

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน
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3. บัญชีชุดแผนงานและสรุปโครงการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบป พ.ศ. 2562
แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)

แบบ กจ.1

วิสัยทัศน : เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนํา การคาและการทองเที่ยวสากล ชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ในการผลิต การตลาด โดยใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

1. ผลิตภัณฑมวลรวมของ
กลุมจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน

1. พื้นทีป่ าไมมีความอุดม
สมบูรณเพิม่ ขึ้น
2. ปริมาณขยะและมลภาวะ
ที่ลดลง
3. พื้นที่แหลงน้ําทางธรรมชาติ
ที่ไดรับการพัฒนา

คาเปาหมาย
พ.ศ. พ.ศ.
2563 2564
5
5

พ.ศ.
2561
3

พ.ศ.
2562
3

พ.ศ.
2561 – 2564
5

2

2

2

2

2

3

3

3

2

3

กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 ระบบการบริหารจัดการน้ําของกลุมจังหวัดเชื่อมโยงกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ
กลยุทธที่ 3 การขับเคลื่อนสูเ กษตรอุตสาหกรรมชั้นนําโดยใชภมู ิ
ปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กลยุทธที่ 4 พัฒนาการคาสูส ากล
กลยุทธที่ 5 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และขยายการบริการใหมีขีด
ความสามารถแขงขัน
กลยุทธที่ 6 การบริหารจัดการระบบอนุรักษ ฟนฟู
และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
(ปาไม แหลงน้ํา ขยะ และมลภาวะ) ของกลุมจังหวัด
กลยุทธที่ 7 การบริหารจัดการระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกัน
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและ
สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 8 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562


ประเด็นยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาทุนมนุษย และยกระดับ
คุณภาพชีวิต

1. ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในกลุมจังหวัด
2. ระดับความเหลื่อมล้ําในสังคม
(Gini Coefficient) ของกลุม
จังหวัด
3. ประชาชนในกลุมจังหวัด
เขาถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของ
รัฐเพิ่มขึ้น
1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายได
จากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน

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

พ.ศ.
2562
3

5

คาเปาหมาย
พ.ศ. พ.ศ.
2563 2564
3
3

5

5

พ.ศ.
2561 – 2564
3

5

กลยุทธ
กลยุทธที่ 9 การพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีสมรรถภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน ทั้งปจเจกและ
การรวมกลุม
กลยุทธที่ 10 การยกระดับขีดความสามารถของกลุมอาชีพ
เพื่อรองรับการปรับตัว สรางภูมิคมุ กัน เพื่อเพิม่ สมรรถภาพใหมี
ขีดความสามารถในการแขงขัน
กลยุทธที่ 11 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุมจังหวัด
ใหดีขึ้น มีภูมิคมุ กัน มีขีดความสามารถในการแขงขัน
กลยุทธที่ 12 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งระบบตาม
ความตองการของตลาดทองเที่ยวแตละประเภทและแตละชวงเวลา
อยายั่งยืน
กลยุทธที่ 13 การพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการ
โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลยุทธที่ 14 การสงเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ ทําการตลาด
ทองเที่ยวของกลุมจังหวัดโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562


ประเด็นยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในการ
ผลิต การตลาด โดยใชภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
1. โครงการจัดทําแผนแมบทระบบบริหาร
จัดการน้ําทั้งระบบในกลุมจังหวัดเชื่อมโยง
พื้นที่ในภาค
2. โครงการทบทวนและบูรณาการ
แผนพัฒนาที่เกี่ยวของ
3. โครงการศึกษาพื้นที่แหลงน้ํา
ในกลุมจังหวัด
4. โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่เหมาะสม
เชื่อมโยงแหลงน้ําทีม่ ีศักยภาพในพื้นที่
4.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตรและปองกันอุทกภัย
4.2 กิจกรรมหลัก กอสรางตอขยายระบบสงน้ํา
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
4.3 กิจกรรมหลัก การขุดเจาะบอน้าํ บาดาล
ในพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน
4.4 กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพอางเก็บน้ํา
หวยลาน
4.5 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงคลองสงน้ําสถานีสูง
น้ําที่ 3
4.6 กิจกรรมหลัก อาคารปองกันตลิ่ง
ลําหวยโมง บานหวยมาง
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหลง
กลยุทธ
งปม.

1. ระบบการบริหารจัดการน้ํา
ของกลุมจังหวัดเชื่อมโยงกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ระบบการบริหารจัดการน้ํา
ของกลุมจังหวัดเชื่อมโยงกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ระบบการบริหารจัดการน้ํา
ของกลุมจังหวัดเชื่อมโยงกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ระบบการบริหารจัดการน้ํา
ของกลุมจังหวัดเชื่อมโยงกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1

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

ผลผลิต

หนวยดําเนินการ

1

โครงการชลประทานจังหวัดใน
กลุมจังหวัดและหนวยงานที่
เกี่ยวของ
โครงการชลประทานจังหวัดใน
กลุมจังหวัดและหนวยงานที่
เกี่ยวของ
โครงการชลประทานจังหวัดใน
กลุมจังหวัดและหนวยงานที่
เกี่ยวของ
โครงการชลประทานจังหวัดใน
กลุมจังหวัดและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562
2,703,480,000

งบประมาณดําเนินการ (บาท)
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
2,082,000,000
3,085,000,000

พ.ศ.
2561 – 2564
7,870,480,000

10,000,000

15,000,000

25,000,000

20,000,000

40,000,000

60,000,000

50,000,000

50,000,000

100,000,000

464,429,500

107,000,000

300,000,000

871,429,500

89,000,000

100,000,000

150,000,000

339,000,000

30,000,000

50,000,000

100,000,000

180,000,000

16,707,500

20,000,000

50,000,000

86,707,500

15,000,000
10,000,000
50,000,000

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562



ประเด็นยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรม
4.7 กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดรูป
ที่ดินอางเก็บน้ําหวยบังพวน ระยะที่ 1
4.8 กิจกรรมหลัก วางทอขยายเขตจําหนายน้ํา
ตําบลปะโค อําเภอเมือง, ตําบลน้ําสวย ตําบล
บานฝาง อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย การ
ประปาสวนภูมิภาคสาขาหนองคาย
4.9 กิจกรรมหลัก วางทอขยายเขตจําหนายน้ํา
บานตอน ถึงหนาโรงพยาบาลรัตนวาป อําเภอ
รัตนวาป จังหวัดหนองคาย (ระยะที่ 2) การ
ประปาสวนภูมิภาคสาขาโพนพิสยั (น.โพนแพง)
4.10 กิจกรรมหลัก แกมลิงกุดปลาแดก
พรอมสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาและระบบสงน้ํา
บานโคกสําราญ ตําบลชุมภูพร อําเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ
4.11 กิจกรรมหลัก กอสรางประตูระบายน้ําลํา
พะเนียงหนองหวาใหญ ตําบลหนองหวา
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
5. โครงการจัดทําแผนแมบทเกษตรอินทรีย
อยางเปนระบบ เพื่อทําความรูความเขาใจ
และการกําหนดโครงการนํารองพื้นที่ทมี่ ีความ
พรอม (Smart Area)
6. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาสู
มาตรฐานเกษตรอินทรีย
7. โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตร
อินทรียแปรรูปตามความตองการของตลาด
8. โครงการพัฒนา Smart Farmer
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหลง
กลยุทธ
งปม.

ผลผลิต

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

หนวยดําเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562
8,000,000

งบประมาณดําเนินการ (บาท)
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
10,000,000
12,000,000

พ.ศ.
2561 – 2564
30,000,000

13,477,000

15,000,000

20,000,000

48,477,000

18,245,000

20,000,000

25,000,000

63,245,000

39,000,000

50,000,000

80,000,000

169,000,000

175,000,000

150,000,000

200,000,000

525,000,000

2. การพัฒนาเกษตรอินทรีย
อยางเปนระบบ

10,000,000

15,000,000

25,000,000

2. การพัฒนาเกษตรอินทรีย
อยางเปนระบบ

15,000,000

20,000,000

35,000,000

2. การพัฒนาเกษตรอินทรีย
อยางเปนระบบ
2. การพัฒนาเกษตรอินทรีย
อยางเปนระบบ

20,000,000

50,000,000

70,000,000

30,000,000

30,000,000

50,000,000

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร
แหลง
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
งปม.
9. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
2. การพัฒนาเกษตรอินทรีย
ผูประกอบการเกษตรอินทรียใหไดมาตรฐาน อยางเปนระบบ
10. โครงการจัดทําแผนแมบทเกษตร
3. การขับเคลื่อนสูเ กษตร
อุตสาหกรรมชั้นนํา
อุตสาหกรรมชั้นนําโดยใชภมู ิ
ปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
11. โครงการสรางนักอุตสาหกรรมพันธุใหม 3. การขับเคลื่อนสูเ กษตร
(Startup /New Warrior) 400 ราย/ป
อุตสาหกรรมชั้นนําโดยใชภมู ิ
ปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
11.1 กิจกรรมหลัก สงเสริมการใชเทคโนโลยี
1
และนวัตกรรมในการผลิตและลดตนทุนใหกับ
ผูผลิต ผูประกอบการ SMEs OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน. การตลาดยุค 4.0
12. โครงการสงเสริมการลงทุนใน
3. การขับเคลื่อนสูเ กษตร
อุตสาหกรรมเปาหมายในเขตอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมชั้นนําโดยใชภมู ิ
เพิ่มขึ้น
ปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
13. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
3. การขับเคลื่อนสูเ กษตร
อุตสาหกรรมทีม่ คี วามพรอมใหมี
อุตสาหกรรมชั้นนําโดยใชภมู ิ
มาตรฐานสากล
ปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
13.1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับการบริหาร
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน
และ SMEs
13.2 กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โคเนื้อโคขุนคุณภาพกลุมจังหวัดสบายดี

ผลผลิต

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

หนวยดําเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

20,000,000

1

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 4

งบประมาณดําเนินการ (บาท)
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
10,000,000
20,000,000
15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

30,000,000

80,000,000

20,000,000

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
ในกลุมจังหวัด /หอการคา/
สภาอุตสาหกรรม
174,650,500

2,000,000

144,823,000

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

พ.ศ.
2561 – 2564
30,000,000

20,000,000

20,000,000

30,000,000

50,000,000

200,000,000

250,000,000

624,650,500


ประเด็นยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรม
13.3 กิจกรรมหลัก สริมสรางศักยภาพการผลิต
การตลาด และเพิ่มมูลคายาพารา
13.4 กิจกรรมหลัก สงเสริมการผลิตขาว
คุณภาพในรูปแบบใหญ
13.5 กิจกรรมหลัก สงเสริมการปลูกไมผล
13.6 กิจกรรมหลัก สงเสริมการผลิตและพัฒนา
สับปะรดบริโภคสด
13.7 กิจกรรมหลัก สงเสริมการปลูกกาแฟ
(โรบัสตา)
14. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่ใหมขี ีดความสามารถใน
การแขงขันตลอดหวงโซคุณคาโดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางตอเนื่อง
14.1 กิจกรรมหลัก การสงเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
15. โครงการการจัดทําแผนแมบทการคา
สูสากล
15.1 กิจกรรมหลักการจัดทําแผนแมบทเพื่อ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางการคา
16. โครงการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่ออํานวยความสะดวกการคาสูส ากล
16.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบโลจิสติกส
เพื่อสนับสนุนการคาสูสากล
16.2 กิจกรรมหลัก พัฒนาเสนทางการคาเลียบ
แมน้ําโขง
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ผลผลิต

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

หนวยดําเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562
16,222,300

งบประมาณดําเนินการ (บาท)
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564

พ.ศ.
2561 – 2564

3,809,800
2,712,800
1,640,400
3,442,200
3. การขับเคลื่อนสูเ กษตร
อุตสาหกรรมชั้นนําโดยใชภมู ิ
ปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

6,200,000

1

1

1,000,000
1

สนง.พาณิชย จ.หนองคาย

4. พัฒนาการคาสูสากล
1

1

1

1

15,000,000

6,200,000

4. พัฒนาการคาสูสากล
1

10,000,000

แขวงทางหลวงในกลุมจังหวัด
แขวงทางหลวงชนบท
ในกลุมจังหวัด
แขวงทางหลวงในกลุมจังหวัด
แขวงทางหลวงชนบท
ในกลุมจังหวัด

31,200,000

6,200,000
5,000,000

10,000,000

16,000,000

2,009,200,000

1,400,000,000

2,000,000,000

5,409,200,000

1,355,000,000

700,000,000

1,000,000,000

3,055,000,000

50,000,000

200,000,000

300,000,000

550,000,000

1,000,000

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562



ประเด็นยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรม
16.3 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานโลจิสติกส เพือ่ สนับสนุนดานการขนสง
การเกษตรและขนสงผลผลิตของเกษตรกร
และวัตุดิบจากแหลงผลิตออกสูตลาดสากล
17. โครงการการพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวก และองคประกอบที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาการคาใหมีมาตรฐานสากล
18. โครงการพัฒนาผูประกอบการ การขยาย
ตลาดใหม การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
18.1 กิจกรรมหลัก การจัดงานแสดงและ
จําหนายสินคา Esan Expro
19. โครงการพัฒนาสมรรถภาพผูปฏิบตั ิ
หนาที่ที่เกี่ยวของใหมขี ีดความสามารถระดับ
สากล
20. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาภาค
บริการ ใหมีมาตรฐานสากล
20.1 กิจกรรมหลัก การสรางนักบัญชีมาตรฐาน
21. โครงการการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผูประกอบการโดยใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
21.1 กิจกรรมหลัก การพัฒนาขีด
ความสามารถของผูประกอบการโดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
22. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาตลาด
ภาคการบริการ
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ผลผลิต
หนวยดําเนินการ
1
แขวงทางหลวงในกลุมจังหวัด
แขวงทางหลวงชนบท
ในกลุมจังหวัด

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562
604,200,000

4. พัฒนาการคาสูสากล
4. พัฒนาการคาสูสากล

20,000,000
1

1

5. สงเสริม สนับสนุน พัฒนา
และขยายการบริการ
ใหมีขดี ความสามารถแขงขัน

5. สงเสริม สนับสนุน พัฒนา
และขยายการบริการ
ใหมีขดี ความสามารถแขงขัน

พ.ศ.
2561 – 2564
1,804,200,000

50,000,000

60,000,000

110,000,000

30,000,000

50,000,000

100,000,000

30,000,000

50,000,000

80,000,000

5,000,000

7,000,000

14,000,000

8,000,000

2,000,000
14,000,000

20,000,000

4. พัฒนาการคาสูสากล
5. สงเสริม สนับสนุน พัฒนา
และขยายการบริการ
ใหมีขดี ความสามารถแขงขัน

งบประมาณดําเนินการ (บาท)
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
500,000,000
700,000,000

2,000,000
1

1

2,000,000
1,000,000

1

1

1,000,000
5,000,000

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

5,000,000

1,000,000
10,000,000

15,000,000

20,000,000



ประเด็นยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรม
22.1 กิจกรรมหลัก ศูนยรวบรวมและกระจาย
สินคาเกษตรสูประเทศเพื่อนบาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
23. โครงการจัดทําแผนแมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แบบองครวมของกลุมจังหวัด

23.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาความรวมมือและ
ภาคีภาคประชาชนในการเฝาระวังฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในรูปแบบ
ประชารัฐ
24. โครงการสงเสริม สนับสนุน การผลิต
การบริโภค ที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม

25. โครงการปลูกฝงจิตสํานึกดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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6. การบริหารจัดการระบบ
อนุรักษ ฟนฟูและปองกันการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ปาไม แหลง
น้ํา ขยะ และมลภาวะ) ของ
กลุมจังหวัด

6. การบริหารจัดการระบบ
อนุรักษ ฟนฟูและปองกันการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ปาไม แหลง
น้ํา ขยะ และมลภาวะ) ของ
กลุมจังหวัด
6. การบริหารจัดการระบบ
อนุรักษ ฟนฟูและปองกันการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ปาไม แหลง
น้ํา ขยะ และมลภาวะ) ของ
กลุมจังหวัด

1

ผลผลิต

1

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

หนวยดําเนินการ

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดในกลุมจังหวัด

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562
5,000,000

งบประมาณดําเนินการ (บาท)
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564

พ.ศ.
2561 – 2564
5,000,000

58,422,500

40,000,000

68,000,000

166,422,500

2,000,000

5,000,000

8,000,000

15,000,000

2,000,000

2,000,000

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดในกลุมจังหวัด

5,000,000

10,000,000

15,000,000

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดในกลุมจังหวัด

5,000,000

10,000,000

15,000,000

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562
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ประเด็นยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรม
7. การบริหารจัดการระบบอนุรักษ
26. โครงการบริหารจัดการระบบอนุรักษ
ฟน ฟูและปองกันการทําลาย
ฟนฟูและปองกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืนและสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและ
สอดคลองกับปรัชญาของ
พอเพียง

ผลผลิต

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

หนวยดําเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562
16,542,500

งบประมาณดําเนินการ (บาท)
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
10,000,000
15,000,000

พ.ศ.
2561 – 2564
41,542,500

เศรษฐกิจพอเพียง

26.1 กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขยะตนทางและนวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดลอม
26.2 กิจกรรมหลัก ปลูกตนไมใหเปนแหลง
อาหารชุมชน
26.3 กิจกรรมหลัก กอสรางฝายชะลอน้าํ
26.4 รวบรวมพันธุกรรมพืชหายาก
พันธุไมคืนถิ่น
27. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในกลุมจังหวัดอยาง
ยั่งยืน
27.1 กิจกรรมหลัก ธนาคารอาหารชุมชน
เพื่อการอนุรักษความสมดุลทางธรรมชาติ
อยางยั่งยืน
28. โครงการความตระหนัก และมีจิตสํานึก
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

28.1 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

9,480,500

9,480,500

1,587,000

1,587,000

2,550,000
2,925,000

2,550,000
2,925,000

8. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในกลุมจังหวัดอยาง
ยั่งยืน

5,880,000

8. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในกลุมจังหวัดอยาง
ยั่งยืน

34,000,000

5,000,000

10,000,000

5,880,000

34,000,000

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

20,880,000

5,880,000
10,000,000

15,000,000

25,000,000

34,000,000



ประเด็นยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย
และยกระดับคุณภาพชีวติ
29. โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาทุน
มนุษยของกลุมจังหวัด ใหมีภมู ิคุมกัน มี
สมรรถภาพและขีดความสามารถในการ
แขงขัน ทั้งปจเจกและการรวมกลุม
29.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาหลักสูตรครู HERO
29.2 กิจกรรมหลัก มหกรรมเปดโลกอาชีพ
จังหวัดบึงกาฬ
29.3 กิจกรรมหลัก ปลูกฝงจิตสํานึกรักษโลก
รักษสิ่งแวดลอม
30. โครงการการยกระดับขีดความสามารถ
ของกลุมอาชีพเพื่อรองรับการปรับตัว สราง
ภูมิคุมกัน เพิ่มสมรรถภาพใหมีขดี
ความสามารถในการแขงขัน
30.1 กิจกรรมหลัก การยกระดับขีด
ความสามารถของกลุมอาชีพเพื่อรองรับการ
ปรับตัว สรางภูมิคุมกัน เพิ่มสมรรถภาพใหมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน
30.2 กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในกลุมจังหวัดใหดขี นึ้ มี
ภูมิคุมกันมีขีดความสามารถในการแขงขัน
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แหลง
กลยุทธ
งปม.

ผลผลิต

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

หนวยดําเนินการ

9. การพัฒนาทุนมนุษยใหมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี
มีสมรรถภาพและขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ทั้งปจเจกและการรวมกลุม

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562
129,672,800
7,547,300

งบประมาณดําเนินการ (บาท)
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
125,000,000
185,000,000

พ.ศ.
2561 – 2564
439,627,800

10,000,000

15,000,000

32,547,300

15,000,000

20,000,000

46,500,000

4,774,800
2,110,000
662,500

10. การยกระดับขีดความสามารถ
ของกลุมอาชีพ
เพื่อรองรับการปรับตัว สราง
ภูมิคุมกันเพิ่มสมรรถภาพใหมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน

11,500,000

1

1

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ในกลุมจังหวัด

10,000,000

10,000,000

สนง.สาธารณสุขจังหวัดในกลุม
จังหวัด

1,500,000

1,500,000

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562



ประเด็นยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรม
31. โครงการการยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนในกลุมจังหวัดใหดีขึ้น มีภูมคิ ุมกัน
มีขีดความสามารถในการแขงขัน
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แหลง
กลยุทธ
งปม.
11. การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในกลุมจังหวัดใหดีขึ้น มี
ภูมิคุมกัน มีขีดความสามารถใน
การแขงขัน

ผลผลิต

31.1 กิจกรรมหลัก สํารวจขอมูลเยาวชนชาย
ขอบ ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
31.2 กิจกรรมหลัก การขยายพื้นที่การจัดศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูส ูงอายุ
13.3 กิจกรรมหลัก หนึ่งตําบล หนึ่งซอมสราง
31.4 กิจกรรมหลัก การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในกลุมจังหวัดใหดีขึ้น มี
ภูมิคุมกัน มีขีดความสามารถในการแขงขัน
31.5 กิจกรรมหลัก เกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
31.6 กิจกรรมหลัก โครงการตูยามชุมชน
(KOBAN) บานนาเจริญ, วังไผ และไทยสามัคคี
ตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
31.7 กิจกรรมหลัก สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วอยาง
ยั่งยืน
12. การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
32. โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
ทองเทีย่ วทั้งระบบตามความ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
ตองการของตลาดทองเที่ยวแต
สูสากล
32.1 กิจกรรมหลัก จัดทําแผนแมบทการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ละประเภทและแตละชวงเวลา
อยายั่งยืน

1

1

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

หนวยดําเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562
110,625,500

งบประมาณดําเนินการ (บาท)
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
100,000,000
150,000,000

พ.ศ.
2561 – 2564
360,625,500

7,500,000

7,500,000

50,000,000

50,000,000

2,500,000
14,422,500

2,500,000
14,422,500

33,000,000
1,703,000

33,000,000
1,703,000

1,500,000

1,500,000

534,228,600

565,000,000

900,000,000

199,228,600

20,000,000

30,000,000

50,000,000

100,000,000

20,000,000

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

20,000,000


ประเด็นยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรม
33. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหมี
มาตรฐานสากล
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แหลง
กลยุทธ
งปม.
12. การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวทั้งระบบตามความ
ตองการของตลาดทองเที่ยวแต
ละประเภทและแตละชวงเวลา
อยายั่งยืน

33.1 กิจกรรมหลัก การจัดทําขอมูล
สารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและ
วัฒนธรรม
33.2 กิจกรรมหลัก การจัดทําฐานขอมูลและ
เสนทางทองเที่ยวมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมของกลุมจังหวัด
33.3 กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากรเครือขาย
ดานการทองเที่ยว
34. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทีส่ รางขึ้น 12. การพัฒนาอุตสาหกรรม
ใหมตามทิศทางตลาดอุตสาหกรรมการ
การทองเที่ยวทัง้ ระบบตาม
ทองเที่ยว
ความตองการของตลาด
ทองเที่ยวแตละประเภทและ
แตละชวงเวลาอยายัง่ ยืน
34.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาแหลงทองเที่ยว
land mark เชื่อมโยงการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
34.2 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพแหลง
ทองเที่ยวริมโขงวัดโพธิ์หมากจันทร
ตําบลปะโค
34.3 กิจกรรมหลัก กอสรางอุทยานไดโนเสาร
กลางแจง (Dino Park)
34.4 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงภูมิทัศนพฒ
ั นา
แหลงทองเที่ยวภูหินลาดชอฟา ตําบลโนนทัน
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ผลผลิต

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

หนวยดําเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562
12,004,500

งบประมาณดําเนินการ (บาท)
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
15,000,000
20,000,000

พ.ศ.
2561 – 2564
47,004,500

3,004,500

3,004,500

4,000,000

4,000,000

5,000,000

5,000,000

315,854,100

300,000,000

500,000,000

1,115,854,100

13,000,000

13,000,000

17,358,000

17,358,000

41,159,600

41,159,600

4,766,500

4,766,500

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหลง
กลยุทธ
งปม.

ประเด็นยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรม
34.5 กิจกรรมหลัก ปรับภูมิทัศนแหลง
ทองเที่ยววัดถ้าํ สุวรรณคูหา บานคูหาพัฒนา
ตําบลนาสี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวลําภู
34.6 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพแหลง
ทองเที่ยวรอบบึงหนองคาย
34.7 กิจกรรมหลัก กอสรางลานนาคาเบิกฟา
ในเขตเทศบาลตําบลโพนพิสัย
34.8 กิจกรรมหลัก ทางจักรยานและจุด
ทัศนียภาพริมแมนา้ํ โขง ตําบลบุงคลา
อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ
35. โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของ 13. การพัฒนาขีดความสามารถ
ของผูป ระกอบการ
ผูประกอบการโดยใชเทคโนโลยีและ
โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
นวัตกรรม
36. โครงการสรางเรื่องราว (Story) เสนทาง 13. การพัฒนาขีด
(Route) การทองเที่ยวเชื่อมโยงกันในกลุม
ความสามารถของ
จังหวัดและระหวางกลุมจังหวัด เชน เสนทาง ผูประกอบการ
ทองเที่ยวในกลุมถนนมิตรภาพ
โดยใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
36.1 กิจกรรมหลัก เสน-สาย-ลายผา มรดกทาง
ภูมิปญญา สูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
36.2 กิจกรรมหลัก สงเสริมอัตลักษณ ภูมิ
ปญญา ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี
และนําทุนทางวัฒนธรรมมาสรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ จังหวัดบึงกาฬ

ผลผลิต

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

หนวยดําเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562
30,000,000

งบประมาณดําเนินการ (บาท)
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564

พ.ศ.
2561 – 2564
30,000,000

20,000,000

20,000,000

50,000,000

50,000,000

139,570,000

139,570,000

10,500,000

5,000,000

10,000,000

15,000,000

15,000,000

20,000,000

45,500,000

10,000,000

10,000,000

500,000

500,000

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562
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ประเด็นยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรม
37. โครงการสงเสริม สนับสนุน
ประชาสัมพันธ ทําการตลาดทองเที่ยวของ
กลุมจังหวัดโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
37.1 กิจกรรมหลัก สงเสริมและ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวอีสานตอนบน 1
37.2 กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธและสงเสริม
การตลาดกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
37.3 กิจกรรมหลัก การสงเสริมการตลาดการ
ทองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กิจกรรมการจัดการทองเที่ยวแบบ FAM Trip
37.4 กิจกรรมหลัก การจักรยานเพือ่ สงเสริม
การทองเที่ยว และการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
37.5 กิจกรรมหลัก คาราวานแรลลี่ทองเที่ยว
อีสานเหนือ เพือ่ สงเสริมการเจริญเติบโต ทาง
เศรษฐกิจและการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
37.6 กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธและสงเสริม
การตลาดกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหลง
กลยุทธ
งปม.
14. การสงเสริม สนับสนุน
ประชาสัมพันธ ทําการตลาด
ทองเที่ยว
ของกลุมจังหวัดโดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลผลิต

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

หนวยดําเนินการ

รวมงบประมาณ 4 ประเด็นยุทธศาสตร 37 โครงการ
คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562
175,870,000

งบประมาณดําเนินการ (บาท)
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
200,000,000
300,000,000

พ.ศ.
2561 – 2564
675,870,000

5,000,000

5,000,000

5,870,000

5,870,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

150,000,000

150,000,000

3,425,803,900
5,000,000
3,430,803,900

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

2,812,000,000
5,000,000
2,817,000,000

4,238,000,000
5,000,000
4,243,000,000

10,475,803,900
15,000,000
10,490,803,900

