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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

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

สวนที่ 3
สรุปขอมูลแผนการพัฒนา

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

3.1 วิสยัทศัน (Vision)
3.2 ประเดน็ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ในการผลิต การตลาด โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
- ตัวช้ีวัด
- คาเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน
- ตัวช้ีวัด
- คาเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาทุนมนุษย และยกระดับคุณภาพชีวิต
- ตัวช้ีวัด
- คาเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางย่ังยืน
- ตัวช้ีวัด
- คาเปาหมาย
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สวนที่ 3
สรุปขอมลูแผนการพัฒนากลุมจังหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน 1

1. ยุทธศาสตรในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
( วิสัยทศัน เปาประสงครวม ประเด็นยุทธศาสตร ) แผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป ( พ.ศ. 2561 -2564 )

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย 5 จังหวัด ต้ังอยูตอนบน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู และบึงกาฬ  มีชัยภูมิท่ีโดดเดน
ในการเปนจังหวัดท่ีเช่ือมตอ “ประตูสูอาเซียน” ไปยังประเทศลาว โดยสามารถเดินทางจากจังหวัด เลย หนองคาย
และบึงกาฬ ขามไปยังฝงประเทศลาวได และจากจุดกําหนดกอสรางสะพานขามแมนํ้าโขง แหงท่ี 5 ท่ีจังหวัดบึงกาฬ
สามารถใชประโยชนจากเสนทางหมายเลข 8 เขาสูประเทศเวียดนามตอนเหนือและเขตปกครองพิเศษกวางซีจวง
ของประเทศจีนตอนใต มีเอกลักษณในดานการทองเท่ียวเฉพาะตัวท่ีไมเหมือนท่ีใด โดยมุงเนนการทองเท่ียว
เชิงอัตลักษณในเรื่องของอารยธรรมและประวัติศาสตร อาทิ อารยธรรมลานชางท่ีมีความเจริญรุงเรืองท้ังการเมือง
การปกครอง ดานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพระพุทธศาสนา และมีพัฒนาการเคียงคูมาพรอมกันอารยธรรมอ่ืนๆ
ใกลเคียง ท้ังลานนา สยาม พมา และเขมร เปนตน  มีแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก เชน
แหลงโบราณคดีบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เปนแหลงโบราณคดีสําคัญและมีคุณคา
ทางประวัติศาสตร ซึ่งมีอายุในสมัยกอนประวัติศาสตรยอนหลังไปกวา 5,000 ป พิพิธภัณฑหอยหินโบราณ 150 ลานป
และซากฟอสซิลไดโนเสาร ต้ังอยูบานหวยเด่ือ ตําบลโนนทัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู เปนตน  กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 น้ัน มีจังหวัดอุดรธานีเปนศูนยกลางท่ีเช่ือมตอไปยังจังหวัดท้ัง 4 ในกลุมจังหวัด
การเดินทางไปยังกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สามารถเดินทางไดสะดวกสบายท้ังทางรถยนต
ท่ีมีถนนท่ีเช่ือมตอกันไดทุกจังหวัดภายในกลุมจังหวัด รถไฟ ท่ีมีขบวนรถมาจากกรุงเทพมหานครไปยังอุดรธานี
และหนองคาย มีสนามบินนานาชาติอุดรธานี ท่ีผูโดยสารท่ีจะเดินทางจากจังหวัดหนองคาย หนองบัวลําภู
และบึงกาฬ สามารถเดินทางจากจังหวัดของตนเอง มาข้ึนเครื่องบินท่ีทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานีได
และมีสนามบินจังหวัดเลย ท่ีสามารถรองรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดเลย ซึ่งเปน 1 ใน 12
“เมืองตองหามพลาด” ท่ีเปนแนวคิดปทองเท่ียววิถีไทย ของ ททท. ในป 2558 - 2559 นอกจากน้ี จังหวัดบึงกาฬ
ซึ่งเปนจังหวัดนองใหมเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพในดานการทองเท่ียวสูง มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม
อาทิ นํ้าตกชะแนน นํ้าตกเจ็ดสี นํ้าตกถํ้าพระ และภูทอก เปนตน และจังหวัดหนองคาย ซึ่งถือวาเปนมนตเสนห
แหงเมืองลุมแมนํ้าโขง ท่ีไมวานักทองเท่ียวหรือผูมาเยือนจะตองกลับมาท่ีจังหวัดน้ีอยูเสมอ และในปจจุบัน
ไดมี การพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญๆ ท่ีสามารถดึงดูดความสนใจนักทองเท่ียวไดจํานวนมาก อาทิ ผาตากเส้ือ
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในธีมของทัศนียภาพและการผจญภัยท่ีสวยงาม
มีการสรางสกายวอลคท่ีย่ืนจากหนาผาทําใหสามารถมองเห็นทิวทัศนท่ีงดงามชายฝงแมนํ้าโขงได ซึ่งกําลัง
เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีผูคนนิยมในขณะน้ี
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การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รอบใหม (พ.ศ. 2561 - 2564) มีเปาหมาย
สําคัญท่ีจะพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม การคาและการลงทุน การทองเท่ียว
และการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อใหครอบคลุมการพัฒนาในทุกๆ ดาน มีศักยภาพในการแขงขันและ
รองรับประชาคมอาเซียนได มีการเช่ือมโยงการพัฒนาในแตละดานท่ีสามารถสรางรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหดีข้ึน การทองเท่ียวของกลุมจังหวัดจะเปนการสรางรายไดใหกับผูประกอบการ นักลงทุน
และประชาชนในพื้นท่ี และมีความสัมพันธกับดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ในเสนทางการทองเท่ียว
น้ันจะตองสงเสริมใหประชาชนในพื้นท่ี และกลุมเกษตรกรสามารถสรางรายไดจากการขายสินคาทางการเกษตร
OTOP และสินคาแปรรูปตางๆ ได  ถนนท่ีเช่ือมโยงสูกลุมจังหวัด น้ัน จะตองเปนถนนท่ีมีความปลอดภัยสามารถ
เดินทางทองเท่ียว และขนสงสินคาไดอยางสะดวกสบาย สรางความเช่ือม่ันใหกับนักลงทุนวาถาไดตัดสินใจมาลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 แลว จะตองเปน
ฐานการผลิตท่ีมีศักยภาพไดแรงงานมีการพัฒนาความรู และทักษะท่ีจําเปนตอการผลิต สามารถตอบสนอง
ความตองการของผูประกอบการได การทองเท่ียวจะตองมีเอกลักษณและอัตลักษณ มีการพัฒนาแหลงทองเท่ียว
ใหสวยงามและมีความสะอาด มีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ และมีการใชนวัตกรรม
ในการพัฒนาทุกๆ ดาน เนนการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ใหเปนกลุมจังหวัดท่ีมีความเขมแข็งและย่ังยืนตอไป

แนวคิดและหลักการ
กรอบแนวคิด การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 น้ัน ไดยึดแนวคิด

ในการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ซึ่งมีบริบทของการพัฒนาในดานตางๆ
ท่ีตองแขงขันและอาจกอใหเกิดความเส่ียงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี
ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมของผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ภัยแลง ประกอบกับ
สภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปญหาผลิตภาพการผลิต
คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เปนตน โดยนําหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 12 น้ัน มุงเนนในเรื่อง

(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ
(4) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน สังคมนาอยูรวมกันอยางมีความสุข

มาเปนกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด นอกจากน้ี ยังไดนํายุทธศาสตรเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเปนกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ท้ังน้ี เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาในระดับภาค และระดับประเทศ ดวย
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หลักการ การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 น้ัน เปนการจัดทําแผนท่ี
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแขง ขันท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม การคาและการลงทุน
การทองเท่ียว และการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเปนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับศักยภาพและพื้นท่ี
ของกลุมจังหวัด เพื่อสรางความเขมแข็งและการเจริญเติบโตอยางม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน พัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐาน และตอยอดสูการพัฒนาท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ตลอดจนนํานวัตกรรม เทคโนโลยี และ ICT เขามาใชในการพัฒนา มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีสรางความสมดุลระหวางคนกับธรรมชาติ เนนการพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน กําลังแรงงาน เกษตรกร และผูประกอบการใหสามารถแขงขันกับตลาดเศรษฐกิจและประชาคมอาเซียน
สงเสริมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใหสามารถเขาสูตลาดการบริโภค และสามารถนําไปใชเปนพลังงานทดแทน
ในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนได

2. วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Vision)
“เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนํา การคาและการทองเทีย่วสากล ชมุชนนาอยูอยางยั่งยืน”

ความหมาย
เกษตรอุตสาหกรรมช้ันนํา กลุมจังหวัดมีการเกษตรช้ันนํา (การเพาะปลูกพืชตาง ๆ รวมท้ังการเล้ียงสัตว

และการประมง)
เกษตรกรในกลุมจังหวัดมีอาชีพ มีรายได ผลผลิตจากการเกษตรช้ันนําเพื่อการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม

ในพื้นท่ีตามความตองการของตลาด ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรมช้ันนํา
การคาสากล กลุมจังหวัดมีการคา การลงทุน และการบริการ เชน คาปลีก คาสง การสงออก การคา

ชายแดน การธนาคาร การประกันภัย ฯลฯ รวมถึงสาขาท่ีเก่ียวของ ไดแก โลจิสติกส เปนตน ท่ีจะขยายสูการคา
สากลกับนานาอารยประเทศ

การทองเที่ยวสากล กลุมจังหวัดมีอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมาตรฐานสากล สนองความตองการ
ของตลาดทองเท่ียว เช่ือมโยงกับแหลงทองเท่ียวช้ันนําในระดับประเทศ และระดับโลก

ชุมชนนาอยูอยางย่ังยืน การพัฒนาของกลุมจังหวัดในทุกดานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปน
ลําดับข้ันตอน รักษาสมดุลระหวางการพัฒนาและอัตลักษณ วัฒนธรรมทองถ่ินอยางย่ังยืน

มีส่ิงแวดลอม ท่ีอยูสะอาด ปลอดภัย ระบบนิเวศอยูในภาวะดุลยภาพและย่ังยืน
ชุมชนเขมแข็ง ชวยเหลือเก้ือกูล ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด ควบคุม

ตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ
ไดรับปจจัยพื้นฐานของชีวิต (อาหาร น้ํา ท่ีพักอาศัย ความปลอดภัย มีรายไดและมีงานทํา) มีสิทธิ มีโอกาส

รับรูขาวสาร มีการติดตอประสานงาน และระดมความคิด ประสบการณ เพื่อทํางานรวมกันในชุมชน
มีระบบเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย มีชีวิตชีวา มีนวัตกรรมอยูเสมอ มีการเช่ือมโยงมรดกทางวัฒนธรรม

วิถีการดํารงชีวิต รวมท้ังเอกลักษณของกลุมชนแตละชุมชน
มีการพัฒนาเปนไปอยางกลมกลืน และสงเสริมคุณลักษณะท่ีดี ท่ี มีมาในอดีต มีระบบบริการ

ทางสาธารณสุข และการรักษาพยาบาลท่ีท่ัวถึง เหมาะสมสําหรับประชาชนทุกคน ซึ่งมีสภาวะสุขภาพดี มีอัตรา
การเจ็บปวยในระดับต่ํา
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

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

กรอบการดําเนินงานการพัฒนากลุมจังหวัด

เพื่อใหมีความสอดคลองกับหลักการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ สามารถบริหารงาน แกปญหา และพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด กรอบการดําเนินงานการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) อยูภายใตนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ท่ีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) กําหนดไว เปนเครื่องมือในการกําหนดเปาหมาย
และความตองการดานพัฒนาพื้นท่ีของภาคท่ีตองมีความเช่ือมโยงกันในระดับภูมิภาคและ/หรือระหวางประเทศ
โดยผานชองทางการดําเนินงานของสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดในการเช่ือมโยงและขับเคล่ือนการพัฒนา
กลุมจังหวัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560-2579) รวมกันระหวางภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน สถาบันการศึกษา
สงเสริม สนับสนุน กระตุนใหเกิดการดําเนินงานพัฒนาในพืน้ท่ี
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

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

เปาหมายการพัฒนา แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) กําหนดเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน ดังน้ี

1. ยกระดับจากกลุมจังหวัดท่ีมีรายไดปานกลางสูกลุมจังหวัดท่ีมีรายไดสูง
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันทางการผลิต การคา การลงทุน และการทองเท่ียว

โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน
4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560-2579) เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา และวิสัยทัศน รัฐบาลจําเปนตองมีการลงทุนโครงการขนาดใหญ
(Mega Project) เปนโครงการผูกพันตอเน่ือง 10-20 ป ตองเพิ่มการลงทุนใหมากกวาภูมิภาคอ่ืน

แผนงานสําคัญ ไดแก
1. การบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบและครอบคลุมพื้นท่ีกลุมจังหวัดฯ และขยายใหครอบคลุม

ท่ัวท้ังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. การบริหารจัดการระบบการเกษตร เปาหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตตามความตองการของตลาดท้ังภายใน

และตางประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการบริหารจัดการดานการเกษตร
3. ดานอุตสาหกรรม เปาหมายเพื่อพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑใหขายไดตามมาตรฐานสากล ตรงตามความ

ตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ
4. ดานการทองเ ท่ียว เปาหมายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเ ท่ียวไดตามมาตรฐานสากล

ตรงตามความตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ
ในแตละโครงการขนาดใหญดังกลาว ปจจัยสําคัญท่ีเปนองคประกอบใหการพัฒนาไปสูเปาหมายท่ีต้ังไว

การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพื่อสอดรับกับการดําเนินโครงการขนาดใหญ
ใหดําเนินการควบคูไป โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษยท่ีตองมีการพัฒนาตลอดทุกชวงวัยและ
ทุกอาชีพ เพื่อใหมีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขัน

3. ประเดน็ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 1
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)

ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในการผลิต การตลาด โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ตัวช้ีวัด 1. ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัด
คาเปาหมาย 1. ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดไมนอยกวารอยละ 5 ตอป ในชวง 10 ปแรก

และไมนอย กวารอยละ 9 ตอป ในชวง 10 ปหลัง
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

แผนงาน กลยุทธ โครงการระยะ
1-5 ป

พื้นที่และ
กลุมเปาหมาย

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ

แหลงงบประมาณใน
พื้นที่กลุมจังหวัด

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

1. ระบบการบริหาร
จัดการนํ้าของ
กลุมจังหวัดเชื่อมโยง
กับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

1. โครงการจัดทําแผนแมบทระบบบริหาร
จัดการนํ้าท้ังระบบในกลุมจังหวัดเชื่อมโยงพ้ืนท่ี
ในภาค
2. โครงการทบทวนและบูรณาการแผนพัฒนา
ท่ีเกี่ยวของ
3. โครงการศึกษาพ้ืนท่ีแหลงนํ้าในกลุมจังหวัด
4. โครงการพัฒนาแหลงนํ้าท่ีเหมาะสม
เชื่อมโยงแหลงนํ้าท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ี

พ้ืนท่ีการเกษตรของ
กลุมจังหวัด

1. หนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
2. หนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

2. การพัฒนาเกษตร
อินทรียอยางเปนระบบ

5. โครงการจัดทําแผนแมบทเกษตรอินทรีย
อยางเปนระบบ เพ่ือทําความรูความเขาใจ และ
การกําหนดโครงการนํารองพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอม
(Smart Area)
6. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาสู
มาตรฐานเกษตรอินทรีย
7. โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย
แปรรูปตามความตองการของตลาด
8. โครงการพัฒนา Smart Farmer
9. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
ผูประกอบการเกษตรอินทรียใหไดมาตรฐาน

พ้ืนท่ีการเกษตร
กลุมเกษตรกร ใน
พ้ืนท่ีกลุมจังหวัด

1. หนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
2. หนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
3. หนวยงานในสังกัด
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
4. ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และหนวยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวของ

3. การขับเคล่ือนสู
เกษตรอุตสาหกรรม
ชั้นนําโดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่น เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

10. โครงการจัดทําแผนแมบทเกษตร
อุตสาหกรรมชั้นนํา
11. โครงการสรางนักอุตสาหกรรมพันธุใหม
(Startup /New Warrior) 400 ราย/ป
12. โครงการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เปาหมายในเขตอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น
13. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
อุตสาหกรรม  ท่ีมีความพรอมใหมี
มาตรฐานสากล
14. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีใหมีขีดความสามารถใน
การแขงขันตลอดหวงโซคุณคาโดยใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอยางตอเน่ือง

ผูประกอบการผลิต
ผูประกอบการเอส
เอ็มอี กลุม Startup
ผูประกอบการ
OTOP วิสาหกิจ
ชุมชน ในพ้ืนท่ีกลุม
จังหวัด ในและ
ตางประเทศ

1.หนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
2.หนวยงานสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม
3.หนวยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
4.หนวยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน
5. ภาคเอกชน
ภาคประชาชน
6.หนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
ท้ังภาครัฐและเอกชน
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

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

แผนงาน กลยุทธ โครงการระยะ
1-5 ป

พื้นท่ีและ
กลุมเปาหมาย

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
และแหลงงบประมาณ
ในพื้นท่ีกลุมจังหวัด

4. พัฒนาการคาสู
สากล

15. โครงการการจัดทําแผนแมบทการคา สูสากล
16. โครงการการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ
อํานวยความสะดวกการคาสูสากล
17. โครงการการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวก
และองคประกอบท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาการคา
ใหมีมาตรฐานสากล
18. โครงการพัฒนาผูประกอบการ การขยาย
ตลาดใหม การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
19. โครงการพัฒนาสมรรถภาพผูปฏิบัติหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของใหมีขีดความสามารถระดับสากล

ผูประกอบการผลิต
ผูประกอบการเอส
เอ็มอี
ผูประกอบการ
พาณิชกรรม กลุม
Startup
ผูประกอบการ
OTOP วิสาหกิจ
ชุมชน ในพ้ืนท่ีกลุม
จังหวัด ในและ
ตางประเทศ

1.หนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
2.หนวยงานสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม
3.หนวยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
4.หนวยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน
5.หนวยงานสังกัด
กระทรวงพาณิชย
6. ภาคเอกชน
ภาคประชาชน
7.หนวยงานอื่นที่
เก่ียวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน

5. สงเสริม สนับสนุน
พัฒนา และขยายการ
บริการ
ใหมีขีดความสามารถ
แขงขัน

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 ในพ้ืนท่ีกลุม
จังหวัด ในและ
ตางประเทศ

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
เก่ียวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน

หมายเหตุ : 1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันจากคูแขง และขยายฐานตลาดใหมใหกวางขวางขึ้น
2. ระยะเวลาการดําเนินโครงการแตละชวงมีการยกระดับเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและสรางมูลคาเพ่ิม
3. การขับเคล่ือนสูเกษตรอุตสาหกรรมชั้นนํา ตามหวงโซการผลิต สรางความรวมมือการผลิตรวมกันตามหวงโซการผลิตใหมากขึ้นระหวางจังหวัด

กลุมจังหวัด และประเทศเพ่ือนบาน ในการผลิตสินคาขั้นกลาง หรือขั้นปลาย สินคาทดแทนกัน
4. การคา เพ่ือกระจายสินคาขยายพ้ืนที่การตลาดใหมากขึ้นทั้งในและตางประเทศ
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

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

ยุทธศาสตรที่ 2 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน
ตัวช้ีวัด

1. พื้นท่ีปาไมมีความอุดมสมบูรณเพิ่มข้ึน
2. ปริมาณขยะและมลภาวะท่ีลดลง
3. พื้นท่ีแหลงนํ้าทางธรรมชาติท่ีไดรับการพัฒนา

คาเปาหมาย
1. รอยละพื้นท่ีปาไมมีความอุดมสมบูรณเพิ่มข้ึน อยางนอยรอยละ 2 ตอป
2. รอยละปริมาณขยะและมลภาวะท่ีลดลง อยางนอยรอยละ 3 ตอป
3. รอยละพื้นท่ีแหลงนํ้าทางธรรมชาติท่ีไดรับการพัฒนาเพิ่มข้ึน

แผนงาน กลยุทธ โครงการระยะ
1-5 ป

พื้นที่และ
กลุมเปาหมาย

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
และแหลงงบประมาณใน

พ้ืนท่ีกลุมจังหวัด
สงเสริม สนับสนุน
การจัดการระบบ
อนุรักษ ฟนฟูและ
ปองกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และส่ิงแวดลอม
(ปาไม แหลงนํ้า
ขยะ และ
มลภาวะ)

6. การบริหารจัดการ
ระบบอนุรักษ ฟนฟู
และปองกันการ
ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
(ปาไม แหลงนํ้า
ขยะ และมลภาวะ)
ของกลุมจังหวัด

1. โครงการจัดทําแผนแมบทการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมแบบองค
รวมของกลุมจงัหวัด
2. โครงการสงเสรมิ สนับสนุน การผลิต การ
บริโภค ท่ีเปนมติรกับส่ิงแวดลอม
3. โครงการการปลูกฝงจติสํานึกดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

กลุมจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือ กลุมประเทศ
อนุภูมิภาคลุมนํ้า
โขง

1.หนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
2.หนวยงานในสังกัด
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
3.ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน
4.หนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของท้ังภาครัฐ
และเอกชน

7. การบริหารจัดการ
ระบบอนุรักษ ฟนฟู
และปองกันการ
ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืนและสอดคลอง
กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

4. โครงการการบริหารจัดการระบบอนุรักษ
ฟนฟูและปองกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืนและสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

8. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
แบบมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในกลุม
จังหวัดอยางยั่งยืน

5. โครงการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม
แบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนในกลุมจังหวัด
อยางยัง่ยืน
6. โครงการความตระหนัก และมจีิตสํานึกดาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอม
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

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

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย และยกระดับคุณภาพชีวิต
ตัวช้ีวัด

1. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุมจังหวัด
2. ระดับความเหล่ือมลํ้าในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุมจังหวัด
3. ประชาชนในกลุมจังหวัดเขาถึงสวัสดิการข้ันพื้นฐานของรัฐเพิ่มข้ึน

คาเปาหมาย
1. ดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุมจังหวัดท่ีผานเกณฑมาตรฐาน
2. ระดับความเหล่ือมลํ้าในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุมจังหวัด มีคารอยละ 0.2-0.4 ภายในระยะ 20 ป
3. รอยละประชาชนในกลุมจังหวัดเขาถึงสวัสดิการข้ันพื้นฐานของรัฐเพิ่มข้ึน

แผนงาน กลยุทธ โครงการระยะ
1-5 ป

พื้นที่และ
กลุมเปาหมาย

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ

แหลงงบประมาณ
ในพื้นที่กลุม

จังหวัด
การพัฒนาทุนมนุษย
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ี
มีความพรอมและมี
ขีดความสามารถ มี
สมรรถภาพ
สอดคลองกับการ
พัฒนา

9. การพัฒนาทุน
มนุษยใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี
มีสมรรถภาพและ
ขีดความสามารถใน
การแขงขัน ท้ัง
ปจเจกและการ
รวมกลุม

1. โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาทุนมนุษย
ของกลุมจังหวัด ใหมีภูมิคุมกัน มีสมรรถภาพและ
ขีดความสามารถในการแขงขัน ท้ังปจเจกและการ
รวมกลุม

ทรัพยากรทุนมนุษย
ทุกชวงวัยในกลุม
จังหวัด

1.หนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
2.หนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน
3.หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย
4.หนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
5.หนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
6.หนวยงานในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม
7.ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน
8.หนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของท้ังภาครัฐและ
เอกชน

10. การยกระดับขีด
ความสามารถของ
กลุมอาชีพ
เพ่ือรองรับการ
ปรับตัว สราง
ภูมิคุมกัน
เพ่ิมสมรรถภาพใหมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขัน

2. โครงการการยกระดับขีดความสามารถของ
กลุมอาชีพเพ่ือรองรับการปรับตัว สรางภูมิคุมกัน
เพ่ิมสมรรถภาพใหมีขีดความสามารถในการ
แขงขัน

11. การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในกลุม
จังหวัดใหดีขึ้น
มีภูมิคุมกัน มีขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน

3. โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในกลุมจังหวัดใหดีขึ้น มีภูมิคุมกัน มีขีด
ความสามารถในการแขงขัน



 122

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564 )

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางย่ังยืน
ตัวช้ีวัด 1. รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายไดจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
คาเปาหมาย 1. กลุมจังหวัดมีรายไดเพิ่มข้ึนจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว รอยละ 5 ตอป

แผนงาน กลยุทธ โครงการระยะ
1-5 ป

พื้นที่และ
กลุมเปาหมาย

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบและแหลง
งบประมาณในพ้ืนท่ี

กลุมจังหวัด
การสงเสริม
สนับสนุน และ
พัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวของกลุม
จังหวัดอยางยั่งยืน

12. การพัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวท้ัง
ระบบตามความ
ตองการของตลาด
ทองเท่ียวแตละ
ประเภทและแต
ละชวงเวลาอยา
ยั่งยืน

1. โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด
สูสากล
2. โครงการสงเสรมิ สนับสนุน พัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวใหมีมาตรฐานสากล
3. โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีสรางข้ึนใหม
ตามทิศทางตลาดอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม
การทองเท่ียวท่ี
เก่ียวของ
ผูประกอบการ
เอสเอ็มอี กลุม
Startup
ผูประกอบการ
OTOP วิสาหกิจ
ชุมชน ในพ้ืนท่ี
กลุมจังหวัด ใน
และตางประเทศ

1.หนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 2.
หนวยงานสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม
3.หนวยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
4.หนวยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน
5.หนวยงานสังกัด
กระทรวงพาณิชย
6. หนวยงานสังกัด
กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา
7.ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน
8.หนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของท้ังภาครัฐ
และเอกชน

13. การพัฒนาขีด
ความสามารถของ
ผูประกอบการ
โดยใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

4. โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผูประกอบการโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
5. โครงการสรางเรื่องราว (Story) เสนทาง
(Route) การทองเท่ียวเช่ือมโยงกันในกลุม
จังหวัดและระหวางกลุมจงัหวัด เชน เสนทาง
ทองเท่ียวในกลุมถนนมิตรภาพ

14. การสงเสริม
สนับสนุน
ประชาสัมพันธ ทํา
การตลาดทองเท่ียว
ของกลุมจังหวัด
โดยใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

6. โครงการสงเสรมิ สนับสนุน ประชาสัมพันธ
ทําการตลาดทองเท่ียวของกลุมจงัหวัดโดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม







