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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

สวนที่ 3

สรุปขอมูลแผนการพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
3.1 วิสยั ทัศน (Vision)
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ในการผลิต การตลาด โดยใชภูมิปญ
 ญาทองถิ่น เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
- ตัวชี้วัด
- คาเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
- ตัวชี้วัด
- คาเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาทุนมนุษย และยกระดับคุณภาพชีวิต
- ตัวชี้วัด
- คาเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
- ตัวชี้วัด
- คาเปาหมาย

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

สวนที่ 3

สรุปขอมูลแผนการพัฒนากลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

1. ยุทธศาสตรในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

( วิสัยทัศน เปาประสงครวม ประเด็นยุทธศาสตร ) แผนพัฒนากลุม จังหวัด 4 ป ( พ.ศ. 2561 -2564 )

กลุ ม จั ง หวั ดภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ตอนบน 1 ประกอบด วย 5 จั ง หวั ด ตั้ ง อยู ตอนบน
ของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ คื อ อุ ด รธานี เลย หนองคาย หนองบั ว ลํ า ภู และบึ ง กาฬ มี ชั ย ภู มิ ที่ โ ดดเด น
ในการเปนจังหวัดที่เชื่อมตอ “ประตูสูอาเซียน” ไปยังประเทศลาว โดยสามารถเดินทางจากจังหวัด เลย หนองคาย
และบึงกาฬ ขามไปยังฝงประเทศลาวได และจากจุดกําหนดกอสรางสะพานขามแมน้ําโขง แหงที่ 5 ที่จังหวัดบึงกาฬ
สามารถใชประโยชนจากเสนทางหมายเลข 8 เขาสูประเทศเวียดนามตอนเหนือและเขตปกครองพิเศษกวางซีจวง
ของประเทศจีนตอนใต มีเอกลักษณในดานการทองเที่ยวเฉพาะตัวที่ไมเหมือนที่ใด โดยมุงเนนการทองเที่ยว
เชิงอัตลักษณในเรื่องของอารยธรรมและประวัติศาสตร อาทิ อารยธรรมลานชางที่ มีความเจริญรุงเรืองทั้งการเมือง
การปกครอง ดานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพระพุทธศาสนา และมีพัฒนาการเคียงคูมาพรอมกันอารยธรรมอื่นๆ
ใกลเคียง ทั้งลานนา สยาม พมา และเขมร เปนตน มีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่มีชื่อเสียงระดับโลก เชน
แหล ง โบราณคดี บ า นเชี ย ง อํ า เภอหนองหาน จั ง หวั ด อุ ด รธานี เป น แหล ง โบราณคดี สํ า คั ญ และมี คุ ณ ค า
ทางประวัติศาสตร ซึ่งมีอายุในสมัยกอนประวัติศาสตรยอนหลังไปกวา 5,000 ป พิพิธภัณฑหอยหินโบราณ 150 ลานป
และซากฟอสซิลไดโนเสาร ตั้งอยูบานหวยเดื่อ ตําบลโนนทัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู เปนตน กลุมจังหวัด
ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนบน 1 นั้ น มี จังหวั ดอุ ดรธานี เป นศู นย กลางที่ เชื่ อมต อไปยั งจั งหวั ดทั้ ง 4 ในกลุ มจั งหวั ด
การเดินทางไปยังกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สามารถเดินทางไดสะดวกสบายทั้งทางรถยนต
ที่มีถนนที่เชื่อมตอกันไดทุกจังหวัดภายในกลุมจังหวัด รถไฟ ที่ มีขบวนรถมาจากกรุงเทพมหานครไปยังอุดรธานี
และหนองคาย มี สนามบิ น นานาชาติ อุ ด รธานี ที่ ผู โ ดยสารที่ จ ะเดิ น ทางจากจั ง หวั ด หนองคาย หนองบั ว ลํ า ภู
และบึ ง กาฬ สามารถเดิ น ทางจากจั ง หวั ด ของตนเอง มาขึ้ น เครื่ อ งบิ น ที่ ท า อากาศยานนานาชาติ อุ ด รธานี ไ ด
และมี สนามบิ นจั งหวั ดเลย ที่ สามารถรองรั บ นั กท องเที่ ยวที่ เ ดิ นทางมาท องเที่ ยวจั งหวั ดเลย ซึ่ งเป น 1 ใน 12
“เมืองตองหามพลาด” ที่เปนแนวคิดปทองเที่ยววิถีไทย ของ ททท. ในป 2558 - 2559 นอกจากนี้ จังหวัดบึงกาฬ
ซึ่งเปนจังหวัดนองใหมเปนจังหวัดที่มีศักยภาพในดานการทองเที่ยวสูง มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
อาทิ น้ําตกชะแนน น้ําตกเจ็ดสี น้ําตกถ้ําพระ และภูทอก เปนตน และจังหวัดหนองคาย ซึ่งถือวาเปนมนตเสนห
แห ง เมื อ งลุ ม แม น้ํ าโขง ที่ ไม ว านั ก ท อ งเที่ ย วหรื อผู ม าเยื อ นจะต อ งกลั บ มาที่ จัง หวั ด นี้ อยู เ สมอ และในป จ จุ บั น
ไดมี การพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สําคัญๆ ที่สามารถดึงดูดความสนใจนักทองเที่ยวไดจํานวนมาก อาทิ ผาตากเสื้อ
อํ าเภอสั ง คม จั งหวั ดหนองคาย มี ก ารพั ฒ นาแหล ง ท องเที่ ยวในธี ม ของทั ศนี ย ภาพและการผจญภั ย ที่ สวยงาม
มี ก ารสร า งสกายวอล ค ที่ ยื่ น จากหน า ผาทํ า ให ส ามารถมองเห็ น ทิ ว ทั ศ น ที่ ง ดงามชายฝ ง แม น้ํ า โขงได ซึ่ ง กํ า ลั ง
เปนสถานที่ทองเที่ยวที่ผูคนนิยมในขณะนี้
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รอบใหม (พ.ศ. 2561 - 2564) มีเปาหมาย
สําคัญที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม การคาและการลงทุน การทองเที่ยว
และการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อใหครอบคลุมการพัฒนาในทุกๆ ดาน มีศักยภาพในการแขงขันและ
รองรับประชาคมอาเซียนได มีการเชื่อมโยงการพัฒนาในแตละดานที่สามารถสรางรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให ดี ขึ้ น การท อ งเที่ ย วของกลุ มจั ง หวั ด จะเป น การสร า งรายได ใ ห กั บ ผู ป ระกอบการ นั ก ลงทุ น
และประชาชนในพื้นที่ และมีความสัมพันธกับดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ในเสนทางการทองเที่ยว
นั้นจะตองสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ และกลุมเกษตรกรสามารถสรางรายไดจากการขายสินคาทางการเกษตร
OTOP และสินคาแปรรูปตางๆ ได ถนนที่เชื่อมโยงสูกลุมจังหวัด นั้น จะตองเปนถนนที่มีความปลอดภัยสามารถ
เดินทางทองเที่ยว และขนสงสินคาไดอยางสะดวกสบาย สรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนวาถาไดตัดสินใจมาลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 แลว จะตองเปน
ฐานการผลิ ตที่ มี ศักยภาพได แรงงานมี ก ารพั ฒ นาความรู และทั กษะที่ จําเป นต อการผลิ ต สามารถตอบสนอง
ความตองการของผูประกอบการได การทองเที่ยวจะตองมีเอกลักษณและอัตลักษณ มีการพัฒนาแหลงทองเที่ ยว
ใหสวยงามและมีความสะอาด มีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ และมีการใชนวัตกรรม
ในการพัฒนาทุกๆ ดาน เนนการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ใหเปนกลุมจังหวัดที่มีความเขมแข็งและยั่งยืนตอไป

แนวคิดและหลักการ

กรอบแนวคิด การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นั้น ไดยึดแนวคิด
ในการพั ฒนาตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 ซึ่ งมี บ ริ บทของการพั ฒ นาในด านต างๆ
ที่ตองแขงขันและอาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี
ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมของผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ภัยแลง ประกอบกับ
สภาวการณ ด า นต า งๆ ทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ป ญ หาผลิ ต ภาพการผลิ ต
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน โดยนําหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 นั้น มุงเนนในเรื่อง
(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ
(4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมนาอยูรวมกันอยางมีความสุข
มาเป น กรอบแนวคิ ด ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด นอกจากนี้ ยั ง ได นํ า ยุ ท ธศาสตร เ ศรษฐกิ จ
ภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อมาเป นกรอบแนวคิ ดในการจั ดทํ าแผนพั ฒ นากลุ มจั งหวั ดภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน 1 ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาในระดับภาค และระดับประเทศ ดวย
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หลักการ การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นั้น เปนการจัดทําแผนที่
สามารถพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ทั้ ง ในด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม การค า และการลงทุ น
การทองเที่ยว และการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเปนการพัฒนาที่สอดคลองกับศักยภาพและพื้นที่
ของกลุมจังหวัด เพื่อสรางความเขมแข็งและการเจริญเติบโตอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐาน และตอยอดสูการพัฒนาที่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ตลอดจนนํ า นวั ต กรรม เทคโนโลยี
และ ICT เข า มาใช ใ นการพั ฒ นา มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อมที่ สร างความสมดุ ลระหว างคนกั บธรรมชาติ เนนการพั ฒนาศั กยภาพของ
ประชาชน กําลังแรงงาน เกษตรกร และผูประกอบการใหสามารถแขงขันกับตลาดเศรษฐกิจและประชาคมอาเซียน
สงเสริมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใหสามารถเขาสูตลาดการบริโภค และสามารถนําไปใชเปนพลังงานทดแทน
ในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนได

2. วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Vision)

“เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนํา การคาและการทองเทีย่ วสากล ชุมชนนาอยูอ ยางยั่งยืน”

ความหมาย
เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนํา กลุมจังหวัดมีการเกษตรชั้นนํา (การเพาะปลูกพืชตาง ๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว
และการประมง)
เกษตรกรในกลุ มจังหวัดมีอาชี พ มีรายได ผลผลิตจากการเกษตรชั้นนําเพื่อการแปรรูป สรางมูลคาเพิ่ ม
ในพื้นที่ตามความตองการของตลาด ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นนํา
การคาสากล กลุมจังหวัดมีการคา การลงทุน และการบริการ เชน คาปลีก คาสง การสงออก การคา
ชายแดน การธนาคาร การประกันภัย ฯลฯ รวมถึงสาขาที่เกี่ยวของ ไดแก โลจิสติกส เปนตน ที่จะขยายสูการคา
สากลกับนานาอารยประเทศ
การท อ งเที่ ย วสากล กลุ ม จั ง หวั ดมี อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วมาตรฐานสากล สนองความต อ งการ
ของตลาดทองเที่ยว เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวชั้นนําในระดับประเทศ และระดับโลก
ชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน การพัฒนาของกลุมจังหวัดในทุกดานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปน
ลําดับขั้นตอน รักษาสมดุลระหวางการพัฒนาและอัตลักษณ วัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืน
มีสิ่งแวดลอม ที่อยูสะอาด ปลอดภัย ระบบนิเวศอยูในภาวะดุลยภาพและยั่งยืน
ชุมชนเข มแข็ ง ช วยเหลื อเกื้อกู ล ไมเ อารั ดเอาเปรี ยบกั น ประชาชนมี สวนร วมในการกํ าหนด ควบคุ ม
ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
ไดรับปจจัยพื้นฐานของชีวิต (อาหาร นํ้า ที่พักอาศัย ความปลอดภัย มีรายไดและมีงานทํา) มีสิทธิ มีโอกาส
รับรูขาวสาร มีการติดตอประสานงาน และระดมความคิด ประสบการณ เพื่อทํางานรวมกันในชุมชน
มี ร ะบบเศรษฐกิ จ ที่ ห ลากหลาย มี ชีวิตชี วา มี นวั ตกรรมอยู เ สมอ มี การเชื่ อมโยงมรดกทางวั ฒ นธรรม
วิถีการดํารงชีวิต รวมทั้งเอกลักษณของกลุมชนแตละชุมชน
มี ก ารพั ฒ นาเป น ไปอย า งกลมกลื น และส ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ที่ มี ม าในอดี ต มี ร ะบบบริ ก าร
ทางสาธารณสุข และการรักษาพยาบาลที่ทั่วถึง เหมาะสมสําหรับประชาชนทุกคน ซึ่งมีสภาวะสุขภาพดี มีอัตรา
การเจ็บปวยในระดับตํ่า
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

กรอบการดําเนินงานการพัฒนากลุมจังหวัด
เพื่อใหมีความสอดคลองกับหลักการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ สามารถบริหารงาน แกปญหา และพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด กรอบการดําเนินงานการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) อยูภายใตนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ที่ คณะกรรมการบู ร ณาการนโยบายพั ฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) คณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารงานจั งหวั ดและ
กลุ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการบริ ห ารงานกลุ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ (ก.บ.ก.)
และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) กําหนดไว เปนเครื่องมือในการกําหนดเปาหมาย
และความตองการดานพัฒนาพื้นที่ของภาคที่ตองมีความเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคและ/หรือระหวางประเทศ
โดยผานชองทางการดําเนินงานของสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการพัฒนา
กลุ ม จั ง หวั ด ตามแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 1 ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560-2579) ร วมกั นระหว างภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ประชาชน สถาบั น การศึ กษา
สงเสริม สนับสนุน กระตุนใหเกิดการดําเนินงานพัฒนาในพืน้ ที่

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

เปาหมายการพัฒนา แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) กําหนดเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน ดังนี้
1. ยกระดับจากกลุมจังหวัดที่มีรายไดปานกลางสูกลุมจังหวัดที่มีรายไดสูง
2. ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ทางการผลิ ต การค า การลงทุ น และการท อ งเที่ ย ว
โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการขั บ เคลื่ อนแผนยุ ทธศาสตร กลุ มจั งหวั ดภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ ตอนบน 1 ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560-2579) เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา และวิสัยทัศน รัฐบาลจําเปนตองมีการลงทุนโครงการขนาดใหญ
(Mega Project) เปนโครงการผูกพันตอเนื่อง 10-20 ป ตองเพิ่มการลงทุนใหมากกวาภูมิภาคอื่น
แผนงานสําคัญ ไดแก
1. การบริ ห ารจั ด การน้ํ า อย า งเป น ระบบและครอบคลุ ม พื้ น ที่ ก ลุ ม จั ง หวั ด ฯ และขยายให ค รอบคลุ ม
ทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. การบริหารจัดการระบบการเกษตร เปาหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตตามความตองการของตลาดทั้งภายใน
และตางประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการบริหารจัดการดานการเกษตร
3. ดานอุตสาหกรรม เปาหมายเพื่อพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑใหขายไดตามมาตรฐานสากล ตรงตามความ
ตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ
4. ด า นการท อ งเที่ ย ว เป า หมายเพื่ อ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วได ต ามมาตรฐานสากล
ตรงตามความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ
ในแตละโครงการขนาดใหญดังกลาว ปจจัยสําคัญที่เปนองคประกอบใหการพัฒนาไปสูเปาหมายที่ตั้งไว
การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสอดรับกับการดําเนินโครงการขนาดใหญ
ใหดําเนินการควบคูไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษยที่ตองมีการพัฒนาตลอดทุกชวงวัยและ
ทุกอาชีพ เพื่อใหมีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขัน

3. ประเด็นยุทธศาสตรกลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในการผลิต การตลาด โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วัด 1. ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัด
คาเปาหมาย 1. ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดไมนอ ยกวารอยละ 5 ตอป ในชวง 10 ปแรก
และไมนอย กวารอยละ 9 ตอป ในชวง 10 ปหลัง

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562
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แผนงาน

กลยุทธ

สงเสริม สนับสนุน
พัฒนา งานวิจัย
การใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใน
การผลิต การตลาด
โดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่น เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

1. ระบบการบริหาร
จัดการน้ําของ
กลุมจังหวัดเชื่อมโยง
กับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

โครงการระยะ
1-5 ป

1. โครงการจัดทําแผนแมบทระบบบริหาร
จัดการน้ําทั้งระบบในกลุมจังหวัดเชื่อมโยงพื้นที่
ในภาค
2. โครงการทบทวนและบูรณาการแผนพัฒนา
ที่เกี่ยวของ
3. โครงการศึกษาพื้นที่แหลงน้ําในกลุมจังหวัด
4. โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่เหมาะสม
เชื่อมโยงแหลงน้ําที่มีศักยภาพในพื้นที่
2. การพัฒนาเกษตร
5. โครงการจัดทําแผนแมบทเกษตรอินทรีย
อินทรียอยางเปนระบบ อยางเปนระบบ เพื่อทําความรูความเขาใจ และ
การกําหนดโครงการนํารองพื้นที่ที่มีความพรอม
(Smart Area)
6. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาสู
มาตรฐานเกษตรอินทรีย
7. โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย
แปรรูปตามความตองการของตลาด
8. โครงการพัฒนา Smart Farmer
9. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
ผูประกอบการเกษตรอินทรียใหไดมาตรฐาน

หนวยงานที่
พื้นที่และ
รับผิดชอบและ
กลุมเปาหมาย แหลงงบประมาณใน
พื้นที่กลุมจังหวัด

พื้นที่การเกษตรของ 1. หนวยงานในสังกัด
กลุมจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย
2. หนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

พื้นที่การเกษตร
กลุมเกษตรกร ใน
พื้นที่กลุมจังหวัด

1. หนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
2. หนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
3. หนวยงานในสังกัด
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
4. ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ
3. การขับเคลื่อนสู
10. โครงการจัดทําแผนแมบทเกษตร
ผูประกอบการผลิต 1.หนวยงานในสังกัด
เกษตรอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมชั้นนํา
ผูประกอบการเอส กระทรวงมหาดไทย
ชั้นนําโดยใชภูมิปญญา 11. โครงการสรางนักอุตสาหกรรมพันธุใหม
เอ็มอี กลุม Startup 2.หนวยงานสังกัด
ทองถิ่น เทคโนโลยี
(Startup /New Warrior) 400 ราย/ป
ผูประกอบการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
และนวัตกรรม
12. โครงการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม OTOP วิสาหกิจ
3.หนวยงานสังกัด
เปาหมายในเขตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ชุมชน ในพื้นที่กลุม กระทรวงเกษตรและ
13. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
จังหวัด ในและ
สหกรณ
อุตสาหกรรม ที่มีความพรอมใหมี
ตางประเทศ
4.หนวยงานสังกัด
มาตรฐานสากล
กระทรวงแรงงาน
14. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
5. ภาคเอกชน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ใหมีขีดความสามารถใน
ภาคประชาชน
การแขงขันตลอดหวงโซคุณคาโดยใชเทคโนโลยี
6.หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
และนวัตกรรมอยางตอเนื่อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562
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แผนงาน

กลยุทธ
4. พัฒนาการคาสู
สากล

5. สงเสริม สนับสนุน
พัฒนา และขยายการ
บริการ
ใหมีขีดความสามารถ
แขงขัน

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

โครงการระยะ
1-5 ป
15. โครงการการจัดทําแผนแมบทการคา สูสากล
16. โครงการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
อํานวยความสะดวกการคาสูสากล
17. โครงการการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
และองคประกอบที่เกี่ยวของในการพัฒนาการคา
ใหมีมาตรฐานสากล
18. โครงการพัฒนาผูประกอบการ การขยาย
ตลาดใหม การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
19. โครงการพัฒนาสมรรถภาพผูปฏิบัติหนาที่ที่
เกี่ยวของใหมีขีดความสามารถระดับสากล

พื้นที่และ
กลุมเปาหมาย
ผูประกอบการผลิต
ผูประกอบการเอส
เอ็มอี
ผูประกอบการ
พาณิชกรรม กลุม
Startup
ผูประกอบการ
OTOP วิสาหกิจ
ชุมชน ในพื้นที่กลุม
จังหวัด ในและ
ตางประเทศ

20. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
ภาคบริการ ใหมีมาตรฐานสากล
21. โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผูประกอบการโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
22. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาตลาด
ภาคการบริการ

ผูประกอบการภาค
บริการ
ผูประกอบการเอส
เอ็มอี
ผูประกอบการ
พาณิชกรรม
กลุม Startup
ผูประกอบการ
OTOP วิสาหกิจ
ชุมชน ในพื้นที่กลุม
จังหวัด ในและ
ตางประเทศ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
และแหลงงบประมาณ
ในพื้นที่กลุมจังหวัด

1.หนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
2.หนวยงานสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม
3.หนวยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
4.หนวยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน
5.หนวยงานสังกัด
กระทรวงพาณิชย
6. ภาคเอกชน
ภาคประชาชน
7.หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน
1.หนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
2.หนวยงานสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม
3.หนวยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
4.หนวยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน
5.หนวยงานสังกัด
กระทรวงพาณิชย
6. หนวยงานสังกัด
กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา
7.ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน
8.หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน

หมายเหตุ : 1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันจากคูแขง และขยายฐานตลาดใหมใหกวางขวางขึ้น
2. ระยะเวลาการดําเนินโครงการแตละชวงมีการยกระดับเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสรางมูลคาเพิ่ม
3. การขับเคลื่อนสูเกษตรอุตสาหกรรมชั้นนํา ตามหวงโซการผลิต สรางความรวมมือการผลิตรวมกันตามหวงโซการผลิตใหมากขึ้นระหวางจังหวั ด
กลุมจังหวัด และประเทศเพื่อนบาน ในการผลิตสินคาขั้นกลาง หรือขั้นปลาย สินคาทดแทนกัน
4. การคา เพื่อกระจายสินคาขยายพื้นที่การตลาดใหมากขึ้นทั้งในและตางประเทศ

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

ยุทธศาสตรที่ 2 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1. พื้นทีป่ าไมมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น
2. ปริมาณขยะและมลภาวะที่ลดลง
3. พื้นที่แหลงน้ําทางธรรมชาติที่ไดรับการพัฒนา
คาเปาหมาย
1. รอยละพื้นที่ปาไมมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น อยางนอยรอยละ 2 ตอป
2. รอยละปริมาณขยะและมลภาวะที่ลดลง อยางนอยรอยละ 3 ตอป
3. รอยละพื้นที่แหลงน้ําทางธรรมชาติที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
หนวยงานที่รับผิดชอบ
แผนงาน
กลยุทธ
โครงการระยะ
พื้นที่และ
และแหลงงบประมาณใน
1-5 ป
กลุมเปาหมาย
พื้นที่กลุมจังหวัด

สงเสริม สนับสนุน
การจัดการระบบ
อนุรักษ ฟนฟูและ
ปองกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และสิ่งแวดลอม
(ปาไม แหลงน้ํา
ขยะ และ
มลภาวะ)

6. การบริหารจัดการ
ระบบอนุรักษ ฟนฟู
และปองกันการ
ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(ปาไม แหลงน้ํา
ขยะ และมลภาวะ)
ของกลุมจังหวัด
7. การบริหารจัดการ
ระบบอนุรักษ ฟนฟู
และปองกันการ
ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืนและสอดคลอง
กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
8. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
แบบมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในกลุม
จังหวัดอยางยั่งยืน

1. โครงการจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบองค
รวมของกลุมจังหวัด
2. โครงการสงเสริม สนับสนุน การผลิต การ
บริโภค ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. โครงการการปลูกฝงจิตสํานึกดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กลุมจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือ กลุมประเทศ
อนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขง

4. โครงการการบริหารจัดการระบบอนุรักษ
ฟนฟูและปองกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืนและสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

5. โครงการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนในกลุมจังหวัด
อยางยัง่ ยืน
6. โครงการความตระหนัก และมีจิตสํานึกดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

1.หนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
2.หนวยงานในสังกัด
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3.ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน
4.หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และเอกชน
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย และยกระดับคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัด
1. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุมจังหวัด
2. ระดับความเหลื่อมล้ําในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุมจังหวัด
3. ประชาชนในกลุมจังหวัดเขาถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐเพิ่มขึ้น
คาเปาหมาย
1. ดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุมจังหวัดที่ผานเกณฑมาตรฐาน
2. ระดับความเหลื่อมล้ําในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุมจังหวัด มีคารอยละ 0.2-0.4 ภายในระยะ 20 ป
3. รอยละประชาชนในกลุมจังหวัดเขาถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐเพิ่มขึ้น
หนวยงานที่
แผนงาน
กลยุทธ
โครงการระยะ
พื้นที่และ
รับผิดชอบและ
1-5 ป
กลุมเปาหมาย แหลงงบประมาณ
ในพื้นที่กลุม
จังหวัด

การพัฒนาทุนมนุษย
ใหมีคุณภาพชีวิตที่
มีความพรอมและมี
ขีดความสามารถ มี
สมรรถภาพ
สอดคลองกับการ
พัฒนา

9. การพัฒนาทุน
มนุษยใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
มีสมรรถภาพและ
ขีดความสามารถใน
การแขงขัน ทั้ง
ปจเจกและการ
รวมกลุม
10. การยกระดับขีด
ความสามารถของ
กลุมอาชีพ
เพื่อรองรับการ
ปรับตัว สราง
ภูมิคุมกัน
เพิ่มสมรรถภาพใหมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขัน
11. การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในกลุม
จังหวัดใหดีขึ้น
มีภูมิคุมกัน มีขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน

1. โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาทุนมนุษย ทรัพยากรทุนมนุษย
ของกลุมจังหวัด ใหมีภูมิคุมกัน มีสมรรถภาพและ ทุกชวงวัยในกลุม
ขีดความสามารถในการแขงขัน ทั้งปจเจกและการ จังหวัด
รวมกลุม

2. โครงการการยกระดับขีดความสามารถของ
กลุมอาชีพเพื่อรองรับการปรับตัว สรางภูมิคุมกัน
เพิ่มสมรรถภาพใหมีขีดความสามารถในการ
แขงขัน

3. โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในกลุมจังหวัดใหดีขึ้น มีภูมิคุมกัน มีขีด
ความสามารถในการแขงขัน

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

1.หนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
2.หนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน
3.หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย
4.หนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
5.หนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
6.หนวยงานในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม
7.ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน
8.หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564 )

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด 1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
คาเปาหมาย 1. กลุมจังหวัดมีรายไดเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รอยละ 5 ตอป
หนวยงานที่
แผนงาน
กลยุทธ
โครงการระยะ
พื้นที่และ
1-5 ป
กลุมเปาหมาย รับผิดชอบและแหลง
การสงเสริม
สนับสนุน และ
พัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวของกลุม
จังหวัดอยางยั่งยืน

12. การพัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวทั้ง
ระบบตามความ
ตองการของตลาด
ทองเที่ยวแตละ
ประเภทและแต
ละชวงเวลาอยา
ยั่งยืน
13. การพัฒนาขีด
ความสามารถของ
ผูประกอบการ
โดยใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
14. การสงเสริม
สนับสนุน
ประชาสัมพันธ ทํา
การตลาดทองเที่ยว
ของกลุมจังหวัด
โดยใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

งบประมาณในพื้นที่
กลุมจังหวัด
1. โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
ผูประกอบการ 1.หนวยงานในสังกัด
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วของกลุมจังหวัด
อุตสาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย 2.
สูสากล
การทองเที่ยวที่ หนวยงานสังกัด
2. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
เกี่ยวของ
กระทรวงอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วใหมีมาตรฐานสากล ผูประกอบการ 3.หนวยงานสังกัด
3. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สรางขึ้นใหม เอสเอ็มอี กลุม กระทรวงเกษตรและ
ตามทิศทางตลาดอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
Startup
สหกรณ
ผูประกอบการ 4.หนวยงานสังกัด
OTOP วิสาหกิจ กระทรวงแรงงาน
ชุมชน ในพื้นที่ 5.หนวยงานสังกัด
4. โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผูประกอบการโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุมจังหวัด ใน กระทรวงพาณิชย
และตางประเทศ 6. หนวยงานสังกัด
5. โครงการสรางเรื่องราว (Story) เสนทาง
กระทรวงการ
(Route) การทองเที่ยวเชื่อมโยงกันในกลุม
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดและระหวางกลุมจังหวัด เชน เสนทาง
7.ภาคเอกชน ภาค
ทองเที่ยวในกลุมถนนมิตรภาพ
ประชาชน
6. โครงการสงเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ
8.หนวยงานอื่นที่
ทําการตลาดทองเที่ยวของกลุมจังหวัดโดยใช
เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
และเอกชน
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