาว เป็นต้น 

 บริเวณพ้ืนที่ลูกคลื่นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่น
ลอนตื้น มีที่ดอนสลับที่นา บางส่วนเป็นที่เนินเขาเตี้ยๆ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 187 เมตร สภาพภูมิ
ประเทศลักษณะนี้ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณอ าเภอบ้านผือ อ าเภอกุดจับ อ าเภอเมือง อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอหนองแสง อ าเภอไชยวาน 
อ าเภอเพ็ญ อ าเภอทุ่งฝน อ าเภอสร้างคอม และอ าเภอบ้านดุง มีที่ราบลุ่มเป็นบริเวณกว้างในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอกุมภวาปีซึ่ง
เป็นต้นก าเนิดของล าน้ าปาว พ้ืนที่ลูกคลื่นดังกล่าวจะมีพ้ืนที่สูง ซึ่งเป็นปุาสงวนแห่งชาติเดิมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเขต
อ าเภอบ้านดุง นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ าต่างๆ เช่น ห้วยน้ าสวย ห้วยหลวง ล าห้วยเพ็ญ ห้วยดาน ห้วยไฟจานใหญ่
และแม่น้ าสงคราม เป็นต้น 

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดอุดรธานี 
 ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดอุดรธานี ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ าฤดูกาล มี 2 ชนิด คือ มรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ  กลางเดือนตุลาคม
ถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ท าให้จังหวัดอุดรธานีมี อากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป และ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ท าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป  

เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอุดรธานีส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและมีเทือกเขาติดต่อกันเป็นแนวยาวท า
ให้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อน และในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นมาก โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 26.8 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 22.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.4 องศา เซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือน
ที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี ซึ่งเคยวัดอุณหภูมิสูงที่สุดได้ 43.9 องศา เซลเซียส เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2503 ส่วน
ในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวที่สุดในเดือนมกราคมวัดอุณหภูมิต่ า ที่สุดได้ 2.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2498 
  



การปกครองของจังหวัดอุดรธานี 
  จังหวัดอุดรธานี แบ่งเขตการปกครอง 20 อ าเภอ 156 ต าบล 1,880 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น 181 

แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต าบล 67 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนต าบล 109 แห่ง 

  เขตการปกครอง 20 อ าเภอ มีดังนี้ อ าเภอเมืองอุดรธานี อ าเภอกุดจับ อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอไชยวาน อ าเภอทุ่งฝน 
อ าเภอนายูง อ าเภอน้ าโสม อ าเภอโนนสะอาด อ าเภอบ้านดุง อ าเภอบ้านผือ อ าเภอเพ็ญ อ าเภอพิบูลย์รักษ์ อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอศรี
ธาตุ อ าเภอสร้างคอม อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอหนองแสง อ าเภอหนองหาน อ าเภอกู่แก้ว และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 

  อ าเภอเมืองอุดรธานี มีพื้นที่มากท่ีสุดเท่ากับ 1,094.690 ตารางกิโลเมตร และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม มีพ้ืนที่
น้อยที่สุดเท่ากับ 145.093 ตารางกิโลเมตร ส าหรับอ าเภอที่อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองอุดรธานีมากที่สุด คือ อ าเภอนายูง 1 29 
กิโลเมตร และอ าเภอที่อยู่ใกล้ที่สุด คือ อ าเภอกุดจับ 24 กิโลเมตร 

 
ตาราง พ้ืนที่และระยะทางจากอ าเภอต่างๆ ถึง จังหวัด จ าแนกรายละเอียด จังหวัดอุดรธานี 

อ าเภอ พื้นท่ี (ตร.กม.) ระยะทางจากอ าเภอถึงจังหวัด 
เมืองอุดรธานี 1,094.690 - 
กุดจบั 785.000 24 
กุมภวาปี 672.320 43 
ไชยวาน 326.154 62 
ทุ่งฝน 227.900 65 
นายูง 524.00 129 
น้ าโสม 742.129 110 
โนนสะอาด 424.913 53 
บ้านดุง 923.768 84 
บ้านผือ 991.216 55 
เพ็ญ 908.089 43 
พิบูลย์รักษ์ 186.375 50 
วังสามหมอ 727.265 96 
ศรีธาตุ 512.529 72 
สร้างคอม 287.179 68 
หนองวัวซอ 702.955 39 
หนองแสง 659.400 35 
หนองหาน 708.118 35 
กู่แก้ว 181.210 61 
ประจักษ์ศิลปาคม 145.093 37 

 
 



 จ านวนประชากร 
  ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดอุดรธานี มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  1,578,783 คน  เพศชาย 786,301 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.80   เพศหญิง 792,482 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.20 

 
ตารางจ านวนประชากร จ าแนกตามเพศ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2556 – 2559 

ปี พ.ศ. 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
2556 780,497 783,467 1,563,964 
2557 783,033 787,267 1,570,300 
2558 785,041 790,111 1,575,152 
2559 786,301 792,482 1,578,783 

(ข้อมูลจาก : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 
 

 การคมนาคม 
  จังหวัดอุดรธานีอยู่ในที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่ดี เหมาะสมแก่การเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทั้ง
ศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคม-ขนส่ง การศึกษา ฯลฯ เรียกได้ว่า จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางใน
ทุกๆ ด้านก็ว่าได้ การคมนาคมมีหลายทางให้เลือก อาทิ เช่น การคมนาคมทางถนน  การคมนาคมโดยสารรถไฟ การคมนาคมทาง
อากาศ (เครื่องบิน)  
  การคมนาคมทางถนน 
  การคมนาคมจังหวัดอุดรธานี มีความสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้  2  ทางคือ 

1. รถยนต์ จากกรุงเทพมหานคร ไปตามทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพผ่านจังหวัดสระบุรี จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น ถึงจังหวัดอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ 564 กิโลเมตร 

2. รถโดยสารประจ าทาง มีบริการทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศวิ่งระหว่าง กรุงเทพมหานคร – อุดรธานี ทุกวัน  
การคมนาคมทางรถไฟ 
การโดยสารทางรถไฟเป็นอีกทางหนึ่งที่มีไว้บริการประชาชน การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ผ่าน 4 อ าเภอ

ของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ อ าเภอเมืองอุดรธานี (สถานีรถไฟหนองตะไก้,สถานีค ากลิ้ง,สถานีหนองขอนกว้าง,สถานีอุดรธานี) 
อ าเภอกุมภวาปี(สถานีห้วยเกิ้ง,สถานีกุมภวาปี)  อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม(สถานีห้วยเกิ้ง) และอ าเภอโนนสะอาด(สถานีโนน
สะอาด) มีให้บริการทุกวัน 

การคมนาคมทางอากาศ 
สนามบินนานาชาติจังหวัดอุดรธานี มีเที่ยวบินขึ้น-ลงต่อวัน 46 เที่ยวบิน ผู้โดยสารเฉลี่ยต่อเดือน 6,066 คน  

ในแต่ละวันมีเที่ยวบินเพ่ือรองรับผู้โดยสารหลากหลายสายการบิน มีจ านวนทั้งสิ้น 4 สายการบิน ได้แก่ ไทยสมายล์ , นกแอร์ , 
ไทย แอร์เอเชีย และไทย ไลอ้อนแอร์ ในอนาคตคาดว่าจะมีแนวโน้มการเพ่ิมสายการบินและเที่ยวบิน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไม่เพียงแต่การให้บริการผู้โดยสารเท่านั้น ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุดรธานี  ยังมี
การขนถ่ายสินค้าท้ังปี จ านวนทั้งสิ้น  3,394,006 กิโลกรัม เฉลี่ยต่อวัน 9,298 กิโลกรัม 

 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิม เป้าประสงค ์และผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์  

“เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนของอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขงภายในปี 2580” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2. ปรับปรุงสภาวะแวะล้อมสู่เมืองแห่งความสะอาด 
3. พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ค่านิยม 
 U : Unity  : มีเอกภาพ 
 D : Development : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 O : Open mind : เปิดใจให้บริการ 
 N : Network  : สานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 T : Transparency : มีความโปร่งใส 
 E : Excellence  : เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 A : Accountability : มีความรับผิดชอบ 
 M : Morality  : มีศีลธรรม 

เป้าประสงค์รวม  
 เพื่อสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  



 

ผลการด าเนินงานของจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ.2560 โดยมีกรอบการด าเนินงานภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย จ านวน 4 โครงการ 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
(10 แหล่ง) 

ด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าให้มีปริมาณน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภค – บริโภค โดยขุดลอกหนองและล าห้วย
จ านวน 10 แห่ง ดังนี้ 1) ขุดลอกหนองบุ่งหวาย  2) ขุด
ลอกหนองบุ  3) ขุดลอกห้วยคะนานใหญ่  4) ขุดลอกห้วย
ซีด(งาว)ระยะที่ 2  5) ขุดลอกหนองบุ่ง  6) ขุดลอกหนอง
บุ่งมันปลา  7) ขุดลอกห้วยดาน  8)ขุดลอกหนองกกบาก  
9) ขุดลอกล าห้วยไพจาน  10)สร้างฝายน้ าล้นล าห้วยสาม
พาดน้ าเค็ม 

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสถาบันเกษตรกร
ให้มีความเข้มแข็งพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน 

ด าเนินการส่งเสริมและลดต้นทุนการผลิตเพ่ือท าให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น มีอ านาจในการต่อรองซื้อขาย
มากขึ้น และ อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ที่สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติ มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) การปรับฟาร์มครัวเรือน
ด้านการเกษตรเป็นฟาร์มขนาดใหญ่  2)การยกระดับการ
ผลิตเครือข่ายวิสาหกิจไหมอุดรธานี 

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

ด าเนินการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพของ ข้าวหอม
มะลิ,อ้อยโรงงาน,มันส าปะหลัง,มะม่วง,กล้วยหอมทอง,ถั่ว
เหลือง,และการประมง มี 9 กิจกรรม ดังนี้ 1) การส่งเสริม
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิสู่สากล   
2) การพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรเตรียมความพร้อมการผลิต
ข้าวเ พ่ือขอการรับรองตามระบบการผลิตข้าวให้ ได้
มาตรฐาน  3) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน   

4) มันส าปะหลัง  5)การผลิตมะม่วงคุณภาพเพ่ือการ
ส่งออก  6) การผลิตกล้วยหอมทองเพ่ือการค้าและการ
ส่งออก  7) การส่งเสริมการปลูกและรวบรวมถั่วเหลือง
ครบวงจร  8) การส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  9) การส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพด้านการประมงเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง 

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการเพิ่มช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตร 

ด าเนินการสร้างโอกาสและเพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับ
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าในจังหวัดอุดรธานี  มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) 
การเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตร  2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จ านวน 6 โครงการ 

โครงการปรับปรุงถนนระยะที่ 1 (32 สายทาง) 
ด าเนินการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม ให้มีขนาดความกว้าง 8 

เมตร เพ่ือทดแทนถนนเดิมที่ช ารุดเสียหาย และให้มีอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภัยอย่างเพียงพอตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวงชนบท จ านวน 32 สายทาง 
ดังนี้  1) สาย บ.หนองแวงจุมพล – วัดภูตะเพาทอง  2)สายเข้า
มรดกโลกบ้านเชียง(ถนนคนเดิน)  3)สายแยก ทล.2393 – วัด
ปุาเหวไฮ  4)สาย บ.นานกหงส์ – บ.ผักแว่น  5)บ.สามพร้าว-นา
อุดม  6)สาย บ.แดง – ป.บ่อปัทม์  7) สายแยก ทช.อด.4081 – 
บ.หนองส่องแมว  8)สาย บ.ทุ่งฝน – บ.โพธิ์ 9) สาย บ.หว้าน
ใหญ่ – บ.หว้านน้อย  10) สาย บ.หนองผักแว่น – บ.หนองบัว
บาน  11) สาย บ.นาค าน้อย – บ.โนนทอง  12) สาย บ.เชียง – 
บ.กุดค้า  13) สาย บ.เลื่อม – เลียบคลองชลประทาน   
14) สาย บ.ยามกาใหญ่ – บ.ยามกาน้อย  15) สาย บ.ใหม่ – วัด
ถ้ าข้าวเปลือก  16) สาย บ.โคกก่อง – วัดปุานาแค  17) สาย บ.
ตาด – บ.อินทร์แปลง  18) สาย บ.ห้วยเชียง – บ.น้อยล าภู  
1 9 )  ส า ย  บ . ผ า ก ล า ง น า  – บ . ผ า น า ง ม่ อ น  
20) สาย บ.โพนสูง – บ.ไผ่สีทอง  21) สาย บ.หนองผึ้ง – วัดปุา



สาระธรรม  22) สาย บ.โคกล่าม – โครงการปิดทองหลังพระ  
23) สาย บ.โนนเชียงค า – วัดปุาภูหินร้อยก้อน  24) สาย แยก 
ทล.2 – พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์(หลวงตามหาบัว)  25) สาย บ.
โนนสวาง – วัดปุาภูสวาง  26) สาย บ.โนนทอง – บ.เทื่อม   
27) สาย บ.หนองบ่อ – โรงเรียนพระดาบส  28) สายแยก ทล.2 
– บ้านค ากลิ้ง  29) สาย บ.เหล่าศรีจารย์ – บ.ดงใหญ่  30) สาย 
บ.หินโงม – บ.ตลิ่งชัน  31) สาย บ.แพงศรี – วัดปุานฤนาทรอย
พระพุทธบาท 32) สาย บ.ทรงน้ า – วัดปุาเขาสามยอด 

โครงการประชาสั มพั นธ์ และขยายตลาดสินค้ า
ภายในประเทศ 

ด าเนินการสร้างประสบการณ์การตลาด และสร้างพันธมิตร
ทางการค้า หรือ เครือข่ายทางการค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ตรงกับความต้องการของตลาด เพ่ือสร้างโอกาสและขยาย
ช่องทางการตลาดให้กับสินค้า  มี 2 กิจกรรมส าคัญ ดังนี้  1) 
จัดงานแสดงจ าหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจ (Business 
Matching) ในประเทศ  2) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
สินค้าและบริการของจังหวัดอุดรธานี        

โครงการการพัฒนาศักยภาพคลัสเตอร์ อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารจังหวัดอุดรธานี 

ด าเนินการร่วมกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปอาหารในจังหวัด
อุดรธานีให้เป็นคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง พัฒนาสินค้า มาตรฐาน
สินค้า มาตรฐานสถานที่ผลิต และทักษะในการท าธุรกิจแก่
สมาชิกคลัสเตอร์แปรรูปอาหารให้ได้รับรองมาตรฐาน มี 5 
กิจกรรม ดังนี้ 1) จัดสัมมนาชี้แจงโครงการ และรับสมัคร
คัดเลือกวิสาหกิจ  2) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
มาตรฐานอาหารแปรรูป  3) ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกทั่วไป
ในการพัฒนาธุรกิจ  4) สัมมนาศึกษาดูงานและเชื่อมโยงธุรกิจ  
5) การออกงานแสดงสินค้าและจ าหน่ายสินค้า 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานี 
ด าเนินพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการ 

การผลิต การตลาด ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ มี 5 กิจกรรม 
ดังนี้  1) การฝึกอบรมให้ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์  2) ให้ค าปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์  3) การวิพากษ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  4) การ
จัดท าบรรจุภัณฑ ์

โครงการพัฒนาศั กยภาพแรงงานและเพิ่ มขี ด
ความสามารถแรงงานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ด า เนิ นการ เ พ่ิ มศั กยภาพฝี มื อแรงงานในสถาน
ประกอบการ ในสาขาอาชีพที่ประเทศไทยมีพลังศักยภาพ
และมีความได้เปรียบในการขับเคลื่อนการแข่งขันกับประเทศ
ในอาเซียนและนานาประเทศ มี 1 กิจกรรมส าคัญ คือ 
กิจกรรมอบรมฝีมือแรงงานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

ด าเนินการสนับสนุนช่องทางการตลาดแก่กลุ่มอาชีพให้
เข้าถึงตลาดและแหล่งทุนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่กลุ่มอาชีพให้มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้
มาตรฐาน มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) ฝึกอบรมทักษะด้านการ
บริหารจัดการ การผลิต การตลาด และการเงิน  2) จัดแสดง
และจ าหน่ายสินค้า OTOP  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จ านวน 2 โครงการ 

โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
ด าเนินการสร้างศักยภาพให้กับเด็ก เยาวชน พ่อแม่ 

ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ 
เปิดเวทีและพ้ืนที่ให้เด็กและเยาวชน สืบทอดมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม มี 3 กิจกรรม ดังนี้   1) สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม  2) ผลิตสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์หมอล ากลอนย้อนยุคเด็กและเยาวชน   
3) สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสืบค้นคัมภีร์ใบลาน 

 
 

 
 



โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 

ศึกษาดูงานโรงเรียนนานาชาติเพ่ือสร้างบรรยากาศการใช้
ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการค่าย
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูมืออาชีพ จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น จุดเด่นจังหวัดอุดรธานี 3 ภาษา , 
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ทั้งภาษาไทย –  อังกฤษ 
พร้อมทั้งจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการ เพ่ือพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมการ
ให้บริการแก่ประชาชน แยกเป็น 7 กิจกรรมหลัก ดังนี้  
1) กิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาและการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
2)จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี / ประชาสัมพันธ์
ศูนย์อาเซียนจังหวัดอุดรธานี  3) ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการจัดงานไมซ์  4) จัดอบรมพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ  5) จัดอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู้บริหาร”  6)การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  7) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยประสานงานกลางอาเซียนระดับจังหวัด ระดับ
อ าเภอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น จ านวน 5 โครงการ 

โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

ด าเนินการใช้สื่ อประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางเป็น
สื่อกลางในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัด
อุดรธานีเพ่ิมมากขึ้น เชื่อมโยงให้กลุ่มผู้ประกอบการและ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสู่ตลาดสากล มี 4 กิจกรรม 
ดังนี้ 1) การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สร้างแหล่งท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่  2) เชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและ

สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจากประเทศเวียดนาม   
3) เชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและสมาชิกสมาคม
ธุรกิจการท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์   
4) การออกบูธส่งเสริมการขายในพ้ืนที่สามารถหวังผลทาง
การตลาด 

โครงการเมืองอุดรน่าอยู่ พัฒนาศักยภาพแหล่งมรดก
โลกบ้านเชียง 

ด าเนินการขยายขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ให้บริการ กระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม
แหล่งท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
มี  2 กิจกรรม ดังนี้   1) จัดซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์ โดยสาร   
2)ออกแบบและจัดท าชุดนิทรรศการภายในหลุมขุดค้นวัด
โพธิ์ศรีในแหล่งท่องเที่ยวภายในแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง 

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง 
ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก

บ้านเชียงตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและการ
ท่องเที่ยวตลอดจนด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ถ้ าสิงห์ 
ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรือนนอนพร้อมห้องน้ า(อาคาร

ชุด) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว 

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์น้ าตกหินตั้ง 
ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรือนนอนพร้อมห้องน้ า(อาคาร

ชุด) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จ านวน 5 
โครงการ 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับการ

อุปโภค บริโภค ให้มีน้ าเพียงพอตลอดทั้งปี เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมวางท่อ
ประปา ขนาดความจุ 10 ลูกบาศกเ์มตร 



โครงการขุดลอกหนองลุมพุกหญ้าม้า 
ด าเนินการขุดลอกหนองลุมพุกเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าดิบ

ส าหรับผลิตน้ าประปา หมู่บ้านส าหรับการอุปโภค บริโภค 
ให้มีปริมาณเพียงพอทั่วถึงทุกครอบครัว รองรับการขยายตัว
ของครัวเรือนประชาชนในหมู่บ้าน มี 2 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 6 
และ หมู่ที่ 13 ปัจจุบันจ านวน 390 ครัวเรือน 

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการ
และมีส่วนร่วม 

ด าเนินการด้านการคุ้มครองพ้ืนที่ปุาให้คงสภาพสมบูรณ์
โดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการจากทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่นอก
เขตปุา  มี 5 กิจกรรม ดังนี้ 1) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนด้านปุาไม้   2) จ้างเหมาบุคลากรร่วมดูแลปุา  
3) จัดท าแนวกันไฟ  4) ส่งเสริมการปลูกปุาเพาะช ากล้า
แจกจ่าย  5) จัดท าฝายต้นน้ าแบบผสมผสาน 

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยทวน 
ด าเนินการก่อสร้างเขื่อนปูองกันการกัดเซาะและ

พังทลายของตลิ่งริมล าห้วยทวน เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นจากการพังทลาย
ของตลิ่ง อีกท้ังยังส่งเสริมให้เป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประชาชน 

โครงการก่อสร้างหอถังประปาบาดาลเพื่อแก้ไขภัยแล้ง
อย่างยั่งยืน 

ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลน
น้ าอุปโภค – บริโภค และภาคการเกษตรของประชาชนใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้ส าหรับการอุปโภค – 
บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สุขอนามัยของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความ
ปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
สาธารณะสมบัติ จ านวน 2 โครงการ 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัด
ระเบียบสังคม 

ด าเนินการเพ่ือควบคุมไม่ให้เด็ก และเยาวชน รวมถึง
สถานบริหาร กระท าผิดกฎหมายจนส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตตามปกติสุขของประชาชน แนะน าให้ความรู้และ
ปูองกันไม่ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงประพฤติตนไม่เหมาะสมสร้าง
ความเดือดร้อนกับชุมชน มี 8 กิจกรรม ดังนี้  1) ฝึกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระเบียบสังคม  2) ฝึกอบรมเยาวชน
อาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด  3) ฝึกอบรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา  4) แข่งขันกีฬา
เยาวชนต้านภัยยาเสพติด 5) ฝึกอบรมเยาวชนจากใจ สู่ใจ 
สร้างสายในครอบครัวต้านภัยยาเสพติด  6) ค่ายศูนย์ขวัญ
แผ่นดินฯ 7) จัดตั้งมิสเตอร์เตือนภัย  8)ฝึกอบรมอาสาสมัคร
รู้ทันภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ 

โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ด าเนินการอบรมอาสาสมัครต ารวจบ้าน เพ่ือลดปัญหา
อาชญากรรมที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชนตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

  



1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
(10 แหล่ง)  
ขุดลอกหนองและล าห้วยเพ่ือเพ่ิมปริมาตรเก็บกักรวม 

ประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ราษฎรได้รับประโยชน์ 8 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเพ็ญ , อ าเภอเมือง , อ าเภอน้ าโสม , 
อ าเภอบ้านผือ , อ าเภอพิบูลย์รักษ์ , อ าเภอกุมภวาปี , อ าเภอ
ไชยวาน และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม ส่งผลให้มีน้ าต้นทุน
(น้ าดิบ)ในการอุปโภค –  บริโภค เพ่ิมมากขึ้น และพ้ืนที่
การเกษตรเพ่ิมขึ้นประมาณ 1,000 ไร่ ประกอบด้วย 10 
กิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมที่  1 ขุดลอกหนองบุ่ งหวายพร้อมอาคาร
ประกอบ ต.จอมศรี อ.เพ็ญ  

- กิจกรรมที่ 2 ขุดลอกหนองบุพร้อมอาคารประกอบ     
ต.สามพร้าว อ.เมือง  

- กิจกรรมที่ 3 ขุดลอกห้วยคะนานใหญ่ ต.บ้านหยวก    
อ.น้ าโสม  

- กิจกรรมที่ 4 ขุดลอกห้วยซีด (งาว) ระยะที่ 2 ต.บ้านผือ 
อ.บ้านผือ  

- กิจกรรมที่ 5 ขุดลอกหนองบุ่งพร้อมอาคารประกอบ   
ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์  

- กิจกรรมที่ 6 ขุดลอกหนองบุ่งมันปลาพร้อมอาคาร
ประกอบ ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ 

- กิจกรรมที่ 7 ขุดลอกห้วยดาน ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์  
- กิจกรรมที่  8 ขุดลอกหนองกกบากพร้อมอาคาร

ประกอบ ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี  
- กิจกรรมที่ 9 ขุดลอกล าห้วยไพจาน ต.ค าเลาะ อ.ไชยวาน  
- กิจกรรมที่ 10 สร้างฝายน้ าล้นล าห้วยสามพาดน้ าเค็ม

(ตอนล่าง) บ้านโคกกลาง หมู่ 5 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์
ศิลปาคม  

  

   

*******************************



2. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสถาบัน
เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 
2.1 การปรับฟาร์มครัวเรือนด้านการเกษตรเป็น
ฟาร์มขนาดใหญ่ 
จัดเก็บภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรก่อนเข้าร่วม

โครงการเพ่ือทราบต้นทุนการผลิต รายได้ ค่าใช้จ่ายของ
เกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 300 คน 

 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การลดต้นทุนการผลิต , หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง , หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิตโดยการผลิตปุ๋ย
ไม่กลับกอง หลักสูตรการรวมกลุมและการบริหารการ
จัดการกลุ่ม จ านวน 5 รุ่น รุ่นละ 60 คน 

 
 เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรที่มีฟาร์มครัวเรือนปรับ

เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ พร้อมทั้งประเมินผลความพึงพอใจ
โครงการเพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

 
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในการผลิต แปรรูป และ

จ าหน่ายสินค้าด้านการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง จ านวน 5 
กลุ่ม ไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์ 

 
2.2 การยกระดับการผลิตเครือข่ายวิสาหกิจไหม
อุดรธานี 
ถ่ายทอดองความรู้ด้านการเลี้ยงไหมแก่เกษตรกรท าให้

เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้  การสนับสนุนและ
ส่งเสริม เพ่ิมประสิทธิภาพในการท าการเกษตร ส่งผลให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

 



การผลิตไข่ไหมพันธุ์ดีเพ่ือแจกจ่ายแก่เกษตรผู้เลี้ยงไหม 
ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ให้มีผลผลิตต่อไร่เพ่ิม
สูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

 

ประชาสัมพันธ์สินค้าและการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์
เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  

 

******************** 

3. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
3.1 ข้าว 

 

จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตข้าวตาม
หลักการ GAP” เ พ่ือให้ เกษตรได้ทราบและเข้าใจถึง
กระบวนการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP พร้อมทั้งจัดท า
แปลงเพื่อขอการรับรองตามระบบการผลิตข้าว GAP   

 
3.2 อ้อยโรงงาน 

 
พัฒนาระบบการผลิตและกระจายพันธุ์ อ้อย

โรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของอ้อยโรงงาน 
เช่น การผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ จ านวน 102,000 ต้น , ฝึกอบรมเกษตรกรตาม
รูปแบบโรงเรียนเกษตรกร 6 ครั้ง จ านวนทั้งหมด  300 
ราย , จัดท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด จ านวน 50 ไร่ , ผลิต
ขยายแตนเบียนไข่ไตรโครแกรมมา จ านวน 300 ชุด , 
ติดตามประเมินผลและบันทึกค่าพิกัดประจ าแปลงพันธุ์
อ้อยสะอาด 

 



 

3.3 มันส าปะหลัง 
ผลิตพันธุ์มันส าปะหลัง จ านวน 32,000 ล า 

แบ่งเป็น 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ระยอง 9 และ พันธุ์ระยอง 
84-13 บนเนื้อที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร
จังหวัดอุดรธานี 5 ไร่  และ พ้ืนที่ของเกษตรกร โดย
ส านักงานเกษตรอ าเภอกุดจับ 5 ไร่ คัดเลือกพ้ืนที่ของ  
นายสรศักดิ์  กัลยาบุตร ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 แปลงเรียนรู้การเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง บนเนื้อ
ที่ 2 ไร่ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรจังหวัด
อุดรธานี ท าการปลูกมันส าปะหลังสายพันธุ์ระยอง 9 และ 
ระยอง 84-13  

 

 

 

 

 

 การฝึ กอบรมหลั กสู ตรการ เ พ่ิมผลผลิ ตมัน
ส าปะหลังแก่เกษตร จ านวน 80 ราย เพ่ือให้สามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติได ้

 

  

  



3.4 กล้วยหอม 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหอมทองผ่าน 3 

กิจกรรม ดังนี้  
1) คั ด เ ลื อ กและถ่ า ยทอดคว ามรู้ ก า ร เ พ่ิ ม

ประสิทธิภาพการผลิต สนับสนุนหน่อพันธุ์และ
อุปกรณ์ระบบให้น้ า จ านวน 30 ชุด 

 

 

 

 

 

 

2) สร้างแหล่งน้ าต้นทุนเพ่ือใช้ในระบบให้น้ าใน
สวนโดยขุดบ่อ ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร 
ต่อ 1 ราย จ านวน 30 ราย 

 

 

 

 

 

 

3) ก่อสร้างโรงคัดคุณภาพกล้วยหอมทองพร้อม
ห้อง เย็ น  จ านวน  1 โ รง  (อยู่ ร ะหว่ า ง
ด าเนินการ) 

 

 

3.5 ประมง 
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านการประมงเพ่ือ

ยกระดับมาตรฐานสินค้าประมงให้มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ผลิตอาหารปลอดภัยและเป็นต้นแบบการผลิต เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน ลดความเสี่ยงและได้
สินค้าที่มีคุณภาพ โดยคัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่เปูาหมาย
ที่มีความสนใจ จ านวน 600 คน   

 
************************************* 

  



 
 

4. โครงการบรรจุภัณฑ์และการเพิ่มช่องทางการตลาด
สินค้าเกษตร 
ประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์และกระจายสินค้าด้าน

การเกษตรและผลิตภัณฑ์ผ่านงานมหกรรมจ าหน่ายสินค้า
เกษตรของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ  

 

 
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน เชื่อมโยงเครือข่าย

เศรษฐกิจในกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาด้านการตลาดสินค้า
สหกรณ์ ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
สหกรณ์และกลุ่มอาชีพ เชื่อมโยงผู้จ าหน่ายสินค้ามากกว่า 
120 ร้านค้า เป็นการสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค 

 
ประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือรับสมัคร/ฝึกอบรม/

คัดเลือกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมข้าว เข้าร่วมโครงการ
เพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะน าเชิงลึกแก่กิจการที่ผ่านการ
คัดเลือกไม่น้อยกว่า 3 กิจการ  

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

การพัฒนาศักยภาพการค้าการลง 
ทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  



1. โครงการปรับปรุงถนนระยะที่ 1 (32 สายทาง) 
ปรับปรุงถนนลาดยางเดิมที่ช ารุดเสียหาย ได้ถนนความ

กว้างเฉลี่ย 8 เมตร พร้อมทั้งมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
อย่างเพียงพอตามมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของกรม
ทางหลวงชนบท จ านวน 32 สายทาง ในพ้ืนที่จังหวัด
อุดรธานี ดังนี้ 

1) สาย บ.หนองแวงจุมพล – วัดภูตะเพาทอง   
2) สายเข้ามรดกโลกบ้านเชียง(ถนนคนเดิน)   
3) สายแยก ทล.2393 – วัดปุาเหวไฮ   
4) สาย บ.นานกหงส์ – บ.ผักแว่น   
5) บ.สามพร้าว-นาอุดม   
6) สาย บ.แดง – ป.บ่อปัทม์   
7) สายแยก ทช.อด.4081 – บ.หนองส่องแมว  
8) สาย บ.ทุ่งฝน – บ.โพธิ์         
9) สาย บ.หว้านใหญ่ – บ.หว้านน้อย   
10) สาย บ.หนองผักแว่น – บ.หนองบัวบาน   
11) สาย บ.นาค าน้อย – บ.โนนทอง  
12) สาย บ.เชียง – บ.กุดค้า   
13) สาย บ.เลื่อม – เลียบคลองชลประทาน   
14) สาย บ.ยามกาใหญ่ – บ.ยามกาน้อย   

15) สาย บ.ใหม่ – วัดถ้ าข้าวเปลือก   
16) สาย บ.โคกก่อง – วัดปุานาแค   
17) สาย บ.ตาด – บ.อินทร์แปลง   
18) สาย บ.ห้วยเชียง – บ.น้อยล าภู   
19) สาย บ.ผากลางนา – บ.ผานางม่อน   
20) สาย บ.โพนสูง – บ.ไผ่สีทอง   
21) สาย บ.หนองผึ้ง – วัดปุาสาระธรรม   
22) สาย บ.โคกล่าม – โครงการปิดทองหลังพระ   
23) สาย บ.โนนเชียงค า – วัดปุาภูหินร้อยก้อน  
24) สาย แยก ทล.2 – พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์(หลวงตาม

หาบัว)   
25) สาย บ.โนนสวาง – วัดปุาภูสวาง   
26) สาย บ.โนนทอง – บ.เทื่อม   
27) สาย บ.หนองบ่อ – โรงเรียนพระดาบส  
28) สายแยก ทล.2 – บ้านค ากลิ้ง   
29) สาย บ.เหล่าศรีจารย์ – บ.ดงใหญ่   
30) สาย บ.หินโงม – บ.ตลิ่งชัน   
31) สาย บ.แพงศรี – วัดปุานฤนาทรอยพระพุทธบาท  
32) สาย บ.ทรงน้ า – วัดปุาเขาสามยอด

 

       

                               ก่อนด าเนินการ         ระหว่างด าเนินการ                            ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
ถนนลาดยางได้รับมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 



 
 

2. โครงการประชาสัมพันธ์และขยายตลาดสินค้า
ภายในประเทศ 
จัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าและเจรจาทางธุรกิจ เพ่ือ

สร้างประสบการณ์ทางด้านการตลาด และสร้างพันธมิตร
ทางการค้า ขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้า บริการ 
และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เกษตรแปรรูป ให้เข้าถึง
ตลาดโดยตรง เป็นการเพ่ิมมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าและ
เพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ  

 

 
 

 
 

 
 

 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปร

รูปอาหารจังหวัดอุดรธานี 
จัดประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการ และรับสมัครคัดเลือก

วิสาหกิจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 63 กิจการ เ พ่ือ
รวมกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปอาหารจังหวัดอุดรธานีให้เป็นคลัส
เตอร์แปรรูปอาหารที่เข้มแข็ง  

 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแปรรูปอาหารแก่

สมาชิกคลัสเตอร์อาหารแปรรูป จ านวน 38 กิจการ เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับรองมาตรฐาน เพ่ิม
ศักยภาพการด าเนินธุรกิจ 

 



ให้ค าปรึกษาเชิงลึกทั่วไปในการพัฒนาธุรกิจ ณ สถาน
ประกอบการของวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 
กิจการ และ ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
สถานที่ผลิต และการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารแปร
รูป จ านวน 7 กิจการ 

 

 
สัมมนาศึกษาดูงานและเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างคลัส

เตอร์แปรรูปอาหารจังหวัดอุดรธานี มีวิสาหกิจที่เข้าร่วม
สัมมนา จ านวน 20 กิจการ (49 คน) 

 
สัมมนาศึกษาดู งานและเชื่ อมโยงธุ รกิจ ณ จั งหวัด

นครราชสีมา ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา และ กรุงเทพมหานคร 
วิสาหกิจทีเ่ข้าร่วมสัมมนา จ านวน 31 กิจการ (37 คน) 

 

ออกงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าในงาน “THAIFEX – 
World of Food Asia 2017” ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้าอิมแพคเมืองทองธานี จ านวนวิสาหกิจที่เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 25 กิจการ 

 

จากกิจกรรมที่ผ่านมาเกิดเครือข่ายคลัสเตอร์แปรรูป
อาหารจังหวัดอุดรธานี จ านวน 1 เครือข่าย(65 กิจการ) 
และสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า  
(อย.) จ านวน 19 ผลิตภัณฑ์ และมีความพร้อมที่จะขอการ
รับรองมาตรฐานสถานที่ผลิต GMP Codex จ านวน 6 
กิจการ อีกทั้งยังมีมูลค่ายอดขายที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9 เมื่อ
เทียบกับปี  พ.ศ.2559 จ านวน 10 กิจการ มูลค่า 
6,932,679 บาท มีการลงทุนเพ่ิมข้ึน จ านวน 21 กิจการ 
มูลค่า 4,865,000 บาท 

*************************** 

 

  



4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัด
อุดรธานี 
ฝึกอบรมสถานประกอบการ จ านวน 10 กลุ่มกิจการ 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้ านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด 
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานประกอบการที่ได้เข้า
ร่วมโครงการมี ตราสินค้า โลโก้ และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ทดสอบตลาด 

 

 
 

 

*************************** 

 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่ อ เพิ่ มขีด
ความสามารถในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เพ่ิมศักยภาพแรงงานในสถานประกอบการ จ านวน 25 

รุ่น รวมทั้งสิ้น 509 คน ให้มีความสามารถและทักษะฝีมือ
เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ มุ่งสู่การแข่งขัน
กับแรงงานชาวต่างชาติเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผ่าน
กิจกรรมการฝึกอบรม โดยใช้หลักสูตรยกระดับฝีมือ
แรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะเวลาการ
ฝึกอบรม 30 ชั่ ว โมง ติดตามผลการมี งานท าผ่ าน 
Application ที่พัฒนาโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

 

 
 

*************************** 

 

 

 



 
6. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชน 
เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพให้แก่กลุ่มอาชีพ ให้มี

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผ่านกิจกรรม
ฝึกอบรมทักษะด้านการบริหารจัดการด้านการผลิต 
การตลาด และการเงิน แก่กลุ่มอาชีพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
สินค้า OTOP จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 90 คน รวมทั้งสิ้น 
180 คน ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 

 
 

จัดแสดงสินค้าและจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายสินค้า และการแสดงประเพณีพ้ืนบ้าน 
เช่น การประกวดแข่งขันส้มต านานาชาติ การประกวดพา
ข้าวแลงอีสาน ในงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง (GMS : Fabric Expo 2017) 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 



 
1. โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

ฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม
ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
เมือง อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอสร้างคอม 
อ าเภอหนองแสง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  1,243 คน 
แยกเป็น นักเรียน 612 คน ผู้ปกครอง 631 คน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมผ่านเกณฑ์การอบรม ร้อยละ  80 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
ผลการประเมินก่อนการฝึกอบรม และ หลังการฝึกอบรม 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นจ านวน 570 คน คิด
เป็นร้อยละ 93.2  ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น
จ านวน 601 คน คิดเป็นร้อยละ 95.3  

 
 

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการน าหลัก
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย และค่านิยมไทย 12 ประการ 
มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง 
 



จัดกิจกรรมรณรงค์วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยจัด
กิจกรรมประกวดพานบายศรี มีจ านวนทีมส่งเข้าแข่งขัน 
179 ทีม จัดท าบายศรีสู่ขวัญให้กับประชาชนที่มาเที่ยว
งานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีผู้เข้าร่วมงาน 2,300 
คน , สาธิตการวาดภาพเสมือนจริงพระบรมวงศานุวงษ์ 
โดยมีศิลปินร่วมสาธิต จ านวน 2 คน และคนเข้าร่วมรับชม 
จ านวน 1,500 คน 

 
กิจกรรมถอดบทเรียน โดยสาธิตการท าขันหมากเบ็ง

และพวงมโหตร จ านวนคนเข้าร่วมการสาธิต 150 คน
ประชาชนร่วมชม/ถ่ายภาพ จ านวน 5,000 คน  

 

 
 

จัดกิจกรรมผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “หมอล า
กลอนย้อนยุคเด็กและเยาวชน” ประกวดหมอล ากลอน 
อายุระหว่าง 15-25 ปี จ านวน 40 คน และอายุระหว่าง 
25-50 ปี จ านวน 40 คน โดยมีสื่อที่ชนะเลิศจากการ
ประกวด จ านวน 6 กลอนล า ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบ 
VCD และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด Youtube Line และ Facebook 

 
 

 
 

 



 
จัดกิจกรรมสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

สืบค้นคัมภีร์ใบลาน อักษรไทย อักษรธรรม สู่การปริวรรต 
ให้กับบุคลากรจากสถานศึกษา,หน่วยงาน,องค์กร ,
ประชาชนทั่วไป จ านวนทั้งสิ้น 160 คน ณ วัดโนนสว่าง 
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  

ปริวรรตคัมภีร์ใบลาน จ านวน 2 เรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหา   
1) องค์ความรู้ต ารายาโบราณจากวัดโนนสว่าง อ าเภอ

หนองวัวซอ  
2) ชุมชนโบราณบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน และชื่อบ้านนาม

เมือง “บ้านหมากแข้ง” จากวัดทุ่งสว่างวนาราม อ าเภอภุมภวาปี 

 

 
 

*************************** 

 



2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้น า
หมู่บ้าน/ชุมชน 
จัดกิจกรรมส่ ง เสริมระบบการศึกษาและเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยน าครูโรงเรียนเปูาหมายจ านวน 30 คน ศึกษาดูงาน
โรง เรี ยนนานาชาติ เ พ่ือสร้ า งบรรยากาศในการใช้
ภาษา อั งกฤษพร้ อมจั ดประชุ ม เชิ งปฏิบั ติ ก ารค่ าย
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูมืออาชีพ  

 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี/ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อาเซียนจังหวัดอุดรธานี อาทิเช่น จุดเด่นจังหวัด
อุดรธานี 3 ภาษา (ไทย – อังกฤษ – จีน) , จัดท าชุด
หนังสือประชาสัมพันธ์คลัสเตอร์ธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว
อุดรธานี , จัดท าวิดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็น
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี , จัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน , 
ออกแบบหนังสือจดหมายเพ่ือชาวอุดรธานี ฉบับปฐมฤกษ์ 
สนับสนุนด้านการจัดกิจกรรม  

 
 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ระดบัประเทศและระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัดงานไมซ์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลังเปิด
ประชาคมอาเซียน  

 
จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ให้แก่ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน/
ชาวต่างชาติ จ านวน 60 คน หลักสูตร 48 ชั่วโมง  เพ่ือให้
ข้าราชการมีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการให้บริการ
ประชาชนที่ดียิ่งขึ้น  

 
จัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร “ภาษาอังกฤษส าหรับ

ผู้บริหาร” แก่ข้าราชการในจังหวัดตั้งแต่ระดับช านาญการ
พิเศษขึ้นไป 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และ
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 

ในรูปของแผ่นพับแสดงแผนที่การท่องเที่ยวทะเลบัวแดง 
จ านวน 10,000 แผ่น ส าหรบัแจกจ่ายนักท่องเที่ยว 

 

 
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียงผ่านกิจกรรม 

“บ้านเชียงมาราธอน 2017”  

 

ประชาสัมพันธ์แผนแพร่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ “Light of 
Udon 7 Wonders” บริเวณสวนศรีเมือง ณ ทุ่งศรีเมือง
อุดรธานี   

 
 

จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและตกแต่งสถานที่ 
บริเวณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง 

 
 

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมงานประเพณีประจ าปีทุ่งศรีเมือง
และงานกาชาดอุดรธานี 

 
 



กิจกรรมเชิญคณะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและ
สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญใน
จังหวัดอุดรธานี 

 

 
  

จัดกิจกรรมเชิญคณะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
และสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจากประเทศ
มาเลเซียและสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่
ส าคัญของจังหวัดอุดรธานี พร้อมส ารวจโรงแรม ที่พัก 
ร้านอาหาร ในจังหวัดอุดรธานี 

 
 

 
 
ออกบูธส่งเสริมการขายในงานพ้ืนที่ สามารถหวังผล

ทางการตลาด 

 
 

 
 

*************************** 

 

 

 



2. โครงการเมืองอุดรน่าอยู่ พัฒนาศักยภาพแหล่งมรดก
โลกบ้านเชียง 
ติดตั้งลิฟท์โดยสารภายในอาคารจัดแสดง จ านวน 2 ตัว 

ส าหรับให้บริการนักท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาและขยายขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 

 
 

จัดท านิทรรศการภายในหลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีในและ
ภายในแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ซึ่งถือเป็นการ
กระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานบ้านเชียง อีกทั้งยังเป็น
การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์
และประเพณีวัฒนธรรม ถือเป็นการปกปูองและคุ้มครอง
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกทางหนึ่งด้วย... 

 
 

 
 
 



3. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง 
ฝึกอบรมและสัมมนาประชาชนทั่วไป เพ่ือสร้างรายได้

ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ในด้านการท่องเที่ยวและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
จัดท าโปสเตอร์ แผ่นพับ บอร์ดนิทรรศการ จ้างเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 
 
4. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ถ้ าสิงห์ 

ก่อสร้างอาคารเรือนนอนพร้อมห้องน้ า(อาคารชุด) 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร จ านวน 1 หลัง  
สามารถเข้าพักได้ 28-30 คน ต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อม
และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอีกปีละไม่ต่ ากว่า 
500 คน 

5. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ าตกหินตั้ง 
ก่อสร้างอาคารเรือนนอนพร้อมห้องน า (อาคารชุด) 

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร จ านวน 1 หลัง 
สามารถเข้าพักได้ 28 – 30 คน ต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
มีความพร้อมและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอีกปี
ละไม่ต่ ากว่า 500 คน 

 

*************************** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

  



 

1. โครงการก่อสร้างหอถังประปาบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งอย่างยั่งยืน 
ก่อสร้างหอถังประปาบาดาล ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์

เมตร จ านวน 15 แห่ง ในพ้ืนที่ อ าเภอทุ่งฝน , อ าเภอเพ็ญ , 
อ าเภอบ้านดุง และอ าเภอศรีธาตุ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาขาด
แคลนน้ าในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรให้กับ

ประชาชนมีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคตลอดทั้ง
ปี เพ่ือความอยู่ดีกินดี ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ าทางชนชั้น
ลง สนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิงบูรณา
การกับหน่วยงานอ่ืน 

 
 

 

    

          



2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล 
ขนาดกลางสูบจ่ายตรงบ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 7 
ต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบสูบจ่ายตรง จ านวน 1 

แห่ง เพ่ือเพ่ิมประมาณน้ าต้นทุน(น้ าดิบ) ส าหรับผลิต
น้ าประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ จ านวน 157 
ครัวเรือน ได้มีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน ครัวเรือน  

 
 

 

3. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยทวน หมู่ที่ 
10 บ้านดงค้าพัฒนา ต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี 
ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งตามแบบของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง บริเวณริมห้วยทวน ความยาว 150 เมตร 
เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการพังทลายของตลิ่งริมห้วยทวนและ
ช่วยลดปัญหาอุทกภัยในหน้าน้ าหลาก 

 

 

 



4. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณการ  
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านปุาไม้ในพ้ืนที่เสี่ยง 

จ านวน 10 ครั้ง จ านวนผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิน 500 คน 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการช่วยงานด้านการรักษาปุาไม้ 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองปุาไม้  

 
จ้างเหมาราษฎรในพ้ืนที่เสี่ยงร่วมกันดูแลปุาไม้และ

ควบคุมไฟปุา  ระยะเวลา 4 เดือน 

 

จ้ าง เหมาจัดท าแนวกัน ไฟ ระยะทางรวม 120 
กิโลเมตร  เพ่ือปูองกันปัญหาไฟปุาที่อาจจะเกิดในฤดูแล้ง 

 

 

ส่งเสริมการปลูกปุาโดยการเพาะช ากล้าไม้ แจกจ่าย
ให้กับประชาชน ภายในชุมชน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม่น้อยกว่า 
1,000 ไร่ เป็นการฟ้ืนฟูและรักษาปุาอนุรักษ์ให้เพ่ิมมาก
ขึ้นและมีไว้ใช้สอยส าหรับชุมชนและครัวเรือน 

 

จัดท าฝายต้นน้ าแบบผสมผสาน  จ านวน 36 ลูก 
เพ่ือให้พ้ืนที่ปุามีความชุมชื้นและอุดมสมบูรณ์ 

 

 

 



 

 

5. โครงการขุดลอกหนองลุมพุกหญ้าม้า บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 13 ต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 
ด าเนินการขุดลอกหนองลุมพุก พ้ืนที่ขนาด 26 ไร่ ปริมาณน้ า 50,000 ลูกบาศก์เมตร  เป็นน้ าต้นทุน(น้ าดิบ)ส าหรับการ

ผลิตน้ าประปาหมู่บ้านให้เพียงพอตลอดทั้งปี เพื่อรองรับการขยายตัวของครัวเรือนประชาชนในหมู่บ้าน จ านวน 2 หมู่บ้าน คือ 
หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 13 ต าบลนาม่วง ปัจจุบันมีจ านวนครัวเรือน 390 ครัวเรือน รวมถึงรองรับการขยายตัวของครัวเรือนร้อย
ละ 10 ต่อปี 

  



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 

  



1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัด
ระเบียบสังคม 
จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระเบียบ

สังคมและประชุมชี้แจง ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ 
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จ านวน 100 คน 

 

ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด 
(ย.อส.) แก่เยาวชนที่มีความสามารถเป็นแกนน า และผู้น า
เยาวชนที่มีจิตอาสา ในพ้ืนที่อ าเภอพิบูลย์รักษ์ รุ่นที่ 1 
จ านวน 50 คน 

 

ฝึกอบรมสร้ า งภูมิคุ้ มกัน เยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย งนอก
สถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด จ านวน 100 คน 

 

ฝึกอบรมเยาวชนจากใจ สู่ใจ สร้างสายใยครอบครัวต้าน
ภัยยาเสพติด ร่วมกับครอบครัวของเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
กับปัญหายาเสพติด จ านวน 50 ครอบครัว 

 

จัดตั้ง “มิสเตอร์เตือนภัย” เพ่ือด าเนินการฝึกอบรมผู้น า 
แกนน า หรือประชาชนในหมู่บ้านที่มีจิตอาสาในการเป็น
มิสเตอร์เตือนภัย ทั้ง 37 หมู่บ้าน รวม 1 รุ่น จ านวนผู้เขา
รับการฝึกอบรม 74 คน 

 

ฝึกอบรมอาสาสมัคร รู้ทันภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ 
โดยอาสาสมัครในหมู่บ้าน 37 หมู่บ้าน จ านวน 111 คน 

 
 

*************************** 



2. โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
สถานีต ารวจภูธรในสังกัด จ านวน 23 แห่ง เชิญทุก

ภาคส่วนร่วมรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร เพ่ือปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุการจราจร ลดการสูญเสียชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สิน 

 

 
จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระท าผิด พ.ร.บ. 

จราจร เพ่ือเป็นการเสริมสร้างวินัยจราจร และแสวงหา
ความร่วมมือจากประชาชนในการใช้รถใช้ถนน 

 

สถานีต ารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จัดซื้อสื่ออุปกรณ์
ส าหรับการฝึกอบรม ให้แก่ สถานีต ารวจภูธร ในสังกัด 

 

     

สถานีต ารวจภูธรในสังกัด จ านวน 26 แห่ง จัดกิจกรรม 
อบรมอาสาจราจร จ านวน 1,300 คน เพ่ือให้ประชาชน
และทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาจราจรในชุมชนของตนเอง  อาสาจราจรที่ผ่านการ
อบรมสามารถเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต ารวจในการ
อ านวยความสะดวกด้านการจราจรได้ 

 

 


