รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
จังหวัด อุดรธานี
ประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อน/ความจำเป็นเร่งด่วน ปัญหาการว่างงานจากผลกระทบจากการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1. ความเป็นมา/สาเหตุ/สภาพปัญหา
ปัญหาการว่างงานจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทำให้เกิดการว่างงาน
ของประชาชน และมีการอพยพกลับถิ่นของผู้ใช้แรงงานจำนวนมาก ขาดแหล่งจ้างงาน ประชากรวัยทำงาน
มีการอพยพกลับ จั งหวัดอุดรธานี จำนวนมากกว่า 1 แสนราย และอาจเกิดการระบาดระลอก 2 จั งหวัด
อุดรธานี จึงประสานขอความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ที่พร้อมจะเริ่มการลงทุนภายในปี 2564
เพื่ อเพิ่มการจ้างงานในพื้น ที่ ที่เชื่อมโยงการค้าการลงทุน ในพื้ น ที่ภ าคกลาง EEC เชื่อมโยงกับกลุ่ มประเทศ
อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ ำ โขง โดยเสนอแนวทางในการผลั ก ดั น นิ ค ม อุ ต สาหกรรมให้ เ ร่ ง เปิ ด ดำเนิ น การ
เพื่อเพิ่มการจ้างงานและสร้างรายได้ในชุมชน โดยบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีจำกัด
2. ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ/จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ
ประชาชนในพื้น ที่จังหวัดอุดรธานีที่ไม่มีงานทำและตกงานจากการอพยพกลับถิ่นของผู้ใช้แรงงาน
จำนวนมาก ขาดแหล่งจ้างงาน ประชากรวัยทำงานมีการอพยพกลับจังหวัด จำนวนมากกว่า 1 แสนราย
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา
ประสานขอความร่วมมือกับนิ คมอุตสาหกรรมอุดรธานี ที่พร้อมจะเริ่มการลงทุน ภายในปี 2564
เพื่ อเพิ่มการจ้างงานในพื้น ที่ ที่เชื่อมโยงการค้าการลงทุน ในพื้ น ที่ภ าคกลาง EEC เชื่อมโยงกับกลุ่ มประเทศ
อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ ำ โขง โดยเสนอแนวทางในการผลั ก ดั น นิ ค มอุ ต สาหกรรมให้ เ ร่ ง เปิ ด ดำเนิ น การ
เพื่อเพิ่มการจ้างงานและสร้างรายได้ในชุมชน โดยบริษัทเมืองนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด
4. แผนและขั้นตอนการดำเนินการ (แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหา)
เสนอขอรับการผลักดันโครงการ ดังนี้
1. ด้านการให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ประกอบการ
1) ให้เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) หนองคาย ครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
2) ให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้เทียบเท่ากับ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor : NeEC)
2. การส่งเสริ มโครงการ Logistics Park ในนิค มอุต สาหกรรมอุด รธานี ให้ เป็ น ศูน ย์ กลางการขนส่ ง
ทางราง โดยการขอรับการสนับสนุนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามโครงการสำรวจออกแบบและก่อสร้าง
ทำรางรถไฟบนพื้ น ที่ ของการรถไฟฯ มาถึงจุ ดเชื่อ มต่อรางรถไฟเข้านิค มอุต สาหกรรมอุดรธานี ระยะทาง
2.802 กม. งบประมาณ 76,370,000 บาท (การวางรางบริเวณจุ ดเชื่อมต่ อเข้าไปในพื้ น ที่ของนิ คมฯ
ระยะทาง 1.1 กม. งบประมาณ 36,238,000 บาท บริ ษั ท เมื องอุ ต สาหกรรมอุ ด รธานี จำกั ด
เป็นผู้รับผิดชอบ) ดำเนินการโดย แขวงบำรุงทางอุดรธานี/การรถไฟแห่งประเทศไทย
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1) ขอใช้พื้นที่ของการรถไฟฯ ในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนน Local Road สถานีรถไฟหนองตะไก้
- ทางหลวงหมายเลข 216 ซึ่งได้ก่อสร้างระยะแรกเสร็จแล้ว 1 กม. และคงเหลือส่วนต่อขยายเพิ่ม 12.74
กม. งบประมาณ 154,250,000 บาท โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท/กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเพื่อแก้ไขปัญหาจุดทางแยกที่เสี่ยงอันตราย (ห้าแยกจุดตัด
อันตราย) งบประมาณ 13,530,000 บาท โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท/กรมโยธา
ธิการและผังเมือง

5. ผลที่ได้จากการดำเนินการ (ให้รายงานเมื่อเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม)
- ยังไม่มผี ลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
6. กรณีที่เกินขีดความสามารถหรือศักยภาพของจังหวัด
เนื่ อ งจาก การขั บ เคลื่ อ นนิ ค มอุ ต สาหกรรมอุ ด รธานี เพื่ อ ให้ เกิ ด การจ้ า งงานในจั ง หวั ด นั้ น
จำเป็ น ต้องได้รับ การสนั บสนุน จากภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้ เป็ น
ศู น ย์ ก ลางการขนส่ งทางราง ซึ่ งจั งหวั ด อุ ด รธานี ได้ ป ระสานขอความร่ ว มมื อ ทั้ งจากเอกชนในพื้ น ที่ และ
ส่วนราชการส่วนกลางที่เป็น หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากภาครัฐ โดยการวางราง
บริ เวณจุ ด เชื่ อ มต่ อ เข้ า ไปในพื้ น ที่ ข องนิ ค มฯ ระยะทาง 1.1 กม. งบประมาณ 36 ,238,000 บาท
บริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ซึ่งเป็นภาคเอกชนจะเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยจังหวัดได้ดำเนินการ ดังนี้
1) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อด 0017.2/12641 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 แจ้งเลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อขอรับการสนับสนุนและผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรม
อุดรธานี ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1) มีห นั งสื อด่ว นที่ สุ ด ที่ อด 0017.2/13554 ลงวัน ที่ 17 สิ งหาคม 2563 แจ้ งผู้ ว่าการ
การรถไฟแห่ งประเทศไทย เพื่อขอใช้พื้น ที่ของการรถไฟฯ ในการก่อสร้างถนน Local Road และโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อแก้ไขปัญหาจุดทางแยกทางเสี่ยงอันตราย
2) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อด 0017.2/13556 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 แจ้งนายสุภรณ์
อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับการสนับสนุนและผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรม
อุดรธานี ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อด 0017.2/13555 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 แจ้งผู้อำนวยการ
สำนั กงบประมาณ เพื่ อขอรับ การสนั บ สนุ น และผลักดัน โครงการนิ คมอุตสาหกรรมอุดรธานี ภายใต้กรอบ
นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อด 0017.2/15087 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 แจ้งปลัดกระทรวง
คมนาคม เพื่อขอรั บ การสนั บ สนุ น และผลั กดัน โครงการนิ คมอุตสาหกรรมอุดรธานี ภายใต้กรอบนโยบาย
การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อด 0017.2/15088 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 แจ้งปลัดกระทรวง
มหาดไทย เพื่อขอรับ การสนับ สนุน และผลั กดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ภายใต้กรอบนโยบาย
การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ผู้รายงาน

..................................................
( นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล )
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 28 ธันวาคม 2563

ผู้รับรอง

..................................................
( นายสยาม ศิริมงคล )
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 28 ธันวาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
จังหวัด อุดรธานี
ประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อน/ความจำเป็นเร่งด่วน ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนด้านการบริหาร
จัดการน้ำ
1. ความเป็นมา/สาเหตุ/สภาพปัญหา
แหล่ ง น้ ำ ของจั ง หวั ด อุ ด รธานี มี จ ำนวนทั้ ง สิ้ น 294 แห่ ง จำแนกเป็ น อ่ า งเก็ บ น้ ำ 17 8 แห่ ง
(อ่างขนาดใหญ่ 2 แห่ง ขนาดกลาง 20 แห่ง และขนาดเล็ก 156 แห่ง) ฝายคอนกรีต 116 แห่ง สำหรับ
ปริมาณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี รวมทั้งสิ้น 354.30 ลูกบาศก์เมตร เมื่อพิจารณาเป็นรายอำเภอ พบว่า อำเภอ
ที่มีอ่างเก็บ น้ ำและปริมาณน้ ำที่เก็บ เฉลี่ ยทั้ งปี มากที่ สุ ดคือ อำเภอเมืองอุดรธานี 153.52 ลู กบาศก์เมตร
น้อยที่สุดอำเภอกุดจับ 0.1 ลูกบาศก์เมตร สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำมีจำนวนทั้งสิ้น 11 ลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำแม่น้ำโขงส่วน
ที่ 5 ห้วยน้ำโสมน้ำโมง แม่น้ำโขงส่วนที่ 6 น้ำสวย ห้วยหลวง ห้วยดาน แม่น้ำสงครามตอนบน ลำปาวตอนบน
ลำพันชาด และลำน้ำพองตอนล่าง) ครอบคลุมพื้นที่ 21,132 ตร.กม. ลุ่มน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด
คื อ ลุ่ ม น้ ำ ห้ ว ยหลวงครอบคลุ ม พื้ น ที่ 3,425 ตร.กม. หรื อ ร้ อ ยละ 16.20 ของพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ำ ของจั งหวั ด
(ครอบคลุมอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านดุง อำเภอเพ็ญ อำเภอบ้านผือ อำเภอหนองหาน อำเภอหนอง
วัวซอ อำเภอกุดจับ อำเภอสร้างคอม อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งฝน) รองลงมาคือลำปาวตอนบนและ
น้ำโมงครอบคลุมพื้นที่ 3,265 และ 2,718 ตร.กม. ตามลำดับ โดยเป็น พื้นที่ชลประทาน 868,534 ไร่
ความต้องการใช้น้ำปัจจุบัน 1,625.34 ล้านลบ.ม. และมีความต้องการใช้น้ำในปี 2568 จำนวน 4,093.90
ล้านลบ.ม. เพิ่มขึ้ นร้อยละ 151.87 โดยมีความต้องการใช้น้ำด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบัน จำนวน 42.57
ล้ า นลบ.ม. และมี ค วามต้ อ งการใช้ น้ ำ ในพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม ในปี 2568 จำนวน 133.47 ล้ านลบ.ม.
ซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้นมากที่สุด ถึงร้อยละ 213.53 ความต้องการใช้น้ำด้านการเกษตร ในปัจจุบัน จำนวน
1,451.75 ล้านลบ.ม. และมีความต้องการใช้น้ำในด้านการเกษตร ปี 2568 จำนวน 3,797.18 ล้านลบ.ม.
ซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 161.55 ความต้องการใช้น้ ำด้านการอุปโภคบริโภค ทำให้ ป ระชาชน
ในจังหวัดมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการ
2. ผู้ที่ได้รับผลกระทบ/จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ที่ประกอบอาชีพด้ านเกษตรกรรม จำเป็นต้องได้รับการจัดสรรน้ำ
เพื่ อ การเกษตรที่ ค รอบคลุ ม และเหมาะสม ซึ่ ง พื้ น ที่ ก ารเกษตรในจั งหวั ด อุ ด รธานี จำนวน 20 อำเภอ
ล้วนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และในฤดูแล้งมักจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค
และบริโภคที่เพียงพอ
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. เพิ่มพื้นที่การกักเก็บน้ำให้มีปริมาณที่เพียงพอ
2. เพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำในพื้นที่
3. จัดให้มีการศึกษาและพัฒนาเพื่อบรรเทาภัยแล้งจังหวัดอุดรธานีอย่างเป็นระบบ
4. แผนและขั้นตอนการดำเนินการ (แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหา)
ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จึงมีมติให้กำหนดปัญหาด้านการบริ หารจัดการน้ำ
เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ โดยประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
4.1 การซ่ อ มแซมอ่ า งเก็ บ น้ ำ ห้ ว ยน้ ำ ปลด ตอนบน บ้ า นก้ อ ง ตำบลบ้ า นก้ อ ง อำเภอนายู ง
เนื่องจากพายุซินลากูพัดผ่านพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ทำให้เกิดปริมาณฝนต่อเนื่อง และเมื่อวั นที่
14 สิ งหาคม 2563 มี ป ริ ม าณมวลน้ ำสะสมไหลเข้ าสู่ อ่ างและเกิ ด การกั ด เซาะทำนบดิ น เป็ น ช่ อ งขาด
กว้างประมาณ 5 เมตร ยาว 25 เมตร จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนก่อนการเกิดฝนในฤดูที่จะมาถึง

วงเงินงบประมาณ 7,000,000 บาท ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ /โครงการชลประทาน
อุดรธานี
4.2 การขุดลอกหนองหานกุมภวาปี เนื่องจากทะเลบัวแดงในหนองหานกุมภวาปีเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดและมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนริมฝั่งหนองหาน จึงมีความจำเป็น
ในการกำจัดวัชพืชซึ่งเติบโตหนาแน่นกีดขวางทางนาในฤดู น้ำหลาก และขุดลอกลำห้วยสาขาและระบบระบาย
น้ ำ เพื่ อนำน้ ำเข้าสู่ ค ลองระบายน้ ำและหนองหานกุมภวาปี ได้ ส ะดวกลดปั ญ หาน้ ำท่ ว มในฤดูฝ นพร้อ มทั้ ง
สามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง วงเงินงบประมาณ 136,520,000
บาท ดำเนินการโดย กรมชลประทาน/กรมทรัพยากรน้ำ
4.3 การศึกษาและพัฒนาเพื่อบรรเทาภัยแล้งจังหวัดอุดรธานี ในพื้นที่ อ.ศรีธาตุ, อ.วังสามหมอ,
อ.ไชยวาน, อ.กู่ แ ก้ ว , อ.กุ ม ภวาปี , อ.ประจั ก ษ์ ศิ ล ปาคม และ อ.โนนสะอาด มี ส ภาพพื้ น ที่ เป็ น ที่ ร าบสู ง
ไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและยังไม่มีแผนในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
จึงมีความจำเป็นในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเพื่อบรรเทาภัยแล้งจังหวัดอุดรธานีอย่างเป็นระบบ
ในพื้น ที่จังหวัดอุดรธานี วงเงิน งบประมาณ 50,000,000 บาท ดำเนิ น การโดย สำนั กงานทรัพยากรน้ ำ
แห่งชาติ/โครงการชลประทานอุดรธานี
4.4 การขุดลอกแหล่งน้ำและการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เนื่องจาก
จังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่เป็ นที่ราบสูงเชิงเขา มีปัญหาในการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ซึ่งจังหวัดได้เสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาปัญหาแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
ได้อย่างครอบคลุม จึงมีความจำเป็นในการขุดลอกเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน วงเงินงบประมาณ
รวม 31,220,000 บาท โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
5. ผลที่ได้จากการดำเนินการ (ให้รายงานเมื่อเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม)
- ยังไม่มผี ลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
6. กรณีที่เกินขีดความสามารถหรือศักยภาพของจังหวัด
เนื่องจาก อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากูพัดผ่านพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2563 ทำให้ เกิ ด ปริ ม าณฝนต่ อ เนื่ อ ง ปริ ม าณมวลน้ ำสะสมไหลเข้ าสู่ อ่ างและเกิ ด การกั ด เซาะทำนบดิ น
เป็ น ช่ องขาดกว้างประมาณ 5 เมตร ยาว 25 เมตร และจั งหวัด ไม่ มีงบประมาณในการดำเนิ น การแก้ ไข
ซ่อมแซมโดยเร่งด่วนก่อนการเกิดฝนในฤดูที่จะมาถึง
จังหวัดอยู่ระหว่างการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จำเป็ น ในอำนาจของรองนายกรั ฐ มนตรี และงบประมาณจาก กรม กระทรวง
(งบ Function) ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน

..................................................
( นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล )
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 28 ธันวาคม 2563

ผู้รับรอง

..................................................
( นายสยาม ศิริมงคล )
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 28 ธันวาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
จังหวัด อุดรธานี
ประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อน/ความจำเป็นเร่งด่วน ปัญหาการป้องกันการเกิดอุบัติภัยบริเวณจุดตัด
ทางรถไฟในเขตจังหวัดอุดรธานี
1. ความเป็นมา/สาเหตุ/สภาพปัญหา
เนื่องจากจังหวัดอุดรธานี มีจุดตัดทางรถไฟทีย่ ังไม่มีเครื่องกั้นอัตโนมัติ จำนวน 8 จุด
2. ผู้ที่ได้รับผลกระทบ/จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ
ประชาชนในพื้นที่ที่มีทางลักข้ามทางตัดรถไฟ จำนวน 8 แห่ง
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา
ประสานขอรับงบประมาณในการติดตั้งเครื่องกั้นชนิดคานกั้นอัตโนมัติ บริเวณทางลักข้ามทางตัดรถไฟ
4. แผนและขั้นตอนการดำเนินการ (แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหา)
ประสานการรถไฟแห่ งประเทศไทย/แขวงบำรุ งทางอุด รธานี เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น การติ ด ตั้ ง
เครื่องกั้นชนิดคานกั้นอัตโนมัติ จำนวน 8 แห่ง วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 33,774,300 บาท ดำเนินการ
โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย/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
5. ผลที่ได้จากการดำเนินการ (ให้รายงานเมื่อเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม)
- ยังไม่มผี ลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
6. กรณีที่เกินขีดความสามารถหรือศักยภาพของจังหวัด
เนื่องจาก พื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ของการรถไฟฯ ทำให้ต้องมีการประสานและการนำเสนอข้อมูล
จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เพราะทางลักข้ามเป็นการสร้างถนนสัญจรของประชาชนในพื้นที่
จั งหวัด อยู่ ร ะหว่ างการเสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก การรถไฟแห่ งประเทศไทย
/แขวงบำรุงทางอุดรธานี/อปท.ในพื้นที่
ผู้รายงาน

..................................................
( นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล )
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 28 ธันวาคม 2563
ผู้รับรอง
..................................................
( นายสยาม ศิริมงคล )
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 28 ธันวาคม 2563

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

