แผนงาน/โครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจําป พ.ศ. 2560
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
Value Chain (Productive + Exotic Agriculture – GMS Tourism+Trade+Logistic)
ที่
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ (บาท) หนวยงานรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว
กลยุทธ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน/สิ่งอํานวยความสะดวก/แหลงทองเที่ยว เพื่อรองรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
1 โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว
กิจกรรมหลัก : การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
ประเพณี จํานวน 8 กิจกรรม

142,420,000 สนจ.เลย เจาภาพ
22,517,000

จังหวัดเลย จํานวน 8 กิจกรรม
1 พัฒนาแหลงทองเที่ยววัดศรีโพธิ์ชัย บานหัวนา หมูที่ 3 ตําบลแสงภา
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
2 สงเสริมประเพณีแหตนดอกไม (วัดศรีโพธิ์ชัย) ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว
จังหวัดเลย

22,517,000
2,000,000 อําเภอนาแหว

3 ปรับปรุงภูมิทัศนโบราณสถานวัดโพธิ์ชัย บานนาพึง หมูที่ 1 ตําบลนาพึง
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
4 พัฒนาแหลงทองเที่ยวลานคริสตมาสภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย

1,000,000 อําเภอนาแหว

5 จัดทองเที่ยววัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติทั้งป อําเภอดานซาย
จังหวัดเลย (นมัสการพระธาตุศรีสองรัก , งานบุญหลวงและการละเลนผี
6 พัตาโขน)
ฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวพระธาตุสัจจะ (ทาลี-่ แกนทาว) อ.ทาลี่
จ.เลย
7 ทําปายประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเมืองทาลี่ อ.ทาลี่ จ.เลย
8 กอสรางลานวัฒนธรรมทองถิ่น (ผีตาโขน) ดานซาย จ.เลย
กิจกรรมหลัก : การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ วิถีชีวิต ลุมน้ํา
โขง จํานวน 8 กิจกรรม
จังหวัดเลย จํานวน 8 กิจกรรม
9 เทศกาลปลาลุมน้ําโขง จ.เลย
10 ปรับปรุงลานวัฒนธรรมนาออ หมู 3 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
11 กอสรางปายบอกเขาอางเก็บน้ําหวยน้ําหมานตอนบน หมู 1 บานไรมวง
อําเภอเมือง จังหวัดเลย
12 กอสรางปายบอกทางแหลงทองเที่ยว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
13 พัฒนาเสนทางทองเที่ยว และเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว (สายทาลี่ - ภูเรือ)
อ.ทาลี่ จ.เลย

1,500,000 อําเภอดานซาย

1,000,000 อําเภอนาแหว

9,917,000 สนจ.เลย/อําเภอภูเรือ

3,000,000 อําเภอทาลี่
1,600,000 อําเภอทาลี่
2,500,000 อําเภอดานซาย
25,647,000
25,647,000
3,939,000 อําเภอปากชม
5,000,000 อําเภอเมือง
400,000 อําเภอเมือง
300,000 อําเภอเชียงคาน
9,226,000 อําเภอทาลี่

ที่
แผนงาน/โครงการ
14 ปรับปรุงถนนลาดยางบายพาสสะพานมิตรภาพไทยลาว (หนองผือนากระเซ็ง) อ.ทาลี่ จ.เลย
15 ปรับปรุงภูมิทัศนจุดชมวิวแมน้ําเลย อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
16 กอสรางถนนจักรยานตามแนวเขื่อนริมตลิ่งลําน้ําโขง หมู 1 ตําบลปากชม
อําเภอปากชม จังหวัดเลย
กิจกรรมหลัก : การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานทาง
ธรณีวิทยาภายในกลุมจังหวัดฯ จํานวน 8 กิจกรรม
จังหวัดเลย จํานวน 3 กิจกรรม
17 ปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บน้ําน้ําเลย อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
18 พัฒนาแหลงทองเที่ยวสวนหินผางาม (คุณหมิงเมืองไทย) อ.หนองหิน
จ.เลย
19 ปรับปรุงภูมิทัศนจุดชมวิว ภูชองคับตําบลผาบิ้ง อําเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย
จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 3 กิจกรรม
20 ศูนยเรียนรูดาราศาสตรและทองฟาจําลอง แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ภูพานนอย ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
21 ปรับปรุงพิพิธภัณฑหอยหิน 150 ลานป
22 ถนนเชื่อมระหวางบานหวยทราย ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลําภู ถึง
อําเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี ระยะทาง 4,400 เมตร
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 กิจกรรม
30 ปรับปรุงปายและอุปกรณสัญญาณความปลอดภัยเสนทางขึ้นภูฝอยลม
จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 กิจกรรม
33 เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว เพื่อรองรับการขยายตัวของอาเซียนจังหวัด
หนองคาย
2 โครงการกอสรางสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่
ทองเที่ยว กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 กิจกรรม
1 พัฒนาทุงศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเลย จํานวน 4 กิจกรรม
2 ปรับปรุงจุดขาย Landmark เทอรโมมิเตอรยักษ ตําบลหนองบัว อําเภอภู
เรือ จังหวัดเลย

งบประมาณ (บาท) หนวยงานรับผิดชอบ
3,000,000 อําเภอทาลี่
1,000,000 อําเภอเชียงคาน
2,782,000 อําเภอปากชม
94,256,000
9,227,000
2,999,000 อําเภอภูหลวง
3,378,000 อําเภอหนองหิน
2,850,000 อําเภอวังสะพุง
58,034,000
23,694,000 สนง.โยธาธิการฯ
หนองบัวลําภู
13,740,000 สนง.โยธาธิการฯ
หนองบัวลําภู
20,600,000 สนง.โยธาธิการและผัง
เมือง จ.หนองบัวลําภู
995,000
995,000 อ.หนองแสง
จ. อุดรธานี
26,000,000
26,000,000 มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาเขตหนองคาย
499,375,300
80,000,000
80,000,000 สนง.โยธาธิการและผัง
เมือง จ.อุดรธานี

36,400,000
20,000,000 อําเภอภูเรือ

ที่
แผนงาน/โครงการ
3 ปรับปรุงและติดตั้งน้ําพุพรอมประดับไฟ LED วงเวียนน้ําพุ จ.เลย
4 กอสราง Landmark ประตูสูกลุมอีสานตอนบน 1 จ.เลย
5 กอสราง Landmark ประตูสูอีสาน จ.เลย
จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 1 กิจกรรม
6 กอสรางสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark เชื่อมแหลงทองเที่ยวภูพานนอย
วนอุทยานบัวบาน พระพุทธชยันตี และอุทยานน้ําตกเฒาโต ( 8
กิจกรรมยอย)
1. กอสรางถนนขึ้นพระพุทธชยันตี
2. สรางสะพานขามถนนภูพานนอย-ศาลปูหลุบ
3. สรางทางเชื่อมภูพานนอย - วนอุทยานบัวบาน - พระพุทธชยันตี
4. ปรับปรุงภูมิทัศนศาลปูหลุบ - น้ําตกเฒาโต
5. สรางลานจอดรถพระพุทธชยันตี
6. สรางทางเดินรอบพระพุทธชยันตี
7. ขยายเขตไฟฟา 3 เฟส
8. กอสารางประติมากรรมปูนหินพญานาค
จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 4 กิจกรรม
7 พัฒนาแหลงทองเที่ยวโนนหนองเลิง
8 พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสวนสาธารณะหนองโงง จังหวัดบึงกาฬ
9 พัฒนาแหลงทองเที่ยวและการคาชายแดน (ตลาดลาว) สวนสาธารณะบึง
สวรรค
10 กอสราง landmark และหอชมวิวจังหวัดบึงกาฬ

11

12
13
14

จังหวัดหนองคาย จํานวน 6 กิจกรรม
พัฒนาลานวัฒนธรรมสงเสริมการทองเที่ยวตามลําน้ําโขง ณ บริเวณหนา
หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขง เขตเทศบาลเมือง
หนองคาย
พัฒนาลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวตามลําน้ําโขง ณ บริเวณวัดไทย
เขตเทศบาลตําบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
พัฒนาลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวตามลําน้ําโขง ณ บริเวณคุมโพธิ์ศรี
เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
พัฒนาลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวตามลําน้ําโขง ณ บริเวณวัดหาย
โศก (ตอน 1) เขตเทศบาลเมืองหนองคาย

งบประมาณ (บาท) หนวยงานรับผิดชอบ
3,900,000 สนจ.เลย/อําเภอเมือง
เลย
6,500,000 อําเภอภูกระดึง
6,000,000 อําเภอดานซาย
74,624,300
74,624,300 สนง.โยธาธิการและผัง
เมือง จ.หนองบัวลําภู
6,636,000
9,964,300
5,998,000
8,924,000
10,780,000
965,000
2,505,500
28,851,500
161,000,000
37,000,000 สนง. การทองเที่ยว
และกีฬา จ.บึงกาฬ
49,000,000 สนง.โยธาธิการและผัง
เมือง จ.บึงกาฬ
25,000,000 สนง.โยธาธิการและผัง
เมือง จ.บึงกาฬ
50,000,000 สนง.โยธาธิการและผัง
เมือง จ.บึงกาฬ
147,351,000
48,000,000 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมือง จ.หนองคาย
20,000,000 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมือง จ.หนองคาย
39,000,000 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมือง จ.หนองคาย
19,126,000 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมือง จ.หนองคาย

ที่
แผนงาน/โครงการ
15 พัฒนาลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวตามลําน้ําโขง
ณ บริเวณวัดประดิษฐธรรมคุณ เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
16 พัฒนาและปรับปรุงถนนพญานาคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
บริเวณเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
3 โครงการพัฒนาฟนฟูแหลงธรรมชาติและระบบนิเวศสถานที่ทองเที่ยว
ที่สําคัญของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

1 ฟนฟูระบบนิเวศพื้นที่ปาตนน้ํา

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานความปลอดภัย และพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคสุขอนามัย และสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว
1 สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาในแหลงทองเที่ยว
จังหวัดอุดรธานี
2 เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว

งบประมาณ (บาท) หนวยงานรับผิดชอบ
12,000,000 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมือง จ.หนองคาย
9,225,000 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมือง จ.หนองคาย
29,722,000 สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จ.
เลย เจาภาพ
29,722,000 สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จ.เลย
44,805,000 สนง.ทองเที่ยวและ
กีฬา จ.อุดรธานี
เจาภาพหลัก
10,000,000 ปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี

10,000,000 ตํารวจภูธร, ตม.
อําเภอโพนพิสัย จ.
หนองคาย
3 กอสรางปรับปรุงระบบประปาในแหลงทองเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ
24,805,000 สนง.การทองเที่ยว
และกีฬา จ.บึงกาฬ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถการลงทุนของผูประกอบการในดานการผลิต การคา และบริการ
กลยุทธ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและขีดความสามารถในการแขงขันดานการลงทุน การคา อุตสาหกรรมและบริการ
5 โครงการสงเสริมการเพิ่มมูลคาและการตลาดใหกับสินคา OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน บนเสนทาง ROUTES

58,100,000 สนง.พัฒนาชุมชน จ.

1

35,100,000 สนง.พัฒนาชุมชน จ.
หนองคาย
20,000,000 สนจ.หนองบัวลําภู
3,000,000 สนง.พาณิชย จ.อุดรธานี
43,000,000 สนง.พาณิชย จ.
อุดรธานี (เจาภาพ
หลัก)

พัฒนาศูนยนวัตกรรมและกระจายสินคา OTOP

6 กอสรางศูนยจําหนายสินคา OTOP เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวภูพานนอย
๘ พัฒนาผาไทย กาวไกลสูตลาด Thailand 4.0
6 โครงการสงเสริมการตลาดดานการคาการลงทุนการทองเที่ยว และ
การเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

หนองคาย (เจาภาพหลัก)

ที่
แผนงาน/โครงการ
1 จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว และ
การเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ( Expo )
ในจังหวัดกลุมเปาหมาย
7 เพิ่มศักยภาพการคาและการลงทุนชายแดน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

งบประมาณ (บาท) หนวยงานรับผิดชอบ
33,000,000 สนง.พาณิชย จ.
อุดรธานี
10,000,000 สนง.หนองคาย/
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาเขต
หนองคาย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรใหครบวงจรและไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของตลาด
กลยุทธ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร สรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรและเชื่อมโยงตลาด
7 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนดานการเกษตร
49,462,500 จ.หนองบัวลําภู
เจาภาพ
กิจกรรม พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและระบบกระจายน้ําของ
49,462,500
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

1 ขุดเจาะบอบาดาลในพื้นที่การเกษตรพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา จังหวัดเลย

49,462,500 สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
จ.เลย

