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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 1 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 

 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมหำรือร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำร        
ที่มีสถำนที่ตั้งท ำกำรอยู่ในจังหวัดทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ไม่ว่ำจะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคหรือรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำงและผู้บริหำรองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผู้แทนภำคประชำสังคมและผู้แทนภำคธุรกิจ
เอกชน เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนำจังหวัดตำมมำตรำ 53/1 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และมำตรำ 
19 มำตรำ 21 มำตรำ 22 มำตรำ 23 และมำตรำ 24 แห่งพระรำชกฤษฎีกำ    ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณำกำร พ.ศ. 2551 และได้จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.บ.ก.) เพื่อจัดท ำ     
และเห็นชอบแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557– 2560)(ฉบับทบทวน) ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ คณะกรรมกำรนโยบำยและกำรบริหำรงำน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.)ก ำหนด โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร 
(ก.บ.ก.) ได้ให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) (ฉบับทบทวน) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวำคม 2557 
 

  วิสัยทัศนก์ลุ่มจังหวดั(Vision) 
 

“เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของอนภุูมิภาคลุม่น  าโขงและประชาคมอาเซียน” 

  พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรคมนำคมที่มีเทคโนโลยีสูงและเพิ่มสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทุน

ด้ำนกำรค้ำ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม บริกำร และกำรท่องเที่ยวเพื่อกระจำยประโยชน์สู่ประชำชนทุกอำชีพของกลุ่มจังหวัด
อย่ำงทั่วถึง 
 2. ส่งเสริมควำมร่วมมือทำงกำรค้ำกำรเกษตร บริกำรและกำรท่องเที่ยวในประชำคมอำเซียน 
 3. พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของระบบกำรผลิต และระบบกำรตลำดในด้ำนเกษตรกรรม อุตสำหกรรม
กำรผลิต กำรบริกำร และแรงงำนให้มีมำตรฐำนตำมควำมต้องกำรของตลำด 
 4. พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ทุกภำคส่วนให้สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 

  เป้าประสงคร์วมตัวชี วัดและค่าเป้าหมายรวม 
 1. สร้ำงรำยได้จำกกำรลงทุนให้มำกขึ้น ทั้งด้ำนกำรค้ำ กำรเกษตร อุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยว และกำรบริกำร 
 2. เพื่อให้บุคลำกรมีขีดควำมสำมำรถสูง ในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
ตารางท่ี 3-1 เป้าประสงค์รวมตัวชี วัดและค่าเป้าหมายรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี วัด / 

เป้าหมายรวม 
4 ปี 

ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี   

2557 2558 2559 2560 

1. สร้ำงรำยได้จำกกำร
ลงทุนให้หลำกหลำยมำกข้ึน 
ทั้งด้ำนกำรค้ำ กำรเกษตร 
อุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยว 
และบริกำร 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของ GPCPณ 
รำคำประจ ำปี 
(ร้อยละ 20) 

ปี 52 : 150,337 ลบ. 
(yoy :12.81) 
ปี 53 :169,637 ลบ 
(yoy :12.84). 
ปี 54 :195,956ลบ. 
(yoy :15.51) 
ปี 55 :209,961 ลบ. 
(yoy :7.15) 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรำยได้เฉลี่ย
ต่อหัวประชำกร
(ร้อยละ 20) 

ปี 52 : 47,243  ลบ.   
(yoy :14.27) 
ปี 53 :54,022  ลบ. 
(yoy :14.35) 
ปี 54 : 62,607 ลบ. 
(yoy :15.89) 
ปี 55 :67,325 ลบ. 
(yoy :7.54) 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

2. เพื่อให้มีบุคลำกรมีขีด
ควำมสำมำรถสูง เพื่อ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงใน
อนำคต 

ร้อยละที่ลดลง
ของจ ำนวนผู้
ว่ำงงำน 
(ร้อยละ 0.4) 
 

ร้อยละ 0.5 ร้อยละ
0.1 

ร้อยละ
0.1 

ร้อยละ
0.1 

ร้อยละ
0.1 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

  ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) 
 1.พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว 

2. เพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรลงทุนของผู้ประกอบกำรในด้ำนกำรผลิต กำรค้ำ และกำรบริกำร 
 3. ส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำเกษตรให้ครบวงจร และได้มำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 
 1. เพื่อเพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 

2. เพื่อให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่พร้อมรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงกำรลงทุนด้ำนต่ำงๆ ภำยในและ
นอกอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
 3. เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของกำรผลิต กำรค้ำ และบริกำร ให้มำกข้ึนและตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด 
 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ/หรือเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม 

5.เพื่อส่งเสริมกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรโดยใช้นวัตกรรมใหม่ ให้ได้มำตรฐำน และตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด 
 

ตารางท่ี 3-2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด / 
เป้าหมายรวม 4 ปี  

ข้อมูล  
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี   
2557 2558 2559 2560 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
 
1. เพื่อเพิ่ม
รำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยว 

 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรำยได้จำก
กำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
(ร้อยละ 16) 

ปี 52 : 8,210 ลบ.   
(yoy: -1.55) 
ปี 53 :10,242 ลบ. 
(yoy: 24.75) 
ปี 54 : 11,994 ลบ. 
(yoy: 17.1) 
ปี 55 : 12,836 ลบ. 
(yoy: 7.02) 

ร้อยละ  
4 

ร้อยละ  
4 

ร้อยละ  
4 

ร้อยละ  
4 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ ำนวน
นักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
(ร้อยละ 16) 
 
 
 
 

ปี 52 :4.189 ล้ำนคน 
(yoy: 6.43) 
ปี 53 :5.720 ล้ำนคน 
(yoy: 36.56) 
ปี 54 : 6.538 ล้ำนคน 
(yoy: 14.30) 
ปี 55 : 6.884 ล้ำนคน 
(yoy: 5.30) 
 

ร้อยละ  
4 

ร้อยละ  
4 

ร้อยละ  
4 

ร้อยละ  
4 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

  

 
ตารางท่ี 3-2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด / 
เป้าหมายรวม 4 ปี  

ข้อมูล  
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี   
2557 2558 2559 2560 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: เพิ่มขีดความสามารถการลงทุนของผู้ประกอบการในด้านการผลิต การค้า และบริการ 
 
1. เพื่อให้มี
โครงสร้ำง
พื้นฐำน รองรับ
กำรเป็น
ศูนย์กลำงกำร
ลงทุน 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPCP สำขำ
ก่อสร้ำง และสำขำขนส่ง ณ รำคำ
ประจ ำปี  
(ร้อยละ 16) 

ปี 52: 8,300 ลบ. 
(yoy: 49.92) 
ปี 53 : 6,690 ลบ. 
(yoy: -19.40) 
ปี 54 : 8,010ลบ. 
(yoy: 19.73) 
ปี 55 :9,095ลบ. 
(yoy: 13.55) 

ร้อยละ  
4 

ร้อยละ  
4 

ร้อยละ  
4 

ร้อยละ  
4 

2. เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพกำรค้ำ
และบริกำร 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่ำกำรคำ้
ชำยแดนกลุ่มจังหวัด 
(ร้อยละ 20) 
** อัตรำกำรเพิ่มมีแนวโน้มที่
ลดลง 

ปี 54:57,008 ลบ. 
(yoy: 21.39) 
ปี 55:77,444 ลบ. 
(yoy: 35.85) 
ปี 56 : 71,795 ลบ. 
(yoy) : -7.29) 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

3. เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และ/หรือ
เขตส่งเสริม
อุตสำหกรรม 

มีเขตเศรษฐกิจพิเศษและ/หรือ
เขตส่งเสริมอุตสำหกรรม 
 

ไม่ม ี - - มี  มี  
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด / 
เป้าหมายรวม 4 ปี  

ข้อมูล  
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี   
2557 2558 2559 2560 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำเกษตรให้ครบวงจร และได้มำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด 
 
1. เพื่ อส่ ง เสริ ม
กำร เพิ่ มมู ลค่ ำ
สิ น ค้ ำ เ ก ษ ต ร
โ ด ย ใ ช้
นวัตกรรมใหม่ 
ให้ได้มำตรฐำน 
แ ล ะ ต ร ง ต ำ ม
ควำมต้ อ งกำ ร
ของตลำด 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPCP กลุ่ม
จังหวัดภำคกำรเกษตร 
(ร้อยละ 20) 

ปี 52 :32,298 ลบ.   
(yoy: 53.97) 
ปี 53 :41,236 ลบ. 
(yoy: 27.67) 
ปี 54 : 51,158  ลบ. 
(yoy: 24.06) 
ปี 55 :54,748  ลบ. 
(yoy: 7.02) 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละของจ ำนวนแปลง/ฟำร์มที่
ได้ใบรับรองมำตรฐำน GAP ของ
ผลผลติกำรเกษตรที่ส ำคัญต่อ
จ ำนวนแปลง/ฟำร์มที่ได้รับกำร
ตรวจจำกกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์(ร้อยละ 100) 

ปี 52 : ร้อยละ 95.61  
ปี 53 : ร้อยละ 100  
ปี 54 : ร้อยละ 100  
ปี 55: ร้อยละ 100  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

จ ำนวนโครงกำรน ำร่องที่ส่งเสรมิ
กำรใช้นวัตกรรมใหม่ในกำรผลิต
สินค้ำเกษตร  

ไม่ม ี - - 1 2 



 

   
 

 

60 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

  กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
แผนงาน : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
ตารางท่ี 3-3 กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

  

กลยุทธ ์ แผนงาน / โครงการ 
รวม

งบประมาณ 
(ลบ.) 

งบประมาณและปีงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ  
(ล้านบาท) หน่วยด าเนินงาน 

2557 2558 2559 2560 

1.พัฒนำโครงสรำ้ง
พื้นฐำน / สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก / แหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับ 
นักท่องเที่ยวท้ังชำว
ไทยและชำวต่ำงชำต ิ
 
 
 

1. โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูล
กำรท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

200 50 50 50 50 - สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬำจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

2. โครงกำรปรับปรุงพัฒนำ
ระบบโลจสิติกส์กำรท่องเที่ยว
เชื่อมโยงอำเซียน 
 

600 150 150 150 150 - แขวงกำรทำงจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด  
- สน.ทำงหลวงชนบท
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
- สนง.จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

3. โครงกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  

400 100 100 100 100 - สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬำจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 
- สนง.โยธำธิกำร
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
- สนง.เกษตรจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด 

2. พัฒนำบุคลำกร
และเครือข่ำย
อุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร 

4. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
และเครือข่ำย ด้ำนกำร
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
 

50 15 15 10 10 - สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬำจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 
- สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

3. ส่งเสรมิกิจกรรม
ด้ำนกำรตลำดและ
ประชำสมัพันธ์ทั้งใน
และต่ำงประเทศ 

5. โครงกำรพัฒนำและ
ประชำสมัพันธ์อัตตลักษณ์ 
(Brand Identity) และ
ผลิตภณัฑ์ OTOP กำร
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

50 15 15 10 10 - สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬำจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 
- สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

6. โครงกำรประชำสัมพันธ์และ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัด 

200 50 50 50 50 - สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬำจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

รวมงบประมาณ 1,500 380 380 370 370  
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2: เพิ่มขีดความสามารถการลงทุนของผู้ประกอบการในดา้นการผลติ การคา้ และการบริการ 

แผนงาน : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต การค้า และการบริการ 
ตารางท่ี 3-4 กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถการลงทุนของ

ผู้ประกอบการในด้านการผลิต การค้า และการบริการ 

กลยุทธ ์ แผนงาน / โครงการ 
รวม

งบประมาณ 
(ลบ.) 

งบประมาณและปีงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ (ล้านบาท) หน่วยด าเนินงาน 

2557 2558 2559 2560 

1.กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันด้ำนกำร
ลงทุน กำรค้ำ 
อุตสำหกรรม และ
บริกำร 
 

1. โครงกำรศึกษำควำมเป็นไป
ได้ในกำรจดัตั้งอุตสำหกรรม
ปลำยน้ ำพืชเศรษฐกิจหลักใน
กลุ่มจังหวัด 

80 20 20 20 20 - สนง.อุตสำหกรรม
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

2.  โครงกำรศึกษำควำมเป็นไป
ได้ในกำรก่อสร้ำงสะพำน
คู่ขนำนมิตรภำพไทย – ลำว 
แห่งที่ 1 

400 100 100 100 100 - สนง.จังหวัดใน   
กลุ่มจังหวัด 

3. โครงกำรบริหำรจดักำรขยะ
มูลฝอย ของเสียอันตรำย และ
คุณภำพน้ ำ 

400 - - 200 200 - สนง.ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัด
ใน   กลุ่มจังหวัด 

2. ควำมพร้อมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน 
 

4.โครงกำรพัฒนำด่ำนชำยแดน
เพื่อรองรับ AEC และเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

200 50 50 50 50 - สนง.พำณิชย์
จังหวัดใน   กลุ่ม
จังหวัด 

5. โครงกำรส่งเสรมิพัฒนำ 
SME กลุ่มจังหวัดฯ 
 

40 10 10 10 10 - สนง.อุตสำหกรรม
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
และยกระดับมำตรฐำนแรงงำน
เพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน 

100 30 30 20 20 - สนง.แรงงำนจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด 

7. โครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
กำรค้ำและกำรคำ้ชำยแดนสู่
อำเซียน 

100 30 30 20 20 - สนง.พำณิชย์
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

3.กำรพัฒนำควำม
ร่วมมือและเช่ือมโยง
เครือข่ำยวิสำหกิจ
ด้ำนกำรลงทุนและ
กำรค้ำ 
 

8. โครงกำรเช่ือมโยงเครือข่ำย
วิสำหกิจภำยใน/ภำยนอกกลุ่ม
จังหวัด 

80 20 20 20 20 - ศูนย์ส่งเสริม
อุตสำหกรรมใน   
กลุ่มจังหวัด 

9. โครงกำรประชำสมัพันธ์และ
ส่งเสริมตลำดระหว่ำงประเทศ 

40 10 10 10 10 - สนง.พำณิชย์
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 

 

 

 

 
  

ตารางท่ี 3-4 กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถการลงทุนของ
ผู้ประกอบการในด้านการผลิต การค้า และบริการ (ต่อ) 

กลยุทธ ์ แผนงาน / โครงการ 
รวม

งบประมาณ 
(ลบ.) 

งบประมาณและปีงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ (ล้านบาท) 

หน่วยด าเนินงาน 

2557 2558 2559 2560  
4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนเขต
เศรษฐกิจพิเศษและ/
หรือเขตส่งเสริม
อุตสำหกรรมของกลุม่
จังหวัด 

10. โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนเข้ำไปในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และ/หรือ เขตส่งเสริม
อุตสำหกรรมของกลุม่จังหวัด 

200 - - 100 100 - สนง.โยธำธิกำร
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

11. โครงกำรพัฒนำดำ้นทักษะ
ช่ำงฝีมือ ภำษำ วัฒนธรรม
ต่ำงประเทศของกลุม่จังหวัด 
ในระดับต่ ำกวำ่ปริญญำตร ี

20 - - 10 10 - ศูนย์พัฒนำฝีมือ
แรงงำนจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด 

12.โครงกำรส่งเสรมิปัจจัยกำร
ผลิตท้องถิ่นแก่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และ/หรือ เขตส่งเสริม
อุตสำหกรรมของกลุม่จังหวัด 

20 - - 10 10 - สนง.จังหวัดใน   
กลุ่มจังหวัด 

13.โครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และ/หรือ เขตส่งเสริม
อุตสำหกรรมของกลุม่จังหวัด 

20 - - 10 10 - สนง.จังหวัดใน   
กลุ่มจังหวัด 

14.โครงกำรประชำสัมพันธ์จูง
ใจนักลงทุนให้มำลงทุน  

20 - - 10 10 - สนง.จังหวัดใน   
กลุ่มจังหวัด 

รวมงบประมาณ 1,720 270 270 590 590  
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ครบวงจร และได้มาตรฐาน 
 ตรงตามความต้องการของตลาด 

แผนงาน : พัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและตรงความต้องการของตลาด 
ตารางท่ี 3-5 กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ครบ

วงจร และได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 

 

กลยุทธ ์ แผนงาน / โครงการ 
รวม

งบประมาณ 
(ลบ.) 

งบประมาณและปีงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ  
(ล้านบาท) หน่วยด าเนินงาน 

2557 2558 2559 2560 

1.พัฒนำโครงสรำ้ง
พื้นฐำนด้ำน
กำรเกษตร 
 

1. โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำง
พื้นฐำนเพื่อเพิ่มผลผลิตทำง
กำรเกษตร 

700 200 200 150 150 -โครงกำรชลประทำน
จังหวัดใน 

  กลุ่มจังหวัด 
- สนง.ทรัพยำกรน้ ำภำค 3 
- สนง.พัฒนำชุมชนจังหวัด

ใน   กลุ่มจังหวัด 
- สนง.เกษตรจังหวัดใน   

กลุ่มจังหวัด 
2. เพิ่มผลผลติและ
สร้ำงคณุภำพสินค้ำ
เกษตรให้ได้มำตรฐำน 
 

2. โครงกำรท ำกำรเกษตรแบบ
มีพันธะสัญญำ (Contract 
Farming) 

80 20 20 20 20 - สนง.เกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด 

3. โครงกำรบริหำรจดักำรเขต
เศรษฐกิจส ำหรับสินค้ำเกษตร
ที่ส ำคัญ (ข้ำว อ้อย มัน
ส ำปะหลัง ยำพำรำ) 

200 50 50 50 50 - สนง.เกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด 

4. โครงกำรพัฒนำคณุภำพ
สินค้ำเกษตรสูม่ำตรฐำนสำกล 

100 25 25 25 25 - สนง.เกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด 

5. โครงกำรพัฒนำเกษตรกรสู่ 
Smart  Farmer 

100 25 25 25 25 - สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดใน 
กลุ่มจังหวัด 

3. สร้ำงมูลคำ่เพิ่ม
สินค้ำเกษตรและ
เชื่อมโยงกำรตลำด 

6. โครงกำรส่งเสรมิกำรใช้
นวัตกรรมใหม่ในกำรผลิต
สินค้ำเกษตร 

100 30 30 20 20 - สนง.เกษตรจังหวัดใน   
กลุ่มจังหวัด 

- สนง.อุตสำหกรรม
จังหวัดใน   กลุ่ม
จังหวัด 

7. โครงกำรแปรรูป/เพิ่มมลูค่ำ
สินค้ำเกษตรเพื่อกำรตลำด 
 

100 25 25 25 25 - สนง.เกษตรจังหวัดใน   
กลุ่มจังหวัด 
- สนง.อุตสำหกรรม
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

รวมงบประมาณ 1,380 375 375 315 315  



 

   
 

 

64 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 

1.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน/สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกและควำมปลอดภัย/แหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชำว
ไทยและชำวต่ำงชำติ 

1.2 พัฒนำบุคลำกรและเครือข่ำย
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร 

1.3 ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรตลำด 
และประชำสัมพันธ์ทั้งในและต่ำงประเทศ 

1. โครงกำรพัฒนำระบบโลจิสตกิส ์
    กำรท่องเท่ียวเช่ือมโยงอำเซียน 
 

2. โครงกำรพัฒนำ / ปรับปรุง 
    แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
 

3. โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลและ 
   กำรสื่อสำรท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 

1. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรและ 
     เครือข่ำยด้ำนกำรท่องเท่ียว 
 
 

1. โครงกำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริม 
    กำรท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 
 

2. โครงกำรพัฒนำประชำสัมพันธ์ 
    อัตลักษณ์ (Brand Identity)  
    และผลิตภัณฑ์ OTOP กำรท่องเท่ียว 
    กลุ่มจังหวัด 

ต้นน้ ำ                                      กลำงน้ ำ                                       ปลำยน้ ำ 

 โครงกำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

 

กลยุทธ์ 
โครงกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียว 

เป้ำประสงค ์

เพื่อเพ่ิมรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 

ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรท่องเท่ียว 
    กลุ่มจังหวัด 
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ ำนวนนักท่องเที่ยว     
    กลุ่มจังหวัด 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน/สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกและควำมปลอดภัย/

แหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวท้ังชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำบุคลำกร
และเครือข่ำยอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยวและบริกำร 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสรมิกิจกรรม
ด้ำนกำรตลำดและ
ประชำสมัพันธ์ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

  



 

   
 

 

65 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 

   
 

2.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
และขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนกำรลงทุน กำรค้ำ 
อุตสำหกรรม และบริกำร 

2.2 ควำมพร้อมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน 

1. โครงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ 
   ในกำรจัดต้ังอุตสำหกรรม 
   ปลำยน้ ำพืชเศรษฐกิจหลักใน 
   กลุ่มจังหวัด 

 

2. โครงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ 
   ในกำรก่อสร้ำงสะพำนคู่ขนำน 
   มิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ 1 
 

3. โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ 
   มูลฝอย ของเสียอันตรำย 
   และคุณภำพน้ ำ 
 

1. โครงกำรพัฒนำด่ำนชำยแดน  
   เพื่อรองรับ AEC และเพิ่ม 
   ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
 

2. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ SME  
    กลุ่มจังหวัดฯ 
 

3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพและ 
    ยกระดับมำตรฐำนแรงงำน  
    เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ 
    ในกำรแข่งขัน 
 

4. โครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
    กำรค้ำและกำรค้ำชำยแดนสู่    
    อำเซียน 
 
 

1. โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเข้ำ 
    ไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษและ/หรือเขต 
    ส่งเสริมอุตสำหกรรมของ กลุ่มจังหวัด 
 

2. โครงกำรพัฒนำด้ำนทักษะช่ำงฝีมือ  
   ภำษำ  วัฒนธรรมต่ำงประเทศของ 
   กลุ่มจังหวัดใน ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี 
 

3. โครงกำรส่งเสริมปัจจัยกำรผลิต 
    ท้องถ่ินแก่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ/ 
    หรือเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมของ 
    กลุ่มจังหวัด 
 

4. โครงกำรพัฒนำระบบฐำนของเขต 
    เศรษฐกิจพิเศษ และ/หรือเขตส่งเสริม 
    อุตสำหกรรมของกลุ่มจังหวัด 
 

5. โครงกำรประชำสัมพันธ์จูงใจนักลงทุน 
    ให้มำลงทุน 
 

ต้นน้ ำ                                      กลำงน้ ำ                                         ปลำยน้ ำ 

 โครงกำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

 

กลยุทธ์ 
โครงกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถการลงทุนของผู้ประกอบการด้านการผลิตการค้า และบริการ 
 

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เขตส่งเสริม
อุตสำหกรรมของกลุ่มจังหวัด 

2.3 กำรพัฒนำควำมร่วมมือและ
เชื่อมโยงเครือข่ำยวิสำหกิจด้ำน

กำรลงทุนและกำรค้ำ 

1. โครงกำรเชื่อมยังเครือข่ำย 
    วิสำหกิจภำยใน/ภำยนอก 
     กลุ่มจังหวัด 
 
2. โครงกำรประชำสัมพันธ์และ  
    ส่งเสริมกำรตลำดระหว่ำง 
    ประเทศ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถการลงทุนของผู้ประกอบการด้านการผลิตการค้า และบริการ 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ด้ ำ น ก ำ ร ล ง ทุ น  ก ำ ร ค้ ำ 
อุตสำหกรรม และบริกำร 

กลยุทธ์ที่ 2 ควำมพร้อมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำควำม
ร่ ว ม มื อ แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง
เครือข่ำยวิสำหกิจด้ำนกำร
ลงทุนและกำรค้ำ 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แ ล ะ /ห รื อ เ ข ต ส่ ง เ ส ริ ม
อุตสำหกรรมของกลุ่มจังหวัด 

   

เป้ำประสงค์ 
1) เพื่อให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับ

กำรเป็นศุนย์กลำงกำรลงทุน 

เป้ำประสงค์ 

2) เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรค้ำและกำร
บริกำร 

เป้ำประสงค์ 

3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และ/หรือนิคม
อุตสำหกรรมของกลุ่มจังหวัด 

ตัวชี้วัด 
1.1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPCP สำขำ

ก่อสร้ำงและสำขำขนส่ง ณ รำคำ
ประจ ำป ี

ตัวชี้วัด 
2.1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่ำกำรค้ำ
ชำยแดนกลุ่มจังหวัด 

ตัวชี้วัด 
3.1) มีเขตเศรษฐกิจพิเศษและ/หรือ 
นิคมอุตสำหกรรม 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 

 
 

 

3.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
กำรเกษตร 

3.2 เพิ่มผลผลิตและสร้ำงคุณภำพ
สินค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำน 

3.3 สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำเกษตร
และเช่ือมโยงกำรตลำด 

1. โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
เพื่อเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร 
 

1. โครงกำรท ำกำรเกษตรแบบมีพันธะ
สัญญำ ( Contract Farming ) 
 

2. โครงกำรบริหำรจัดกำรเขตเศรษฐกิจ
ส ำหรับสินค้ำเกษตรท่ีส ำคัญ (ขำ้ว อ้อย 
มันส ำปะหลัง ยำงพำรำ) 
 

3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตร
สู่มำตรฐำนสำกล 
 

4. โครงกำรพัฒนำเกษตรกรสู่ Smart 
Farmer 
 
 

1. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม
ใหม่ในกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
 

2. โครงกำรแปรรูป / เพิ่มมูลค่ำสินค้ำ
เกษตรเพื่อกำรตลำด 

ต้นน้ ำ                                      กลำงน้ ำ                                       ปลำยน้ ำ 

 โครงกำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

 

กลยุทธ์ 
โครงกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
ตรงตามความต้องการของตลาด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ครบวงจรและได้มาตรฐานตรง 
ตามความต้องการของตลาด 

เป้ำประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรโดยใช้
นวัตกรรมใหม่ ให้ได้มำตรฐำน และตรงตำมควำม
ต้องกำรของตลำด 

ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPCP กลุ่มจังหวัดภำค
กำรเกษตร 
2) ร้อยละของจ ำนวนแปลง/ฟำร์มที่ได้ใบรับรอง
มำตรฐำน GAP ของผลผลิตกำรเกษตรที่ส ำคัญ
ต่อจ ำนวนแปลง/ฟำร์มที่ได้รับกำรตรวจจำก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3) จ ำนวนโครงกำรน ำร่องที่ส่งเสริมกำรใช้
นวัตกรรมใหม่ในกำรผลิตสินค้ำเกษตร 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนกำรเกษตร 

กลยุทธ์ที ่2 เพิ่มผลผลิตและสร้ำง
คุณภำพสินค้ำเกษตรให้ได้

มำตรฐำน 

กลยุทธ์ที ่3สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำ
เกษตรและเชื่อมโยงกำรตลำด 

  


