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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ครั้งที่ 9/2559
ในวันจันทร ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (หลังเกา)


1. นายชยาวุธ จันทร
2. นายโชติ เชื้อโชติ
3. นายประสงค คงเคารพธรรม
4. นายชาญชัย คงทัน
5. นายวสันต ไทยสุวรรณ
6. นางวราภรณ อิ่มแสงจันทร
7. นายประเสริฐ ฝายชาวนา
8. นางชลทิชา ลัดดาวัลย
9. นายอําไพ ประเสริฐสังข
10. นายเมธี อุนชวง
11. นายสนธยา ยาสงคราม
12. นายวิโรจน พิเภก
13. นางสุรัตดาร นิลหมื่นไวย
14. นางสาวพัชนพร พันธุชิน
15. นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ
16. นายมนตรี หมวกไสว
17. นายประเทศ แยมยินดี
18. นายผาสุก เจือจันทนศักดิ์
19. นายสมภพ สุนันทนาม

ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี
พาณิชยจังหวัดอุดรธานี
พาณิชยจังหวัดหนองคาย
เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเลย ที่ 1
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย
พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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20 . นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร
21. นางพรพรรณ ชลประทาน
22. นายชวลิต จบดี
23. นายคํากอง อามาตยมนตรี
24. นายฉลอง ภูวิลัย
25. นายชาญชัย บุญญานาม
26. นายธนาดุลย บุตรโคตร
27. นายภาคภูมิ ปุผมาศ
28. นางวัฒนา พิธรัตน
29. ด.ต.เจนศึก สารแสน
30. นายมงคล สุมาลี
31. นางเกษร บุดดา
32. นายณพล เชยคําแหง
33. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ
34. นายเอกชัย รัตนโสภา
35. นายจํารัส นาแฉลม
36. นายสมหวัง อารียเอื้อ

(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย
นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมจังหวัด
อุดรธานี
ประธานศู น ย ป ระสานงานองค ก รเอกชนจั ง หวั ด
อุดรธานี
ประธานเครื อ ข า ยกองทุ น หมู บ า นและชุ ม ชนเมื อ ง
จังหวัดหนองคาย
นายกสมาคมผูสูงอายุจังหวัดหนองบัวลําภู
ประธานกรรมการกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรีจั งหวั ด
หนองบัวลําภู
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
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37. นายเชาววรรธน กราบไกรแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ
1. รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
2. เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ
3. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
4. นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย
5. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลําภู
6. นางสวรรค บุญจันทร เลขานุการกลุมพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย
7. นายเชิด สิงหคําปอง
8. นางพิสมัย สันหาชนานันท
9. นายฉลาด สอดซาย คณะทํางานองคกรชุมชนตําบลบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
10. นางพิสมัย รัตนวิบูลยกุล คณะทํางานองคกรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ
11. ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ผูเขารวมประชุม
1. นายบรรเจิด สิทธิจู
2. นายธรรมนูญ ภาคธูป
3. พ.ต.อ.พันชัย ชมภูจันทร
4. นายประสิทธิ์ เทพมุณี
5. นายรุจิภาส เศรษฐสา
6. นางสาวไพรวัลย ปชชามาตร
7. พ.ต.ท.จีรพงษ บุญพิรินทร
8. นายราเชน เชาชื่น
9. นายพรพิทักษ อํามาตทัศน
10. นายยศเสถียร ทองปน
11. นายณัฐพงษ มีโสภา
12. นายพีรพัฒน พรชนะรัตน

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

กรรมการ
กรรมการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ

(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานหนองคาย
รักษาราชการแทนผูจัดการพื้นที่พิเศษเลย จังหวัดเลย
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเลย จังหวัดเลย
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดหนองคาย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวัด
หนองคาย จังหวัดหนองคาย
สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดหนองบัวลําภู
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย จังหวัดเลย
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย จังหวัดเลย
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จังหวัดหนองคาย
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13. นายสําเนา เสลานอก
14. นายสุริยา คําพันธ
15. นายสุริยัน เหลาสุอาภา
16. นายกาน โคตรชมภู
17. นายปยะ ปจนํา
18. นายวรรธนกฤตย เจริญสุข
19. นายไมตรี ฤทธิ์มหา
20. นายเอกภพ ดารีย
21. นายศรายุทธ โสมะทัต
22. นายกศิพัฎญ ทองแกม
23. นายธนกร สีบุญ
24. นายทองปาน ยอดคีรี
25. นางราตรี ขันพิมูล
26. นายณัฐพล นันทะมิตร
27. นางประทิน สีสา
28. นายวรกุล บุตรดาจัก
29. นายณัฐพงศ คําวงศปน
30. นายจรัส วงษธรรม
31. นายวีระภัทร ขาวสําอางค
32. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท
33. นางสาวเกศิณี คุมบุงคลา
34. นางรสริน ศิริเกตุ
35. นางสาวมาลินทร พันธุเดช
36. นางสาวชาคริยา ใจขาน
37. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร
38. นางสาวกรรณิการ ตะเมือง
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
ผูชวยเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุดรธานี
ปลัดอําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
หัวหนาวนอุทยานบัวบาน จังหวัดหนองบัวลําภู
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี
ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี
ผูอํานวยการสํานักการชาง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุดรธานี
รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุดร 1
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลําภู
หัวหนากลุมอารักษขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
นายชางชลประทานปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุดรธานี
สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู
รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู
นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
นายชยาวุ ธ จั น ทร ผู วาราชการจั ง หวั ด อุ ด รธานี / หั วหน า กลุ มจั งหวั ด
ภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อตอนบน 1 เป นประธานที่ ป ระชุม และได ดํ าเนิ นการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง

ประธาน

ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 9/2559

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

ที่ประชุม

เรื่อง

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 8/2559
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559
โดยได เ ผยแพร ล งบนเว็ บ ไซต ข องกลุ ม จั ง หวั ด ฯ ที่ www.osmnortheastn1.moi.go.th หั วข อ : การประชุ ม ก.บ.ก. เพื่ อให ท านตรวจสอบ แล วนั้ น
หากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุงแกไขใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมี
กรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เลขานุการ

1.

ประธานแจงที่ประชุมทราบ

เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 การจั ด ทํ าโครงการเพื่ อขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณรายจ ายเพิ่ มเติ ม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืน
ใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 7,138,489,900บาท ประกอบดวย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว จํานวน 7
โครงการ งบประมาณ 3,865,286,500 บาท
โดยมีรายละเอียด โครงการ คือ
1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
1.1 กิจกรรม กอสรางขยายถนนจาก 2 เลน เปน 4 เลน เพื่อความ
ปลอดภัยในการคมนาคมและเชื่อมโยงการทองเที่ยวของกลุมจั งหวัด จํ านวน 15
กิจกรรม งบประมาณ 918,049,000 บาท ประกอบดวย
- จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 สายทาง
งบประมาณ 30,000,000 บาท

จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 สายทาง
โครงการการขยายช อ งจราจร 2 ช องเป น 4 ช อ งทาง
จราจร ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอนถนนหนองหาน
- กุ ม ภวาป ระหว า ง กม.25+000 - กม.27+000
(ทางเขาทะเลบัวแดง บานแชแล)

30,000,000
หนวยงานรับผิดชอบ
30,000,000 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2
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- จังหวัดเลย

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

จังหวัดเลย จํานวน 9 สายทาง
งานขยาย 4 ชองจราจร เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว ทาง
หลวงหมายเลข 210 ตอน วังสําราญ-วังสะพุง กม.
114+200 – กม.116+036 ระยะทาง 1.636 กม
งานขยาย 4 ชองจราจร เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู – เชียงคาน
ตอนที่ 2 ระหวาง กม.387+870 – กม.388+670
ระยะทาง 0.920 กม.
ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนปากคาน อาฮี ระหวาง กม.48+049 - กม.50+857
ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ปากภู
- โคกใหญระหวาง กม.0+000 - กม.2+000
งานขยาย 4ชองจราจร เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ภูสวรรค - เลย ระหวาง
กม.398+340 – กม399+680 ระยะทาง 1.300 กม.
ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน เชียง
คาน - ปากคานระหวาง กม.0+000 - กม. 2+500 ,
กม.8+000 - กม11+800
งานขยาย 4ชองจราจร เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู – เชียงคาน
ตอน 1 ระหวาง กม.362+970 – กม.364+220
ระยะทาง 1.250 กม.
ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมือง
แพร - นาเจริญระหวาง กม.4+200 - กม.10+700
งานขยาย 4ชองจราจร เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หลักรอยหกสิบ –
โนนสวาง ระหวาง กม.320+757 – กม.322+257
ระยะทาง 1.200 กม.

จํานวน 9 สายทาง
งบประมาณ 303,000,000 บาท
303,000,000
หนวยงานรับผิดชอบ
40,000,000 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
30,000,000 แขวงทางหลวงเลยที่ 1

30,000,000 แขวงทางหลวงเลยที่ 2
(ดานซาย)
40,000,000 แขวงทางหลวงเลยที่ 2
(ดานซาย)
33,000,000 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
25,000,000 แขวงทางหลวงเลยที่ 2
(ดานซาย)
30,000,000 แขวงทางหลวงเลยที่ 1

45,000,000 แขวงทางหลวงเลยที่ 2
(ดานซาย)
30,000,000 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
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- จังหวัดหนองบัวลําภู

1.
2.

จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 2 สายทาง
งานขยาย 4 ชองจราจร เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว ทาง
หลวงหมายเลข 210 ตอนนาคําไฮ – วังสําราญ
ระหวาง กม.71+555 - กม.81+821
งานขยาย 4 ชองจราจร เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว ทาง
หลวงหมายเลข 210 ตอนนาคําไฮ – วังสําราญ
ระหวาง กม.84+350 - กม.94+048

จํานวน 2 สายทาง
งบประมาณ 475,049,000 บาท

475,049,000
หนวยงานรับผิดชอบ
250,241,000 แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู
224,808,000 แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู

- จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 3 สายทาง
งบประมาณ 110,000,000 บาท
1.
2.
3.

จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 3 สายทาง
เสนทางหลวงสาย 222 ตอนควบคุม 0202 ตอนทากก
แดง-บึงกาฬระหวางกม.114+100-กม.115+450
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100
ตอนหนองหิ้ง - เหลาหลวงระหวาง กม.0+500 – กม.
1+950
เสนทางหลวงสาย 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน
หนองหิ้ง-เหลาหลวง ระหวาง กม.30+525-กม.
31+000

110,000,000
หนวยงานรับผิดชอบ
40,000,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
40,000,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
30,000,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ

1.2 กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงและซอมแซมถนนสายหลักที่เชื่อมโยง
แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ ของกลุ ม จั ง หวั ด จํ า นวน 44 กิ จ กรรม งบประมาณ
1,040,200,000 บาท ประกอบดวย
- จังหวัดอุดรธานี จํานวน 6 สายทาง
งบประมาณ 205,000,000 บาท
1.
2.

จังหวัดอุดรธานี
จํานวน 6 สายทาง
ปรับปรุงถนนลาดยางเขาแหลงทองเที่ยว อด. 4013
แยกทางหลวงหมายเลข 2376 - บ.นาตูม อ.นายูง
จ.อุดรธานี (วัดปาภูกอน)
ปรับปรุงถนนลาดยางเขาแหลงทองเที่ยว อด.1076
แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ.หลุบหวาย อ.เมือง
จ.อุดรธานี (วัดปาบานตาด)

205,000,000
40,000,000

หนวยงานรับผิดชอบ
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

40,000,000

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

~8~
3.
4.
5.
6.

ปรับปรุงถนนลาดยางเขาแหลงทองเที่ยว อด.2007 แยก
ทางหลวงหมายเลข 22 - บ.นามวง อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี (ทะเลบัวแดง)
ปรับปรุงถนนลาดยางเขาแหลงทองเที่ยว อด.1079 แยก
ทางหลวงหมายเลข 2 - บ.สามเหลี่ยม อ.กุมภวาป
จ.อุดรธานี (ภูฝอยลม)
ปรับปรุงถนนลาดยางทางเขา รพ.ศูนยอุดรธานีแหงที่ 2
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ปรับปรุงถนนลาดยางแยก ทล.210 -หมูมน อ.เมือง
จ.อุดรธานี

- จังหวัดเลย

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

จังหวัดเลย จํานวน 18 สายทาง
งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว ทาง
หลวงหมายเลข 211 ตอนหวยเชียงดา – ปากชม
ระหวาง กม.143+200 – กม.146+221 ระยะทาง
1.821 กม.
กอสรางทางจักรยานเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนสวาง – ปากปวน
กม.328+020 – กม.334+920 ดานซายทาง
ระยะทาง 6.900 กม.
บูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 2195
ตอน ปากคาน - อาฮี ระหวาง กม.54+675 - กม.
58+075
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21
ตอน หนองบง - ภูสวรรค ระหวาง กม.374+499 กม.376+400 ,กม.381+324 - กม.383+300
ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตทางเขาสูแหง
ทองเที่ยว/วัฒนธรรมและวิถีชีวิต (ไทดํา) สาย ลย.3011
แยก ทล.201- บ.สงเปอย อ.เชียงคาน จ.เลย
ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายแยก ทล.21บานกอไผโทน อ.เมือง จ.เลย
ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีค สาย 4026 แยก
ทล.2115 – บานนากระเซ็ง อ.ทาลี่ จ.เลย
ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานปลาบา –
บานหินสอ อ.ภูเรือ จ.เลย

40,000,000

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

35,000,000

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

20,000,000

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

30,000,000

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

จํานวน 18 สายทาง
งบประมาณ 445,400,000 บาท
445,400,000
35,000,000

30,000,000

หนวยงานรับผิดชอบ
แขวงทางหลวงเลยที่ 1

แขวงทางหลวงเลยที่ 1

35,000,000

แขวงทางหลวงเลยที่ 2
(ดานซาย)

48,000,000

แขวงทางหลวงเลยที่ 2
(ดานซาย)

15,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

20,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

40,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

28,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

~9~
9.

ปรับปรุงถนนทางขึ้น พระใหญภูคกงิ้ว อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

10.

ปรับปรุงภูมิทัศนเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวอุทยาน
เทิดพระเกียรติบานหมากแขง ถนนสายกกกระบากหมากแขง
ซอมสรางถนนลาดยางเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
สายแกงบง - สวนปอ (อางเก็บน้ําเลย) อําเภอภูหลวง
ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายแยก ทล.21บานรองจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายลย.3023
แยกทล.21-โคกนกกระบา อ.ภูเรือ จ.เลย
ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายถาผายา
อ.นาดวง จ.เลย
ปรับปรุงทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย สาย ลย.2013
แยกทล.21 - บานถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ซอมสรางผิวทางแอสฟสติกคอนกรีต สายบานเพีย ถ้ําผาลอม,ถ้ําผายา อําเภอเมือง,อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
พัฒนาเสนทางเชื่อมโยงสถานที่ทองเที่ยวเชียงคาน 3
บริเวณบานนอย หมูที่ 4 ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
ซอมสรางถนนลาดยางผิวทางแอลฟลตติกคอนกรีต
สายบานน้ําพุง หมูที่ 3 ตําบลโปง - บานตูบคอ หมูที่ 6
ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย

11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.

5,600,000
16,300,000

หนวยบัญชาการพัฒนา
(นพค.23)

36,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

24,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

16,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

15,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

20,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

15,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

16,500,000

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.เลย

30,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

- จังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 1 สายทาง
1.

ถนนเชื่ อ มระหว า งบ า นห ว ยทราย ต.หนองบั ว อ.เมื อ ง
หนองบัวลําภู ถึงอําเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี ระยะทาง
4,400 เมตร

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.เลย

จํานวน 1 สายทาง
งบประมาณ 20,610,000 บาท

20,610,000
20,610,000

หนวยงานรับผิดชอบ
สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองบัวลําภู
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- จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 7 สายทาง
งบประมาณ 130,570,000 บาท
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 7 สายทาง
บูระณทางหลวงเสนทางหลวงหมายเลข 2095
ตอนควบคุม 0100 ตอนพรเจริญ-โซพิสัย ระหวาง กม.
3+000-กม.14+400 (เปนชวงๆ)
บูระณทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0100
ตอน พรเจริญ-โซพิสัย ระหวาง กม.20+880 - กม.
31+560 (เปนชวงๆ)
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 222 วัดภูทอก กม.0+000-กม.7+000, กม.8+600 - กม.
9+970 ระยะทาง 8.370 กม. อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 222 บานสันทรายงาม กม.5+000-กม.7+350, กม.
12+900-กม.17+000 ระยะทาง 6.450 กม.
อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 212 บานบอพนา กม.0+000-กม.3+640 ระยะทาง 3.640
กม. อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 212 หาดสี ด า กม.0+000-กม.2+800 ระยะทาง
2.800 กม. อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยก ทล.212
ดานศุลกากร กม.0+000 - กม.1+200 ระยะทาง
1.200 กม. อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

130,570,000
20,000,000
20,000,000

แขวงทางหลวงบึงกาฬ

29,000,000

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

25,000,000

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

12,570,000

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

9,000,000

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

15,000,000

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

- จังหวัดหนองคาย

1.
2.

จังหวัดหนองคาย จํานวน 12 สายทาง
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211
ตอน หนองสองหอง – ศรีเชียงใหม ตอน 1 ระหวาง กม.
5+665 – 8+000 ระยะทาง 2.335 กิโลเมตร
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211
ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองหอง - ศรีเชียงใหม
ตอน 2 ระหวาง กม.24+633 - กม.26+283 ระยะทาง
1.650 กิโลเมตร

หนวยงานรับผิดชอบ
แขวงทางหลวงบึงกาฬ

จํานวน 12 สายทาง
งบประมาณ 238,620,000 บาท

238,620,000
26,931,000

หนวยงานรับผิดชอบ
แขวงทางหลวงหนองคาย

28,000,000

แขวงทางหลวงหนองคาย
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 242
ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองบัว - ทาบอ ตอน 1
ระหวาง กม.14+000 - กม.15+500 ระยะทาง
1.500 กิโลเมตร
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 242
ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองบัว - ทาบอ ตอน 2
ระหวาง กม.25+200 - กม.26+958 ระยะทาง
1.758 กิโลเมตร
งานบูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 212
ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – ปากสวย
ระหวาง กม.8+915 – กม.9+836 RT. ระยะทาง
0.921 กิโลเมตร
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 242
ตอน หนองบัว – ทาบอ ตอน 1 ระหวาง กม.9+900 กม.11+700 ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 242
ตอน หนองบัว – ทาบอ ตอน 2 ระหวาง กม.17+200 กม.20+225 ระยะทาง 3.025 กิโลเมตร
ปรับปรุงบถนนลาดยางสาย อด.4028 แยกทางหลวง
หมายเลข 2266 – ผาตั้ง ตอนหนองคาย) ตําบลผาตั้ง
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

24,312,000

แขวงทางหลวงหนองคาย

15,000,000

แขวงทางหลวงหนองคาย

7,387,000

แขวงทางหลวงหนองคาย

17,000,000

แขวงทางหลวงหนองคาย

19,500,000

แขวงทางหลวงหนองคาย

21,500,000

แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย

กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางสาย นค.3026 แยกทาง
หลวงหมายเลข 211 – บานเชียงดี (ตอนหนองคาย)
ตําบลผาตั้ง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายบานภูเสด็จ – บานสรางคอม
ตําบลวัดหลวง สรางนาขาว อําเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย
กอสรางเสนทางจักรยานสงเสริมการทองเที่ยว อําเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข
211 – สายแยกทางหลวงหมายเลข 242 ตําบลพระธาตุ
บังพวน, ตําบลเวียงคุก อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

18,490,000

แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย

20,000,000

แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย

20,500,000

แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย
แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย

20,000,000

2. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว จํานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 222,055,000 บาท ประกอบดวย
2.1 กิ จ กรรมการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศและวั ฒ นธรรม
ประเพณี จํานวน 10 กิจกรรม งบประมาณ 44,285,000 บาท ประกอบดวย

~ 12 ~
- จังหวัดเลย

1
2
3
4
5

จังหวัดเลย จํานวน 10 กิจกรรม
พัฒนาแหลงทองเที่ยววัดศรีโพธิ์ชยั บานหัวนา หมูที่ 3
ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
สงเสริมประเพณีแหตนดอกไม (วัดศรีโพธิ์ชัย) ตําบลแสงภา
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
ปรับปรุงภูมิทัศนโบราณสถานวัดโพธิ์ชัย บานนาพึง
หมูที่ 1 ตําบลนาพึง อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
พัฒนาแหลงทองเที่ยวลานคริสตมาสภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย

จํานวน 10 กิจกรรม
งบประมาณ 44,285,000 บาท

44,285,000
2,000,000

หนวยงานรับผิดชอบ
อําเภอนาแหว

1,000,000

อําเภอนาแหว

1,000,000

อําเภอนาแหว

10,000,000

สนจ.เลย/อําเภอภูเรือ

1,500,000

อําเภอดานซาย

3,000,000

อําเภอทาลี่

7

จัดทองเที่ยววัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติทั้งป
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย (นมัสการพระธาตุศรีสองรัก ,
งานบุญหลวงและการละเลนผีตาโขน)
พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวพระธาตุสัจจะ
(ทาลี่-แกนทาว) อ.ทาลี่ จ.เลย
ทําปายประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเมืองทาลี่ อ.ทาลี่ จ.เลย

1,600,000

อําเภอทาลี่

8

กอสรางลานวัฒนธรรมทองถิ่น (ผีตาโขน) ดานซาย จ.เลย

2,500,000

อําเภอดานซาย

9

กอสรางเสนทางจักรยานเพื่อการทองเที่ยววิถีชุมชนริมน้ํา
หมันอําเภอดานซาย จังหวัดเลย
กอสรางอาคารพิพิธภัณฑพื้นบาน อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย

10,000,000

อําเภอดานซาย

11,685,000

อําเภอภูหลวง

6

10

2.2 กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ วิถีชีวิต ลุมน้ําโขง
จํานวน 9 กิจกรรม งบประมาณ 31,708,000 บาท
- จังหวัดเลย จํานวน 9 กิจกรรม
งบประมาณ 44,285,000 บาท
1.
2.
3.
4.

จังหวัดเลย จํานวน 9 กิจกรรม
เทศกาลปลาลุมน้ําโขง จ.เลย
ปรับปรุงลานวัฒนธรรมนาออ หมู 3 อําเภอเมือง
จังหวัดเลย
กอสรางปายบอกเขาอางเก็บน้ําหวยน้ําหมานตอนบน
หมู 1 บานไรมวง อําเภอเมือง จังหวัดเลย
กอสรางปายบอกทางแหลงทองเที่ยว อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

31,708,000
5,000,000
5,000,000

หนวยงานรับผิดชอบ
อําเภอปากชม
อําเภอเมือง

400,000

อําเภอเมือง

300,000

อําเภอเชียงคาน
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5.

ศูนยขอมูลขาวสารสําหรับการทองเที่ยว

5,000,000

สนจ.เลย/ทาอากาศยานเลย
/ม.ราชภัฏเลย

6.

พัฒนาเสนทางทองเที่ยว และเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว
(สายทาลี่ - ภูเรือ) อ.ทาลี่
ปรับปรุงถนนลาดยางบายพาสสะพานมิตรภาพไทยลาว
(หนองผือ-นากระเซ็ง) อ.ทาลี่
ปรับปรุงภูมิทัศนจุดชมวิวแมน้ําเลย อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
กอสรางถนนจักรยานตามแนวเขื่อนริมตลิ่งลําน้ําโขง
หมู 1 ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย

9,226,000

อําเภอทาลี่

3,000,000

อําเภอทาลี่

1,000,000

อําเภอเชียงคาน

2,782,000

อําเภอปากชม

7.
8.
9.

2.3 กิ จ กรรมการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศและอุ ท ยานทาง
ธรณีวิทยาภายในกลุมจังหวัดฯ จํานวน 14 กิจกรรม งบประมาณ 146,062,000 บาท
- จังหวัดเลย
จํานวน 7 กิจกรรม
งบประมาณ 146,062,000 บาท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จังหวัดเลย จํานวน 7 กิจกรรม
กอสรางปายบอกทางแหลงทองเที่ยวอําเภอภูหลวง
จํานวน 10 ปาย
จัดทําปายบอกทางและแสดงแหลงทองเที่ยว อําเภอ
เอราวัณ จังหวัดเลยจํานวน 10 จุด
ปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บน้ําน้ําเลย อําเภอภูหลวง
จังหวัดเลย
กอสรางลานวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผานาง-ผาเกิ้ง ม.5
ต.ผาอินทรแปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
พัฒนาแหลงทองเที่ยวสวนหินผางาม (คุณหมิงเมืองไทย)
อ.หนองหิน จ.เลย
ปรับปรุงภูมิทัศนจุดชมวิว ภูชองคับตําบลผาบิ้ง
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
พัฒนาแหลงทองเที่ยวกอสรางหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ
ตําบลศรีสงคราม อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1,000,000

หนวยงานรับผิดชอบ
อําเภอภูหลวง

1,000,000

อําเภอเอราวัณ

3,000,000

อําเภอภูหลวง

3,000,000

อําเภอเอราวัณ

3,378,000

อําเภอหนองหิน

2,850,000

อําเภอวังสะพุง

50,000,000

อําเภอวังสะพุง

146,062,000
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- จังหวัดหนองบัวลําภู

1.
2.

จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 2 กิจกรรม
ศูนยเรียนรูดาราศาสตรและทองฟาจําลอง แหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศภูพานนอย ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู
ปรับปรุงพิพิธภัณฑหอยหิน 150 ลานป

- จังหวัดอุดรธานี

1.
2.
3.

2.

37,434,000
หนวยงานรับผิดชอบ
23,694,000 สนง.โยธาธิการฯ
หนองบัวลําภู
13,740,000 สนง.โยธาธิการฯ
หนองบัวลําภู

จํานวน 3 กิจกรรม
งบประมาณ 8,500,000 บาท

จังหวัดอุดรธานี จํานวน 3 กิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน จุดชมวิว ผารับอรุณ ภูฝอยลม

8,500,000
1,500,000

ปรับปรุงปายและอุปกรณสัญญาณความปลอดภัยเสนทาง
ขึ้นภูฝอยลม
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานทางธรณีวิทยา
ภายในกลุมจังหวัด (เพิ่มศักยภาพการทงเที่ยวทะเลบัวแดง
หนองหานกุมภวาป : ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขามหวยนาโน)

1,000,000

- จังหวัดหนองคาย

1.

จํานวน 2 กิจกรรม
งบประมาณ 37,434,000 บาท

6,000,000

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่
10 อุดรธานี
อ.หนองแสง จ. อุดรธานี
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
กุมภวาป จ.อุดรธานี

จํานวน 2 กิจกรรม
งบประมาณ 35,900,000 บาท

จังหวัดหนองคาย จํานวน 2 กิจกรรม
การพัฒนาสวนรุกขชาติน้ําตกธารทองเพื่อยกระดับการใหบริการ
มุงสูประชาคมอาเซียน

35,900,000
9,900,000

เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว เพื่อรองรับการขยายตัวของอาเซียน
จังหวัดหนองคาย

26,000,000

หนวยงานรับผิดชอบ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จ.หนองคาย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาเขตหนองคาย

3. โครงการกอสรางสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่
ทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 21 กิจกรรม
งบประมาณ 768,449,000 บาท ประกอบดวย
- จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 3 กิจกรรม
งบประมาณ 240,300,000 บาท
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1

จังหวัดอุดรธานี จํานวน 3 กิจกรรม
พัฒนาทัศนียภาพตัวเมืองอุดรธานี

240,300,000
95,300,000

2

พัฒนาทุงศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

80,000,000

3

พัฒนาพิพิธภัณฑเมืองอุดรธานี

65,000,000

- จังหวัดเลย

1.
2.

จังหวัดเลย จํานวน 5 กิจกรรม
ปรับปรุงจุดขาย Landmark เทอรโมมิเตอรยักษ
ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย

3.

ปรับปรุงและติดตั้งน้ําพุพรอมประดับไฟ LED วงเวียนน้ําพุ
จ.เลย
กอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยวจังหวัดเลย อ.เชียงคาน จ.เลย

4.
5.

กอสราง Landmark ประตูสูกลุมอีสานตอนบน 1 จ.เลย
กอสราง Landmark ประตูสูอีสาน จ.เลย

- จังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 1 กิจกรรม
1.

กอสรางสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark เชื่อมแหลงทองเที่ยว
ภูพานนอย วนอุทยานบัวบาน พระพุทธชยันตี และอุทยาน
น้ําตกเฒาโต ( 8 กิจกรรมยอย)
1.1 กอสรางถนนขึ้นพระพุทธชยันตี
1.2 สรางสะพานขามถนนภูพานนอย-ศาลปูหลุบ
1.3 สรางทางเชื่อมภูพานนอย - วนอุทยานบัวบาน - พระพุทธชยันตี
1.4 ปรับปรุงภูมิทัศนศาลปูหลุบ - น้ําตกเฒาโต
1.5 สรางลานจอดรถพระพุทธชยันตี
1.6 สรางทางเดินรอบพระพุทธชยันตี
1.7 ขยายเขตไฟฟา 3 เฟส
1.8 กอสรางประติมากรรมปูนหินพญานาค

หนวยงานรับผิดชอบ
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง จ.อุดรธานี
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง จ.อุดรธานี
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง จ.อุดรธานี

จํานวน 5 กิจกรรม
งบประมาณ 62,400,000 บาท
62,400,000
20,000,000

หนวยงานรับผิดชอบ
อําเภอภูเรือ

3,900,000

สนจ.เลย/อําเภอเมืองเลย

26,000,000

อําเภอเชียงคาน/
สนง.ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเลย
อําเภอภูกระดึง
อําเภอดานซาย

6,500,000
6,000,000

จํานวน 1 กิจกรรม
งบประมาณ 74,624,300 บาท
74,624,300
74,624,300
6,636,000
9,964,300
5,998,000
8,924,000
10,780,000
965,000
2,505,500
28,851,500

หนวยงานรับผิดชอบ
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จ.หนองบัวลําภู
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- จังหวัดบึงกาฬ

จํานวน 4 กิจกรรม
งบประมาณ 161,000,000 บาท

1.

จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 4 กิจกรรม
พัฒนาแหลงทองเที่ยวโนนหนองเลิง

2.

พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสวนสาธารณะหนองโงง จังหวัดบึงกาฬ

49,000,000

3.

พัฒนาแหลงทองเที่ยวและการคาชายแดน (ตลาดลาว)
สวนสาธารณะบึงสวรรค
กอสราง landmark และหอชมวิวจังหวัดบึงกาฬ

25,000,000

4.

- จังหวัดหนองคาย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จังหวัดหนองคาย จํานวน 9 กิจกรรม
พัฒนาลานวัฒนธรรมสงเสริมการทองเที่ยวตามลําน้ําโขง ณ
บริเวณหนาหนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขง
เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
พัฒนาลานวัฒนธรรมและหอชมวิวเมืองสงเสริมการทองเที่ยวตาม
ลําน้ําโขง ณ บริเวณวัดมีชัยทา เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
พัฒนาลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวตามลําน้ําโขง
ณ บริเวณวัดไทย เขตเทศบาลตําบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
พัฒนาลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวตามลําน้ําโขง
ณ บริเวณคุมโพธิ์ศรี เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
พัฒนาลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวตามลําน้ําโขง
ณ บริเวณวัดหายโศก (ตอน 1) เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
พัฒนาลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวตามลําน้ําโขง
ณ บริเวณวัดหายโศก (ตอน 2) เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
พัฒนาลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวตามลําน้ําโขง
ณ บริเวณวัดหายโศก (ตอน 3) เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
พัฒนาลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวตามลําน้ําโขง
ณ บริเวณวัดประดิษฐธรรมคุณ เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
พัฒนาและปรับปรุงถนนพญานาคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
บริเวณเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

161,000,000
37,000,000

50,000,000

หนวยงานรับผิดชอบ
สนง. การทองเที่ยวและ
กีฬา จ.บึงกาฬ
สนง.โยธาธิการและผัง
เมือง จ.บึงกาฬ
สนง.โยธาธิการและผัง
เมือง จ.บึงกาฬ
สนง.โยธาธิการและผัง
เมือง จ.บึงกาฬ

จํานวน 9 กิจกรรม
งบประมาณ 230,125,000 บาท
230,125,000
48,000,000
45,000,000
20,000,000
39,000,000
19,240,000
19,240,000
18,420,000
12,000,000
9,225,000

หนวยงานรับผิดชอบ
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง จ.หนองคาย
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง จ.หนองคาย
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง จ.หนองคาย
สนง.โยธาธิกา
รและผังเมือง จ.หนองคาย
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง จ.หนองคาย
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง จ.หนองคาย
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง จ.หนองคาย
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง จ.หนองคาย
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง จ.หนองคาย
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4. โครงการพัฒนาฟนฟูแหลงธรรมชาติและระบบนิเวศสถานที่ทองเที่ยวที่
สํ า คั ญ ของกลุ มจั งหวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อตอนบน 1 จํ านวน 5 กิ จ กรรม
งบประมาณ 234,816,300 บาท ประกอบดวย
4
1

โครงการพัฒนาฟนฟูแหลงธรรมชาติและระบบนิเวศสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
ฟนฟูระบบนิเวศพื้นที่ปาตนน้ํา

2

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียในแหลงทองเที่ยว

3

สงเสริมการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะที่ตนทาง

4

ฝงกลบและปรับปรุงบอขยะเกาใหถูกตองตามหลักวิชาการ

5

เพิ่มประสิทธิภาพศูนยคัดแยกขยะมูลฝอย/เพิ่มประสิทธิภาพการ
กําจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย

234,816,300
29,722,000
9,792,000
๕๑,๒๔๖,๙๐๐

107,315,800
36,739,600

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จ.เลย
เจาภาพ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จ.เลย
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จ.เลย
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จ.เลย/
บึงกาฬ/หนองคาย/
สนง.สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จ.หนองคาย/บึงกาฬ/เลย
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จ.หนองคาย/อุดรธานี

5. โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด า นความปลอดภั ย และพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคสุขอนามัย และสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว จํานวน 9
กิจกรรม งบประมาณ 503,339,100 บาท ประกอบดวย
5
1
2
3
4

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพดานความปลอดภัย และพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคสุขอนามัย และสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหกับนักทองเที่ยว
จัดซื้อรถไฟฟาเพื่อใหบริการผูสูงอายุและผูพิการอุทยาน
ประวัติศาสตรภูพระบาท
การพัฒนาปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนการ
ทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ (ปายแนะนําเสนทางแหลงทองเที่ยว)
จางศึกษาพัฒนาภูมิสถาปตยอารยธรรมลุมน้ําโขงและภูมิทัศน
ทาอากาศยานนานาชาติ ป 2560
ปรับปรุงระบบประปาในเขตแหลงทองเที่ยว จังหวัดอุดรธานี
(อางน้ําพาน อําเภอสรางคอม)

503,339,100

สนง.ทองเที่ยวและกีฬา
จ.อุดรธานี เจาภาพหลัก

12,000,000 อุทยานประวัติศาสตร
ภูพระบาท
35,000,000 สนง.ทองเที่ยวและกีฬา
จ.อุดรธานี และแขวงทาง
หลวงอุดรธานี
8,000,000 ทาอากาศยานนานาชาติ
อุดรธานี
65,341,000 ประปาเขต 7
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5

8

สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาในแหลง
ทองเที่ยว จังหวัดอุดรธานี
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงการคา การลงทุน
และการทองเที่ยวภายในกลุมจังหวัดและภายในจังหวัด
การพัฒนาศักยภาพการรักษาผูปวยวิกฤต อุบัติเหตุฉุกเฉิน
แบบครบวงจร และการรักษาดวยระบบการแพทยทางไกล
ผานดาวเทียม
เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว

9

กอสรางปรับปรุงระบบประปาในแหลงทองเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ

6
7

10,000,000 ปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี
5,000,000 ทาอากาศยานเลย
261,793,100
81,400,000
24,805,000

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองคาย/
จ.อุดรธานี
ตํารวจภูธร, ตม.อําเภอ
โพนพิสัย/เลย/
หนองบัวลําภู/อุดรธานี
สนง.การทองเที่ยวและกีฬา
จ.บึงกาฬ

6. โครงการพัฒนาทุนมนุษย เพื่อรองรับการทองเที่ยวอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
อยางยั่งยืน จํานวน 4 กิจกรรม งบประมาณ 104,217,000 บาท ประกอบดวย
6
1

โครงการพัฒนาทุนมนุษย พื่อรองรับการทองเที่ยวและ
บริการที่ยั่งยืนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการเสริมสรางศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย
(๑.๑) การคัดกรอง

104,217,800
5,000,000

(๑.๒) พัฒนา(อบรม/นิเทศ) ครูพี่เลี้ยง ใหมีทักษะในการคัด
กรอง ทักษะการสรางวินัย และความคิดสรางสรรคใหแกเด็ก

2

(๑.๓) การจัดการความรูเ รื่องสารไอโอดีน และการสนับสนุน
สารไอโอดีนแกเด็ก
(๑.๔) สงเสริมทางวิชาการในการยกระดับมาตรฐานศูนยเด็ก
เล็กใหแก อปท.
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียน (๖-๑๘ ป)
(๑) การเสริมทักษะภาษา (Language Skills)
(๑.๑) กิจกรรม English Camp /Chinese
(๑.๒) กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส
(๑.๓) กิจกรรมอบรมการใชโปรแกรม schoology ใหแก
ครู

52,720,000

สนง.ศึกษาธิการ
จ.อุดรธานี เจาภาพหลัก
สนง.สาธารณสุข
จ.อุดรธานี และในกลุม
จังหวัด หนวยงานที่
เกี่ยวของ

สนง.ศึกษาธิการ
จ.อุดรธานี หนวยงานที่
เกี่ยวของ สนง.สาธารณสุข
จ.อุดรธานี ม.ราชภัฏเลย
สนง.จัดหางาน จ.อุดรธานี
สนง.ทองเที่ยวและกีฬา
จ.เลย และจังหวัดในกลุม
จังหวัด
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(๒)การพัฒนาทักษะดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
(Career Planning skills)
(๒.๑) การจัดตั้งศูนยแนะแนวและอบรมครูแนะแนว
(2.2) จัดตั้งเครือขายการทองเที่ยวชุมชน
(๒.3) การพัฒนาศูนยและขยายเครือขายครู STEM ศึกษา
(๓) การพัฒนาทักษะชีวิตใหแกเด็กและเยาวชน (ความ
รับผิดชอบ) = กิจกรรมพัฒนาครูเครือขายเสริมสราง
พฤติกรรมเชิงบวก (ครูดี เด็กดี)
3

การพัฒนาทุนมนุษยวัยแรงงาน (18-60 ป)

11,497,760

สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน 18 อุดรธานี
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ม.ราชภัฏเลย

35,000,000

สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จ.อุดรธานี สนง.ทองเที่ยว
และกีฬา จ.อุดรธานี และ
ในกลุมจังหวัด

(๑) กิจกรรมพัฒนาฝมือแรงงานภาคการทองเที่ยวและบริการ
(๒) กิจกรรมเชื่อมโยงผูประกอบการธุรกิจภาคการทองเที่ยว
และบริการ กับสถาบันอาชีวศึกษา
(๓)กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อใหเปนทีต่ องการของ
ตลาดแรงงานในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4

การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ (๖๐ ปขึ้นไป)
(๑) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
(๑.๑) กิจกรรมสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ เพื่อรองรับการ
ทองเที่ยวและบริการ
(๑.๒) กิจกรรมขยายผลและพัฒนา โรงเรียนผูสูงอายุ เพื่อ
รองรับการทองเที่ยวและบริการ (นาพูโมเดล)
(๒) กิจกรรมการอํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย
แกนักทองเที่ยวและสถานที่ทองเที่ยว (Amazing Thai Host)
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7. โครงการประชาสั ม พั น ธ แ ละส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วกลุ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 1
จํ า นวน 5 กิ จ กรรม งบประมาณ
74,160,000 บาท ประกอบดวย
7

2

โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
จัดทําระบบฐานขอมูลแหลงทองเที่ยวกลุมสบายดี โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ for smart tourism
การประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวกลุมสบายดีสู Thailand 4.0

3

การแขงขันไตรกีฬาและทวิกีฬาชิงแชมปนานาชาติ

4

Familiarization Trip (FAM Trip)

6,000,000

5

จัดคาราวานแรลรี่ขับขี่ปลอดภัยเที่ยวสบายในในกลุม "สบายดี"
เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัด กลุมเปาหมายที่เขารวมจาก
สปป.ลาว และจังหวัดในภาคอีสานและภาคกลาง จํานวน 2 ครั้ง

6,000,000

1

74,160,000
15,160,000
32,000,000
15,000,000

สนง.ทองเที่ยวและกีฬา
จ.อุดรธานี (เจาภาพหลัก)
สนง.การทองเที่ยวและกีฬา
จ.อุดรธานี
สนง.การทองเที่ยวและกีฬา
จ.บึงกาฬ / จ.หนองบัว
สนง.การทองเที่ยวและกีฬา
จ.หนองคาย
สนง.การทองเที่ยวและกีฬา
จ.หนองคาย
สนง.การทองเที่ยวและกีฬา
จ.เลย

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถการลงทุ น ของ
ผู ป ระกอบการในด า นการผลิ ต การค า และบริ ก าร จํ า นวน 5 โครงการ
งบประมาณ 819,421,000 บาท
8. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อสนับสนุนการคา การลงทุนจํานวน
1 กิจกรรม งบประมาณ 619,921,000 ประกอบดวย
8.1 กิจกรรม กอสรางขยายถนนจาก 2 เลน เปนถนน 4 เลน
เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคมและเชื่อมโยงการคา การลงทุนของกลุมจังหวัดฯ
จํานวน 14 กิจกรรม ประกอบดวย
- จังหวัดอุดรธานี
จํานวน 5 สายทาง
งบประมาณ 160,000,000 บาท
1
2

จังหวัดอุดรธานี จํานวน 5 สายทาง
การศึกษาความเปนไปไดงานกอสรางถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานีรอบที่ 2
(วงแหวนรอบ 2)
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (ขยายชองทางจราจรจาก 2 ชองเปน 4
ชองจราจร) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนโนนสะอาด - อุดรธานี ระหวาง
กม.436+000 - กม.437+000 (ดานซายทาง) ระยะทาง 1.0 กม.

160,000,000 หนวยงานรับผิดชอบ
40,000,000 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
30,000,000 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
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3

4
5

ปรับปรุงทางหลวงผานยานชุมชน (ขยายชองทางจราจรจาก 2 ชองเปน
4 ชองจราจร) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนโนนสะอาด - อุดรธานี
ระหวาง กม.437+000 - กม.438+000 (ดานซายทาง) ระยะทาง
1.0 กม.
ขยายชองจราจร 2 ชองเปน 4 ชองทางจราจร ทางหลวงหมายเลข
2410 ตอนถนน บานเหลา - ดอนกลอย ระหวาง กม.3+000 - กม.
5+000 (หนา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา)
ขยายชองจราจร 2 ชองเปน 4 ชองทางจราจร ทางหลวงหมายเลข
2410 ตอนถนน บานเหลา - ดอนกลอย ระหวาง กม.9+000 - กม.
10+900

- จังหวัดหนองบัวลําภู

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 6 สายทาง
กอสรางถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน
หนองบัวลําภู-นาคําไฮ-นากลาง ระหวาง กม.54+870 กม 56+870 ระยะทาง 2.000 กม.
กอสรางถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน
หนองบัวลําภู - นาคําไฮ - นากลาง ระหวาง กม.56+870 กม 58+870 ระยะทาง 2.000 กม.
กอสรางถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน
หนองบัวลําภู - นาคําไฮ - นากลาง ระหวาง กม.58+870 กม 60+870 ระยะทาง 2.000 กม.
กอสรางถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน
หนองบัวลําภู - นาคําไฮ - นากลาง ระหวาง กม.60+870 กม 62+870 ระยะทาง 2.000 กม.
กอสรางถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน
หนองบัวลําภู - นาคําไฮ - นากลาง ระหวาง กม.62+870 กม 64+870 ระยะทาง 2.000 กม.
กอสรางถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน
หนองบัวลําภู - นาคําไฮ - นากลาง ระหวาง กม.64+870 กม 64+400 ระยะทาง 1.530 กม.

30,000,000 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

30,000,000 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2
30,000,000 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2

จํานวน 6 สายทาง
งบประมาณ 319,921,000 บาท
319,921,000 หนวยงานรับผิดชอบ
53,580,000 แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู
53,439,000 แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู
57,894,000 แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู
53,458,000 แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู
55,974,000 แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู
45,576,000 แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู
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- จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 3 สายทาง
1. การเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201
ตอนหวยกานเหลือง - ดงบัง ระหวาง กม.134+000 - กม.135+049
(รวมทางแยกทางหลวงหมายเลข 222)
2. การเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201
ตอนหวยกานเหลือง - ดงบัง ระหวาง กม.135+449-กม.136+449
3. ปรับปรุงขยายชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201
ตอนหวยกานเหลือง - ดงบัง ระหวาง กม.126+575-กม.127+925

จํานวน 3 สายทาง
งบประมาณ 140,000,000 บาท
140,000,000
45,000,000

หนวยงานรับผิดชอบ
แขวงทางหลวงบึงกาฬ

45,000,000

แขวงทางหลวงบึงกาฬ

50,000,000

แขวงทางหลวงบึงกาฬ

9. โครงการสงเสริมการเพิ่มมูลคาและการตลาดใหกับสินคา OTOP และ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน บนเส น ทาง ROUTES จํ า นวน 8 กิ จ กรรม งบประมาณ
104,500,000 บาท ประกอบดวย
9

โครงการสงเสริมการเพิ่มมูลคาและการตลาดใหกับสินคา OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน บนเสนทาง ROUTES

1
2
3
4
5

พัฒนาศูนยนวัตกรรมและกระจายสินคา OTOP
ฝกอบรมแกนนําผูผลิต ผูประกอบการผาฝายสูสากล
พัฒนาหมูบา น OTOP เพื่อการทองเที่ยว
สงเสริมตลาดทองเที่ยว Sport Tourism
สรางความรวมมือโลจิสติกสและการคาชายแดน จังหวัดเลย ภาคเหนือ
ตอนลาง สปป ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต (บูรณาการรวมกับ คือ
แขวงการทางที่ 2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด ดานศุลกากรทาลี่ สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด และหอการคา 6 จังหวัด)

6 กอสรางศูนยจําหนายสินคา OTOP เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวภูพานนอย
7 สงเสริมและพัฒนาหมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว
๘ พัฒนาผาไทย กาวไกลสูตลาด Thailand 4.0

104,500,000
50,000,000
1,500,000
3,000,000
5,000,000
7,000,000

20,000,000
15,000,000
3,000,000

สนง.พัฒนาชุมชน
จ.หนองคาย
(เจาภาพหลัก)
หนองคาย
สนง.พัฒนาชุมชน จ.เลย
สนง.พัฒนาชุมชน จ.เลย
ม.ราชภัฏเลย
สนง.พาณิชยจังหวัด
เลย/
ม.ราชภัฏเลย
สนจ.หนองบัวลําภู
สนง.พัฒนาชุมชน
จ.บึงกาฬ
สนง.พาณิชย
จ.อุดรธานี/ สนง.
พัฒนาชุมชน จ.เลย
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10.โครงการสงเสริมการตลาดดานการคาการลงทุน การทองเที่ยว และ
การเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 7 กิจกรรม
งบประมาณ 70,000,000 บาท ประกอบดวย
10 โครงการสงเสริมการตลาดดานการคาการลงทุน
การทองเที่ยว และการเกษตรของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
1 จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการคา การลงทุน การ
ทองเที่ยว และการเกษตรของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ( Expo ) ในจังหวัด
กลุมเปาหมาย
2 จัดงานแสดงและจําหนายสินคารวมทั้งเจรจาธุรกิจ Road
Show “The Best Of Northeast –n1” จํานวน 5 ครั้ง
3 กิจกรรมยกระดับสินคา/บริการกลุม จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สูมาตรฐานฮาลาล
(Halal Food)
4 ประชุมเจรจาสรางความสัมพันธทางการคาระหวาง
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กับ สปป.ลาว
5 จัดงานแสดงและจําหนายสินคา"มหกรรมการคาลุมน้ําโขง
เชื่อมโยง GMS" จํานวน 2 ครั้ง
6 จัดงานแสดงและจําหนายสินคา มหกรรมของดีลุมน้ําโขง
“The Best Of GMS” จํานวน 2 ครั้ง
7 เพิ่มศักยภาพการคาและการลงทุนชายแดน ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

70,000,000

สนง.พาณิชย จ.อุดรธานี
(เจาภาพหลัก)

33,000,000

สนง.พาณิชย จ.อุดรธานี

7,000,000

สนง.พาณิชย จ.อุดรธานี

300,000

สนง.พาณิชย จ.อุดรธานี

1,700,000

สนง.พาณิชย จ.อุดรธานี

8,000,000

สนง.พาณิชย จ.อุดรธานี

10,000,000

สนง.พาณิชย จ.อุดรธานี

10,000,000

สนง.หนองคาย

11. โครงการสบายดีฟูดวัลเลย (Sabyedee Food Valley) จํานวน 3
กิจกรรม งบประมาณ 10,000,000 บาท ประกอบดวย
11 โครงการสบายดีฟูดวัลเลย (Sabyedee Food
Valley)
1 การกําหนดแผนการดําเนินงานตลอดโครงการฯ
2 การจัดตั้งศูนย Sabyedee Food Valley
3 จัดงานแสดงสินคาและเชื่อมโยงธุรกิจในกลุมจังหวัดฯ

10,000,000 สนง.อุตสาหกรรม
จ.อุดรธานี เจาภาพหลัก
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12. โครงการศูนยความเปนเลิศ SMEs กลุมสบายดี (Sabyedee SMEs
Excellent Center) จํานวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 15,000,000 บาท
12 โครงการศูนยความเปนเลิศ SMEs กลุมสบายดี (Sabyedee
SMEs Excellent Center)
1 จัดตั้งศูนยความเปนเลิศ SMEs ของกลุมคลัสเตอร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

15,000,000 สนง.อุตสาหกรรม
จ.อุดรธานี เจาภาพหลัก

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 ส งเสริ มและพั ฒ นาสิ น ค า เกษตรให ครบ
วงจรและไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของตลาด จํานวน 2 โครงการ
งบประมาณ 2453,782,400 บาท ประกอบดวย
13. โครงการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน เพื่ อ สนั บ สนุ น ด า นการเกษตร
จํานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 1,171,492,000 บาท ประกอบดวย
13.1 กิจกรรม พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและระบบกระจายน้ํา
ของกลุ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 1 จํ า นวน 43 กิ จ กรรม
งบประมาณ 679,288,500 บาท ประกอบดวย
- จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 11 กิจกรรม
งบประมาณ 197,288,500 บาท
จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 11 กิจกรรม
197,545,000
1 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองแซง หมูบานวังหมื่น ตําบลหนอง
5,000,000
บัว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 200 ไร 136 ครัวเรือน
2 อาคารบังคับน้ํากุดเขง หมูบา นวังหมื่น ตําบลหนองบัว อําเภอ
5,000,000
เมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พื้นที่รับประโยชน 100 ไร
3 แกมลิงบึงปาขีพรอมอาคารประกอบ หมูบานหนองผือ
15,000,000
ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู พื้นที่รับ
ประโยชน 550 ไร
4 แกมลิงหนองลุมพอกพรอมอาคารประกอบ หมูบานกุดฉิม
16,000,000
ตําบลนาคําไฮ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พื้นที่รับ
ประโยชน 550 ไร
5 แกมลิงหนองหลวงพรอมอาคารประกอบ หมูบานโนนสะอาด
ตําบลหนองกุงแกว อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู พื้นที่ 14,000,000
รับประโยชน 400 ไร
6 ฝายลําน้ําพวย หมูบานหนองผือ ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง
60,000,000
จังหวัดหนองบัวลําภู พื้นที่รับประโยชน 550 ไร

หนวยงานรับผิดชอบ
โครงการชลประทานหนองบัวลําภู
โครงการชลประทานหนองบัวลําภู
โครงการชลประทานหนองบัวลําภู
โครงการชลประทานหนองบัวลําภู
โครงการชลประทานหนองบัวลําภู
ชลประทานที่ 5
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8
9

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานโนนสูงเปอย
บานโนนสูงเปอย ตําบลโนนสัง อําเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลําภู พื้นที่รับประโยชน 1,200 ไร
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานเอื้อง หมูบานเอื้อง
ตําบลฝงแดง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู พื้นที่รับ
ประโยชน 1,500 ไร
ขุดลอกลําหวยคําปลาหลายพรอมประตูระบายน้าํ ตําบลหนองบัว
อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

10 ขุดลอกสระลอยฟา ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู
11 ขุดลอกปรับปรุงลําหวยเสาขัวและหนองน้ําสาธารณะภูพานทอง
บานภูพานทอง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 2 แหง

- จังหวัดเลย

1.
2.
3.
4.
5.
17

จังหวัดเลย จํานวน 6 กิจกรรม
พัฒนาแหลงน้ําหวยเหินเพื่อการเกษตรไมดอกไมประดับและ
ทองเที่ยว บานหนองบง ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
กอสรางระบบน้ําเพื่อการเกษตรแปลงรวม อางเก็บน้ําหวยทับหมู
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานเหลากอหก หมูที่ 1
ตําบลเหลากอหก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
ขุดเจาะบอบาดาลในพื้นที่การเกษตรพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
จังหวัดเลย
แกมลิงฝายกกตองพรอมระบบสงน้ํา ต.น้ําหมาน อ.เมือง จ.เลย
แกมลิงหวยน้ําหมานพรอมระบบสงน้ํา ต.น้ําหมาน อ.เมือง จ.เลย
แกมลิงบานสูบ ต.น้ําสวย อ.เมือง จ.เลย

- จังหวัดหนองคาย

1.
2.

จังหวัดหนองคาย จํานวน 5 กิจกรรม
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการสงน้ําบานปากมาง
ตําบลกองนาง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
ปรับปรุงคลองสงน้ํา รวมทั้งสิ้น 38 แหง
เปนเงิน 71,495,000 บาท
1. ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 7SL9 บานจําปาทอง ตําบล
หนองปลาปาก อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย
2.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 1(7SL9) บานจําปาทอง ตําบล
หนองปลาปาก อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย

35,000,000 โครงการชลประทานหนองบัวลําภู
35,000,000 โครงการชลประทานหนองบัวลําภู
5,500,000 สนง.ปภ.หนองบัวลําภู
1,315,000 สนง.ปภ.หนองบัวลําภู
5,730,000 สนง.ปภ.หนองบัวลําภู

จํานวน 6 กิจกรรม
งบประมาณ 95,748,500 บาท
95,748,500
หนวยงานรับผิดชอบ
20,000,000 โครงการชลประทานเลย
1,286,000

โครงการชลประทานเลย

49,462,500

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.เลย

10,000,000
10,000,000
5,000,000

โครงการชลประทานเลย
โครงการชลประทานเลย
โครงการชลประทานเลย

จํานวน 5 กิจกรรม
งบประมาณ 162,995,000 บาท
162,995,000 หนวยงานรับผิดชอบ
37,500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
71,495,000
1,950,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
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3.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 2(7SL9) บานจําปาทอง ตําบล
หนองปลาปาก อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย
4. ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 4(7SL9) บานจําปาทอง
ตําบลหนองปลาปาก อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย
5.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 4.1(7SL9) บานจําปาทอง
ตําบลหนองปลาปาก อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย
6.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 4.1.1(7SL9) บานจําปาทอง
ตําบลหนองปลาปาก อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย
7.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 6SL9 บานไทยสามัคคี ตําบล
กองนาง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
8.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 1(10Mc1-1) บานโพธิ์ตาก
ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
9.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 2(8LAT1) บานไร
ตําบลโพนทอง อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
10. ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 4(8LAT1) บานไร
ตําบลโพนทอง อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
11. ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 6(8LAT1) บานไร
ตําบลโพนทอง อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
12.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 6.2(3MC1) บานฝาง
ตําบลน้ําโมง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
13.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย7.1(3MC1) บานทุม
ตําบลน้ําโมง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
14.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย1 (1MC1) บานน้ําโมง
ตําบลน้ําโมง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
15.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย10(1MC1) บานดอนโพธิ์
ตําบลทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
16. ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 12(4LAT1) บานนาชางน้ํา
ตําบลทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
17.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 8(1MC1) บานน้ําโมง
ตําบลน้ําโมง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
18.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 2(1MC1) บานน้ําโมง
ตําบลน้ําโมง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
19.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 4(4LAT1) บานนาชางน้ํา
ตําบลทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
20.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 5(4MC1) บานนาชางน้ํา
ตําบลทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
21.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 6(4LAT1) บานนาชางน้ํา
ตําบลทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย

500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
1,950,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
1,950,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
650,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
1,995,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
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3.
4.

22.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 6(4MC1) บานนาชางน้ํา
ตําบลทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
23. ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 9(5MC1) บานปาสัก
ตําบลกองนาง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
24.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 13.2(5MC1) บานปาสัก
ตําบลกองนาง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
25.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 17(4MC1) บานดอนขม
ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
26.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 37(5MC1) บานปาสัก
ตําบลกองนาง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
27.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 21(5MC1) บานปาสัก
ตําบลกองนาง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
28.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 27.1(4MC1) บานดอนขม
ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
29.ปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 11(5MC1) บานปาสัก
ตําบลกองนาง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
30.ปรับปรุงคลองสงน้ําสถานีสูบน้ําที่ 1 บานน้ําโมง
ตําบลน้ําโมง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
31.ปรับปรุงคลองสงน้ําสถานีสูบน้ําที่ 3 บานทุม
ตําบลน้ําโมง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
32.ปรับปรุงคลองสงน้ําสถานีสูบน้ําที่ 4 บานนาชางน้ํา
ตําบลทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
33.ปรับปรุงคลองสงน้ําสถานีสูบน้ําที่ 5 บานหงษทอง
ตําบลกองนาง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
34.ปรับปรุงคลองสงน้ําสถานีสูบน้ําที่ 6 บานดอนหมี
ตําบลกองนาง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
35. ปรับปรุงคลองสงน้ําสถานีสูบน้ําที่ 7 บานดงบัง ตําบล
หนองปลาปาก อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย
36.ปรับปรุงคลองสงน้ําสถานีสูบน้ําที่ 8 บานไร ตําบลโพน
ทอง อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
37.ปรับปรุงคลองสงน้ําสถานีสูบน้ําที่ 9 บานโพนทอง
ตําบลโพนทอง อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
38.ปรับปรุงคลองสงน้ําสถานีสูบน้ําที่ 10 ตําบลโพธิ์ตาก
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหาดสั่ง
ตําบลสรางนางขาว อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยหินสิ่ว
ตําบลพระพุทธบาท อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย

500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
5,000,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
7,000,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
7,000,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
7,000,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
6,500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
6,500,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
4,000,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
3,000,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
5,000,000 โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาหวยโมง
34,000,000 โครงการชลประทาน
หนองคาย
12,000,000 โครงการชลประทาน
หนองคาย
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5.

ระบบสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานพราวใต ตําบลหินโงม
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

- จังหวัดอุดรธานี

1.

จังหวัดอุดรธานี จํานวน 13 กิจกรรม
กิจกรรม พัฒนาระบบกระจายน้ําภายใตยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2558-2569
(แผนงานเรงดวนป 2560 เพิ่มเติม)
ขุดลอกหวยสามพาด ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี

2.

ขุดลอกหนองหลัก ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

3.

ขุดลอกหลองแลง ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

4.

ขุดลอกหนองหิน ต.บานผือ อ.บานผือ จ.อุดรธานี

5.

ขุดลอกหนองบานหนองบัวสะอาด ต.ดอนกลอย
อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี

6.

ขุดลอกหวยยาง ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี

7.

ขุดลอกหวยน้ําฆอง ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

8.

ขุดลอกหนองปะโค ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

9.

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองแสงพรอมระบบสงน้ํา
ต.หนองออ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

8,000,000 โครงการชลประทาน
หนองคาย

จํานวน 13 กิจกรรม
งบประมาณ 121,000,000 บาท
121,000,000 หนวยงานรับผิดชอบ
121,000,000
โครงการชลประทาน
อุดรธานี
2,000,000 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
2,000,000 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
2,000,000 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
2,000,000 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
2,000,000 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
2,000,000 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
2,000,000 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
2,000,000 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
30,000,000 โครงการชลประทาน
อุดรธานี

10. สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บานหนองกุงปาว
ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

30,000,000 โครงการชลประทาน
อุดรธานี

11. ปรับปรุงฝายหวยน้ํารางพรอมระบบสงน้ํา จ.อุดรธานี

20,000,000 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
5,000,000 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
20,000,000 โครงการชลประทาน
อุดรธานี

12. ระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยกลาง จ.อุดรธานี
13. ปรับปรุงอางเก็บน้ําลําพันชาดนอย อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.อุดรธานี
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- จังหวัดบึงกาฬ

1.
2.
3.
4.
5.

จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 5 กิจกรรม
แกมลิงหนองยองพรอมอาคารประกอบ ต.หนองยอง
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
กอสรางระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบ บานศรีอุดม
ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
กอสรางระบบทอสงน้ําเพื่อการชลประทาน บานหนองกุง
(ทาศรีชมชื่น) ต.หนองหัวชาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
ขุดลอกแกมลิงหนองซุง ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
งานศึกษา สํารวจ ออกแบบงานพัฒนาแหลงน้ําในเขต
จังหวัดบึงกาฬ

จํานวน 5 กิจกรรม
งบประมาณ 102,000,000 บาท
102,000,000
หนวยงานรับผิดชอบ
35,000,000 โครงการชลประทานบึงกาฬ
14,000,000 โครงการชลประทานบึงกาฬ
7,000,000 โครงการชลประทานบึงกาฬ
16,000,000 โครงการชลประทานบึงกาฬ
30,000,000 โครงการชลประทานบึงกาฬ

13.2 กิ จ กรรม พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง และซ อ มแซมถนนสายหลั ก
เพื่อสนับสนุนดานเกษตร จํานวน 48 กิจกรรมงบประมาณ 492,203,500 บาท
ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงและซอมแซมถนนสายหลัก
เพือ่ สนับสนุนดานเกษตร จํานวน 48 กิจกรรม
ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงดวยพาราแอสฟลต ทล.222
ตอนควบคุม 0202 ตอนทากกแดง- บึงกาฬ ระหวาง กม.
101+800-กม.103+780
ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงดวยพาราแอสฟลต ทล.212
ตอนควบคุม 0201 ตอนหวยกานเหลือง-ดงบัง (ตอน 1)
ระหวาง กม.132+300-กม.132+895
ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงดวยพาราแอสฟลต ทล.212
ตอนควบคุม 0201 ตอนหวยกานเหลือง-ดงบัง (ตอน 2)
ระหวาง กม.146+๔๒๗ - กม.๑๔๗ ๒๐๐
ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงดวยพาราแอสฟลต ทล.212
ตอนควบคุม 0201 ตอนหวยกานเหลือง-ดงบัง (ตอน 3)
ระหวาง กม.164+370-กม.165+120
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 212 เทศบาลบุงคลา กม. 4+800 - 8+100 ระยะทาง 3.300
กม อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 222 บานนาคําแคน กม.17+840 - 21+360ระยะทาง
3.526 กม. อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

492,203,500 หนวยงานรับผิดชอบ
18,000,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8,700,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7,200,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7,900,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
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7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยกทล. 2095 บานนาสวรรค กม.5+800 - 6+800,กม. 9+600 12+500 ระยะทาง 4.000 กม. อําเภอโซพิสัย,เมือง
จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 212 บานทองสาย กม. 1+820 - 3+675, กม. 6+136 6+475, กม. 7+075 - 8+350 ระยะทาง 3.440 กม.
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยกทล. 212 บานสรรเสริญ กม.0+000 - 4+800 ระยะทาง 4.800 กม.
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 222 บานวังยาว กม.0+000 - 2+800,กม. 4+900 - 6+750
ระยะทาง 4.650 กม. อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทช.บก.
4003 - บานโคกกระแซ กม.2+550 - 8+000 ระยะทาง
5.450 กม. อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยกทช.บก.
4003 - บานดอนเสียด กม.3+400 - 4+900,กม.
6+450 - 12+242 ระยะทาง 7.292 กม. อําเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 2026 บานเหลาคาม กม.6+420 - 8+150, กม. 10+470 12+940 ระยะทาง 4.200 กม.อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 222 บานหนองลาด กม. 2+208 - 4+600, กม. 4+950 5+949, กม. 21+356 - 24+765 ระยะทาง
6.800 กม. อําเภอเมือง,ศรีวิไล, พรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 2095 บานดอนอุดม กม.2+825 - 3+375, กม. 19+300 20+350 ระยะทาง 1.600 กม. อําเภอเมือง,โซพิสัย
จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 2026 บานตอง กม.0+000 - 2+400, กม. 11+900 13+100 ระยะทาง 3.600 กม. อําเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยก ทล. 212 บานนาสุขสันต กม.0+000 - 4+000 ระยะทาง 4.000 กม.
ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

14,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
17,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
20,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
25,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

18,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
25,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

10,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

20,250,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
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18. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดภูกระแต วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กม.0+000-กม.1+445
ระยะทาง 1.445 กม. ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
19. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยดอกไม –
บานเหลาถาวร กม.0+000-กม.2+000 ระยะทาง 2.000 กม.
ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
20. กอสรางถนนคอนกรีต สาย แยก 212-วัดนาโนน
ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
21 กอสรางถนนคอนกรีต สาย แยก 222 – บานแสนสุข
ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
22. กอสรางถนนคอนกรีต สาย แยก 212 – ดอนหอ
ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
23. กอสรางถนนคอนกรีต สาย แยก 212 - บานดงหมากยาง
ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
24. กอสรางถนนคอนกรีต สาย แยก 2026 - บานโคกโขง
ตําบลหนองทุม อําเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ
25. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานถ้ํานอยน้ําทิพย
ตําบลนาสิงห อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
26. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานปรารถนาดี –
บานทาเชียงเครือ ตําบลปาแฝก อําเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ
27. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานศรีมงคล - บานหนองบัวเงิน
ตําบลปาแฝก อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
28. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานดงตอง หมูที่ 7 - บานโนน
คําภู หมูที่ 8 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ
29. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานทรายทอง หมูที่ 13 บานโนนจําปา หมูที่ 6 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ
30. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานสรางคํา - บานหนองบัวนอย
ตําบลวังชมภู อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
31. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานโนนสา บานไรสุขสันต
ตําบลโคกกอง อําเภอเมือง - บานนาทราย ตําบลนาสิงห
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
32. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานโคกกอง ตําบลโคกกอง
อําเภอเมือง –บานหวยเซือม ตําบลชัยพร อําเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ

6,502,500 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
9,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
5,400,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
7,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
10,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
10,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
4,200,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
6,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
7,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
6,900,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
1,750,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
7,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
6,420,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
16,005,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
10,275,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
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33. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานนาคํา ตําบลโคกกอง
อําเภอเมือง –บานนาทราย ตําบลนาสิงห อําเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ
34. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานโนนสา บานทาอินทรแปลง
ตําบลโคกกอง อําเภอเมือง - บานทาไคร ตําบลบึงกาฬ
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
35. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานหนองบัวงาม - บานหวยลึก
หมูที่ 5 ตําบลนาสะแบง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
36. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานโนนสวาง หมูที่ 7
ตําบลนาสะแบง -บานนาคําแคน หมูที่ 3 ตําบลนาแสง
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
37. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานนาสะแบงสามัคคี หมูที่ 3
ตําบลนาสะแบง - บานอูคํา หมูที่ 7 ตําบลศรีวไิ ล
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
38. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานใหมชมภู หมูที่ 7
ตําบลนาสะแบง - บานนาคําแคน หมูที่ 6 ตําบลนาแสง
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
39. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานเสียด - ทางโคง หมูที่ 3
บานโนนสวาท ตําบลนาสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
40. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานหวยบอนพัฒนา –
บานเหลาถาวร หมูที่ 9 ตําบลนาสวรรค อําเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ
41. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานโคกสวาง - หวยซาง หมูที่ 6
ตําบลนาสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
42. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานหนองแสง - หวยหนองขอน
หมูที่ 4 บานหนองสอง ตําบลนาสวรรค อําเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ
43. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานนาคํา - บะมน หมูที่ 2
ตําบลนาสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
44. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานยางเรียน ตําบลโสกกาม
อําเภอเซกา - บานหนองแสง ตําบลทาดอกคํา
อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
45. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานดาบชาติ - บานโคกอุดม
หมูที่ 1 ตําบลพรเจริญ อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
46. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานศรีอุดม - หนองผักแวน
ตําบลพรเจริญ อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
47. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานดงเสียด - บานนาสาร
ตําบลศรีชมภู อําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ

19,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
12,480,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
4,200,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
7,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
7,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
7,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
8,625,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
9,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
1,800,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
3,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
3,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
10,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
1,596,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
6,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
6,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
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48. กอสรางถนนคอนกรีต สายบานดงเสียด - บานหนองบัวนอย
ตําบลศรีชมภู อําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ

3,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

14. โครงการเสริ ม สร า งความโดดเด น ของผลผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ จ าก
ภาคการเกษตรและประมง จํานวน 10 กิจกรรม งบประมาณ 1,282,290,400 บาท
14.1 กิ จ กรรมเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต อ อยโรงงาน งบประมาณ
249,850,000 บาท ประกอบดวย
14.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออยโรงงาน

249,850,000

- กิจกรรมผลิตตนพันธุออยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
- กิจกรรมศูนยเรียนรูและผลิตขยายศัตรูธรรมชาติเพื่อ
ควบคุมศัตรูพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
- กิจกรรมจัดทําแปลงพันธุออยสะอาด

19,500,000
8,000,000

- กิจกรรมสงเสริมกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตออย

60,000,000

- โครงการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาการเผาออยอยางยั่งยืน

15,000,000

- โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการจัดการใบออย
และยอดออยเพื่อใชผลิตพลังงานทดแทน
- โครงการสงเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาดออยใน
สถาบันเกษตรกร

15,000,000

อุดรธานี, เลย,
หนองบัวลําภู

16,000,000

116,350,000

14.2 กิ จ กรรมส งเสริ ม ราชิ นี ข าวเหนี ย วครบวงจร
434,679,000 ประกอบดวย
14.2 สงเสริมราชินีขาวเหนียวครบวงจร
1. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
2. สงเสริมปรับปรุงบํารุงดิน
3. สงเสริมเมล็ดพันธุดี
4. เตรียมความพรอมเจาหนาที่
5. ฝกอบรมและการดูแลรักษาปองกันกําจัดศัตรูขาว
6. การจัดการหลังเก็บเกี่ยว
7. การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP
8. การตรวจรับรองมาตรฐานแบบมีสวนรวม PGS และคัดสรร
Smart Farmer
9. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดในสหกรณ
10. การเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปกลุมวิสาหกิจชุมชน

งบประมาณ

434,679,000 ทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ
138,072,000
21,875,000
48,700,000
232,000
52,686,000
66,822,000
25,742,400
10,015,750
45,668,500
3,185,350
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11. การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
12. พัฒนาศักยภาพดานการตลาด เชื่อมโยงเครือขายและ
จับคูเจรจาธุรกิจ
13. ประชาสัมพันธสินคา
14. โรงสีขาว 2 จุดๆละ 1,850,000 บ.
15. ลานตากขนาด 800 ตร.ม. 2 จุด

5,000,000
100,000
12,000,000
3,700,000
880,000

14.3 กิ จ กรรมส ง เสริ ม เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ การผลิ ต
และแปรรูปการผลิต (ยางพารา) งบประมาณ 261,082,000 บาท ประกอบดวย
14.3 สงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูป
การผลิต (ยางพารา)
1. โครงการเพิ่มมูลคาจากน้ํายางสด (โรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑยางพารา) (จังหวัดบึงกาฬ)
2. ศูนยเรียนรูเ ทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปร
รูปยางพารา (รวมทั้งกลุมจังหวัด)
3. การผลิตเครื่องบดขี้เลื่อยจากไมยางพารา
(รวมทั้งกลุมจังหวัด) บึงกาฬ ๓ เครื่อง เลย ๓ เครื่อง
อุดรธานี ๒ เครื่อง หนองคาย ๒ เครื่อง รวมทั้งหมด ๑๐ เครื่อง
4. การวิจัยและพัฒนาดานการตลาดผลิตภัณฑยางพารา
(รวมทั้งกลุมจังหวัด) หมายเหตุ : อุตสาหกรรมจังหวัด ๒ ลาน
5. หนวยปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
นวัตกรรม และแปรรูปยาง (รวมทั้งกลุมจังหวัด)
6. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการจําหนาย
ยางพาราของเกษตรกร (รวมทั้งกลุม)
7. ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน (อุดรธานี)
8. การอํานวยการ (รวมทั้งกลุมจังหวัด)

261,082,000

ทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ

193,947,000
18,842,200
3,000,000
7,299,500
11,274,800
19,500,000
3,479,000
3,739,500

14.4 กิจกรรมสงเสริมการผลิตและแปรรูปมันสําปะหลัง งบประมาณ
101,748,000 ประกอบดวย
14.4 สงเสริมการผลิตและแปรรูปมันสําปะหลัง
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง (มันสะอาด)
2. พัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพรอมและการจัดการ
ผลผลิตมันสําปะหลัง
3. ลานรวบรวมผลผลิต
4. โครงการโรงงานมันสําปะหลัง จ.อุดรธานี

101,748,000
ทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ
68,398,000
350,000
3,000,000
30,000,000

~ 35 ~
14.5 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลวยหอมทอง งบประมาณ
21,264,000 บาท ประกอบดวย
15.5 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลวยหอมทอง

21,264,000

1. คัดเลือกและถายทอดความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
กลวยหอมทอง
2. สรางแหลงน้ําตนทุนเพื่อใชในระบบใชน้ําในสวนโดยขุดบอ
ขนาด 1,260 ลบ.ม.ตอ 1 ราย
3. พัฒนาการผลิต การตลาดกลวยหอมทองและพืชที่มี
ศักยภาพการสงออก
4. ผลิตตนพันธกลวยหอมทอง+กลวยน้ําวา 15,000 ตน
5. ถายทอดความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลวยหอมทอง
6. สรางโรงคัดคุณภาพกลวยหอมทองพรอมหองเย็น จํานวน 1 โรง
7. สนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกสมาชิกกลุม หนอพันธุและ
อุปกรณระบบใหน้ําแบบสปริงเกอรเกษตรกรสมทบปม/เครื่อง
สูบน้ํา

หนองคาย, บึงกาฬ,
อุดรธานี, หนองบัวลําภู

14.6 กิ จ กรรมส ง เสริ ม การให น้ํ า เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
สับปะรด งบประมาณ 4,700,000 ประกอบดวย
14.6 สงเสริมการใหน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด
1. คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการและดําเนินการถายทอด
ความรูการเพิ่มประสิทธิภาพและวิธีการติดตั้งระบบการใหน้ํา
แบบหยดในแปลงสับปะรด
2. ขุดสระน้ํา ขนาด 1,260 ลบ.ม. ในแปลงสับปะรด
3. สนับสนุนอุปกรณการใหระบบน้ําหยด

4,700,000

หนองคาย, บึงกาฬ, เลย

14.7 กิจกรรมการผลิตโคลูกผสมวากิว งบประมาณ 16,320,000
บาท ประกอบดวย
14.7 การผลิตโคลูกผสมวากิว
1. ประชาสัมพันธโครงการ
2. ชี้แจงโครงการใหกับเกษตรกร
3. รับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ
4. ฝกอบรมเกษตรกร
5. ตรวจสุขภาพแมโค

16,320,000

ทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ
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6. มอบปจจัยการผลิต
7. ตรวจรับรองฟารม
8. ผสมเทียมพันธวากิว
9. การติดตามการตรวจทองและลูกเกิด

14.8 กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร งบประมาณ
50,000,000 บาท ประกอบดวย
14.8 สงเสริมการเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร
1. สงเสริมการเพาะพันธุปลานิลแปลงเพศสายพันธุดี
2. สงเสริมการอนุบาล/เลี้ยงปลานิลในบอดิน
3. สงเสริมการเลี้ยงปลานิลในกระชังแมน้ําโขง
4. สงเสริมการแปรรูปสัตวน้ําและพัฒนาผลิตภัณฑ/บรรจุภัณ/
มาตรฐานการแปรรูป
5. การประชาสัมพันธปลานิลในกระชังแมน้ําโขง
6. สงเสริมการรวมกลุมผูแปรรูปปลานิล

50,000,000

หนองคาย,อุดรธานี,เลย,บึงกาฬ

14.9 กิ จ กรรมส ง เสริ ม การผลิ ต มะม ว งอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อการสงออก งบประมาณ 59,200,000 บาท ประกอบดวย

14.9 สงเสริมการผลิตมะมวงอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อการสงออก
1. การพัฒนาและขยายพื้นที่การผลิตมะมวงคุณภาพ
เพื่อการสงออก
2. อบรมเกษตรกรผูปลูกมะมวงรายใหม
3. โครงการศูนยเรียนรูการเชื่อมโยงเครือขายมะมวง
อ.หนองซอ จ.อุดรธานี
4. พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากมะมวง สนับสนุน
กลุมวิสาหกิจชุมชน
5. การจัดงานมหกรรมมะมวงกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

59,200,000 อุดรธานี, เลย
15,200,000
24,000,000
7,000,000
5,000,000
8,000,000
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14.10 กิจกรรมไมดอกไมประดับ งบประมาณ 83,447,400 บาท

14.10 ไมดอกไมประดับ
1. สงเสริมและพัฒนาทักษะการจัดสวนไมดอก-ไมประดับ
2. สงเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลคาสินคาไมดอกไมประดับ

83,447,400
1,730,000
1,284,600

3. สงเสริมและพัฒนาการปลูกไมดอกไมประดับในระบบ
โรงเรือน
4. มหกรรมงานไมดอกไมประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2560

11,150,000

5. การจัดงานมหกรรมพืชสวนอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
6. จัดตลาดนัดไมดอกไมประดับ

20,000,000
4,000,000

7. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาไมดอกไมประดับ (หองแลป)

15,282,800

มติที่ประชุม

30,000,000

เลย, อุดรธานี
สนง.เกษตร จ.เลย/จ.อุดรธานี
ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จ.เลย /
สนง.เกษตร จ.อุดรธานี
สนง.เกษตร จ.เลย/จ.อุดรธานี
สนจ.เลย/อบจ.เลย/เทศบาล
เลย/ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จ.เลย /
สนง.เกษตร จ.เลย
สนง.เกษตร จ.อุดรธานี
สนง. เกษตรจังหวัดเลย/
ม.ราชภัฏเลย
สนง.เกษตร จ.เลย/จ.อุดรธานี

เห็นชอบ
3.2 ขอความเห็นชอบบรรจุโ ครงการ เพื่ อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวทางการสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ไวในแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป
(พ.ศ. 2557 -2560),แผนพั ฒ นากลุมจังหวัด 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
และแผนปฏิบัติราชการประจํา ปกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อจัดสงใหทีมบูรณาการกลางตอไป
เห็นชอบ
เรื่อง อื่นๆ (ถามี)

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

- ไมมี ***********************************
ปดประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ มาลินทร พันธุเดช ผูบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ จิรายุทธ ชมพจนานันท ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวมาลินทร พันธุเดช)

(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ลงชื่อ ณัฐพงศ คําวงศปน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐพงศ คําวงศปน)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

