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ค�าน�า

 กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน ๑ ได้จัดท�ารายงาน

ผลการด�าเนินงาน ภายใต้กรอบภารกิจในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์  

และการติดตามประเมินผลการด�าเนินโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นมา โดยกลุ่มจังหวัดได้ร่วมกัน 

ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ 

ตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย ซึ่งน�าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

คอื ประเทศชาตม่ัินคง ประชาชนมคีวามสขุ เศรษฐกจิพฒันาอย่างต่อเนือ่ง 

สังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาชาติของรัฐบาล

 ท้ังนี ้กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน ๑ ขอขอบคณุ

ความร่วมมือจากจังหวัดในกลุ ่มจังหวัด ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง ที่ ได้ด�าเนนิการตามแผนปฏบิติัราชการประจ�าปีของกลุม่จังหวัด

ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผล 

การด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เล่มนี้ จะสามารถ 

น�าไปประกอบการศึกษา วิ เคราะห ์ พัฒนาและใช ้ประโยชน ์ 

ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑





สารบัญ

หน้า	 เรื่อง

๑๖	 ส่วนที่	๑	 ความเป็นมา
	 	 	 	 	
๒๓	 ส่วนที่	๒	 ข้อมูลสภาพทั่วไป	 	 	 	
									 	 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	๑

๓๑	 ส่วนที่	๓	 ประเด็นการพัฒนา																
	 			 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	๑

๔๕	 ส่วนที่	๔	 ผลการด�าเนินงาน
	 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓
	 	 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	๑



ทะเลบัวแดง
จ.อุดรธานี



ค�าชะโนด
จ.อุดรธานี





นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู

นายรณชัย จิตรวิเศษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

นายสนิท ขาวสะอาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

ผู้บริหารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

11



Sky Walk วัดผาตากเสือ้
จ.หนองคาย



ภูห้วยอีสัน
จ.หนองคาย



พระธาตุหล้าหนอง (พระธาตุกลางน�า้)
จ.หนองคาย



ความเป็นมา 
ส่วนที่ ๑



ความเป็นมา

	 ๑. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจงัหวดั และกลุม่จงัหวดั

แบบบรูณาการ (ก.น.จ.) ฉบบัที ่๓ ประกาศ ณ วันที ่๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 

จดัตัง้กลุม่จงัหวดัและก�าหนดจงัหวดั ท่ีเป็นศนูย์ปฏบิตักิารของกลุม่จงัหวัด 

จ�านวน ๑๘ กลุม่จังหวดั ๖ ภาค โดยกลุม่จังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 

ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี จงัหวัดเลย จงัหวดัหนองคาย จงัหวัดหนองบัวล�าภู 

และจงัหวดับงึกาฬ โดยให้จงัหวดัอดุรธานี เป็นศนูย์ปฏิบตักิารของกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

 ๒. ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีค�าส่ัง ที่ ๑๖๕๗/๒๕๖๐  

ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มยุทธศาสตร ์

การพัฒนาภาค ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานบรหิารราชการ

ส่วนกลางในส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่รายงานตรงต่อ 

ปลดักระทรวงมหาดไทยหรอืรองปลดักระทรวงมหาดไทย และมอบหมาย

ให้ผูเ้ชีย่วชาญ เฉพาะด้านยทุธศาสตร์ปฏบิตัหิน้าทีห่วัหน้ากลุม่ยทุธศาสตร์

การพัฒนาภาค ท�าหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการ

ปฏบิตัริาชการของกลุม่ยทุธศาสตร์การพฒันาภาค และก�ากบัดแูลกลุม่งาน

บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
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อ�านาจหน้าที่
กลุม่งานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน ๑

- งานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ ก.บ.ก.

- ศกึษา วเิคราะห์ และเสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันายทุธศาสตรก์ลุม่จังหวดัและประสาน 

 เชื่อมโยงกลยุทธ์ในระดับต่างๆ

- การวิเคราะห์และจัดท�าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ค�าของบประมาณประจ�าปี 

 และแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ่มจังหวัด

- ติดตามประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและรายงาน 

 ต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

- ประสานงานระหวา่งจงัหวดัภายในกลุม่จังหวดั รวมทัง้กระทรวง ทบวง กรม ทีเ่ก่ียวข้อง  

 ในเรื่องการบูรณาการยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติงานงบประมาณ และทรัพยากร  

 สนับสนุนและผลักดันการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม 

 ผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด

- ประสานและเชื่อมโยงการด�าเนินงานกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional  

 Operation Center : ROC)

- จัดให้มีการประชุมหารือคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน เพื่อการพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการขอรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง 

 กับประเด็นส�าคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ เช่น ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

 กับกลุ่มจังหวัด พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น

- จัดท�าเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ของกลุ่มจังหวัด

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด/คณะกรรมการ 

 บริหารงาน กลุ่มจังหวัด  

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
“ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

๑. ด้านความมั่นคง

๓. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
 ทางสังคม

๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
 การบริหารภาครัฐ

เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศ

ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบ

เรียบร้อย ในทุกระดับ และทุกมิติ

 

ค�านึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน

คนไทยในอนาคต มคีวามพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา

มีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และมีคุณธรรม

เน้นการยกระดับศักยภาพในหลายมิติ 

ควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศในเวทีโลก

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก

“ภาครัฐของประชาชน

เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”

สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลือ่มล�า้ในทุกมติ ิ
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางศรษฐกิจ

และสังคม เพื่อเพิ่มโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก�าลังของการพัฒนา

ประเทศในทุกระดับ
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วัดถ�า้ผาเจาะ
จ.หนองบัวล�าภู



พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ�า้กลองเพล จ.หนองบัวล�าภู



พิพิธภัณฑ์หอยหิน ๑๕๐ ล้านปี
จ.หนองบัวล�าภู



ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ส่วนที่ ๒



 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ มีอาณาเขตชายแดน  

ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มากกว่ากลุ ่มจังหวัดอื่น  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว ความยาวพรมแดนประมาณ  

๕๒๗ กิโลเมตร ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย และบึงกาฬ มีแม่น�้าเป็นเส้น 

แบ่งกั้นพรมแดน ได้แก่ แม่น�้าเหือง และแม่น�้าโขง 

 สภาพทั่วไป กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ต้ังอยู่ตอนบน  

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแนวเส้นรุ้งที่ ๑๖-๑๘ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ - ๑๐๓  

องศาตะวนัออก  มพีืน้ทีโ่ดยรวมประมาณ ๓๔,๓๔๖.๒๘ ตร.กม. หรอืประมาณ ๒๑,๔๖๖,๔๒๕ ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๘ ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ร้อยละ ๖.๖๙ ของประเทศ  

มีพื้นที่ป ่าไม ้ประมาณ ๓,๔๕๒,๗๖๒.๕๗ ไร ่ หรือ ร ้อยละ ๒๑.๙๒ ของพื้นท่ีป ่าไม ้ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ ๓.๓๗ ของประเทศ
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 ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

 ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

  ได้แก่  จ.สกลนคร และ จ.นครพนม

 ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ 

  ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ และ จ.พิษณุโลก   

 ด้านทิศใต้ ติดต่อกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

  ได้แก่ จ.ขอนแก่น และ จ.กาฬสินธุ์

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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  ประชากรในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชากร ในประเทศมีทั้งสิ้น 

๖๖,๕๕๘,๙๓๕ คน ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 

๑๘,๒๐๐,๑๙๙ คน ซ่ึงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  

มีจ�านวนประชากรประมาณ ๓,๖๘๘,๗๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๔  

ของประเทศ และร้อยละ ๒๐.๒๗ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ประตูการค้าเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) มีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ ๑ รองลงมา คือ เวียดนามและจีนตอนใต้ 

โดยในปี ๒๕๖๑ มีมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้ง ๓ ประเทศ (สปป.ลาว 

เวียดนาม และจีนตอนใต้) ประมาณ ๗๓,๕๗๓.๙๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 

๒๕๖๐ (มีมูลค่าประมาณ ๗๑,๐๒๗.๖๑ ล้านบาท) มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย

ร้อยละ ๓.๕๖ 

  จ�านวนนักท่องเที่ยวผู ้ เยี่ยมเยือนในจังหวัด และกลุ ่มจังหวัด  

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน ๑ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทกุปี ยงัมโีอกาสทีจ่ะท�าให้

นักท่องเท่ียวเพิ่มจ�านวนข้ึนจากการดึงนักท่องเท่ียวต่างชาติกว่า ๗ แสนคน 

จากเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด  

ให้มากขึ้นกล
ุ่มจ

ังห
วัด

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
เฉ
ียง

เห
นือ

ตอ
นบ

น 
๑

อู่อารยธรรมและมรดกโลก เช่น แหล่งอารยธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น ทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี วัดผาตากเสื้อ 

จังหวัดหนองคาย ภูเรือ ภูกระดึง ภูหลวง จังหวัดเลย

ปริมาณนักท่องเที่ยวปีละประมาณ ๘.๗ ล้านคน

ANNUAL  REPORT 2020  The Upper Northeastern Provincial Cluster 1

26



	 เศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อัตราการขยายตัว 

ร้อยละ ๖.๑๕ จัดอยู่ในล�าดับท่ี ๑ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในปี ๒๕๖๑ อยู่ที่ ๒๖๒,๑๓๗ ล้านบาท เป็นอันดับที่ ๓ ของภาค

 พืชเศรษฐกิจส�าคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันส�าปะหลัง ยางพารา และข้าวโพด  

เลี้ยงสัตว์

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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ศักยภาพและโอกาส
 ๑. การเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบ้าน เป็นพืน้ท่ีศนูย์กลางของอนภุมูภิาค   

ลุม่แม่น�า้โขงทีเ่ชือ่มโยงไปยงั สปป.ลาว เวยีดนามตอนเหนอื และต่อเนือ่งไปยงัจีนซึง่เป็นศนูย์กลาง

เศรษฐกิจของโลกกับพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (NeEC)

 ๒. การเกษตร เป็นแหล่งเกษตรกรรมส�าคัญของประเทศ ได้แก่ ข้าว อ้อย ยางพารา        

และมันส�าปะหลัง กระจายอยู่ทุกพื้นที่ของภาค ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว

 ๓. การค้าชายแดน เมอืงชายแดน เลย หนองคาย บงึกาฬ เป็นจุดส่งออกสนิค้าที่ส�าคญั 

ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว เวียดนาม และจีน)

 ๔. การท่องเที่ยว ทรัพยากรท่องเท่ียวมีความหลากหลาย (ท่องเที่ยวริมแม่น�้าโขง 

ซากดึกด�าบรรพ์ไดโนเสาร์ อารยธรรมขอม นิเวศและธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม  

และท่องเที่ยวเชิงกีฬา)
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อ.ภูเรือ
จ.เลย



“สกายวอล์ก เชียงคาน”
จ.เลย



ประเด็น
การพัฒนากลุ่มจังหวัด

ส่วนที่ ๓



ยุทธศาสตร์เชิงรุก (จุดแข็ง / โอกาส)

- ส่งเสรมิการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว  
 ในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน 
- ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจเกษตร
 และอุตสาหกรรมรองรับการขยายตัว  
 ทางเศรษฐกิจในพื้นที่
- ยกระดับการท่องเที่ยวลุ่มแม่น�้าโขง 
- สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 
- พั ฒ น า ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค พื้ น ฐ า น 
 เพื่อรองรบั การขยายตวัด้านการท่องเทีย่ว 
 และการเกษตร 
- ส่งเสริมมาตรการความมั่นคงในพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (จุดแข็ง / อุปสรรค)

- สร้างความแตกต่าง และมูลค่าเพิ่ม 
 ของสินค้าทางการเกษตร
 และการท่องเที่ยว 
- ยกระดบัและพฒันามาตรฐานแรงงาน 
 เพื่อดึงดูดการลงทุน 
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ 
 การเกษตร สิ่งแวดล้อม และชีวิต 
 ความเป็นอยู่ของประชาชน

ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (จุดอ่อน / โอกาส)

- ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว  

 ในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน 
- ส่งเสรมิการพฒันาธรุกิจเกษตร และอตุสาหกรรม  
 รองรับการขยายตัว ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 
- ยกระดับการท่องเที่ยวลุ่มแม่น�้าโขง 
- สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 
- พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับ  
 การขยายตวัด้านการท่องเทีย่วและการเกษตร
- ส่งเสริมมาตรการความมั่นคงในพื้นที่

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (จุดอ่อน / อุปสรรค)

- ส่งเสริมการให้ความรู้และนวัตกรรม 

 เพือ่ยกระดบัคุณภาพแรงงาน และส่งเสรมิ
 การน�าเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดการผลิตสินค้า
 หรือบริการให้มีมูลค่าสูง 
- ส่งเสริมการให้ความรู้ และนวัตกรรม
 แก่เกษตรกร และชุมชนในกลุ่มจังหวัด
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  
- ส่งเสรมิมาตรการดแูลสิง่แวดล้อม การปลกูป่า  
 และการจัดการขยะด้วยนวัตกรรม 
-  แก้ปัญหาคุณภาพน�้าในพื้นที่ 
-  ส่งเสริมมาตรการและสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ
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“เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน�า ศูนย์กลางการค้า
และโลจิสติกส์ 

การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

เศรษฐกิจ
ของกลุ่มจังหวัด

มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง

ยกระดับ
ขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทางการผลิต
การค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

เป้าหมายการพัฒนา
๑

๒

รักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

๓

ยกระดับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

๔

วิสัยทัศน์

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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ต�าแหน่งการพัฒนา (Positioning)

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
อารยธรรม ลุ่มแม่น�้าโขง”

การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ 
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
และพัฒนาระบบโลจิสติกส์

การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการค้า

ศักยภาพการผลิตทางการเกษตร
และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
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แผนงานที่ส�าคัญ

การบริหารจัดการน�้าอย่างเป็นระบบ
และครอบคลมุพืน้ท่ีกลุม่จงัหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ๑

การบริหารจัดการระบบการเกษตร
เป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตตามความต้องการของตลาด
ทั้งภายในและต่างประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถ
ของเกษตรกรในการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ด้านอุตสาหกรรม
เป้าหมายเพื่อพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ขายได้

ตามมาตรฐานสากลตรงตามความต้องการของตลาด
ทั้งภายในและต่างประเทศ

ด้านการท่องเที่ยว
เป้าหมายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ได้ตามมาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการของตลาด
ทั้งภายในและต่างประเทศ

๑

๒

๓

๔

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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ประเด็นการพัฒนา ๔ ประเด็น

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจในพื้นที่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น�้าโขง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย

 อย่างเท่าเทียม

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด โดยรวม ๙ ข้อ

๑. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
๒. อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
๓. ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อละ ๕
๔. ผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
๕. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
๖. ระดับความเหลื่อมล�้าในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุ่มจังหวัดลดลง
 ร้อยละ ๐.๐๑
๗. สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
๘. ร้อยละของสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๑
๙. ร้อยละของปริมาณขยะและมลภาวะลดลงร้อยละ ๐.๐๑

เป้าหมายการพัฒนา ๔ ข้อ

๑. เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
๒. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน
 และการท่องเที่ยว
๓. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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 จุดเน้นในการด�าเนินงาน กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  

ได้ก�าหนดทศิทางในการส่งเสรมิการท่องเทีย่ววิถชีวีติลุม่แม่น�า้โขง เป็นแผนการด�าเนนิงานทีส่�าคญั              

ดังนี้

การจัดท�าเส้นทางท่องเที่ยว
โรแมนติก รูท (Romantic Route) 

และนาคี รูท (Nakhee Route)

การพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยว                  
ตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) 

และนาคี รูท (Nakhee Route)

๑

๒

๓

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น�้าโขงบนเส้นทาง

โรแมนติก รูท (Romantic Route)

และนาคี รูท (Nakhee Route)

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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“Romantic Route”

“Nakhee Route”
เส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route)
     ระยะทางประมาณ ๔๐๐ กิโลเมตร เป็นการเดินทางท่องเที่ยวรอบวนซ้ายมือเชื่อมไปยัง 
 จังหวัดหนองบัวล�าภู ได้แก่ วดัถ�า้กลองเพล หรือวดัหลวงปูข่าว พิพิธภณัฑ์หอยโบราณ  
 หรือหอยล้านปี พี.ซี.คาวบอย ทาวน์ ถ�้าเอราวัณ วนอุทยานภูเก้าภูพานค�า 
 จงัหวดัเลย ได้แก่ สวนหนิผางาม ภูป่าเปาะหรอืคณุหมงิเมอืงไทย อ่างเก็บน�า้ห้วยกระทงิ  
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ แก่งคุดคู้ เมืองเก่าเชียงคาน 
 จังหวัดหนองคาย ได้แก่ วัดหินหมากเป้ง สกายวอล์กที่วัดผาตากเสื้อ จุดชมหมอก 
 ห้วยเฮียบ ภูห้วยอีสัน ถ�้าดินเพียง พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าสิรินธร 
 จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ วัดป่าภูก้อนที่มีพระพุทธรูปไสยาสน์ หินอ่อนขาวที่ใหญ่ที่สุด 
 ในประเทศไทย วนอุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท เป็นต้น

เส้นทางนาคี รูท (Nakhee Route)
     ระยะทางประมาณ ๓๕๐ กิโลเมตร เป็นการเดินทางรอบวนขวามือเชื่อมไปยัง
 จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ทะเลบัวแดง ท่ีทะเลสาบหนองหาน แหล่งชุ่มน�้าที่ส�าคัญใน 
 ระดับโลก แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง วังนาคินทร์ ค�าชะโนด 
 จังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ น�้าตกเจ็ดสี น�้าตกถ�้าพระ ภูทอก ภูลังกา หินสามวาฬ ภูสิงห์  
 แก่งอาฮอง 
 จังหวัดหนองคาย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตที่บ้านหนองพันทา วัดหลวงพ่อพระใส  
 หรือวัดโพธิ์ชัย ศาลาแก้วกู่ หรือวัดแขก เป็นต้น
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 ดงัจะเหน็ได้ว่า บนเส้นทางโรแมนตกิ รทู (Romantic Route) และนาค ีรทู (Nakhee 

Route) เป็นเส้นทางท่ีเชือ่มโยงแหล่งท่องเท่ียวทีส่�าคญัของกลุม่จังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

ตอนบน ๑ ซึง่นอกจากจะท�าให้เกดิความสะดวกสบายในการเดนิทางของนกัท่องเทีย่วในการเดนิทาง 

มาเยีย่มเยอืนกลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน ๑ ท�าให้เกดิรายได้เข้ามายงักลุม่จงัหวดั

เป็นจ�านวนมากแล้วนัน้ การพัฒนาระบบโลจิสตกิส์ โดยเฉพาะการพฒันาและปรับปรงุซ่อมแซม 

ถนนสายต่างๆ โดยเฉพาะถนนสายหลกัท่ีเชือ่มโยงจงัหวดัต่างๆ ในกลุม่จงัหวดั และจงัหวดัใกล้เคยีง 

ไม่ว่าจะเป็นจงัหวดัในกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนล่าง จงัหวดัในกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนบน ๒ จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางท�าให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดสามารถ  

ใช้ประโยชน์จากการใช้เส้นทางดงักล่าว ในการคมนาคมขนส่งสนิค้า และบรกิาร และการพฒันา

ศกัยภาพสถานทีท่่องเทีย่ว นอกจากจะท�าให้นกัท่องเทีย่วผูม้าเยีย่มเยอืนประทบัใจ และกลับมา

ท่องเที่ยวในครั้งต่อไปหรือแนะน�าผู้มาท่องเท่ียวรายใหม่ต่อไปแล้ว ยังท�าให้เกิดการจ้างงาน  

สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ท�าให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 สอดคล้องกับต�าแหน่งการพัฒนากลุ่มจังหวัด “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรม    

ลุ่มน�้าโขง” และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการด�ารงชีวิตของประชาชน 

เพื่อให้เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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ปัจจัยความส�าเร็จของการพัฒนา
(Key Success Factor: KSF

 ๑. ภาครัฐสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาตามแผนประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ือให้เกิดการลงทุน 

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นจากนักลงทุนในพื้นที่ นอกพื้นที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ๒. การขับเคลือ่นสู่เกษตรอตุสาหกรรมชัน้น�า ตามห่วงโซ่การผลติ ต้องสร้างความร่วมมือ 

การผลิตร่วมกัน ตามห่วงโซ่การผลติให้มากขึน้ระหว่างจงัหวดั กลุม่จงัหวดั และประเทศเพือ่นบ้าน 

ในการผลิตสินค้า ขั้นกลางหรือขั้นปลาย และมีสินค้าทดแทนกัน

 ๓. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้การพาณิชยกรรมขยายพื้นที่เพื่อกระจายสินค้า 

และการบริการตามความต้องการของตลาดให้มากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

 ๔. การที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ ระยะเวลาการด�าเนินโครงการแต่ละช่วงต้องมีการยกระดับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม
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พัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว
 จ�านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด

 เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕

 รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต
การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว โดยใช้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕

รักษาสมดุล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ป่าชุมชนได้รับการอนุรักษ์  ฟื้นพู ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ไร่

 มีฝายชะลอความชุ่มชื่นป่าชุมชน ๑๒๐ แห่ง

ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 กลุ่มจังหวัดฯ มีระบบเฝ้าระวังโรค ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR ๒๐๐๕)

๑

๒

๓

๔

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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แก่งอาฮอง
จ.บึงกาฬ



ภูลังกา (ถ�า้นาคา)
จ.บึงกาฬ



น�า้ตกถ�า้พระ
จ.บึงกาฬ



ผลการด�าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๔



๑
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๗ โครงการ ๒๙ กิจกรรม จ�านวน 

๔๖๔,๕๒๗,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จ�านวน 

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๖๙,๕๒๗,๐๐๐ บาท

 ผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี
 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน ๑ ด�าเนนิการตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๔๑,๓๖๓,๕๐๐ บาท งบประมาณหลัง 

พ.ร.บ.โอน งบประมาณคงเหลอื ๔๒๘,๑๖๓,๕๐๐ บาท มกีารโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณจ�านวน 

๒ โครงการ และขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อด�าเนินโครงการใหม่จ�านวน ๑ โครงการ

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้ว 

ท้ังส้ินจ�านวน ๑๔๔,๓๖๖,๒๐๓.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๒ ของงบประมาณทั้งหมด  

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจ�านวน ๒๖๒,๔๒๓,๒๑๖.๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๙ และเงินเหลือ

ส่งคืนจ�านวน ๒๑,๓๗๔,๐๗๙.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๙ โดยด�าเนินการดังนี้ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจในพืน้ที่

๑. โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้าง   ๓๕,๖๔๙,๓๖๙.๐๔ ๒๖,๗๘๔,๙๙๔.๕๐

 พื้นฐานการผลิตสินค้าเกษตร   

๑.๑ กิจกรรม พัฒนาแหล่งน�้าบึงชวน โครงการ ๒๘,๘๒๖,๓๖๙ ๒๕,๖๐๑,๔๙๔.๕๐ 

 ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี ชลประทาน

 จ.อุดรธานี อุดรธานี

 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

 ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

 พร้อมปรับปรุงอาคารรับน�้า  

๑.๒ กิจกรรม ขุดลอกหนองสาธารณะ สนง.โยธาธิการ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑๘๗,๕๐๐

 บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ ๒ และผังเมือง

 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

 จ.อุดรธานี ปริมาตรดินขุด

 ไม่น้อยกว่า ๔๖,๒๕๗ ลูกบาศก์เมตร   

 

๑.๓ กิจกรรม ขุดลอกหนองไชยวาน สนง.โยธาธิการ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐

 บ้านไชยวาน หมู่ที่ ๒   และผังเมือง

 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี  จ.อุดรธานี

 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

 ๑๑๘,๖๑๐ ลูกบาศก์เมตร

   

๑.๔ กิจกรรม ขุดลอกอ่างเก็บน�้า สนง.โยธาธิการ ๔๒๖,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ 

 ล�าห้วยทราย (น�้าตกผาทอง)  และผังเมือง

 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี

 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๖๓

 ลูกบาศก์เมตร  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยด�าเนินการ งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยด�าเนินการ งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

๑.๕ กิจกรรม ขุดลอกหนองโสมหลง สนง.โยธาธิการ ๑,๓๔๗,๐๐๐    -            

 ต.โนนทอง อ.นายูง และผังเมือง

 จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี

 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๕,๒๑๑

 ลูกบาศก์เมตร  

 

๒. โครงการเพิ่มศักยภาพ  ๙,๕๑๕,๙๐๑ ๙,๕๑๕,๙๐๑

 การผลิตโคเนื้อ - โคขุนวากิว

  

๒.๑ กิจกรรม พัฒนาและเพิ่ม สนง.ปศุสัตว์จังหวัด ๙,๕๑๕,๙๐๑ ๙,๕๑๕,๙๐๑ 

 ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ - ในกลุ่มจังหวัด

 โคขุนสายพันธุ์ต่างประเทศ 

๓. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์    ๑๖๒,๓๔๐,๔๒๑.๑๕ ๓๘,๕๑๙,๘๘๓.๑๗ 
 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
 เชงิอตัลกัษณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่ว
 วิถีชีวิตลุ่มน�้าโขงบนเส้นทาง
 โรแมนติก รูท (Romantic Route)
 และนาคี รูท (Nakhee Route)

   

๓.๑ กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซม  แขวงทางหลวงเลย ๑๙,๐๕๙,๖๐๐ ๒,๘๕๘,๙๔๐
 ถนนลาดยาง สาย ทล. ๒๑๓๘ ที่ ๑
 ตอนควบคุม ๐๑๐๐
 ตอนบ้านใหม่ - นาด้วง ระหว่าง
 กม.๒+๖๐๐-๓+๔๐๐ ต.กุดป่อง
 อ.เมืองเลย จ.เลย
 ระยะทาง ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น�า้โขง

โครงการ/กิจกรรม หน่วยด�าเนินการ งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยด�าเนินการ งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

๓.๒ กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซม แขวงทางหลวงชนบท ๙,๙๘๐,๐๐๐ ๙,๙๘๐,๐๐๐

 ถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต อุดรธานี

 สายแยก ทล.๒๓๒๙ - แพอ่างน�้าพาน

 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

 ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร

 ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

  

๓.๓ กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซม แขวงทางหลวงชนบท ๙,๙๘๐,๐๐๐ -  

 ถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต อุดรธานี

 สายแยก ทล. ๒๓๔๘ - บ้านคีรีวงกต

 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี

 ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง

 ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

 

๓.๔ กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซม แขวงทางหลวง ๔๔,๘๒๙,๗๙๖ ๖,๗๒๔,๔๖๙.๔๐

 ถนนลาดยาง สาย ทล. ๒๓๓ หนองคาย

 ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน

 การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย

 ที่ กม.๕+๐๐๐ CL.

 อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

 ระยะทาง ๕.๓๔๐ กิโลเมตร

๓.๕ กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซม อุทยานแห่งชาติ ๒๑,๘๙๐,๐๐๐ -

 ถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ภูเก้าภูพานค�า/

 สายบ้านหนองเล้าข้าว สนจ.หนองบัวล�าภู

 ต.บ้านถิ่น - บ้านตาดไฮ ต.โคกม่วง

 อ.โนนสัง  จ.หนองบัวล�าภู

 ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร

 ระยะทาง ๖.๙๕๐ กิโลเมตร 

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยด�าเนินการ งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

๓.๖ กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซม แขวงทางหลวงชนบท ๑๙,๙๙๐,๐๐๐ ๒,๙๙๘,๕๐๐

 ทางหลวงชนบท สาย บก.๓๐๐๙ บึงกาฬ 

 แยก ทล.๒๑๒ บ้านโนนจ�าปาทอง

 (ตอน ๒ เซกา) ต.บ้านต้อง อ.เซกา

 จ.บึงกาฬ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร

 ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

 

๓.๗ กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซม แขวงทางหลวงเลยที่ ๒ ๒๔,๒๑๑,๐๒๕.๑๕ ๓,๕๕๗,๙๗๓.๗๗

 ถนนลาดยาง สาย ทล.๒๐๑๓ (ด่านซ้าย)

 ตอนควบคุม ๐๒๐๐

 ตอนบ่อโพธิ์ - โคกงาม

 ระหว่าง กม.๗๕+๙๗๕ - ๗๗ + ๐๐๐  

 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

 ระยะทาง ๑.๐๒๕ กิโลเมตร

 (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ

 เกาะกลางถนน)

๓.๘ กิจกรรม งานซ่อมสร้างผิวทาง แขวงทางหลวงชนบท ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ ๑๒,๔๐๐,๐๐๐

 PARA AC สายแยก ทล.๒๑๒- บึงกาฬ

 บ้านนากั้ง (แก่งอาฮอง) ต.นากั้ง

 อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

๔. โครงการจัดท�าเส้นทางท่องเที่ยว  ๓๑,๔๙๔,๕๘๐ -

 โรแมนติก รูท

 (Romantic Route)
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยด�าเนินการ งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

๔.๑ กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ แขวงทางหลวง ๓๑,๔๙๔,๕๘๐ -

 ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ หนองบัวล�าภู

 ตอนนิคมเชียงพิณ - หนองบัวล�าภู

 ช่วง กม.๓๘+๗๗๕ – ๔๐+๗๒๗

 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวล�าภู

 จ.หนองบัวล�าภู ระยะทาง ๑.๙๕๒

 กิโลเมตร

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพ  ๑๕๓,๐๔๒,๔๘๖.๕๙ ๕๕,๐๙๘,๗๖๒.๕๙

 สถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทาง

 โรแมนติก รูท (Romantic Route)

 และนาคี รูท (Nakhee Route)

   

๕.๑ กิจกรรม พัฒนาถนน โครงการส่งน�้า ๑๙,๔๐๖,๖๖๙.๕๙ ๑๙,๔๐๖,๖๖๙.๕๙

 รอบทะเลบัวแดง ต.แชแล  และบ�ารุงรักษา

 อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ปรับปรุง กุมภวาปี

 ถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต จ.อุดรธานี

 พร้อมเลนจักรยาน ระยะทาง ๕.๕๕๔

 กิโลเมตร       

 

๕.๒ กิจกรรม ยกระดับบุคลากร สนง.ท่องเที่ยว ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐

 ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด และกีฬา

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จ.หนองบัวล�าภู

 

๕.๓ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ สนง.ท่องเที่ยว ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๗๘๔,๙๗๕

 บุคลากรเพื่อการพัฒนา และกีฬา จ.เลย/

 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  สนง.พื้นที่พิเศษเลย

 ตามเกณฑ์ GSTC (อพท.๕) 

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยด�าเนินการ งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

๕.๔ กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ สนง.ท่องเที่ยว ๕,๘๒๘,๓๐๐ ๕,๘๒๘,๓๐๐

 การส่งเสริมการตลาดทั้งใน และกีฬา

 และต่างประเทศของกลุ่มจังหวัด จ.หนองบัวล�าภู

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

๕.๕ กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนง.โยธาธิการ ๒๓,๕๔๙,๐๐๐ ๗,๓๐๐,๑๙๐

 เส้นทางจักรยานรอบหนองบึงกาฬ และผังเมือง 

 กว้าง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๘,๐๔๐ จ.บึงกาฬ/

 ตารางเมตร และบึงสวรรค์ สนง.ท่องเที่ยว

 กว้าง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๙,๐๐๐ และกีฬา จ.บึงกาฬ

 ตารางเมตร ต.บึงกาฬ

 อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ

 พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 

๕.๖ กิจกรรม พัฒนาสิ่งอ�านวย สนง.โยธาธิการ ๑๗,๘๘๐,๐๐๐ -  

 ความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว และผังเมือง

 พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ก่อสร้าง จ.อุดรธานี

 อาคารศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว

 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน 

 จ.อุดรธานี

 

๕.๗ กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซม แขวงทางหลวง ๔๙,๙๖๒,๒๒๒ ๗,๔๙๔,๓๓๓

 ทางหลวงชนบท สาย บก. ๓๐๐๙ ชนบทบึงกาฬ

 แยก ทล.๒๑๒ - บ้านโนนจ�าปาทอง

 (ตอน ๓ เซกา) อ.เซกา จ.บึงกาฬ

 ระยะทาง ๖.๕๐๐ กิโลเมตร
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยด�าเนินการ งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

๕.๘ กิจกรรม พัฒนาตลาดผ้านาข่า สนง.พาณิชย์ ๔,๑๐๖,๒๙๕ ๔,๑๐๖,๒๙๕

 ให้เข้าสู่ระบบ Smart Market จ.อุดรธานี/

  ม.ราชภัฎอุดรธานี

๕.๙ กิจกรรม พัฒนา Land Mark สนง.โยธาธิการ ๖,๗๙๐,๐๐๐ -

 บึงหนองบัว ต.ล�าภู  และผังเมือง

 อ.เมืองหนองบัวล�าภู จ.หนองบัวล�าภู

 จ.หนองบัวล�าภู งานก่อสร้าง

 สะพานทางเดินชมพรรณไม้น�้า

 ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร 

๕.๑๐ กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวง แขวงทางหลวง ๑๔,๕๒๐,๐๐๐ ๒,๑๗๘,๐๐๐

 ผ่านย่านชุมชน ทางหลวง หนองบัวล�าภู

 หมายเลข ๒๒๘ ช่วง กม.

 ๕๔+๐๐๐ – ๕๖+๔๕๐

 ตลาดศรีบุญเรือง ถึงแยก

 บขส.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง 

 จ.หนองบัวล�าภู ระยะทาง

 ๒.๔๕๐ กิโลเมตร 

๕.๑๑ กิจกรรม คาราวานรถยนต์ สนง.ท่องเที่ยว ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ  และกีฬา จ.เลย

 และท่องเที่ยวชุมชน

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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๖. โครงการส่งเสริมการมี  ๔,๘๙๐,๐๐๐ ๔,๘๙๐,๐๐๐

 ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

 และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

๖.๑ กิจกรรม การพัฒนากระบวนการ ส�านักจัดการ ๔,๘๙๐,๐๐๐ ๔,๘๙๐,๐๐๐

 มีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖

 ของเครือข่ายองค์กรชุมชน (อุดรธานี)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต
ในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม

๗. โครงการเฝ้าระวังป้องกัน  ๔,๘๖๖,๔๖๕ ๔,๘๖๖,๔๖๕

 และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส

 โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

๗.๑ กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการ สนง.สาธารณสุข จ.เลย ๔,๘๖๖,๔๖๕ ๔,๘๖๖,๔๖๕

 ประชาชนและปรับปรุง 

 ประสิทธิภาพการจัดการ

 ของโรงพยาบาลสนาม

   

***  งบบริหารจัดการ กลุ่มงานบริหาร ๔,๙๙๐,๑๙๗.๓๖ ๔,๖๙๐,๑๙๗.๓๖

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ*** ยุทธศาสตร์

  กลุ่มจังหวัดฯ

โครงการ/กิจกรรม หน่วยด�าเนินการ งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม หน่วยด�าเนินการ งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)
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ภูลมโล
จ.เลย



ภูป่าเปาะ (คุณหมิงเมืองไทย)
จ.เลย



ประเด็นการพัฒนาที ่๑
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจในพื้นที่

๑. โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการผลิตสินค้าเกษตร

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : เกษตรกรได้รับน�้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนได้รับน�้า   

เพื่อการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับเกษตรกรลดการเกิดอุทกภัย

 ๑.๑ กจิกรรม พฒันาแหล่งน�า้บึงชวน ต�าบลบ้านขาว อ�าเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธานี 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงอาคารรับน�้า

  (๑) งบประมาณ ๒๘,๘๒๖,๓๖๙ บาท

  (๒) หน่วยด�าเนินการ โครงการชลประทานอุดรธานี

  (๓) ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ๑ ปี

๒
ผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี

ของกลุ่มจังหวัด
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ก่อนด�าเนินการ

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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ระหว่างด�าเนินการ
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 ๑.๒ กิจกรรม ขุดลอกหนองสาธารณะบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ ๒ ต�าบลโคกกลาง     

อ�าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๖,๒๕๗ ลูกบาศก์เมตร

  (๑) งบประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท

  (๒) หน่วยด�าเนินการ ส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.อุดรธานี

  (๓) ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ๑๘๐ วัน

ก่อนด�าเนินการ

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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 ๑.๓ กิจกรรม ขดุลอกหนองไชยวาน บ้านไชยวาน หมูท่ี ่๒ ต�าบลไชยวาน อ�าเภอไชยวาน 

จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑๘,๖๑๐ ลูกบาศก์เมตร

  (๑) งบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท

  (๒) หน่วยด�าเนินการ ส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.อุดรธานี

  (๓) ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ๑๘๐ วัน

ก่อนด�าเนินการ
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 ๑.๔ กิจกรรม ขุดลอกอ ่างเก็บน�้าล�าห ้วยทราย (น�้าตกผาทอง) ต�าบลผาสุก  

อ�าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๖๓ ลูกบาศก์เมตร

  (๑) งบประมาณ ๔๒๖,๐๐๐ บาท

  (๒) หน่วยด�าเนินการ ส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.อุดรธานี

  (๓) ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ๑๕๐ วัน

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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 ๑.๕ กิจกรรม ขุดลอกหนองโสมหลง ต�าบลโนนทอง อ�าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี  

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๕,๒๑๑ ลูกบาศก์เมตร

  (๑) งบประมาณ ๑,๓๔๗,๐๐๐ บาท

  (๒) หน่วยด�าเนินการ ส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.อุดรธานี

  (๓) ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ๑๕๐ วัน

ระหว่างด�าเนินการ

ก่อนด�าเนินการ
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๒. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ-โคขุนวากิว

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : ยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด    

ให้ได้รับมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ กลุ่มจังหวัดมีรายได้จากการผลิตสัตว์ การแปรรูป และการสร้าง

มูลค่าผลิตภัณฑ์สัตว์

 ๒.๑ กิจกรรม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ-โคขุนสายพันธุ์ต่างประเทศ

  (๑) งบประมาณ ๙,๕๑๕,๙๐๑ บาท

  (๒) หน่วยด�าเนินการ ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด

  (๓) ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ๑๒๐ วัน

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๒
การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น�้าโขง

๓. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : กลุ่มจังหวัดฯ มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ตรงตามความต้องการของตลาดสามารถแข่งขันกับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีสร้างรายได้ให้ประชาชนและชุมชน 

ภายในกลุ่มจังหวัดฯ ให้กินดีอยู่ดี

 ๓.๑ กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยก  

ทล.๒๓๒๙ - แพอ่างน�้าพาน ต�าบลสร้างคอม อ�าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี ขนาดกว้าง  

๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

  (๑) งบประมาณ ๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท

  (๒) หน่วยด�าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

  (๓) ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ๑๐๐ วัน

ก่อนด�าเนินการ
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ระหว่างด�าเนินการ

ด�าเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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 ๓.๒ กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยก  

ทล.๒๓๔๘ - บ้านคีรีวงกต ต�าบลนาแค อ�าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร 

ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

  (๑) งบประมาณ ๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท

  (๒) หน่วยด�าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

  (๓) ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ๑๑๐ วัน

ก่อนด�าเนินการ
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ระหว่างด�าเนินการ

ด�าเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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 ๓.๓ กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย ทล.๒๓๓ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐  

ตอน การเคหะแห่งชาต ิ– หนองคาย ที ่ กม.๕+๐๐๐ CL. อ�าเภอเมอืงหนองคาย จังหวดัหนองคาย 

ระยะทาง ๕.๓๔๐ กิโลเมตร

  (๑) งบประมาณ ๔๔,๘๒๙,๗๙๖ บาท

  (๒) หน่วยด�าเนินการ แขวงทางหลวงหนองคาย

  (๓) ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ๑๕๐ วัน

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ
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 ๓.๔ กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงชนบท สาย บก.๓๐๐๙ แยก ทล.๒๑๒          

บ้านโนนจ�าปาทอง (ตอน ๒ เซกา) ต�าบลบ้านต้อง อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้าง  

๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

  (๑) งบประมาณ ๑๙,๙๙๐,๐๐๐ บาท

  (๒) หน่วยด�าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

  (๓) ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ๑๕๐ วัน

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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 ๓.๕ กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย ทล.๒๐๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐      

ตอนบ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.๗๕+๙๗๕ – ๗๗ + ๐๐๐ ต�าบลด่านซ้าย อ�าเภอด่านซ้าย 

จังหวัดเลย ระยะทาง ๑.๐๒๕ กิโลเมตร   

  (๑) งบประมาณ ๒๔,๒๑๑,๐๒๕.๑๕ บาท

  (๒) หน่วยด�าเนินการ แขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย)

  (๓) ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ๑๘๐ วัน

ก่อนด�าเนินการ
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ระหว่างด�าเนินการ

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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๔. โครงการพฒันาศกัยภาพสถานทีท่่องเท่ียวตามเส้นทางโรแมนตกิ รทู (Romantic Route) 

และนาคี รูท (Nakhee Route)

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ : แหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพและได้มาตรฐาน (สะดวก สะอาด 

ปลอดภัย) บคุลากรมคีวามรูค้วามสามารถในการแนะน�าข้อมลูให้แก่นกัท่องเทีย่ว และนกัท่องเทีย่ว

รับรู้รับทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

 ๔.๑ กจิกรรม พฒันาถนนรอบทะเลบัวแดง ต�าบลแชแล อ�าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี 

ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมเลนจักรยาน ระยะทาง ๕.๕๕๔ กิโลเมตร

  (๑) งบประมาณ ๑๙,๔๐๖,๖๖๙.๕๙ บาท

  (๒) หน่วยด�าเนินการ โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษากุมภวาปี จ.อุดรธานี

  (๓) ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ๑๕๐ วัน

ก่อนด�าเนินการ
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ระหว่างด�าเนินการ

ด�าเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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 ๔.๒ กจิกรรม พฒันาแหล่งท่องเทีย่วเส้นทางจกัรยานรอบหนองบงึกาฬ กว้าง ๓.๐๐ เมตร 

พื้นที่ ๘,๐๔๐ ตารางเมตร และบึงสวรรค์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๙,๐๐๐ ตารางเมตร  

ต�าบลบึงกาฬ อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์

  (๑) งบประมาณ ๒๓,๕๔๙,๐๐๐ บาท

  (๒) หน่วยด�าเนินการ ส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.บึงกาฬ

   ร่วมกับ สนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.บึงกาฬ

  (๓) ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ๓๐๐ วัน

ก่อนด�าเนินการ
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ระหว่างด�าเนินการ

ด�าเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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 ๔.๓ กิจกรรม พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง  

ก่อสร้างอาคารศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว ต�าบลบ้านเชียง อ�าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

  (๑) งบประมาณ ๑๗,๘๘๐,๐๐๐ บาท

  (๒) หน่วยด�าเนินการ ส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.อุดรธานี

  (๓) ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ๑ ปี
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 ๔.๔ กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงชนบท สาย บก.๓๐๐๙ แยก ทล.๒๑๒ -  

บ้านโนนจ�าปาทอง (ตอน ๓ เซกา) อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๖.๕๐๐ กิโลเมตร

  (๑) งบประมาณ ๔๙,๙๖๒,๒๒๒ บาท

  (๒) หน่วยด�าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

  (๓) ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ๑๘๐ วัน

ก่อนด�าเนินการ

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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ระหว่างด�าเนินการ
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 ๔.๕ กิจกรรม พัฒนาตลาดผ้านาข่าให้เข้าสู่ระบบ Smart Market

  (๑) งบประมาณ ๔,๑๐๖,๒๙๕ บาท

  (๒) หน่วยด�าเนินการ ส�านักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี 

   ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  (๓) ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ๑๕๐ วัน

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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 ๔.๖ กิจกรรม พัฒนา Land Mark บึงหนองบัว ต�าบลล�าภู อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู    

จังหวัดหนองบัวล�าภู งานก่อสร้างสะพานทางเดินชมพรรณไม้น�้า ความยาวไม่น้อยกว่า  

๓๐๐.๐๐ เมตร

  (๑) งบประมาณ ๖,๗๙๐,๐๐๐ บาท

  (๒) หน่วยด�าเนินการ ส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.หนองบัวล�าภู

  (๓) ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ๒๔๐ วัน

ก่อนด�าเนินการ
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 ๔.๗ กิจกรรม คาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธและท่องเที่ยวชุมชน

  (๑) งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  (๒) หน่วยด�าเนินการ ส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.เลย

  (๓) ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ๑๘๐ วัน

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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๕. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

 ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ : พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรชุมชน       

ในการจัดการป่าแบบมีส่วนร่วมแบบประชารัฐให้เป็นรูปธรรมและมีต้นแบบของกระบวนการ       

ในระดับพื้นที่

 ๕.๑ กิจกรรม การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ของเครือข่าย 

องค์กรชุมชน

  (๑) งบประมาณ ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

  (๒) หน่วยด�าเนินการ ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

  (๓) ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ๑๒๐ วัน
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แก่งหินพันโขดแสนไคร้
จ.หนองคาย



วัดถ�า้ศรีมงคล (ถ�า้ดินเพียง)
จ.หนองคาย



๓
ผลการด�าเนินงาน

โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ

๓.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
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ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
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ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
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๓.๒ การจัดประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน

เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.กลุ่มจังหวัด)

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

ณ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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๓.๓ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ

การโอนสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัด

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น ๔ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น ๔ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
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รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น ๔ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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๓.๔ การจัดประชุมทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๕
และแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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๓.๕ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๕ ปี

 (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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๓.๖ การจัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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ภูกระดึง
จ.เลย



หินสามวาฬ
จ.บึงกาฬ



๔
การตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ�าปีของกลุ่มจังหวัด 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
วันที่	๒	กันยายน	๒๕๖๓

 ๑. โครงการจดัท�าเส้นทางท่องเท่ียวโรแมนตกิ รูท (Romantic Route) และ นาค ีรทู 

(Nakhee Route)

  ๑.๑ กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอนนิคมเชียงพิณ - 

หนองบัวล�าภู ช่วง กม.๓๘+๗๗๕ – ๔๐+๗๒๗ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวล�าภู จ.หนองบัวล�าภู 

ระยะทาง ๑.๙๕๒ กิโลเมตร หน่วยด�าเนินการ แขวงทางหลวงหนองบัวล�าภู
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 ๒. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์  

เพ่ือส่งเสรมิการท่องเทีย่ววถิชีวีติลุม่แม่น�า้โขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รทู (Romantic Route) 

และ นาคี รูท (Nakhee Route)

  ๒.๑ กจิกรรม ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านหนองเล้าข้าว 

ต.บ้านถิ่น - บ้านตาดไฮ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล�าภู ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง 

๖.๙๕๐ กิโลเมตร หน่วยด�าเนินการ อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานค�า /สนจ.หนองบัวล�าภู

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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 ๓. โครงการพฒันาศกัยภาพสถานท่ีท่องเทีย่วตามเส้นทางโรแมนติก รทู (Romantic 

Route) และนาคี รูท (Nakhee Route)

  ๓.๑ กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ช่วง  

กม.๕๔+๐๐๐ – ๕๖+๔๕๐ ตลาดศรบุีญเรอืงถงึแยก บขส.ศรบีญุเรอืง อ.ศรบีญุเรอืง จ.หนองบวัล�าภู 

ระยะทาง ๒.๔๕๐ กิโลเมตร หน่วยด�าเนินการ แขวงทางหลวงหนองบัวล�าภู
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วันที่	๓	กันยายน	๒๕๖๓

 ๑.  โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์  

เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ววถิชีีวติลุม่แม่น�า้โขง (บนเส้นทาง โรแมนตกิ รทู (Romantic Route) 

และ นาคี รูท (Nakhee Route)

  ๑.๑ กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย ทล.๒๐๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐      

ตอนบ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.๗๕+๙๗๕ – ๗๗ + ๐๐๐  ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

ระยะทาง ๑.๐๒๕ กิโลเมตร หน่วยด�าเนินการ แขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย)

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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  ๑.๒ กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย ทล.๒๑๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐         

ตอนบ้านใหม่ - นาด้วง ระหว่าง กม.๒+๖๐๐ - ๓+๔๐๐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย ระยะทาง 

๐.๘๐๐ กิโลเมตร หน่วยด�าเนินการ แขวงทางหลวงเลยที่ ๑
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  ๑.๓ กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยก  

ทล.๒๓๔๘ - บ้านคีรีวงกต ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง  

๒.๐๐๐ กิโลเมตร หน่วยด�าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
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รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๓
วันที่	๘	กันยายน	๒๕๖๓

 ๑. โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการผลิตสินค้าเกษตร

  ๑.๑ กิจกรรม พัฒนาแหล่งน�้าบึงชวน ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี  

ปรมิาตรดนิขดุไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร พร้อมปรับปรงุอาคารรบัน�า้ หน่วยด�าเนินการ 

โครงการชลประทานอุดรธานี
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 ๒. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์  

เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ววถิชีีวติลุม่แม่น�า้โขง (บนเส้นทาง โรแมนตกิ รทู (Romantic Route) 

และ นาคี รูท (Nakhee Route)

  ๒.๑ กิจกรรม  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยก  

ทล.๒๓๒๙ - แพอ่างน�้าพาน ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร  

ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร หน่วยด�าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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  ๒.๒  กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย ทล.๒๓๓ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ 

ตอนการเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ท่ี กม.๕+๐๐๐ CL. อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  

ระยะทาง ๕.๓๔๐ กิโลเมตร หน่วยด�าเนินการ แขวงทางหลวงหนองคาย
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 ๓. โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ 

ภายในประเทศ (๒๕๖๐ เพิ่มเติม) 

  ๓.๑ กิจกรรม ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการผลิตและแปรรูปการผลิต 

(ยางพารา) หน่วยด�าเนินการ ส�านักงานเกษตร และสหกรณ์ จังหวัดบึงกาฬ

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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 ๔. โครงการพฒันาศกัยภาพสถานท่ีท่องเทีย่วตามเส้นทางโรแมนติก รทู (Romantic 

Route) และนาคี รูท (Nakhee Route)

  ๔.๑ กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงชนบท สาย บก.๓๐๐๙ แยก ทล.๒๑๒ 

- บ้านโนนจ�าปาทอง (ตอน ๓ เซกา) อ.เซกา จ.บงึกาฬ ระยะทาง ๖.๕๐๐ กโิลเมตร หน่วยด�าเนินการ 

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
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วันที่	๙	กันยายน	๒๕๖๓

 ๑. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์  

เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ววถิชีีวติลุม่แม่น�า้โขง (บนเส้นทาง โรแมนตกิ รทู (Romantic Route) 

และ นาคี รูท (Nakhee Route)

  ๑.๑ กิจกรรม งานซ่อมสร้างผิวทาง PARA AC สายแยก ทล ๒๑๒ - บ้านนาก้ัง  

(แก่งอาฮอง) ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ หน่วยด�าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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 ๒. โครงการพฒันาศกัยภาพสถานท่ีท่องเทีย่วตามเส้นทางโรแมนติก รทู (Romantic 

Route) และนาคี รูท (Nakhee Route)

  ๒.๑ กจิกรรม พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วเส้นทางจักรยานรอบหนองบึงกาฬ กว้าง ๓.๐๐ เมตร 

พื้นที่ ๘,๐๔๐ ตารางเมตร และบึงสวรรค์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๙,๐๐๐ ตารางเมตร ต.บึงกาฬ 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ หน่วยด�าเนินการ ส�านักงาน 

โยธาธิการและผังเมือง จ.บึงกาฬ

ANNUAL  REPORT 2020  The Upper Northeastern Provincial Cluster 1

114



  ๒.๒ กิจกรรม พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง          

ก่อสร้างอาคารศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี หน่วยด�าเนินการ     

ส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.อุดรธานี
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น�า้ตกเจ็ดสี
จ.บึงกาฬ



Land Mark ผานกเค้า
จ.เลย



๑. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/

     หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     ตอนบน ๑

๒. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

๓. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

๔. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู

๕. นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

๖. นายธวัชชัย ศรีทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/

     หัวหน้าคณะติดตามงานกลุ่มจังหวัด

     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

๗. นางสาวปราณี วงศ์บุตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา

     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะที่ปรึกษา
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๑. นางนภาพร แก้วสี ผู้อ�านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์

     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑     

     หัวหน้าคณะท�างาน

๒. นางสาวกานต์พชิชา แหลมทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๓. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจ้าหน้าที่พัสดุและบัญขี

๔. นางสาวจุฑามาศ อริยสนิท เจ้าหน้าที่ธุรการ

๕. นายจ�ารัส สัตถาผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

     เลขานุการคณะท�างาน

๖. นางสาวมาลินทร์ พันธ์เดช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

          ผู้ช่วยเลขานุการคณะท�างาน

๗. นางรสริน ศิริเกตุ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

          ผู้ช่วยเลขานุการคณะท�างาน

๘. นางสาวนุชนภา นาฤาฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

          ผู้ช่วยเลขานุการคณะท�างาน

คณะท�างาน

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
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