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

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

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4  
แนวคิดแผนงาน / โครงการ 

ที่มีล าดับความส าคัญ ( Flagship Project ) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

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

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
ส่วนที่  4 

แนวคิดแผนงาน / โครงการ 
ที่มีล าดับความส าคัญ ( Flagship  Project ) 

แนวคิดแผนงาน / โครงการที่มีความส าคัญ  ( Flagship  Project ) 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

2557 2558 2559 2560 
1.  พัฒนา 

ศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียว 

1. โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมลูกำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด     
2. โครงกำรปรับปรุงพัฒนำระบบโลจสิติกส์กำรท่องเที่ยว
เชื่อมโยงอำเซียน 

    

3. โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุงแหลง่ท่องเที่ยว      
4. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรและเครือข่ำย ด้ำนกำร
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

    

5. โครงกำรพัฒนำและประชำสัมพันธ์อัตลักษณ์ (Brand 
Identity) และผลิตภัณฑ์ OTOP กำรท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัด 

    

6. โครงกำรประชำสมัพันธ์และส่งเสรมิกำรท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัด 

    

2.  เพ่ิมขีด
ความสามารถการ

ลงทุนของ
ผู้ประกอบการใน

ด้านการผลิต 
การค้า และบริการ 

1. โครงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้ง
อุตสำหกรรมปลำยน้ ำพืชเศรษฐกจิหลักในกลุ่มจังหวัด 

    

2. โครงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรก่อสร้ำงสะพำน
คู่ขนำนมิตรภำพไทย – ลำว แห่งที่ 1 

    

3. โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอย ของเสียอันตรำย
และคณุภำพน้ ำ 

    

4. โครงกำรพัฒนำดำ่นชำยแดนเพื่อรองรับ AEC และ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

    

5. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ SME กลุ่มจังหวัด     
6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพและยกระดับมำตรฐำน
แรงงำนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

    

7. โครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำและกำรค้ำชำยแดนสู่
อำเซียน 

    

8. โครงกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยวิสำหกจิภำยใน/ภำยนอก
กลุ่มจังหวัด   

    

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

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

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

2557 2558 2559 2560 
10. โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเข้ำไปในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และ/หรือ เขตส่งเสริมอตุสำหกรรม
กลุ่มจังหวัด 

    

11. โครงกำรพัฒนำดำ้นทักษะช่ำงฝีมอื ภำษำ 
วัฒนธรรมต่ำงประเทศของกลุม่จังหวัด ในระดับต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรี   

    

12. โครงกำรส่งเสริมปัจจยักำรผลติทอ้งถิ่นแก่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และ/หรือ เขตส่งเสริมอตุสำหกรรม
กลุ่มจังหวัด 

    

13. โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมลูของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และ/หรือ เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมกลุ่มจังหวดั 

    

14. โครงกำรประชำสมัพันธ์จูงใจนักลงทุนให้มำลงทุน     

3.  ส่ง เส ริมและ
พั ฒ น า สิ น ค้ า
เ ก ษ ต ร ใ ห้ ค ร บ
ว ง จ ร แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาด 

1. โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทำงกำรเกษตร 

    

2. โครงกำรท ำกำรเกษตรแบบมีพนัธสัญญำ (Contract 
Farming) 

    

3. โครงกำรบริหำรจดักำรเขตเศรษฐกิจส ำหรับสินค้ำ
เกษตรที่ส ำคัญ (ข้ำว อ้อย มันส ำปะหลัง และยำงพำรำ) 

    

4. โครงกำรพัฒนำคณุภำพสินค้ำเกษตรสู่
มำตรฐำนสำกล 

    

5. โครงกำรพัฒนำเกษตรกรสูS่mart  Farmer 
(เกษตรกรปรำดเปรื่อง) 

    

6. โครงกำรส่งเสรมิกำรใช้นวัตกรรมใหม่ในกำรผลติ
สินค้ำเกษตร 

    

7. โครงกำรแปรรูป/เพิ่มมลูค่ำสินค้ำเกษตรเพื่อ
กำรตลำด 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

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

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
 

แบบ กจ. 1 
วิสัยทัศน์ :เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขงและประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 3  กลยุทธ์  2  ตัวชี วัด  6 โครงการ   

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
2557 2558 2559 2560 

2557-
2560 

1. เพื่อเพ่ิมรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยว 

 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ
รำยได้จำกกำร

ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
16 

1.พัฒนำโครงสรำ้ง
พื้นฐำน/สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก/แหล่ง
ท่องเที่ยว เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวท้ังชำว
ไทยและชำวต่ำงชำต ิ
2. พัฒนำบุคลำกร

และเครือข่ำย
อุตสำหกรรมกำร

ท่องเที่ยวและบริกำร 
3. ส่งเสรมิกิจกรรม
ด้ำนกำรตลำดและ
ประชำสมัพันธ์ทั้งใน

และต่ำงประเทศ 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ
จ ำนวนนักท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัด 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
16 

  

 
 

แบบ กจ. 1 
 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินงาน 
หน่วย

ด าเนินงาน โครงการ 
แหล่งงบ 
ประมาณ 

ผลผลิต 2557 2558 2559 2560 

1. โครงกำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลกำร
ท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัด 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - สนง.
ท่องเที่ยวและ
กีฬำจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด 

2. โครงกำรปรับปรุง
พัฒนำระบบ 
โลจสิติกส์กำร
ท่องเที่ยว
เชื่อมโยงอำเซียน 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 - แขวงกำรทำง
จังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด  
- สน.ทำงหลวง
ชนบทจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด 
- สนง.จังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

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

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินงาน 
หน่วย

ด าเนินงาน โครงการ 
แหล่งงบ 
ประมาณ 

ผลผลิต 2557 2558 2559 2560 

3. โครงกำรพัฒนำ
และปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว  

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 - สนง.
ท่องเที่ยวและ
กีฬำจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด 
- สนง.โยธำธิ
กำรจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด 
- สนง.เกษตร
จังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด 
4. โครงกำรพัฒนำ

บุคลำกรและ
เครือข่ำย ด้ำน
กำรท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัด 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

15,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 - สนง.
ท่องเที่ยวและ
กีฬำจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด 

- สนง.
วัฒนธรรม

จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

5. โครงกำรพัฒนำ
และ
ประชำสมัพันธ์อัต
ลักษณ์ (Brand 
Identity) และ
ผลิตภณัฑ์ OTOP 
กำรท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัด 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

15,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 - สนง.
ท่องเที่ยวและ
กีฬำจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด 

- สนง.
วัฒนธรรม

จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

6. โครงกำร
ประชำสมัพันธ์
และส่งเสรมิกำร
ท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัด 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - สนง.
ท่องเที่ยวและ
กีฬำจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

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

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
แบบ ก.จ. 1 

 
วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขงและประชาคมอาเซยีน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: เพิ่มขีดความสามารถการลงทุนของผู้ประกอบการในด้านการผลิต การค้า และบริการ 
ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 4  กลยุทธ์  3  ตัวชี วัด  14  โครงการ   

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
2557 2558 2559 2560 

2557-
2560 

1. เพื่อให้มีโครงสร้ำงพื้น
ฐำนรองรับกำรเป็น
ศูนย์กลำงกำรลงทุน 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ 
GPCP สำขำก่อสร้ำง 
และสำขำขนส่ง ณ 

รำคำประจ ำป ี

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
16 

1. กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
และขดีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำน
กำรลงทุน กำรค้ำ 
อุตสำหกรรม และ
บริกำร 
2. ควำมพร้อมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน 
3. กำรพัฒนำควำม
ร่วมมือและเช่ือมโยง
เครือข่ำยวิสำหกิจ
ด้ำนกำรลงทุนและ
กำรค้ำ 
4. ส่งเสริมและ
สนับสนุนเขต
เศรษฐกิจพิเศษและ/
หรือเขตส่งเสริม
อุตสำหกรรมกลุ่ม
จังหวัด 

2. เพื่อเพิ่มศักยภำพ
กำรค้ำและบริกำร 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ
มูลค่ำกำรค้ำ

ชำยแดนกลุ่มจังหวดั 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
20 

3. เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และ/หรือ เขต
ส่งเสริมอุตสำหกรรม 

มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และ/หรือเขต

ส่งเสริมอุตสำหกรรม
กลุ่มจังหวัด 

- - 
 

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

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

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

  แบบ ก.จ. 1 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินงาน 
หน่วยด าเนินงาน 

โครงการ 
แหล่งงบ 
ประมาณ 

ผลผลิต 2557 2558 2559 2560 

1. โครงกำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้ใน
กำรจัดตั้ง
อุตสำหกรรมปลำย
น้ ำพืชเศรษฐกิจหลัก
ในกลุ่มจังหวัด 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 - สนง.
อุตสำหกรรม
จังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด 

2. โครงกำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้ใน
กำรก่อสร้ำงสะพำน
คู่ขนำนมิตรภำพไทย 
– ลำว แห่งที่ 1 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 - สนง.จังหวัดใน   
กลุ่มจังหวัด 

3. โครงกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอย
ของเสียอันตรำย 
และคณุภำพน้ ำ 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

- - 200,000,000 200,000,000 -สนง.ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

4. โครงกำรพัฒนำ
ด่ำนชำยแดนเพื่อ
รองรับ AEC และ
เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - สนง.พำณิชย์
จังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด 

5. โครงกำรส่งเสริม
พัฒนำ SME กลุ่ม
จังหวัด 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - สนง.
อุตสำหกรรม
จังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด 
6. โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพและ
ยกระดับมำตรฐำน
แรงงำนเพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

30,000,000 30,000,000 20,000,000 20,000,000 - สนง.แรงงำน
จังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด 

7. โครงกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจกำรค้ำและ
กำรค้ำชำยแดนสู่
อำเซียน 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

30,000,000 30,000,000 20,000,000 20,000,000 - สนง.พำณิชย์
จังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด 

8. โครงกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำย
วิสำหกิจภำยใน/
ภำยนอกกลุ่มจังหวัด   

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 - ศูนย์ส่งเสริม
อุตสำหกรรมใน   

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

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

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

  แบบ ก.จ. 1 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินงาน 
หน่วยด าเนินงาน 

โครงการ 
แหล่งงบ 
ประมาณ 

ผลผลิต 2557 2558 2559 2560 

9. โครงกำร
ประชำสมัพันธ์และ
ส่งเสริมตลำด
ต่ำงประเทศ 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - สนง.พำณิชย์
จังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด 

10. โครงกำร
พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนเข้ำไปใน
เขตเศรษฐกจิพิเศษ 
และ/หรือ เขต
ส่งเสริม
อุตสำหกรรมกลุ่ม
จังหวัด 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

- - 100,000,000 100,000,000 - สนง.โยธำธิกำร
จังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด 

11. โครงกำร
พัฒนำด้ำนทักษะ
ช่ำงฝีมือ ภำษำ 
วัฒนธรรม
ต่ำงประเทศของ
กลุ่มจังหวัด ใน
ระดับต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรี   

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

- - 10,000,000 10,000,000 - ศูนย์พัฒนำฝีมือ
แรงงำนจังหวัดใน

กลุ่มจังหวัด 

12. โครงกำร
ส่งเสริมปัจจยักำร
ผลิตท้องถิ่นแก่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
และ/หรือ เขต
ส่งเสริม
อุตสำหกรรมกลุ่ม
จังหวัด 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

- - 10,000,000 10,000,000 - สนง.จังหวัดใน   
กลุ่มจังหวัด 

13. โครงกำร
พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
และ/หรือ เขต
ส่งเสริม
อุตสำหกรรมกลุ่ม
จังหวัด 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

- - 10,000,000 10,000,000 - สนง.จังหวัดใน   
กลุ่มจังหวัด 

14. โครงกำร
ประชำสมัพันธ์จูง
ใจนักลงทุนให้มำ
ลงทุน 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

- - 10,000,000 10,000,000 - สนง.จังหวัดใน   
กลุ่มจังหวัด 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

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

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

แบบ ก.จ. 1 
วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขงและประชาคมอาเซยีน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ครบวงจรและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด 
ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์  3  กลยุทธ์  3  ตัวชี วัด  7  โครงการ   

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
2557 2558 2559 2560 

2557- 
2560 

1.เพื่อส่งเสรมิกำรเพิ่ม
มูลค่ำสินค้ำเกษตรโดยใช้

นวัตกรรมใหม่ ให้ได้
มำตรฐำน และตรงตำม
ควำมต้องกำรของตลำด 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ 
GPCP ภำค

กำรเกษตรณ รำคำ
ประจ ำป ี

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
20 

1.พัฒนำโครงสรำ้ง
พื้นฐำนด้ำน
กำรเกษตร 

2. เพิ่มผลผลติและ
สร้ำงคณุภำพสินค้ำ

เกษตรให้ได้มำตรฐำน 
3. สร้ำงมูลคำ่เพิ่ม
สินค้ำเกษตรและ
เชื่อมโยงกำรตลำด 

ร้อยละของจ ำนวน
แปลง/ฟำรม์ที่ได้

ใบรับรองมำตรฐำน 
GAP ของผลผลิต
กำรเกษตรที่ส ำคญั
ต่อจ ำนวนแปลง/
ฟำร์มที่ไดร้ับกำร

ตรวจจำกกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

(ร้อยละ 100) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

จ ำนวนโครงกำรน ำ
ร่องที่ส่งเสรมิกำรใช้
นวัตกรรมใหม่ในกำร

ผลิตสินค้ำเกษตร  

- - มี1 มี2 มี2 

 
 

แบบ ก.จ. 1 
บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินงาน 

หน่วยด าเนินงาน 
โครงการ 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

ผลผลิต 2557 2558 2559 2560 

1. โครงกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำง
พื้นฐำนเพื่อเพิ่ม
ผลผลติทำง
กำรเกษตร 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

200,000,000 200,000,000 150,000,000 150,000,000 -โครงกำร
ชลประทำนจังหวัด

ในกลุ่มจังหวัด 
- สนง.ทรัพยำกรน้ ำ

ภำค 3 
- สนง.พัฒนำชุมชน

จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

- สนง.เกษตร
จังหวัดในกลุ่ม

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

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

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

แบบ ก.จ. 1 
บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินงาน 

หน่วยด าเนินงาน 
โครงการ 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

ผลผลิต 2557 2558 2559 2560 

2. โครงกำรท ำ
กำรเกษตรแบบมี
พันธสัญญำ 
(Contract 
Farming) 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 - สนง.เกษตร
จังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด 

3. โครงกำรบริหำร
จัดกำรเขต
เศรษฐกิจส ำหรับ
สินค้ำเกษตรที่
ส ำคัญ (ข้ำว อ้อย 
มันส ำปะหลัง และ
ยำงพำรำ) 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - สนง.เกษตร
จังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด 

4. โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพสินค้ำ
เกษตรสู่
มำตรฐำนสำกล 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 - สนง.เกษตร
จังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด 

5. โครงกำรพัฒนำ
เกษตรกรสูS่mart  
Farmer (เกษตรกร
ปรำดเปรื่อง) 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 - สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดใน 

กลุ่มจังหวัด 

6. โครงกำร
ส่งเสริมกำรใช้
นวัตกรรมใหม่ใน
กำรผลิตสินค้ำ
เกษตร 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

30,000,000 30,000,000 20,000,000 20,000,000 - สนง.เกษตร
จังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด 
- สนง.อุตสำหกรรม

จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

 
 
 

7. โครงกำรแปร
รูป/เพิ่มมูลค่ำสินค้ำ
เกษตรเพื่อ
กำรตลำด 

กลุ่ม
จังหวัด 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 - สนง.เกษตร
จังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด 
- สนง.อุตสำหกรรม

จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

 

 


