๑

สถานที่ดูงาน / ทองเที่ยว จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ดูงานดานสงเสริมการเกษตร
๑. กลุมแมบานเกษตรกรบานนาดีสรางบง ที่ตั้ง ต.ผาสุก อ.กุมภวาป
จุดเดน การดําเนินงานกิจกรรมสายใยรักแหงครอบครัว
เสนทาง อุดรธานี – ขอนแกน ระยะทาง ๒๐ กม. (ผูประสาน นายบัญชา สุขาภิรมย ๐๘-๙๘๖๒-๓๓๘๕)
๒. กลุมแมบานเกษตรกรบานเชียงกาวหนา ที่ตั้ง ต.บานเชียง อ.หนองหาน
จุดเดน การบริหารจัดการกลุมแมบานเกษตรกร การผลิตสินคาและบริการ แหลงทองเที่ยวอารยธรรม
๕,๐๐๐ ป (ไดรับรางวัลที่ ๑ การประกวดกิจกรรมกลุมแมบานเกษตรกรระดับเขต ๔ ป ๒๕๕๖)
เสนทาง อุดรธานี – สกลนคร ระยะทาง ๔๕ กม. (ผูประสาน น.ส.อรนุช ดีมั่น ๐๘-๙๙๔๐-๒๕๕๘)
๓. กลุมแมบานเกษตรกรดงยาง-พรพิบูลย ที่ตั้ง ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ
จุดเดน การผลิตผาฝายมัดหมี่ยอมคราม ยอมสีธรรมชาติ
เสนทาง อุดรธานี – พิบูลยรักษ ระยะทาง ๓๐ กม.
๔. กลุมแมบานเกษตรกรบานหนองโน ที่ตั้ง ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
จุดเดน การผลิตถั่วลิสงคั่วทราย
เสนทาง อุดรธานี – กุดจับ ระยะทาง ๓๐ กม. (ผูประสาน นายเนตร นักบุญ ๐๘-๑๙๗๕-๕๐๔๐)
๕. วิสาหกิจชุมชนผูปลูกมะมวงบานหวยไรบูรพา ที่ตั้ง ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ
จุดเดน การผลิตมะมวงนอกฤดูเพื่อการสงออก
เสนทาง อุดรธานี – หนองบัวลําภู ระยะทาง ๕๐ กม. (ผูประสาน นายวิชัย โคตรโมลี ๐๘-๑๖๗๐-๗๘๗๒)
๖. หมูบานไมดอกบานหวยสําราญ ที่ตั้ง ต.นิคมสงเคราะห อ.เมืองอุดรธานี
จุดเดน การปลูกไมดอกไมประดับเพื่อการคา
เสนทาง อุดรธานี – หนองบัวลําภู ระยะทาง ๒๐ กม. (ผูประสาน นายฐานวัฒน ธนาธัญญพิชญ)
๐๘-๑๕๔๔-๘๕๗๐)

๒

วัด / สถานที่สําคัญ / ทองเที่ยว
วัดสําคัญ
๑. วัดมัชฌิมาวาส ที่ตั้ง ถนนอธิบดี ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี
จุดเดน เปนพระอารามหลวง รับผากฐินพระราชทานฯ ป ๒๕๕๖ จากกรมสงเสริมการเกษตร
๒. วัดโพธิสมภรณ ที่ ตั้ง ถนนโพธิ์ศรี ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี
จุดเดน เปนพระอารามหลวง มีพระบรมธาตุธรรมเจดีย และพระบรมสารีริกธาตุ
๓. วัดปาบานจิก ที่ตั้ง ถนนนเรศวร ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี ในซอยศาลเจาแมทับทิม
จุดเดน มีเจดียองคใหญและพระบรมสารีริกธาตุ
๔. วัดปาบานตาด ที่ตั้ง ต.บานตาด อ.เมืองอุดรธานี
จุดเดน เปนวัดที่สําคัญและหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโณ เคยเปนเจาอาวาส
เสนทาง อุดรธานี – ขอนแกน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร
(ผูประสาน วัด ๑ – ๔ นายฐานวัฒน ธนาธัญญพิชญ ๐๘-๑๕๔๔-๘๕๗๐)
7

7

7

7

๕. วัดปาบานคอ ที่ตั้ง ต.เขือน้ํา อ.บานผือ
จุดเดน มีพระมหาธาตุเจดีย เฉลิมบารมีพระนวมินทร และพระบรมสารีริกธาตุ
เสนทาง อุดรธานี – อ.บานผือ ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร
7

7

7

๖. วัดโพธิ์ชัยศรี ที่ตั้ง บานแวง ต.บานผือ อ.บานผือ
จุดเดน เปนที่ประดิษฐานหลวงพอนาค พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุดรธานี
เสนทาง อุดรธานี – อ.บานผือ – อ.น้ําโสม ระยะทาง ๖๕ กิโลเมตร
7

7

7

7

๗. วัดนาหลวง(วัดภูยาอู) ที่ตั้ง บานนาหลวง ต.คําดวง อ.บานผือ
จุดเดน เปนวัดอบรมวิปสสนากรรมฐานของจังหวัดอุดรธานี
เสนทาง อุดรธานี – อ.บานผือ – อ.น้ําโสม ระยะทาง ๑๐๒ กิโลเมตร
(ผูประสาน วัด ๕ – ๗ นางราตรี ขันพิมูล ๐๘-๓๔๐๓-๒๙๐๐)
7

7

7

8

7

๘. วัดปานาคํานอย ที่ตั้ง ต.บานกอง อ.นายูง
จุดเดน พระอาจารยอินทรถวาย สนฺตุสฺสโก ศิษยเอกของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโณ เปนเจาอาวาส
เปนวัดปาสายธรรมยุต แยกออกมาจาก วัดปาบานตาด
เสนทาง อุดรธานี – อ.นายูง ระยะทาง ๑๒๖ กิโลเมตร
0

7

7

7

0

0

7

0

7

๙. พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน (วัดปาภูกอน) ที่ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปานายูงและปาน้ําโสม บาน
นาคํา ต.บานกอง อ.นายูง
จุดเดน มีพระพุทธไสยาสนโลกนาถศาสดามหา พระปฐมรัตนบูรพาจารยมหาเจดีย และพระบรมสารีริกธาตุ
(ผูประสาน วัด ๘ – ๙ นายประดิษฐ ญาติปลื้ม ๐๘-๓๖๒-๗๖๑๖)
7

0

7

7

๓

๑๐. อนุเสาวรียพลตรีพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงประจักษศิลปาคม ที่ตั้งอยูกลางเมืองอุดรธานี
จุดเดน พลตรีพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงประจักษศิลปาคมเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว และเจาจอมมารดา สังวาลย ทรงเปนผูริเริ่มกอตั้งเมืองอุดรขึ้นเมื่อ ร.ศ ๑๑๒
7

๑๑. ศาลหลักเมืองอุดรธานี อยูในเขตเทศบาลในบริเวณทุงศรีเมืองหนาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
จุดเดน เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพสักการะของชาวอุดรธานี
7

๑๒. สวนสาธารณะหนองประจักษศิลปาคม อยูในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี หนาสํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
จุดเดน เปนหนองน้ําขนาดใหญมีมาตั้งแตกอนตั้งเมืองอุดรธานี เปนสถานที่พักผอน และออกกําลังกายของชาว
อุดรธานี
7

๑๓. ศาลเจาปู-ยา อยูในเขตเทศบาลตามถนนนิตโยทางไปจังหวัดสกลนคร
จุดเดน เปนศาลเจาของชาวจีนที่ใหญโต และสวยงาม มีสวนหยอมริมหนองบัว บริเวณโดยรอบศาลชมวิวกลาง
น้ํา ๒ หลัง บรรยากาศรมรื่น และในศาลเจาปู-ยา แหงนี้ยังเปนที่เก็บรักษามังกรทองยาวถึง ๙๙ เมตร ซึ่งใช
แสดงในงานทุงศรีเมืองในชวงเดือนธันวาคมของทุกป
0

0

0

๑๔. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง ที่ตั้ง ต.บานเชียง อ.หนองหาน
จุดเดน เปนแหลงโบราณคดีสําคัญแหงหนึ่ง อยูท อี่ ําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่ทําใหรับรูถึงการ
ดํารงชีวิตในสมัยกอนประวัติศาสตรยอนหลังไปกวา ๕,๐๐๐ ป เปนมรดกโลก
เสนทาง อุดรธานี – สกลนคร ระยะทาง ๔๕ กม.
(ผูประสาน ๑๐ – ๑๔ นายฐานวัฒน ธนาธัญญพิชญ ๐๘-๑๕๔๔-๘๕๗๐)
6

6

6

๑๕. อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท อยูที่ ต.เมืองพาน อ.บานผือ
จุดเดน เปนที่ตั้งของสถานที่ซึ่งแสดงถึงอารยธรรมของมนุษย และการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศซึ่งมี
โครงสรางสวนใหญเปนหินทรายที่ถูกขัดเกลาจากขบวนการกัดกรอนทางธรรมชาติทําใหเกิดเปนโขดหินนอย
ใหญรูปรางตางๆ กัน ปรากฏเปนหลักฐานเกี่ยวกับ ชีวิตผูคนในอดีตที่นาสนใจหลายแหง อาทิ พระพุทธบาท
บัวบก พระพุทธบาทหลังเตา ถ้ําและเพิงหินตาง ๆพระพุทธบาทบัวบาน
เสนทาง อุดรธานี – อ.บานผือ – อ.น้ําโสม ระยะทาง ๖๗ กิโลเมตร
(ผูประสาน นางราตรี ขันพิมูล ๐๘-๓๔๐๓-๒๙๐๐)
7

7

7

7

7

7

๑๖. เมืองคําชะโนด อยูที่ ต.วังทอง อ.บานดุง
จุดเดน มีตนชะโนด เกิดขึ้นรวมกันอยูเปนกลุมประมาณ ๒๐ ไร เปนตนไมชนิดที่หายากมากในประเทศไทย
เสนทาง อุดรธานี – อ.บานดุง ระยะทาง ๑๐๐ กม.
(ผูประสาน นายรุงโรจน คําทะเนตร ๐๘-๑๐๕๙-๙๓๙๖)
7

7

๑๗. ทะเลบัวแดง ตั้งอยูในบริเวณหนองหาน ต.เชียงแหว อําเภอกุมภวาป
จุดเดน มีดอกบัวแดงขึ้นตามธรรมชาติ ออกดอกบานสะพรั่งเต็มพื้นที่กวา ๒๒,๕๐๐ ไร ในชวงเดือนธันวาคม กุมภาพันธ ของทุกป
เสนทาง อุดรธานี – ขอนแกน ระยะทาง ๓๐ กม. (ผูประสาน นายบัญชา สุขาภิรมย ๐๘-๙๘๖๒-๓๓๘๕)

๔

๑๘. หมูบานนาขา อยูที่ ต.นาขา อ.เมืองอุดรธานี
จุดเดน เปนแหลงรวมผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง และสินคาอื่นๆ
เสนทาง อุดรธานี – หนองคาย ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร
(ผูประสาน นายฐานวัฒน ธนาธัญญพิชญ ๐๘-๑๕๔๔-๘๕๗๐)
0

0

๑๙. ภูฝอยลม ที่ตั้งตั้งอยูบนเทือกเขาภูพานนอย ต.ทับกุง อ.หนองแสง
จุดเดน สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ ๖๐๐ เมตร อากาศเย็นสบายตลอดป จัดตั้งเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
เพื่ออนุรักษธรรมชาติ และใหเปนที่ทัศนศึกษาของประชาชน ประกอบดวยสวนรวมพรรณไม ๖๐ พรรษา มหา
ราชินี อุทยานโลกลานป มีหุนจําลองไดโนเสาร และพิพิธภัณฑแสดงซากสัตวดึกดําบรรพ และมีเสนทางเดินปา
ศึกษาธรรมชาติซึ่งจะไดพบปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง ปาเต็งรัง สลับปาทุงหญา น้ําตกเล็ก ๆ และถ้ําเปน
สถานที่พักผอน และเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรดวย
เสนทาง อุดรธานี – หนองแสง ระยะทาง ๕๐ กม.
(ผูประสาน นางจันจิรา สายรอด ๐๘-๑๓๘๐-๔๗๐๔)
0

......................................................

