รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด
จังหวัด : อุดรธานี
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด
จั งหวัดอุดรธานี ได้มีคำสั่ ง ที่ 4499/๒๕63 ลงวันที่ 11 กั นยายน ๒๕63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้จังหวัดอุดรธานีมีการบูรณาการทุกมิติในการกำหนดประเด็นกลุ่มปัญหา
ที่เป็นความเดือดร้อนหรือจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด การกำหนดขีดความสามารถของจังหวัด และแนวทางการบูรณาการการ
ทำงานร่วมกัน และการระดมทรัพยากรของภาคส่วนต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา ของจังหวัดอุดรธานี และเพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
2. ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
ตามที่ ส ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี มี ค ำสั่ ง ที่ 241 / 2563 ลงวั น ที่ 13 สิ ง หาคม 2563 เรื่ อ ง
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิ ภ าค เพื่อกำกับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ได้แก่ การตรวจราชการ การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์ และผลการ
ปฏิบั ติงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี การประสานราชการเพื่อให้ เกิดการบู รณาการไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการเร่งรัดการติดตามผล การให้คำแนะนำช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องในการ
ดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบด้วย และหากมีปั ญ หาอุปสรรคให้ รองนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเนื่องจากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือ
พื้นที่ในความรับผิดชอบต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งกลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย
จั งหวัด บึ งกาฬ เลย หนองคาย หนองบั ว ลำภู และจั งหวัดอุ ดรธานี อยู่ ในเขตตรวจราชการที่ 10 และมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
มีคำสั่ง ที่ 242/2563 ลงวัน ที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
โดยที่การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การยกระดั บคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และ
การเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศ เป็นสิ่งที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา ซึ่งหน่วยงานที่ รับผิดชอบได้ดำเนินการอยู่แล้ว
ตามกรอบอำนาจในกฎหมาย กำลังงบประมาณความพร้อมของบุคลากร และความต้องการของประชาชน
แต่เนื่องจากต่อมาได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด – 19) เมื่อปลาย
พ.ศ. 2562 ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบกระเทือนโดยตรงต่ อชีวิต และสุขภาพอนามัยของผู้คนทั่วโลกเกือบ
20 ล้านคนแล้ว ยั งเชื่อมโยงไปกระทบถึงการประกอบอาชีพการงาน และการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนที่ไม่ได้เจ็บ ป่วยจากโรคระบาดดังกล่าวอย่างกว้างขวางอีกด้วย แม้ประเทศไทยจะบริห ารจัดการ
ในส่ วนของระบบสาธารณสุ ขได้ผ ลดีเป็ น ที่ยอมรับของนานาประเทศ แต่ก็ได้ รั บผลกระทบที่แผ่ ขยายและ
เชื่ อ มโยงไปถึ งเศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศด้ ว ยอย่ างไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ แ ละไม่ เคยปรากฏมาก่ อ น
ทั้งในภาพรวมของประเทศ และความเดือดร้อนของประชาชนในสังคมเมื องและสังคมชนบทเป็นรายบุคคล
นอกจากนั้นยังมีผู้ได้รับความทุกข์ยากเพิ่มขึ้นจากความลำบากยากจนหรือการป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บอื่นอยู่
ก่อนแล้ว การเข้าไม่ถึงบริการความช่วยเหลือจากรัฐ การประสบภัยธรรมชาติ หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันขึ้น โดยมี นายกรัฐมนตรี
เป็ น ประธาน รองนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี เป็ น กรรมการ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ผู้ อ ำนวยการสำนั ก
งบประมาณ และเลขาธิการสภาพัฒนานาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
เพื่อให้การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที จังหวัดอุดรธานี จึง มีคำสั่ง ที่ 4499/2563 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับ เคลื่ อนไทยไปด้วยกัน จั งหวัดอุดรธานี เพื่อให้ จั งหวัด ซึ่งเป็ น ส่ วนราชการ

ในระดับพื้น ที่ มีการเตรียมความพร้อมในการจั ดให้ มีการติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยี ยวยา และขับ เคลื่อน
การแก้ ไขปั ญ หาดั ง กล่ า ว โดยเริ่ ม จากปั ญ หาที่ เป็ น ความเดื อ ดร้ อ นเร่ ง ด่ ว น เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย่ า ง
เป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่แต่ละจังหวัด
อย่างเป็นระบบตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และแนวคิด
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัด
ทั้ งนี้ จั งหวัด ได้ มีก ารประชุ มชี้ แจงแนวทางการดำเนิ น งาน ในการประชุ ม คณะกรรมการ
ขับ เคลื่ อ นฯ ครั้ งที่ 1/2563 ในวั น ที่ 14 กั น ยายน 2563 เพื่ อ ชี้ แ จงให้ ค ณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นไทย
ไปด้วยกัน จังหวัดอุดรธานี มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
1) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในจังหวัด และจัดให้มีการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และรวดเร็วทันเหตุการณ์
2) บู รณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่ วนในพื้ นที่อย่ างเป็ น ระบบ เพื่อแก้ ปั ญ หาความ
เดือดร้อนของประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการเสริมสร้างศักยภาพ
ในการพัฒ นาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดชีวิตวิถีใหม่และการขั บเคลื่อนไทยไป
ด้วยกัน
3) สร้ า งความตระหนั ก รู้ ความเข้ า ใจแก่ ป ระชาชน ให้ เห็ น ความจำเป็ น ในการร่ ว มกั น
ขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ การสร้างความสามัค คีป รองดอง รวมทั้ งสร้ างการรั บ รู้ ให้ ป ระชาชนเข้าใจ
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และความสำคัญของสถาบัน
หลักของชาติในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
4) ประสานการปฏิบัติและติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน
5) รายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นระยะตามที่กระทรวงมหาดไทย
กำหนด
ต่ อ มาจั ง หวั ด ได้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นฯ ครั้ ง ที่ 2/2563 เมื่ อ วั น ที่
4 ธันวาคม 2563 จังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนด ปัญหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วน ซึ่งมิติที่ประชุมได้มีการกำหนดปัญหาอุปสรรคของจังหวัด และเพื่อให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น สามารถตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม และรวดเร็วทันเหตุการณ์ จังหวัดจึงให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ได้จัดเตรียมข้อมูลปัญหา
ความเดื อ ดร้ อ น/ความต้ อ งการเร่ งด่ ว น ของประชาชนในพื้ น ที่ ตลอดทั้ งแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาเสนอ
ในที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญและหาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาของจังหวัดให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยมีการกำหนดปัญหา/ความต้องการของจังหวัด ดังนี้
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เมืองนิคมฯ /อต./ทน./อบจ.
• การสร้างเมืองสีเขียว ด้วยต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ทน./อบจ./ท้องถิ่น
• การบู รณาการจั ดการน้ ำอย่ างเป็ น ระบบเพื่อแก้ปั ญ หาน้ ำท่ วม น้ ำแล้ ง อย่ างยั่ งยื น ชป./
สทนช./ท้องถิ่น/ปภ./ทรัพย์บาดาล/ทสจ.
2. ด้านสังคม
• การสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่ รง.
• การเตรียมรองรับสังคมสูงวัย พมจ.
• การพัฒนาเมืองกีฬา กทจ./กกท.
3. ด้านการท่องเที่ยว
• การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยว กทจ.
• การพัฒนาเมืองไมซ์ซิตี้ สนจ.

4. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
• การศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ชป./สทนช.
• การเพิ่มโครงข่ายการกระจายน้ำเพื่อการเกษตร ชป./ท้องถิ่น
• การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ท้องถิ่น
• การบริหารจัดการน้ำด้วย โคกหนองนา โมเดล พช./ท้องถิ่น
5. ด้านการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
• การบริหารจัดการระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ในเขตเมือง ทน.
• การพัฒนาผังเมืองและการขยายโครงข่ายคมนาคม ยธ./ทล./ทช.
• การเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวและเติบโตของเมือง ทน.
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่สะดวกและปลอดภัย เพื่อการสัญจรและ
การขนส่งสินค้าภาคการเกษตร ยธ./ทล./ทช./ท้องถิ่น
6. ด้านการพัฒนาภาคการเกษตร
• การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กษ.
• การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร พืช/สัตว์/ประมง กษ./เกษตร/ประมง/ปศุสัตว์
7. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดอุดรธานี
• การสร้างเอกลักษณ์ของ package บรรจุภัณฑ์ พช./พณ./รภ./อต
• จัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน พช.
• การพัฒนาผ้าทอมือ พช./พณ./รภ./อต
8. ด้านการพัฒนาระบบบริหารงาน
• การพัฒนา BIG DATA เพื่อการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกระบบ สถิติ/หน่วยงาน
และต่ อมาเมื่ อวั น ที่ 7 ธั น วาคม 2563 จั งหวั ดได้ จั ดให้ มี การประชุ มคณะกรรมการขั บเคลื่ อน ฯ
ครั้งที่ 3/2563 เพื่อร่วมกันกำหนดปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนและจังหวัดอุดรธานี โดยที่ประชุมมีมติ
ให้เสนอปัญหาความเดือดร้อนของจังหวัด ใน 3 ประเด็น ดังนี้
1. ปั ญหาการว่างงานจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 ทำให้ เกิ ดการ
ว่างงานของประชาชน และมีการอพยพกลับถิ่นของผู้ใช้แรงงานจำนวนมาก ขาดแหล่งจ้างงาน ประชากรวัยทำงาน
มีการอพยพกลับจังหวัดอุดรธานี จำนวนมากกว่า 1 แสนราย และอาจเกิดการระบาดระลอก 2 จังหวัดอุดรธานี
จึงประสานขอความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ที่พร้อมจะเริ่มการลงทุนภายในปี 2564 เพื่อเพิ่มการ
จ้างงานในพื้นที่ที่เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในพื้นที่ภาคกลาง EEC เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
โดยเสนอแนวทางในการผลั กดันนิ คมอุตสาหกรรมให้ เร่งเปิ ดดำเนิ นการเพื่ อเพิ่มการจ้ างงานและสร้างรายได้
ในชุมชน
2. ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนด้านการบริหารจัดการน้ำ แหล่งน้ำของจังหวัดอุดรธานี
3. ปัญหาการป้องกันการเกิดอุบัติภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตจังหวัดอุดรธานี
3. การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
จังหวัดอุดรธานี ได้ รับการขับเคลื่ อนและติดตามผลการขับเคลื่ อนไทยไปด้ วยกันระดับพื้ นที่ จั งหวั ด
จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
3.1 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อหารือ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีข้อสรุปผลการประชุม ดังนี้
1) การเตรียมการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการของ รวอ.ผตร.อก.สมพลฯ ผตร.ก.บรรจงฯ และ ผช.ปกอ.
กล่าววัตถุประสงค์การหารือ โดยสืบเนื่องจากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบหมายให้รวอ. ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 3
จังหวัด (หนองคาย อุดรธานี และมุกดาหาร) ในเบื้องตัน รวอ. มีกำหนดเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกัน ระดับจังหวัด เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาในพื้นที่ ทั้งที่อยู่ในความรับผิดขอบของกระทรวงอุตสาหกรรม และ
หน่วยงานอื่น พร้อมทั้งมีกำหนดการลงพื้นที่ประมาณ 1-2 แห่ง โดยกำหนดเบื้องต้นในช่วง กลางเดือน พ.ย. - ธ.ค.

2) ตามที่จังหวัดได้มีคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 4499/2563 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดอุดรธานี และได้ประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่
ประชุมเสนอ ดังนี้
- ให้หน่วยงานรวบรวมประเด็นปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในพื้นที่
- ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันขึ้น เพื่อพิจารณาปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนในจังหวัด
- ผตร.อก. บรรจงฯ เสนอให้จังหวัดพิจารณาประเด็นปัญหาและเรียงลำดับความสำคัญ เพื่อนำเสนอ
ในที่ประชุมฯ
3) การเสนอขอรับการสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
- ผู้แทน กนอ. และ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ได้นำเสนอประเด็นขอรับการสนับสนุนจาก
อก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การกำหนดให้เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดหนองคายและอุดรธานี
(2) การให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ประกอบการเขตนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีให้เทียบเท่ากับ เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor : NeEC)
(3) การส่งเสริมโครงการ Logistics Park และการขอรับการสนับสนุนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย
โดยขอใช้พื้นทีเ่ พื่อนำรางรถไฟเข้าใกล้นิคมฯ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางราง ได้บรรจุการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ดังกล่าวด้วยแล้ว
(4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการลงทุน จำนวน 4 โครงการ
(1) โครงการก่อสร้างถนน Local Road สถานีรถไฟหนองตะไก้-ทางหลวงหมายเลข 216 ซึ่งได้
ก่อสร้างระยะแรกเสร็จแล้ว 1 กิโลเมตร และคงเหลือส่วนต่อขยายเพิ่ม 12.74 กิโลเมตร
(2) โครงการปรับปรุงซ่อมแชมถนนลาดยางเพื่อแก้ไขปัญหาจุดทางแยกที่เสี่ยงอันตราย (ห้าแยก
จุดตัดอันตราย)
(3) โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
(4) โครงการสำรวจออกแบบและก่ อสร้างรางรถไฟบนพื้ นที่ ของการรถไฟแห่ งประเทศถึ งจุ ด
เชื่อมต่อรางรถไฟเข้านิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีทั้งนี้ รอง ผวจ.อุดรธานี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจังหวัดได้บรรจุโครงการ
ดังกล่ าวในแผนพัฒนาของจั งหวัดแล้ ว ซึ่งจะต้องติดตามความคืบหน้าการเสนอขอรับงบประมาณของหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ผช.ปกอ. เสนอให้นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี พิจารณาการบริหารจัดการพื้นที่/ศูนย์กำจัดของเสียหรือ
ขยะในนิคมฯ
4) การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี ได้มีข้อคิดเห็น ดังนี้
- เสนอให้ผลักดันการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
- การเปลี่ยนบทบาท สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ให้เป็นหน่วยงาน
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่
- การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ของ อก. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏอุดรธานี ผ่าน Excellence Center เพื่อการต่อยอดและพัฒนาสินค้า ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- เสนอให้ผลักดันการให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ประกอบการเขตนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้เทียบเท่า
กับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
ทั้งนี้ ผวจ.อุดรธานี เสนอให้ กระทรวงอุตสาหกรรมประสานในรายละเอียดกับ BOI ต่อไป

3.2 กำหนดการเดินทางมาปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี และคณะ ในระหว่างวันที่ 8-9
ธันวาคม 2563
สำนั กนายกรั ฐมนตรี ได้ มี คำสั่ งที่ 241/2563 ลงวั น ที่ 13 สิ งหาคม 2563 มอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการ
ที่ 10 ซึ่ง ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี และรองนายกรัฐมนตรี
และคณะ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 โดยในวันที่ 9
ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. ได้มีการประชุมร่วมกั บผู้ว่าราชการในเขตตรวจราชการที่ 10 เพื่ อ
มอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานและแนวคิด
ในการขับเคลื่ อนไทยไปด้ วยกัน การดำเนิ นการ TPMAP ปั ญหาอุปสรรคของจั งหวัด ณ ห้ องประชุ มศู นย์ ภาษาคอมพิวเตอร์ อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งที่ประชุมดังกล่าว จังหวัดอุดรธานี ได้นำเสนอปัญหาเร่งด่วน
ที่ต้องการให้รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้การสนับสนุนและผลักดันโครงการที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 โดยประชุมมีมติเห็นชอบการเสนอปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 3 ประเด็นปัญหา วงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 502.6643
ล้านบาท ดังนี้
1. ปัญหาการว่างงานจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิด
การว่างงานของประชาชน และมีการอพยพกลับถิ่นของผู้ใช้แรงงานจำนวนมาก ขาดแหล่งจ้างงาน ประชากร
วัยทำงานมีการอพยพกลับ จังหวัดอุดรธานี จำนวนมากกว่า 1 แสนราย และอาจเกิดการระบาดระลอก 2
จังหวัดอุดรธานีจึงประสานขอความร่วมมือกับนิคมอุต สาหกรรมอุดรธานี ที่พร้อมจะเริ่มการลงทุนภายในปี
2564 เพื่ อเพิ่ มการจ้ างงานในพื้ น ที่ ที่เชื่อมโยงการค้าการลงทุน ในพื้ น ที่ ภ าคกลาง EEC เชื่อมโยงกับ กลุ่ ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเสนอแนวทางในการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมให้เร่งเปิดดำเนินการเพื่อเพิ่ม
การจ้างงานและสร้างรายได้ในชุมชน และบริษัทเมืองนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด เสนอขอรับการผลักดัน
โครงการ ดังนี้
1.1 ด้านการให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ประกอบการ
1) ให้เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) หนองคาย ครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
2) ให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้เทียบเท่ากับ เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor : NeEC)
1.2 การส่งเสริ มโครงการ Logistics Park ในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธาน ให้เป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งทางราง โดยการขอรับการสนับสนุนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามโครงการสำรวจออกแบบและ
ก่อสร้างทำรางรถไฟบนพื้นที่ของการรถไฟฯ มาถึงจุดเชื่อมต่อรางรถไฟเข้านิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีระยะทาง
2.802 กม. งบประมาณ 76,370,000 บาท(การวางรางบริ เวณจุ ด เชื่ อ มต่ อ เข้าไปในพื้ น ที่ ของนิ ค มฯ
ระยะทาง 1.1 กม. งบประมาณ 36,238,000 บาท บริ ษั ท เมื อ งอุ ต สาหกรรมอุ ด รธานี จำกั ด เป็ น
ผู้รับผิดชอบ) ดำเนินการโดย แขวงบำรุงทางอุดรธานี การรถไฟแห่งประเทศไทย
1.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1) ขอใช้พื้นที่ของการรถไฟฯในการดำเนิ นโครงการก่อสร้างถนน Local Road สถานี รถไฟ
หนองตะไก้ – ทางหลวงหมายเลข 216 ซึ่งได้ก่อสร้างระยะแรกเสร็จแล้ว 1 กม.และคงเหลือส่วนต่อขยายเพิ่ม
12.74 กิโลเมตร งบประมาณ 154,250,000 บาท
2) โครงการปรั บ ปรุ งซ่ อ มแซมถนนลาดยางเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาจุ ด ทางแยกที่ เสี่ ย งอั น ตราย
(ห้าแยกจุดตัดอันตราย) งบประมาณ 13,530,000 บาท
2. ปัญ หาความเดื อดร้อนเร่ งด่ วนด้ า นการบริห ารจั ด การน้ำ แหล่ งน้ ำของจั งหวัดอุดรธานี
มีจำนวนทั้งสิ้น 294 แห่ง จำแนกเป็น อ่างเก็บน้ำ 178 แห่ง (อ่างขนาดใหญ่ 2 แห่ง ขนาดกลาง 20 แห่ง
และขนาดเล็ก 156 แห่ง) ฝายคอนกรีต 116 แห่ง สำหรับปริมาณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี รวมทั้งสิ้น 354.30
ลูกบาศก์เมตร เมื่อพิจารณาเป็นรายอำเภอ พบว่า อำเภอที่มีอ่างเก็บน้ำและปริมาณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปีมาก
ที่สุดคือ อำเภอเมืองอุดรธานี 153.52 ลูกบาศก์เมตร น้อยที่สุดอำเภอกุดจับ 0.1 ลูกบาศก์เมตร สำหรับพื้นที่

ลุ่มน้ำมีจำนวนทั้งสิ้น 11 ลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำแม่น้ำโขงส่วนที่ 5 ห้วยน้ำโสมน้ำโมงแม่น้ำโขงส่วนที่ 6 น้ำสวย ห้วย
หลวง ห้วยดาน แม่น้ำสงครามตอนบน ลำปาวตอนบน ลำพันชาด และลำน้ำพองตอนล่าง) ครอบคลุมพื้นที่
21,132 ตร.กม. ลุ่มน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดคือลุ่มน้ำห้วยหลวงครอบคลุมพื้นที่ 3,425 ตร.กม.
หรือร้อยละ 16.20 ของพื้นที่ลุ่มน้ำของจังหวัด (ครอบคลุมอำเภอเมืองอุด รธานี อำเภอบ้านดุง อำเภอเพ็ญ
อำเภอบ้านผือ อำเภอหนองหาน อำเภอหนองวัวซอ อำเภอกุดจับ อำเภอสร้างคอม อำเภอพิบูลย์รักษ์ และ
อำเภอทุ่งฝน) รองลงมาคือลำปาวตอนบน และน้ำโมงครอบคลุมพื้นที่ 3,265 และ 2,718 ตร.กม. ตามลำดับ
โดยเป็ นพื้น ที่ชลประทาน 868,534 ไร่ ความต้องการใช้ น้ ำปั จจุบัน 1,625.34 ล้านลบ.ม. และมีความ
ต้องการใช้น้ำในปี 2568 จำนวน 4,093.90 ล้านลบ.ม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 151.87 โดยมีความต้องการใช้น้ำ
ด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบัน จำนวน 42.57 ล้านลบ.ม.และมีความต้องการใช้น้ำในพื้นที่อุตสาหกรรม ในปี
2568 จำนวน 133.47 ล้านลบ.ม. ซึ่ งมีความต้องการเพิ่มขึ้นมากที่สุด ถึงร้อยละ 213.53 ความต้องการ
ใช้น้ำด้านการเกษตร ในปัจจุบัน จำนวน 1,451.75 ล้านลบ.ม. และมีความต้องการใช้น้ำในด้านการเกษตร
ปี 2568 จำนวน 3,797.18 ล้านลบ.ม. ซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 161.55 ความต้องการใช้น้ำ
ด้านการอุป โภคบริโภค ทำให้ ป ระชาชนในจั งหวัดมีน้ ำเพื่ อการอุปโภค บริโภค และน้ ำเพื่อ การเกษตรไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จึ งมีมติให้กำหนดปัญหาด้านการ
บริหารจัดการน้ำเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ โดยประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
2.1 การซ่ อมแซมอ่า งเก็บน้ ำห้ วยน้ ำปลด ตอนบน บ้ านก้อง ตำบลบ้ านก้อง อำเภอนายู ง
เนื่องจากพายุซินลากูพัดผ่านพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ทำให้เกิดปริมาณฝนต่อเนื่อง และเมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2563 มีปริมาณมวลน้ำสะสมไหลเข้าสู่อ่างและเกิดการกัดเซาะทำนบดิน เป็นช่องขาด กว้าง
ประมาณ 5 เมตร ยาว 25 เมตร จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนก่อนการเกิดฝนในฤดูที่จะมาถึง
วงเงินงบประมาณ 7,000,000 บาท ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ/โครงการชลประทาน
อุดรธานี
2.2 การขุดลอกหนองหานกุมภวาปี เนื่องจากทะเลบัวแดงในหนองหานกุมภวาปีเ ป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจัง หวัดและมีความจำเป็ นต่อการดำเนิน ชีวิตของประชาชนริมฝั่ งหนองหาน จึ งมี
ความจำเป็นในการกำจัดวัชพืชซึ่งเติบโตหนาแน่นกีดขวางทางนาในฤดูน้ำหลาก และขุดลอกลำห้วยสาขาและ
ระบบระบายน้ำ เพื่อนำน้ำเข้าสู่คลองระบายน้ำและหนองหานกุมภวาปีได้ สะดวกลดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน
พร้ อ มทั้ งสามารถเพิ่ ม ปริ ม าณน้ ำเก็ บ กัก เพื่ อ การเกษตรและอุ ป โภคบริโภคในฤดู แ ล้ ง วงเงิน งบประมาณ
136,520,000 บาท ดำเนินการโดย กรมชลประทาน/กรมทรัพยากรน้ำ
2.3 การศึกษาและพัฒนาเพื่อบรรเทาภัยแล้งจังหวัดอุดรธานี ในพื้นที่ อ.ศรีธาตุ, อ.วังสาม
หมอ, อ.ไชยวาน, อ.กู่แก้ว, อ.กุม ภวาปี, อ.ประจักษ์ศิลปาคม และ อ.โนนสะอาด มีสภาพพื้นที่ เป็นที่ราบสูง
ไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและยังไม่มีแผนในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
จึงมีความจำเป็นในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเพื่อบรรเทาภัยแล้งจั งหวัดอุดรธานีอย่างเป็นระบบ
ในพื้น ที่จังหวัดอุดรธานี วงเงิน งบประมาณ 50,000,000 บาท ดำเนิ น การโดย สำนั กงานทรัพยากรน้ ำ
แห่งชาติ/โครงการชลประทานอุดรธานี
2.4 การขุ ด ลอกแหล่งน้ ำ และการขุ ด เจาะบ่ อ บาดาลในพื้ น ที่ เพื่ อ บรรเทาปั ญ หาภั ย แล้ ง
เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่เป็ นที่ราบสูงเชิงเขา มีปัญหาในการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ซึ่งจังหวัดได้เสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาปัญหาแล้วแต่ยังไม่เ พียงพอทำให้ไม่สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุ ม จึงมีความจำเป็ นในการขุดลอกเพื่อบรรเทาปั ญหาดังกล่าวอย่ างเร่งด่วน วงเงิน
งบประมาณรวม 31,220,000 บาท โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1) ขุดลอกหนองน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ 4 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ
วงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท ดำเนินการโดย ปภ.จังหวัดอุดรธานี
2) ขุดลอกหนองแสง บ้ายสมดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ วงเงินงบประมาณ
2,500,000 บาท ดำเนินการโดย ปภ.จังหวัดอุดรธานี

3) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคำหมากยาง บ้านนาชุมพร หมู่ที่ 11 ตำบลบะยาว อำเภอวังสาม
หมอ วงเงินงบประมาณ 11,700,000 บาท ดำเนินการโดย ปภ.จังหวัดอุดรธานี
4) ปรั บ ปรุ งอ่ างเก็ บ น้ ำ คำแคนน้ อ ยและก่ อ สร้ างระบบประปา บ้ านโคกสว่ าง หมู่ ที่ 5
ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ วงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท ดำเนินการโดย ปภ.จังหวัดอุดรธานี
5) เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมหอถัง บ้านพรเจริ ญ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสาม
หมอ วงเงินงบประมาณ 600,000 บาท ดำเนินการโดย ปภ.จังหวัดอุดรธานี
6) ขุดลอกหนองน้ำโนนเสถียร บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ
วงเงินงบประมาณ 600,000 บาท ดำเนินการโดย ปภ.จังหวัดอุดรธานี
7) ขุดลอกล่องระบายน้ำสาธารณะบึงสังห์ บ้านผก,บ้านดงสร้างควาย,บ้านดอนแสบง หมู่ที่
4 , 6 , 11 ตำบลนากว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี วงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท ดำเนินการโดย ปภ.
จังหวัดอุดรธานี
8) โครการก่อ สร้างระบบประปาแบบป๊ อกแท้งค์ ขนาดกลาง บ้ านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4
ตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน วงเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท ดำเนินการโดย ปภ.จังหวัดอุดรธานี
9) เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมหอถัง บ้านนาทราย หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลณ์
รักษ์ วงเงินงบประมาณ 600,000 บาท ดำเนินการโดย ปภ.จังหวัดอุดรธานี
10) เจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมหอถัง บ้านไทย หมู่ที่ 2 ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลณ์รักษ์
วงเงินงบประมาณ 600,000 บาท ดำเนินการโดย ปภ.จังหวัดอุดรธานี
11) ขุดลอกหนองนาคำ บ้ านนหนองนาคำ หมู่ที่ 14 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี
วงเงินงบประมาณ 2,520,000 บาท ดำเนินการโดย ปภ.จังหวัดอุดรธานี
12) ขุดลอกห้วยทรายน้อย บ้านพระธาตสร้างแข้ หมู่ที่ 19 ตำบลหนองหาน อำเภอหนอง
หาน วงเงินงบประมาณ 2,630,000 บาท ดำเนินการโดย ปภ.จังหวัดอุดรธานี
13) ขุดลอกหนองบ่อสาธารณะ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหาน อำเภอหนอง
หาน วงเงินงบประมาณ 970,000 บาท ดำเนินการโดย ปภ.จังหวัดอุดรธานี
3. ปั ญ หาการป้ อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติ ภั ย บริ เวณจุ ด ตั ด ทางรถไฟในเขตจั ง หวั ด อุ ด รธานี
เนื่องจากจังหวัดอุดรธานี มีจุดตัดทางรถไฟจำนวนทั้งสิ้น 51 จุด แต่ยังไม่มีเครื่องกั้นอัตโนมัติ จำนวน 8 จุด
เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางตัดทางรถไฟจึงมีความจำเป็นในการติดตั้งเครื่องกั้นชนิดคาน
กั้นอัตโนมัติ จำนวน 8 แห่ง วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 33,774,300 บาท ดำเนินการโดย การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย/แขวงบำรุงทางอุดรธานี/อปท.ในพื้นที่ โดยมีพื้นที่ดำเนินการ 8 แห่ง ดังนี้
1) บ้านโนนน้ำเกลี้ยง ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
2) บ้านม่วงเฒ่า ตำบลหนองแวง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
3) บ้านม่วงหวาน ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
4) วัดบ้านสร้างบง ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
5) ทิศใต้สถานีรถไฟหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
6) ทิศเหนือสถานีรถไฟอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
7) บ้านยางบึง ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
8) วัดป่าศรีจันทร์ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ขอให้จังหวัดอุดรธานีรายงานผลการดำเนินการการใช้ข้อมูล
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP: Thai people Map And Analytics) ซึ่งจังหวัด
อุดรธานี ได้รายงานผลการดำเนินการให้รองนายกรัฐมนตรี และคณะ รับทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

ฐานข้อมูลคนยากจน ในระบบ TPMAP จังหวัดอุดรธานี
จำนวนอำเภอ
จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนคน
20
1,494
15,742
28,202
จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการนำข้อมูลไปประโยชน์ดังนี้
1.จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรม
พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน งบภาค ประจำปี 2563 จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน 4,084,800 บาท (เยี่ยมเยียน+สนับสนุนอาชีพ) เป้าหมาย 690
ครัวเรือน ใน 46 หมู่บ้าน 20 อำเภอในจังหวัดอุดรธานีโดยดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1 ประชุมชี้เป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (ไม่ใช้งบประมาณ)
2 เยี่ ย มเยี ย นครั ว เรื อ นผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยเป้ า หมายเพื่ อ จั ด ทำข้ อ มู ล การแก้ ไขปั ญ หาความยากจน
รายครัวเรือน ดำเนินการโดยทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนอำเภอๆ ละ 5 คน งบประมาณหมู่บ้านละ
5,000 บาท เป็นเงิน 230,000 บาท
3 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ดำเนินการโดยโดยทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน
อำเภอ งบประมาณ หมู่บ้านละ 83,800 บาท แบ่งเป็น
1) การจัดอบรมและศึกษาดูงาน (ค่าตอบแทนวิทยากร+ค่าใช้สอย)
2) สนับสนุนวัสดุส่งเสริมอาชีพ หมู่บ้านละ 60,000 บาท(เฉลี่ยครัวเรือนละ 4,000 บาท)
2. ครัวเรือนเป้าหมาย : 690 ครัวเรือน จำแนกเป็น
2.1 ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. จำนวน 59 ครัวเรือน
2.2 ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย/ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 631 ครัวเรือน
3. กิจกรรมสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย งบประมาณ 2,760,000 บาท
ที่
รายการ
จำนวนครัวเรือน
1 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
203
2 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่, ปลูกผักและไม้ผล
120
3 เลี้ยงปลาดุก
80
4 ปลูกผักสวนครัว
69
5 เพาะเห็ดนางฟ้า
30
6 เลี้ยงไก่พื้นเมือง และปลูกผักสวนครัว
30
7 เลี้ยงปลา
30
8 ทอผ้าพื้นเมือง
15
9 เลี้ยงไก่, เลี้ยงหมู, เพาะเห็ดนางฟ้า และปลูกผัก
15
10 เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง และทำไม้กวาดดอกหญ้า
15
11 สานเปลจากเศษผ้า และทำไม้กวาดดอกหญ้า
15
12 เลี้ยงหนูนา
13
13 ปลูกพืชผสมผสาน
12
14 ทอผ้า
8
15 เลี้ยงปลา และเลี้ยงกบ
8
16 เลี้ยงไก่พื้นเมือง
4
17 ทอพรมเช็ดเท้า
3
18 ทำน้ำแข็งใส
2
19 ทำอาหารตามสั่ง
2

ที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ประกอบอาหารจำหน่าย
จักสานไม้ไผ่
จักสาน และปลูกผักสวนครัว
ทำกล้วยทอด
ขายก๋วยเตี๋ยว
ทำขนมไข่เต่า
ทำขนมเทียน
ทำน้ำผลไม้และขนมโดนัท
ทำน้ำยาซักผ้า
ทำน้ำยาเอเนกประสงค์
ทำโรตี
ทำลูกชิ้นทอด
ทำหน้ากากอนามัยจำหน่าย
ปลูกผักสวนครัว และตัดผม
เลี้ยงปลาหมอเทศ
สานตะกร้าพลาสติก

รายการ

จำนวนครัวเรือน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
690

3. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.1 ประชุมชี้เป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
- ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒ นาชนบท
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) วางแผนขับเคลื่ อนการแก้ไขปัญ หาความยากจน
แบบบูรณาการระดับจังหวัด เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ข้อมูลครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
และมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และแจ้งคณะกรรมการ
บริหาร ศจพ.อ. จัดทำคำสั่ งทีมปฏิบั ติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ อำเภอละ 1 ทีม ๆ ละ 5 คน
(ภาครัฐ จำนวน 3 คน และภาคประชาชน จำนวน 2 คน)
- จั งหวัดจั ดทำรายละเอี ยดโครงการฯ และแจ้ งจั ดสรรงบประมาณ ตามอัตราส่ วนของครัวเรื อน
เป้าหมาย เพื่อให้อำเภอดำเนินการตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด
3.2 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศจพ.อ. เพื่อแต่งตั้งที มปฏิบั ติการแก้ไขปั ญ หาความยากจนระดับ
อำเภอ และคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
3.3 ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ จัดทำแผนปฏิบัติการและ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน
ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย
3.4 เวทีเรียนรู้ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับ
อำเภอส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น วั ส ดุ ส ำหรั บ ประกอบอาชี พ ของครั ว เรื อ นผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยเป้ า หมาย ตาม
ความต้องการ
3.5 สรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจนและรายงายผลการดำเนินงาน
4. รายได้ที่เพิ่มขึ้นของครัวที่เข้าร่วมโครงการฯ
จังหวัดอุดรธานี มีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 690 ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ย จปฐ. ปี 2562 รวม
40,836,138 บาท และครัวเรือนเป้าหมาย 690 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เดือน (เดือน กรกฎาคมสิงหาคม 2563) รวม 1,758,397 บาท

5. หมู่บ้านตัวอย่างที่ขับเคลื่อนงานประสบความสำเร็จ
บ้านโนนสำราญ ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ครัวเรือนเป้าหมาย 15 ครัวเรือน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ตำบล
บ้านดุง
บ้านดุง
บ้านดุง
บ้านดุง
บ้านดุง
บ้านดุง
บ้านดุง
บ้านดุง
บ้านดุง
บ้านดุง
บ้านดุง
บ้านดุง
บ้านดุง
บ้านดุง
บ้านดุง

หมู่ที่
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

บ้าน
โนนสำราญ
โนนสำราญ
โนนสำราญ
โนนสำราญ
โนนสำราญ
โนนสำราญ
โนนสำราญ
โนนสำราญ
โนนสำราญ
โนนสำราญ
โนนสำราญ
โนนสำราญ
โนนสำราญ
โนนสำราญ
โนนสำราญ

บลท.
94
50
71
27
44
1
126
59
81
69
100
29
53
112
26

ชื่อ
นางบุญมี จันอากาศ
นางรัดดาวรรณ ชนเวียน
นางสมร สิงห์นี
นางประหยัด จันทมุด
นางมอน บุตรวงค์
นางอัมราวัล สีโสภณ
นางเคน ป่าไผ่
นางบัวลอง ราชสีเมือง
นางหนูปั่น อำฆาริส
นางหนูพร ตามภาษี
นางกองพา คาดพันธ์โน
นางประนอม พะคะยะ
นางอัมพร สืบเทพ
นางสุบรรณ ต่างจงราช
นางประณีต พิญโยญงค์

อาชีพที่ได้รับ
รายได้ที่เพิ่มขึ้น
การสนับสนุน
เลี้ยงไก่ไข่ 3,100.00
เลี้ยงปลาดุก 3,100.00
เลี้ยงปลาดุก 8,000.00
ทอผ้า
7,000.00
ทอผ้า
6,200.00
เลี้ยงปลาดุก 6,050.00
เลี้ียงไก่ไข่ 6,030.00
เลี้ยงปลาดุก 6,070.00
เลี้ยงปลาดุก 6,100.00
เลี้ียงไก่ไข่ 6,070.00
เลี้ยงปลาดุก 6,030.00
เลี้ยงปลาดุก 6,070.00
เลี้ยงปลาดุก 6,030.00
เลี้ยงปลาดุก 5,000.00
เลี้ยงปลาดุก 7,000.00

5.1 ปัญหาความยากจนโดยภาพรวม
ครัวเรือนมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม รับจ้าง เช่น ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งมีรายได้เป็นรายปี
หลังจากเสร็จสิ้นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวทำให้คนในหมู่บ้านเกิดการว่างงาน และขาดรายได้เสริม
5.2 ปัจจัยความสำเร็จ
- ประชุมชี้เป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ มีการสร้างความเข้าใจ ชี้เป้าครัวเรือน
ยากจน มอบหมายภารกิจดูแลตามความต้องการ
- เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับ นักพัฒนาชุมชนจาก อปท. สำนักงานเกษตรอำเภอ กลุ่มสตรี และ
ผู้นำ อช.ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนผู้มีรายได้ น้อยเป้าหมาย เพื่อค้นหาสาเหตุแห่งความจนที่แท้จริง และ
แก้ไขปัญหาตามความความต้องการและศักยภาพ
- สนั บ สนุ น วั ส ดุ ป ระกอบอาชี พ โดยใช้ ค วามต้ อ งการและศั ก ยภาพของครั ว เรื อ นเป้ า หมาย
เป็นเป้าหมายการพัฒนา
5.3 ประโยชน์ที่ได้รับ ผลกระทบ/ความพึงพอใจของครัวเรือนเป้าหมาย
- ครัวเรือนมีกิจกรรมลดรายจ่าย และรายได้เสริม
- มีกิจกรรมเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการเรียนรู้การวางแผนชีวิต การช่วยเหลือตนเอง
- มีเงินออม เก็บไว้ใช้ยามจำเป็น
5.4 ปัญหาอุปสรรค
- ครั ว เรื อนเป้ าหมายที่ มีร ายชื่ อในระบบ TPMAP บางครั ว เรื อนไม่ ได้ ยากจนจริ ง แต่เ นื่ องจาก
ต้ อ งเลื อ กครั ว เรื อ นที่ มี ชื่ อ ในระบบเป็ น อั น ดั บ แรก จึ งทำให้ ก ารดำเนิ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ไม่ เป็ น ไป
ตามวัตถุประสงค์โครงการ
- การดำเนินงานโครงการกำหนดให้ดำเนินการเป็นรายหมู่บ้าน ซึ่งครัวเรือนยากจนกระจายกันอยู่

ในหลายหมู่บ้าน
- การยุติเวทีเรียนรู้และส่งเสริมทักษะอาชีพ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้กลุ่มเป้าหมาย
เสียประโยชน์
6. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
6.1 ครัวเรือนยากจนจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่จริง ไม่ปรากฏในข้อมู ล TP logbook อาจด้วยสาเหตุ
ต่าง ๆ เช่น มีการย้ายเข้าของสมาชิกครัวเรือนภายหลังจากการสำรวจ จปฐ.
6.2 สมาชิกในครัวเรือนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ปรากฎว่าครัวเรือนนั้นมีฐานะดี
6.3 ระบบการบันทึกข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ข้อมูลบางส่วนที่บันทึกเรียบร้อย
แล้ ว ลบไป ไม่ส ามารถเรียกกลั บ คืน มาได้ ทำให้ เสี ยเวลาในการบั น ทึกใหม่ และการบั น ทึ กข้อมูล เป็ น แบบ
ออนไลน์ บางพื้นที่สัญญาณโทรศัพท์ไม่เอื้อต่อการลงพิกัดตำแหน่งสถานที่ครัวเรือนเป้าหมาย
7. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
7.1 ฐานข้อมูลใน TPMAP Logbook ควรสามารถแก้ไขข้อมูลได้ เช่น การเพิ่มสมาชิกในครัวเรือน
การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ตรงกับการสำรวจข้อมูลจริง
7.2 ระบบการบั นทึกข้อมูลจะต้องมีความสมบู รณ์ตั้งแต่แรกก่อน เมื่อโครงการมา พร้อมที่จะเก็บ
รายละเอียดและบันทึกข้อมูลได้เลย และระบบจะต้องมีการเสถียรภาพ
7.3 เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อคนในชุมชนแต่มีผู้ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการยังมีไม่มากพอ
หากสามมารถเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้นจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนมากขึ้น

บัญชีแผนงาน/โครงการ เพื่อการขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน จังหวัดอุดรธานี
ปญหา แผนงาน /โครงการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ที่
วงเงินงบประมาณ
จังหวัดอุดรธานี
502,664,300
ปญหาการวางงานจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 2019
1
244,150,000
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
1.1 การขอใหเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) หนองคาย ครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
1.2 การขอใหสิทธิประโยชนพิเศษแกผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานใหเทียบเทากับ เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor : NeEC)
1.3 การสํารวจออกแบบและกอสรางทํารางรถไฟบนพื้นที่ของการรถไฟฯ มาถึงจุดเชื่อมตอรางรถไฟเขา
76,370,000 การรถไฟแหงประเทศไทย แขวงบํารุงทางอุดรธานี
นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีระยะทาง 2.802 กิโลเมตร
บริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จํากัด (ดําเนินการเอง)
1.4 การวางรางบริเวณจุดเชื่อมตอเขาไปในพื้นที่ของนิคมฯ ระยะทาง 1.1 กม. วงเงิน 36,238,000 บาท
1.5 การกอสรางถนน Local Road สถานีรถไฟหนองตะไก -ทางหลวงหมายเลข 216 สวนตอขยายเพิ่ม
154,250,000 การรถไฟแหงประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท/กรมโยธาธิการและผังเมือง
12.74 กิโลเมตร
1.6 การปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางเพื่อแกไขปญหาจุดทางแยกที่เสี่ยงอันตราย (หาแยกจุดตัดอันตราย)
13,530,000 การรถไฟแหงประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท/กรมโยธาธิการและผังเมือง
ปญหาความเดือดรอนเรงดวนดานการบริหารจัดการน้ํา
2
224,740,000
2.1 การซอมแซมอางเก็บน้ําหวยน้ําปลด ตอนบน บานกอง ตําบลบานกอง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
7,000,000 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ/โครงการชลประทานอุดรธานี
2.2 การขุดลอกหนองหานกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
136,520,000 กรมชลประทาน/กรมทรัพยากรน้ํา
2.3 การศึกษาและพัฒนาเพื่อบรรเทาภัยแลงจังหวัดอุดรธานี
50,000,000 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ/โครงการชลประทานอุดรธานี
2.4 การขุดลอกแหลงน้ําและการขุดเจาะบอบาดาลในพื้นที่เพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง
31,220,000 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ปญหาการปองกันการเกิดอุบัติภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตจังหวัดอุดรธานี
3
33,774,300
3.1 ติดตั้งเครื่องกั้นชนิดคานกั้นอัตโนมัติ บริเวณทางลักขามทางตัดรถไฟ จํานวน 8 จุด
33,774,300 การรถไฟแหงประเทศไทย/แขวงบํารุงทางอุดรธานี/อปท.ในพื้นที่

