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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ครั้งที่ 8/2559

ในวันพฤหสับดี ที่ 8 ธนัวาคม 2559 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมกรมหลวงประจักษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอดุรธานี (หลังใหม)



1. นายชยาวุธ  จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายธนากร  อ้ึงจิตรไพศาล ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู รองประธานกรรมการ
3. นายประสงค คงเคารพธรรม รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
รองประธานกรรมการ

4. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท รองผูวาราชการจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

5. นายชาญชัย  คงทัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

6. นางวราภรณ  อ่ิมแสงจันทร เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นางสาวธนิตา  อาจชารี (แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
8. นางสาวมณีวรรณ  พรหมพุทธา (แทน) พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ
9. นายอําไพ ประเสริฐสังข เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
10. นายกิตติพงศ  เพชรจันทรธเนศ (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ
11. นางสาวพรรณี วงษสงา (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ
12. นายวิโรจน  พิเภก พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
13. นางสุรัตดาร  นิลหม่ืนไวย ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
14. นางพิสมัย นามแดง เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
15. นางสาวพัชนพร  พันธุชิน (แทน) พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
16. วาที่ ร.ต.วิทูร จันทขันธ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
17. นางปติพร  คําบัว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
18. นายประเทศ  แยมยินดี (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
19. นายประเสริฐ  ศรีลอม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
20. นายนิพนธ  คนขยัน (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
21 . นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
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22. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

23. นายคํากอง อามาตยมนตรี นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู

กรรมการ

24. นายฉลอง  ภูวิลัย นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

25. นายชาญชัย บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

26. นายธนาดุล  บุตรโคตร นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

27. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอมจังหวัด
อุดรธานี

กรรมการ

28. นางวัฒนา  พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชนจั งหวัด
อุดรธานี

กรรมการ

29. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน
จังหวัดเลย

กรรมการ

30. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย
31. นายมงคล  สุมาลี นายกสมาคมผูสูงอายุจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
32. นางเกษร บุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

หนองบัวลําภู
กรรมการ

33. นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต ป ร ะ ธ า น ส ภ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก ลุ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

34. นายธีระศักดิ์  ศุภพิทักษไพบูลย ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

กรรมการ

35. นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี กรรมการและ
เลขานุการ

36. นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

37. นายเอกชัย  รัตนโสภา ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

38. นายจํารัส  นาแฉลม ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
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39. นายสมหวัง  อารียเอ้ือ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

40. นายวสันต  ไทยสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ
1. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
2. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
3. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
4. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ ติดภารกิจ

5. ด.ต. เจนศึก สารแสน ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ ติดภารกิจ

6. นางสวรรค  บุญจันทร เลขานุการกลุมพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ
7. นายฉลาด สอดซาย คณะทํางานองคกรชุมชนตําบลบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ ติดภารกิจ

8. นางพิสมัย รัตนวิบูลยกุล คณะทํางานองคกรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม

1. นายโชติ  เช้ือโชติ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
2. นายธนพร  สีบุญ รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
3. นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี
4. นายสมเกียรติ  สุสัณพูลทอง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จังหวัดหนองคาย
5. นายพีรพัฒน  พรชนะรัตน นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการพิเศษ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม จังหวัดหนองคาย
6. นายวัฒนมงคล ทรัพยมี เกษตรจังหวัดเลย สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย
7. นายธิราช  อินทุโส ประมงจังหวัดเลย สํานักงานประมงจังหวัดเลย
8. นายวิบูลย  เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตวจังหวัดเลย สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเลย
9. นายประจักษ  หลาจางวาง วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเลย
10. นายอนิวรรตน  บุตรวิไล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย
11. นายเชาววรรธน  กราบไกรแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเลย
12. นายยศเสถียร  ทองปน จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย
13. นายณัฐพงษ  มีโสภา จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย
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14. นางสาวพิสมัย  ชัยชนะ จนท.สถิตินักทองเที่ยว สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดเลย
15. นายพิเชษฐ  เกษทองมา จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดเลย
16. นายยงยุทธ ชํานาญรบ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเลย
17. นายธนกร  ศิลปะรายะ ผูอํานวยการกองแผนและวิชาการ การประปาสวนภูมิภาคเขต 7

จังหวัดอุดรธานี
18. นายสําเนา  เสลานอก นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี
19. นายเกียรติพงษ  คชวงษ ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเลย
20. นายวรกุล  บุตรดาจัก รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู
21. นางทิพยวรรณ วังศานุวัตร นักวิชาการขนสงชํานาญการ สํานักงานขนสงจังหวัดหนองบัวลําภู
22. นางสาววาสนา  ไกยสวน ปลัดอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
23. นายเกษตร  แนบสนิท ผูอํานวยการศูนยวิจัยยางหนองคาย
24. นางบําเพ็ญพร  สุริยกมล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดหนองคาย
25. นายชนะ  ไชยฮอย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี
26. นางราตร  ขันพิมูล หัวหนากลุมอารักษขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
27. นายจํารัส  เชียงบาล ผูอํานวยการกองชาง สํานักงานเทศบาลตําบลสรางคอม จังหวัดอุดรธานี
28. นางสาวอัญชลี พลคชา หัวหนาฝายนโยบายและแผน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
29. นายกศิพัฎญ  ทองแกม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

อุดรธานี
30.นายเมธี อุนชวง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จังหวัดเลย
31. นายณัฐพงศ  คําวงศปน นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
32. นายจรัส วงษธรรม นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
33. นายวีระภัทร  ขาวสําอางค นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
34. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
35. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
36. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
37. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
38. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
39. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
40. นางสาวกรรณิการ  ตะเมือง เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. นายชยาวุธ  จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนประธานที่ประชุม และไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธาน ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 8/2559

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 7/2559
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 7/2559 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน
2 5 5 9 โ ด ย ไ ด เ ผ ย แ พ ร ล ง บ น เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง ก ลุ ม จั ง ห วั ด ฯ
ที่ www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวขอ : การประชุม ก.บ.ก. เพื่อใหทาน
ตรวจสอบ แลวน้ัน หากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุงแกไขใหแจงที่ประชุม
ทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อทราบ

3.1 แนวทางและข้ันตอนการจัดทําโครงการของกลุมจังหวัด เพื่อเสนอขอ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามแนวทาง
การสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ)

เลขานุการ เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2559 กระทรวงมหาดไทยไดมีการประชุม
ผาน Video Conference เรื่องแนวทางและข้ันตอนการจัดทําโครงการของ
กลุมจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยมีกําหนดหวงเวลา คือ

- วันที่ 4 – 13 ธันวาคม 2559 กลุมจังหวัดรวมกับภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัย ประชารัฐ รวมกันจัดทําขอมูลโครงการที่เปน
ลักษณะ Local Economy คือการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจ
ภายในกลุมจังหวัด ทั้งดานเศรษฐกิจ และสังคม โดยจัดทําโครงการที่มีลักษณะ
ของความเช่ือมโยง ตนทาง กลางทาง ปลายทาง ทั้ งภายในกลุมจังหวัด
และขามกลุมจังหวัด

กําหนดการเดิม คือวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2559 กลุมจังหวัดนําเสนอ
Value Chain ให รมว.มท. ทราบ ผานระบบ Video Conference แตจาก
กําหนดการที่ ออกมาล า สุดในขณะน้ี มีแนวโนมว าอาจจะไมตอง Video
Conference กับ รมว.มท. เน่ืองจากสํานักงบประมาณ ไดกําหนดแบบฟอรมการ
กรอกรายละเอียดตางๆ สงภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยจะมีการปรับไมมี
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Video Conference กับ รมว.มท. แตใหไปนําเสนอกับทีมบูรณาการกลาง โดยใน
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งหนวยงานเจาของเรื่อง คือ
สํานักงบประมาณ โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม และมอบนโยบาย
เก่ียวกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และในภาคบาย ที่  อิมแพค เมืองทองธานี จะมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ
รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม เจาของเรื่องคือ สํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่ง
จะช้ีแจงในเรื่องของภาพรวมยุทธศาสตรชาติ Thailand 4.0 ยุทธศาสตรภาคและ
ยุทธศาสตรระดับชาติ เพื่อเปนขอมูลที่จะใชในการประชุมในวันที่ 15 – 16
ธันวาคม 2559 โดยกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดจัดกลุม
อยูในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
พระราม 9 อยูที่หอง 2 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีรายละเอียดข้ันตอนใน
การนําเสนอ คือ

1. กลุมจังหวัดนําเสนอ Positioning วาจะ focus เรื่องอะไรบาง
ประมาณ 30 นาที

2. ทีมที่ปรึกษาใหขอแนะนํา ประมาณ 45 – 60 นาที
3. กลุมจังหวัดนําเสนอโครงการโดยยอที่เตรียมมาในแตละประเด็น

ยุทธศาสตร ประมาณ 30 นาที
4. ทีมที่ปรึกษาใหขอแนะนํา ประมาณ 45 – 60 นาที

ประธาน ผูวาราชการจังหวัด ตองไปประชุมหรือไม และไปวันไหนบาง

เลขานุการ วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ภาคเชาที่ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมี
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย

ภาคบายที่อิมแพค เมืองทองธานี
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ภาคเชาที่ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน

กรุงเทพฯ พระราม 9 อยูที่หอง 2 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ที่ประชุม รับทราบ

3.2 แนวทางการจัดทําโครงการและลักษณะของโครงการ

เลขานุการ แนวทางการจัดทําโครงการและลักษณะของโครงการกลุมจังหวัดจะตอง
ดําเนินการวิเคราะหจุดแข็งที่เปนศักยภาพของพื้นที่ ที่ตองสงเสริม พัฒนาเพื่อ
สงผลตอการสรางความเจริญเติบโตของกลุมจังหวัด ซึ่งจะมีแบบฟอรมที่สํานัก
งบประมาณใหกรอกรายละเอียด ลักษณะโครงการตางๆ
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ประธาน ตามรางปฏิทินไดกําหนดใหมีการจัดซื้อจัดจางไปพลางกอนภายในวันที่ 2
กุมภาพันธ 2560

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อพิจารณา
4.1 การจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและย่ังยืน
ใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ

เลขานุการ ไดมีการกําหนด Positioning ในภาพรวมไปที่ Productive + Exotic
Agriculture – GMS Tourism+Trade+Logistic คือความหลากหลายของผลิตผล
และผลิตภัณฑ ดานการเกษตร ศูนยกลางการทองเที่ยวของ GMS โดยแยกออกเปน
2 ประเด็น คือ

1. Agriculture
2. GMS Tourism Center
โดยมีเปาหมายเพื่อมุงเนนการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ

และมาตรฐานอยางยั่งยืน และยกระดับผลิตผลและผลิตภัณฑ ดานการเกษตรที่มี
ความหลากหลาย ใหโดดเดน และเปนจุดขายสนับสนุนการทองเที่ยวภายใน
กลุมจังหวัดฯ เพื่อสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ซึ่งหลังจากไดจัดทํา Value Chain แลวทําใหเกิดโครงการตนทาง กลางทาง
ปลายทาง ที่สอดรับกันไมวาจะเปน

1. Logistic Infrastructure ประกอบดวย 6 โครงการหลัก
2. Productive ประกอบดวย 1 กิจกรรมหลัก
3. Make ting ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก

โดยมีรายละเอียด โครงการ คือ

1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
1.1 กิจกรรม กอสรางขยายถนนจาก 2 เลน เปน 4 เลน เพื่อความ

ปลอดภัยในการคมนาคมและเช่ือมโยงการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด ประกอบดวย
- จังหวัดอุดรธานี จํานวน 4 สายทาง

งบประมาณ 190,000,000 บาท
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จังหวัดอุดรธานี จํานวน 4 สายทาง 190,000,000 หนวยงานรับผิดชอบ
1. การศึกษาความเปนไปไดงานกอสรางถนนเล่ียงเมือง

อุดรธานีรอบท่ี 2 (วงแหวนรอบ 2)
40,000,000 แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1

2. การขยายชองทางจราจรจาก 2 ชองเปน 4 ชองจราจร
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนโนนสะอาด - อุดรธานี
ระหวาง กม.436+000 - กม.438+000 (ดานซาย
ทาง) ระยะทาง 2.0 กม.

60,000,000 แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1

3. การขยาย 4 ชองทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2410
ตอนถนน บานเหลา - ดอนกลอย ระหวาง กม.3+000
- กม.5+000 (หนา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา)

60,000,000 แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2

4. การขยาย 4 ชองทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2350
ตอนถนนหนองหาน - กุมภวาป ระหวาง กม.25+000 -
กม.27+000 (ทางเขาทะเลบัวแดง บานแชแล)

30,000,000 แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 2

- จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 6 สายทาง
งบประมาณ 250,000,000 บาท

จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 6 สายทาง 250,000,000 หนวยงานรับผิดชอบ
1. เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม

0201 ตอนหวยกานเหลือง - ดงบัง ระหวาง กม.
134+000 - กม.135+049

45,000,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ

2. เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม
0201 ตอนหวยกานเหลือง - ดงบัง ระหวาง กม
135+449 - กม.1336+449

45,000,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ

3. เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม
0201 ตอนหวยกานเหลือง - ดงบัง ระหวาง กม.
126+575 - กม.127+925

50,000,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ

4. เสนทางหลวงสาย 222 ตอนควบคุม 0202 ตอนทากก
แดง-บึงกาฬระหวางกม.114+100-กม.115+450

40,000,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ

5. ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน
หนองหิ้ง -เหลาหลวงระหวาง กม.0+500 – กม.1+950

40,000,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ

6. เสนทางหลวงสาย 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนอง
หิ้ง-เหลาหลวง ระหวาง กม.30+525-กม.31+000

30,000,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
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- จังหวัดเลย จํานวน 9 สายทาง
งบประมาณ 303,000,000 บาท

จังหวัดเลย จํานวน 9 สายทาง 303,000,000 หนวยงานรับผิดชอบ
1. งานขยาย 4 ชองจราจร เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว ทาง

หลวงหมายเลข 210 ตอน วังสําราญ-วังสะพุง กม.
114+400 – กม.116+036 ระยะทาง 1.636 กม

40,000,000 แขวงทางหลวงเลยท่ี 1

2. งานขยาย 4 ชองจราจร เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว ทาง
หลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู – เชียงคาน ตอนท่ี
2 ระหวาง กม.387+750 – กม.388+670 ระยะทาง
0.920 กม

30,000,000 แขวงทางหลวงเลยท่ี 1

3. ข ย า ย ท า ง จ ร า จ ร  ท า ง ห ล ว ง ห ม า ย เ ล ข 2159
ตอนปากคาน - อาฮี ระหวาง กม.48+049 - กม.
50+857

30,000,000 แขวงทางหลวงเลยท่ี 2
(ดานซาย)

4. ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนปากภู -
โคกใหญ ระหวาง กม. 0+000 - กม.2+000

40,000,000 แขวงทางหลวงเลยท่ี 2
(ดานซาย)

5. งานขยาย 4 ชองจราจร เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว
ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ภูสวรรค - เลย ระหวาง
กม.398+350 – กม.399+650 ระยะทาง 1.300 กม

33,000,000 แขวงทางหลวงเลยท่ี 1

6. ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนเชียง
คาน - ปากคาน ระหวาง กม.0+000 - กม.2+500 ,
กม.8+000 - กม.11+800

25,000,000 แขวงทางหลวงเลยท่ี 2
(ดานซาย)

7. งานขยาย 4 ชองจราจร เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว ทาง
หลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู – เชียงคาน ตอน 1
ระหวาง กม.362+970 – กม.364+220 ระยะทาง
1.250 กม.

30,000,000 แขวงทางหลวงเลยท่ี 1

8. ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนเหมือง
แพร - นาเจริญ ระหวาง กม.4+200 - กม.10+700

45,000,000 แขวงทางหลวงเลยท่ี 2
(ดานซาย)

9. งานขยาย 4 ชองจราจร เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว ทาง
หลวงหมายเลข 201 ตอน หลักรอยหกสิบ – โนนสวาง
ระหวาง กม.320+757 – กม.321+957 ระยะทาง
1.200 กม

30,000,000 แขวงทางหลวงเลยท่ี 1
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- จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 8 สายทาง
งบประมาณ 950,000,000 บาท

จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 8 สายทาง 950,000,000 หนวยงานรับผิดชอบ
1. กอสรางถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 210

ตอน หนองบัวลําภู - นาคําไฮ - นากลาง ระหวาง กม.
54+870 - กม 56+870 ระยะทาง 2.000 กม.

60,000,000

2. กอสรางถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 210
ตอน หนองบัวลําภู - นาคําไฮ - นากลาง ระหวาง กม.
56+870 - กม 58+870 ระยะทาง 2.000 กม.

60,000,000

3. กอสรางถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 210
ตอน หนองบัวลําภู - นาคําไฮ - นากลาง ระหวาง กม.
58+870 - กม 60+870 ระยะทาง 2.000 กม.

60,000,000

4. กอสรางถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 210
ตอน หนองบัวลําภู - นาคําไฮ - นากลาง ระหวาง กม.
60+870 - กม 62+870 ระยะทาง 2.000 กม.

60,000,000

5. กอสรางถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 210
ตอน หนองบัวลําภู - นาคําไฮ - นากลาง ระหวาง กม.
62+870 - กม 64+870 ระยะทาง 2.000 กม.

60,000,000

6. กอสรางถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 210
ตอน หนองบัวลําภู - นาคําไฮ - นากลาง ระหวาง กม.
64+870 - กม 64+400 ระยะทาง 1.530 กม.

50,000,000

7. งานขยาย 4 ชองจราจร เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว ทาง
หลวงหมายเลข 210 ตอน นาคําไฮ – วังสําราญ
ระหวาง กม.71+555 - กม.81+821

310,000,000 แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู

8. งานขยาย 4 ชองจราจร เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว ทาง
หลวงหมายเลข 210 ตอน นาคําไฮ – วังสําราญ
ระหวาง กม.84+350 - กม.94+048

290,000,000 แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู
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1.2 กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงและซอมแซมถนนสายหลักที่เช่ือมโยง
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของกลุมจังหวัด ประกอบดวย

- จังหวัดอุดรธานี จํานวน 6 สายทาง
งบประมาณ 205,000,000 บาท

จังหวัดอุดรธานี จํานวน 6 สายทาง 205,000,000 หนวยงานรับผิดชอบ
1. ปรับปรุงถนนลาดยางเขาแหลงทองเท่ียว อด. 4013

แยกทางหลวงหมายเลข 2376 - บ.นาตูม อ.นายูง
จ.อุดรธานี (วัดปาภูกอน)

40,000,000 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

2. ปรับปรุงถนนลาดยางเขาแหลงทองเท่ียว อด.1076 แยก
ทางหลวงหมายเลข 2 - บ.หลุบหวายอ.เมือง จ.อุดรธานี
(วัดปาบานตาด)

40,000,000 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

3. ปรับปรุงถนนลาดยางเขาแหลงทองเท่ียว อด.2007 แยก
ทางหลวงหมายเลข 22 - บ.นามวง อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี (ทะเลบัวแดง)

40,000,000 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

4. ปรับปรุงถนนลาดยางเขาแหลงทองเท่ียว อด.1079 แยก
ทางหลวงหมายเลข 2 - บ.สามเหล่ียม อ.กุมภวาป
จ.อุดรธานี (ภูฝอยลม)

35,000,000 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

5. ปรับปรุงถนนลาดยางทางเขา รพ.ศูนยอุดรธานีแหงท่ี 2
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

20,000,000 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

6. ปรับปรุงถนนลาดยางแยก ทล.210 -หมูมน อ.เมือง
จ.อุดรธานี

30,000,000 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

- จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 47 สายทาง
งบประมาณ 550,386,900 บาท

จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 47 สายทาง 550,386,900 หนวยงานรับผิดชอบ
1. ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงดวยพาราแอสฟลตทล.222

ตอนควบคุม 0202 ตอนทากกแดง-บึงกาฬ ระหวาง กม.
101+800-กม.103+780

18,000,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ

2. ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงดวยพาราแอสฟลต ทล.212
ตอนควบคุม 0201 ตอนหวยกานเหลือง-ดงบัง (ตอน 1)
ระหวาง กม.132+300-กม.132+895

8,700,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ

3. ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงดวยพาราแอสฟลต ทล.212
ตอนควบคุม 0201 ตอนหวยกานเหลือง-ดงบัง (ตอน 2)
ระหวาง กม.146+427-กม.147+200

7,200,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
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4. ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงดวยพาราแอสฟลต ทล.212
ตอนควบคุม 0201 ตอนหวยกานเหลือง-ดงบัง (ตอน 3)
ระหวาง กม.146+370-กม.165+120

7,900,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ

5. บูระณทางหลวงเสนทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนพรเจริญ-โซพิสัย ระหวาง กม.
3+000-กม.14+400 (เปนชวงๆ)

15,000,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ

6. บูระณทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0100
ตอน พรเจริญ-โซพิสัย ระหวาง กม.20+880-กม.
31+560 (เปนชวงๆ)

15,000,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ

7. ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 212
- เทศบาลบุงคลา กม.1+390-กม.4+390 ระยะทาง
3.000 กม อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

14,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

8. ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 222 -
บานนาคําแคน กม.18+000-กม.21+000 ระยะทาง
3.000 กม. อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

9. ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 2095
- บานนาสวรรค กม.20+800-กม.23+800 ระยะทาง
3.000 อําเภอโซพิสัย,เมือง จังหวัดบึงกาฬ

14,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

10. ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 212 -
บานทองสาย กม.4+800-กม.8+525 ระยะทาง
3.700 กม. อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

14,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

11. ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 212 -
บานสรรเสริญ กม.0+000-กม.3+000 ระยะทาง
3.000 กม. อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

12. ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 222 -
บานวังยาว กม.0+000-กม.3+500 ระยะทาง 3.500
กม. อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

17,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

13. ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทช.บก.
4003 - บานโคกกระแซ กม.2+550-กม.6+550
ระยะทาง 4.000 กม. อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

20,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

14. ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทช.บก.
4003 - บานดอนเสียด กม.6+450-กม.11+450
ระยะทาง 5.000 กม. อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

25,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

15. ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 2026
- บานเหลาคาม กม.10+355-กม.14+355 ระยะทาง
4.000 กม. อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

18,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

16. ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 222 -
บานหนองลาด กม.20+000-กม.25+000 ระยะทาง
5.000 กม. อําเภอเมือง,ศรีวิไล, พรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

25,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
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17. ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 2095
- บานดอนอุดม กม.2+825-กม.3+375 ระยะทาง
1.600 กม. อําเภอเมือง,โซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ

10,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

18. ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 2026
- บานตอง กม.19+300-กม.20+350 ระยะทาง
3.000 กม. อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

19. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยก ทล. 212 -
บานนาสุขสันต กม.0+000-3+000 กม. ระยะทาง
4.500 กม. ระยะทาง 4.500 กม. ตําบลวิศิษฐ อําเภอ
เมือง จังหวัดบึงกาฬ

27,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

20. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดภูกระแต -
วิทยา ลัย เทค นิคบึ ง กาฬ  กม .0+000-กม .1+445
ระยะทาง 1.445 กม. ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมือง จังหวัด
บึงกาฬ

9,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

21. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยดอกไม -
บานเหลาถาวร กม.0+000-กม.2+000 ระยะทาง
2.000 กม. ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

12,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

22. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมหมูบานดงตอง
หมูท่ี 7 - บานโนนคําภู หมูท่ี 8

1,349,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

23. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมหมูบานทรายทอง
หมูท่ี 13 - บานโนนจําปา หมูท่ี 6

5,570,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

24. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.โนนสา บ.นาคํา
ต.โคกกอง อ.เมืองบึงกาฬ - บ.ทองสาย ต.โนนสมบูรณ
อ.เมืองบึงกาฬ

10,979,800 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

25. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ. โนนสา บ.ไรสุข
สันต ต.โคกกอง อ.เมืองบึงกาฬ - บ.นาทราย ต.นาสิงห
อ.ศรีวิไล

13,286,100 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

26. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ. โคกกอง ต.โคก
กอง อ.เมืองบึงกาฬ - บ.หวยเซือม ต.ชัยพร อ.เมืองบึง
กาฬ

8,845,800 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

27. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.นาคํา ต.โคกกอง
อ.เมืองบึงกาฬ - บ.นาทราย ต.นาสิงห อ.ศรีวิไล

16,043,600 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ



~ 14 ~

28. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.โนนสา
บ.ทาอินทรแปลง ต.โคกกอง อ.เมืองบึงกาฬ - บ.ทาไคร
ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ

10,695,600 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

29. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองบัวงาม -
บานหัวยลึก หมูท่ี 5 ต.นาสะแบง

2,920,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

30. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนสวาง หมูท่ี
7 ต.นาสะแบง เช่ือม บานนาคําแคน หมูท่ี 3 ต.นาแสง

4,960,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

31. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาสะแบง
สามัคคี หมูท่ี 3 ต.นาสะแบง เช่ือม บานอูคํา หมูท่ี 7
ต.ศรีวิไล

4,960,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

32. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานใหมชมภู หมูท่ี
7 ต.นาสะแบง เช่ือมบานนาคําแคน หมูท่ี 6 ต.นาแสง

4,960,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

33. กอสราง คสล. พรอมทอเหล่ียม คสล. สายบานดอนเสียด
เหนือ - บานนาคําแคน บานดอนเสียดเหนือ หมูท่ี 11

7,449,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

34. กอสรางถนน คสล. สาย บ.เสียด - ทางโคง หมูท่ี 3
บ.โนนสวาท ต.นาสวรรค อ.เมืองบึงกาฬ

6,900,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

35. กอสรางถนน คสล. สาย บ.หวยบอนพัฒนา -
บ.เหลาถาวร หมูท่ี 9 บานหวยบอนพัฒนา ต.นาสวรรค
อ.เมืองบึงกาฬ

7,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

36. กอสรางถนน คสล. สาย บ.โคกสวาง - หวยซาง หมูท่ี 6
บ.โคกสวาง ต.นาสวรรค อ.เมืองบึงกาฬ

1,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

37. กอสรางถนน คสล. สายบานหนองแสง - หวยหนองขอน
หมูท่ี 4 บางหนองสอง ต.นาสวรรค อ.เมืองบึงกาฬ

2,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

38. กอสรางถนน คสล. สายบานคําแคน - บ.มน หมูท่ี 2
บานคําแคน ต.นาสวรรค อ.เมืองบึงกาฬ

2,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

39. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานยางเรียน
ต.โสกกาม อ.เซกา – บานหนองแสง ต.ทาดอกคํา
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

3,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

40. กอสรางถนน คสล. บานดาบชาติ จรดทางสํารอง
บานโคกอุดม ม. 1

1,444,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

41. กอสรางถนน คสล. สายบานศรีอุดม - หนองผักแวน 3,226,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
42. กอสางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมตําบลหนองทุม

ตําบลโปงไฮ - ตําบลพรเจริญ
9,998,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

43. ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 222 -
วัดภูทอก กม.0+000-กม.7+000 ระยะทาง 7.000
กม. อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

29,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
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44. ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 222 -
บานสันทรายงาม กม.11+800-กม.16+800 ระยะทาง
5.000 กม. อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

25,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

45. ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 212 -
บานบอพนา กม.0+000-กม.3+000 ระยะทาง
3.000 กม. อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

18,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

46. ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 212 -
หาดสีดา กม.0+000-กม.3+000 ระยะทาง 3.000
กม. อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

10,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

47. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยก ทล.212ดาน
ศุลกากร กม.0+000 - กม.1+200 ระยะทาง 1.200
กม. อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

- จังหวัดหนองคาย จํานวน 9 สายทาง
งบประมาณ 180,620,000 บาท

จังหวัดหนองคาย จํานวน 9 สายทาง 180,620,000 หนวยงานรับผิดชอบ
1. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.4028 แยกทางหลวง

หมายเลข 2266 -ผาตั้ง (ตอนหนองคาย) ตําบลผาตั้ง
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

21,500,000 แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย

2. ปรับปรุงถนนลาดยางสาย นค. 3026 แยกทางหลวง
หมายเลข 211 - บานเชียงดี (ตอนหนองคาย) ตําบล
ผาตั้ง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

18,490,000 แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย

3. ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายบานภูเสด็จ -
บานสรางคอม ตําบลวัดหลวง สรางนาขาว อําเภอโพน
พิสัย จังหวัดหนองคาย

20,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย

4. กอสรางเสนทางจักรยานสงเสริมการทองเท่ียวอําเภอเมือง
หนองคาย

20,500,000 แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย

5. เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 211 ตอนหนอง
สองหอง - ศรีเชียงใหม ตอน 1 ระหวาง กม.5+665 -
กม.8+000

26,931,000 แขวงทางหลวงหนองคาย

6. เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม
ท่ี 0101 ตอนหนองสองหอง - ศรีเชียงใหม ตอน 2
ระหวาง กม.24+633 - กม.26+283

28,000,000 แขวงทางหลวงหนองคาย

7. เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม
ท่ี 0102 ตอนหนองบัว - ทาบอ ตอน 1 ระหวาง กม.
14+000 - กม.15+500

24,312,000 แขวงทางหลวงหนองคาย
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8. เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม
ท่ี 0102 ตอนหนองบัว - ทาบอ ตอน 1 ระหวาง กม.
25+200 - กม.26+958

13,500,000 แขวงทางหลวงหนองคาย

9. บูรณะผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน
ควบคุมท่ี 0101 ตอนหนองคาย - ปากสวย กม.8+915
- กม.9+836 RT

7,387,000 แขวงทางหลวงหนองคาย

- จังหวัดเลย จํานวน 16 สายทาง
งบประมาณ 378,100,000 บาท

จังหวัดเลย จํานวน 16 สายทาง 378,100,000 หนวยงานรับผิดชอบ
1. งานปรับปรุงทางหลวงเ พ่ือสนับสนุนการทองเ ท่ียว

ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนหวยเชียงดา – ปากชม
ระหวาง กม.144+400 – กม.146+211 ระยะทาง
1.821 กม.

35,000,000 แขวงทางหลวงเลยท่ี 1

2. กอสร างทางจักรยานเ พ่ือสนับสนุนการทองเ ท่ียว
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนสวาง – ปากปวน
กม.328+020 – กม.334+920 ดานซายทาง
ระยะทาง 6.900 กม.

30,000,000 แขวงทางหลวงเลยท่ี 1

3. บูรณะทางผิวแอสฟลต  ทางหลวงหมายเลข 2195
ตอน ปากคาน - อาฮี ระหวาง กม.54+675 - กม.
58+075

35,000,000 แขวงทางหลวงเลยท่ี 2
(ดานซาย)

4. เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21
ตอนหนองบง - ภูสวรรค ระหวาง กม.374+499 - กม.
376+400 ,กม.381+324 - กม.383+300

48,000,000 แขวงทางหลวงเลยท่ี 2
(ดานซาย)

5. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต ทางเขาสูแหลง
ทองเท่ียว/วัฒนธรรมและวิถีชีวิต (ไทดํา) สาย ลย.3011
แยก ทล.201 - บานสงเปอย อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทเลย

6. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายแยก ทล.21 -
บานก่ิไผโทน อําเภอเมือง จังหวัดเลย

20,000,000 แขวงทางหลวงชนบทเลย

7. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สาย 4026
แยก ทล.2115 - บานนากระเซ็ง อําเภอทาล่ี จังหวัดเลย

40,000,000 แขวงทางหลวงชนบทเลย

8. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานปลาบา -
บานหินสอ อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย

28,000,000 แขวงทางหลวงชนบทเลย

9. ปรับปรุงถนนทางข้ึน พระใหญภูคกง้ิว อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว

5,600,000 สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเลย

10. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายแยก ทล.21 -
บานรองจิก อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย

24,000,000 แขวงทางหลวงชนบทเลย
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11. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สาย ลย.3023
แยก ทล.21 - โคกนกกระบา อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย

16,000,000 แขวงทางหลวงชนบทเลย

12. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายถํ้าผายา อําเภอ
นาดวง จังหวัดเลย

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทเลย

13. ปรับปรุงทางเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย สาย ลย.2013 แยก
ทล.21 - บานถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดเลย

20,000,000 แขวงทางหลวงชนบทเลย

14. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานเพีย -
ถํ้าผาลอม ถํ้าผายา อําเภอเมือง, อําเภอนาดวง จังหวัดเลย

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทเลย

15. พัฒนาเสนทางเช่ือมโยงสถานท่ีทองเท่ียวเชียงคาน
บริเวณบานนอย หมูท่ี 4 ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

16,500,000 สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเลย

16. พัฒนาเสนทางทองเท่ียววิถีชีวิตชุมชนริมโขงบริเวณ
เทศบาลตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย
(กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,กอสรางทางจักรยาน,
กอสรางสะพานคนเดิน)

15,000,000 สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเลย

2. โครงการกอสรางส่ิงสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่
ทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 21 กิจกรรม
งบประมาณ 739,984,000 บาท

2 โครงการกอสรางส่ิงสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของ
สถานท่ีทองเท่ียว กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

739,984,000 หนวยงานรับผิดชอบ

2.1 พัฒนาทัศนียภาพตัวเมืองอุดรธานี 60,000,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.อุดรธานี

2.2 พัฒนาทุงศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี 80,000,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.อุดรธานี

2.3 กอสรางส่ิงสนับสนุนจุดขาย Land Mark เช่ือมแหลง
ทองเท่ียวภูพานนอย วนอุทยานบัวบาน พระพุทธชยันตี
และอุทยานนํ้าตกเฒาโต ( 9 กิจกรรมยอย)

123,700,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองบัวลําภู

2.4 ปรับปรุงจุดขาย Land Mark ไมดอกไมประดับ อําเภอภู
เรือ จังหวัดเลย

20,000,000 สนจ.เลย

2.5 ปรับปรุงและติดตั้งนํ้าพุพรอมประดับไฟ LED วงเวียนนํ้าพุ 3,900,000 สนจ.เลย

2.6 กอสรางศูนยบริการนักทองเท่ียวจงัหวัดเลย 26,000,000 สนจ.เลย
2.7 กอสราง Land Mark ประตูสูกลุมอีสานตอนบน 1 6,500,000 สนจ.เลย
2.8 กอสราง Land Mark ประตูสูกลุมอีสาน อําเภอดานซาย

จังหวัดเลย
6,000,000 สนจ.เลย
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2.9 พัฒนาลานวัฒนธรรมสงเสริมการทองเท่ียวตามลํานํ้าโขง ณ
บริเวณหนาหนวยเรือรักาความสงบเรียบรอยตามลํานํ้าโขง
เขตเทศบาลเมืองหนองคาย

48,000,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองคาย

2.10 พัฒนาลานวัฒนธรรมและหอชมวิวเมืองสงเสริมการ
ทองเท่ียวตามลํานํ้าโขง ณ บริเวณวัดหายโศก เขตเทศบาล
เมืองหนองคาย

41,259,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองคาย

2.11 พัฒนาลานวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียวตามลํานํ้าโขง
ณ บริเวณวัดไทย เขตเทศบาลตําบลโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย

20,000,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองคาย

2.12 พัฒนาลานวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียวตามลํานํ้าโขง
ณ บริเวณคุมโพธ์ิศรี เขตเทศบาลเมืองหนองคาย

39,000,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองคาย

2.13 พัฒนาลานวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียวตามลํานํ้าโขง
ณ บริเวณวัดหายโศก (ตอน 1) เขตเทศบาลเมืองหนองคาย

19,240,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองคาย

2.14 พัฒนาลานวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียวตามลํานํ้าโขง
ณ บริเวณวัดหายโศก (ตอน 2) เขตเทศบาลเมืองหนองคาย

19,240,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองคาย

2.15 พัฒนาลานวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียวตามลํานํ้าโขง
ณ บริเวณวัดหายโศก (ตอน 3) เขตเทศบาลเมืองหนองคาย

18,420,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองคาย

1.16 พัฒนาลานวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียวตามลํานํ้าโขง
ณ บริเวณวัดประดิษฐธรรมคณุ เขตเทศบาลเมือง
หนองคาย

12,000,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองคาย

2.17 พัฒนาและปรับปรุงถนนพญานาคบริเวณเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย

9,225,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองคาย

2.18 พัฒนาแหลงทองเท่ียวและสวนสาธารณะหนองโงง 75,000,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.บึงกาฬ

2.19 พัฒนาพ้ืนท่ีสงเสริมการคาชายแดน (ตลาดลาว)
สวนสาธารณะบึงสวรรค

25,000,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.บึงกาฬ

2.20 กอสราง Land Mark ริมแมนํ้าโขง ณ ถนนขาวเมา จังหวัด
บึงกาฬ

50,000,000 โยธาธิการและผังเมือง,
อบจ.บึงกาฬ, การทองเท่ียว
และกีฬา, ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

2.21 ปรับปรุงภูมิทัศนริมแมนํ้าโขงโดยนําสายไฟฟาลงดิน
ณ ถนนขาวเมา เทศบาลตําบลบึกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
( Land Mark )

37,500,000 โยธาธิการและผังเมือง,
อบจ.บึงกาฬ, การทองเท่ียว
และกีฬา,กรมศิลปากร
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3. โครงการพัฒนาฟนฟูแหลงธรรมชาติและระบบนิเวศสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 6 กิจกรรม
งบประมาณ 232,055,120 บาท

3 โครงการพัฒนาฟนฟูแหลงธรรมชาติและระบบนิเวศ
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

232,055,120 หนวยงานรับผิดชอบ

3.1 ฟนฟูระบบนิเวศพ้ืนท่ีปาตนนํ้า 45,750,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม จ.เลย

3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบดันํ้าเสียในแหลงทองเท่ียว 9,792,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม จ.เลย

3.3 สงเสริมการมีสวนรวมในการคดัแยกขยะท่ีตนทาง 37,600,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม จ.เลย

3.4 ฝงกลบและปรับปรุงบอขยะเกาใหถูกตองตามหลักวิชาการ 89,680,679 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม จ.หนองคาย

3.5 จัดการขยะมูลฝอยตกคางสะสม 12,492,869 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม จ.หนองคาย

3.6 เพ่ิมประสิทธิภาพศูนยคัดแยกขยะมูลฝอย 36,739,572 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม จ.หนองคาย

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานความปลอดภัย และพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคสุขอนามัย และส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว จํานวน 8
กิจกรรม งบประมาณ 286,280,980 บาท

4 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพดานความปลอดภัย และ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสุขอนามัย และส่ิงอํานวย
ความสะดวกใหกับนักทองเท่ียว

286,280,980 หนวยงานรับผิดชอบ

4.1 จัดซื้อรถไฟฟาเพ่ือใหบริการผูสูงอายุและผูพิการ อุทยาน
ประวัติศาสตรภูพระบาท

12,000,000 อุทยานประวัติศาสตร
ภูพระบาท

4.2 การพัฒนาปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกสนับสนุนการ
ทองเท่ียวกลุมจังหวัดฯ (ปายแนะนําเสนทางแหลง
ทองเท่ียว)

35,000,000 สนง.ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด
และแขวงทางหลวงในกลุม
จังหวัด

4.3 สรางภาพลักษณคุณภาพและอํานวยความสะดวกใหแก
นักทองเท่ียว

9,000,000 สนง.ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด
ในกลุมจังหวัด

4.4 กอสรางปรับปรุงระบบประปาในเขต เทศบาลศรีพนา
จังหวัดบึงกาฬ

15,000,000 ท่ีทําการปกครอง อ.เซกา

4.5 การพัฒนาศักยภาพการรักษาผูปวยวิกฤต อุบัติเหตุฉุกเฉิน
แบบครบวงจร และการรักษาดวยระบบการแพทยทางไกล
ผานดาวเทียม

197,280,980 สนง.สาธารณสุข จ.หนองคาย
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4.6 จางศึกษาพัฒนาภูมิสถาปตยอารยธรรมลุมนํ้าโขง
และภูมิทัศนทาอากาศยานนานาชาติ ป 2560

8,000,000 ทาอากาศยานนานาชาติ
อุดรธานี

4.7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเช่ือมโยงการคา การลงทุน
และการทองเท่ียวภายในกลุมจังหวัดและภายในจังหวัด

5,000,000 ทาอากาศยานเลย

4.8 การอํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก
นักทองเท่ียวและสถานท่ีทองเท่ียว (Amazing Thai Host)

5,000,000 สนง.ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด
ในกลุมจังหวัด

5. โครงการพัฒนาทุนมนุษย เพื่อรองรับการทองเที่ยวอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
อยางยั่งยืน จํานวน 4 กิจกรรม งบประมาณ 71,800,000 บาท

5 โครงการพัฒนาทุนมนุษย พื่อรองรับการทองเท่ียวอนุ
ภูมิภาคลุมนํ้าโขงอยางย่ังยืน

71,800,000 สนง.ศึกษาธิการ จ.อุดรธานี

5.1 การพัฒนาเด็กปฐมวัย
5.2 เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียน

5.3 พัฒนาภาคแรงงาน และนักศึกษาอาชีวศึกษา
5.4 พัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอายุ

6. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว ประกอบดวย

6.1 กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
ประเพณี จํานวน 10 กิจกรรม งบประมาณ 81,400,000 บาท

กิจกรรมหลัก : การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรมประเพณี

81,400,000 หนวยงานรับผิดชอบ

6.1.1 พัฒนาแหลงทองเท่ียววัดศรีโพธ์ิชัย บานหัวนา หมูท่ี 3
ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

2,000,000 เลย

6.1.2 สงเสริมประเพณีแหตนดอกไม (วัดศรีโพธ์ิชัย) ตําบลแสง
ภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

1,000,000 เลย

6.1.3 พัฒนาแหลงทองเท่ียวลานคริสตมาสภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย 7,500,000 อ.ภูเรือ
6.1.4 ปรับปรุงภูมิทัศนเสนทางเขาสูแหลงทองเท่ียวอุทยาน

เทิดพระเกียรติบานหมากแขง ถนนสายกกกระบาก-หมากแขง
16,300,000 เลย

6.1.5 จัดทองเท่ียววัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติท้ังป
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย (นมัสการพระธาตุศรีสองรัก ,
งานบุญหลวงและการละเลน ผีตาโขน)

1,500,000 เลย

6.1.6 พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวพระธาตุสัจจะ (ทาล่ี -
แกนทาว) อ.ทาล่ี จ.เลย

3,000,000 เลย
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6.1.7 ทําปายประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวเมืองทาล่ี อ.ทาล่ี
จ.เลย

1,600,000 เลย

6.1.8 กอสรางลานวัฒนธรรมทองถ่ิน (ผีตาโขน) อ.ดานซาย
จ.เลย

2,500,000 เลย

6.1.9 กอสรางเสนทางจักรยานเพ่ือการทองเท่ียววิถีชุมชน
ริมนํ้าหมัน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย

10,000,000 เลย

6.1.10 ซอมสรางถนนลาดยางเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
สายแกงบง - สวนปอ (อางนํ้าเลย) อ.ภูหลวง ระยะทาง 9
กิโลเมตร

36,000,000 เลย

6.2 กิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ วิถีชีวิต ลุมนํ้าโขง
จํานวน 8 กิจกรรม งบประมาณ 26,708,000 บาท

กิจกรรมหลัก : การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงชาติพันธุ
วิถีชีวิต ลุมนํ้าโขง

26,708,000 หนวยงานรับผิดชอบ

6.2.1 ปรับปรุงลานวัฒนธรรมนาออ หมู 3 อําเภอเมือง
จังหวัดเลย

5,000,000 สนง.ทองเท่ียวและกีฬา
จ.เลย ททท.เลย,ม.ราชภัฏเลย

6.2.2 กอสรางปายบอกเขาอางเก็บนํ้าหวยนํ้าหมานตอนบน
หมู 1 บานไรมวง อําเภอเมือง จังหวัดเลย

400,000 เลย

6.2.3 กอสรางปายบอกทางแหลงทองเท่ียว อ.เชียงคาน
จังหวัดเลย

300,000 เลย

6.2.4 ศูนยขอมูลขาวสารสําหรับการทองเท่ียว 5,000,000 เลย
6.2.5 ปรับปรุงภูมิทัศนจุดชมวิวแมนํ้าเลย อ.เชียงคาน จังหวัด

เลย
1,000,000 เลย

6.2.6 กอสรางถนนจักรยานตามแนวเข่ือนริมตล่ิงลํานํ้าโขง
หมู 1 ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย

2,782,000 เลย

6.2.7 พัฒนาเสนทางทองเท่ียว และเช่ือมโยงกับ สปป.ลาว
(สายทาล่ี - ภูเรือ) อ.ทาล่ี

9,226,000 เลย

6.2.7 ปรับปรุงถนนลาดยางบายพาสสะพานมิตรภาพไทยลาว
(หนองผือ-นากระเซ็ง) อ.ทาล่ี

3,000,000 เลย
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6.3 กิจกรรม การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานทาง
ธรณีวิทยาภายในกลุมจังหวัด จํานวน 12 กิจกรรม งบประมาณ 124,362,000 บาท

กิจกรรมหลัก : การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและ
อุทยานทางธรณีวิทยาภายในกลุมจังหวัดฯ

124,362,000 หนวยงานรับผิดชอบ

6.3.1 กอสรางปายบอกทางแหลงทองเท่ียวอําเภอภูหลวง
จํานวน 10 ปาย

1,000,000 เลย

6.3.2 จัดทําปายบอกทางและแสดงแหลงทองเท่ียว อําเภอ
เอราวัณ จังหวัดเลยจํานวน 10 จุด

1,000,000 เลย

6.3.3 ศูนยเรียนรูดาราศาสตรและทองฟาจําลอง แหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศภูพานนอย ตําบลหนองบัว อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

28,694,000 สนง.ทองเท่ียวและกีฬา
จ.หนองบัวลําภู

6.3.4 ปรับปรุงพิพิธภัณฑหอยหิน 150 ลานป 17,000,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองบัวลําภู

6.3.5 พัฒนาแหลงทองเท่ียวโนนหนองเลิง 30,000,000 สนง.ทองเท่ียวและกีฬา
จ.บึงกาฬ

6.3.6 การพัฒนาสวนรุกขชาตินํ้าตกธารทองเพ่ือยกระดับการ
ใหบริการมุงสูประชาคมอาเซียน

9,900,000 สนง.ทองเท่ียวและกีฬา
จ.หนองคาย

6.3.7 ปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บนํ้านํ้าเลย อําเภอภูหลวง จังหวัด
เลย

3,000,000 เลย

6.3.8 กอสรางลานวัฒนธรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผานาง-ผาเก้ิง ม.5
ต.ผาอินทรแปลง อ.เอราวัณ จ.เลย

3,000,000 เลย

6.3.9 พัฒนาแหลงทองเท่ียวสวนหินผางาม(คณุหมิงเมืองไทย)
อ.หนองหิน จ.เลย

3,378,000 เลย

6.3.10 ปรับปรุงภูมิทัศน จดุชมวิว ผารับอรุณ ภูฝอยลม 1,500,000 สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี
10 อุดรธานี

6.3.11 ปรับปรุงปายและอุปกรณสัญญาณความปลอดภัย
เสนทางข้ึนภูฝอยลม

1,000,000 อ.หนองแสง

6.3.12 เพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียว เพทอรองรับการขยายตัวของ
อาเซียน จังหวัดหนองคาย

24,890,000 ม.ขอนแกน วิทยาเขต
หนองคาย
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7. โครงการ เสริมสร างความโดดเดนของผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตรและประมง ประกอบดวย

7.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออยโรงงาน จํานวน 7
กิจกรรม งบประมาณ 156,530,000 บาท

7.1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตออยโรงงาน 156,530,000 จ.อุดรธานี,เลย,หนองบัวลําภู
7.1.1 กิจกรรม ผลิตตนพันธุออยปลอดโรคจากการเพาะเล้ียง

เน้ือเยื่อ
7.1.2 กิจกรรม สงเสริมปรับปรุงบํารุงดนิเพ่ือเพ่ิมผลผลิตออย

โดยการวิเคราะหคณุภาพดิน
7.1.3 กิจกรรม ปรับปรุงพันธุออยลูกผสมชุด CSB เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตและคุณภาพ
7.1.4 กิจกรรม สงเสริมกระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิตออย
7.1.5 กิจกรรม ศูนยเรียนรูและกลุมการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา

ดานออย
7.1.6 กิจกรรม สงเสริมการใชใบและยอดออยผลิตเช้ือเพลิง-

ชีวมวลอัดแนน
7.1.7 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาดออย

ในสถาบันเกษตรกร

7.2 โครงการสงเสริมราชินีขาวเหนียวครบวงจร จํานวน 15 กิจกรรม
งบประมาณ 292,027,000 บาท

7.2 โครงการ สงเสริมราชินีขาวเหนียวครบวงจร 292,027,000 ทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ
7.2.1 กิจกรรม สงเสริมการปรับปรุงบํารงุดิน
7.2.2 กิจกรรม เตรียมความพรอมเจาหนาท่ี
7.2.3 กิจกรรม อมรมถายทอดความรูตามกระบวนการ

โรงเรียนเกษตรกรขาว
7.2.4 กิจกรรม สนับสนุนเมล็ดพันธุดี
7.2.5 กิจกรรม สงเสริมปุยแตงหนาขาว
7.2.6 กิจกรรม การจัดการดูแลรักษาและปองกันการกําจัด

ศัตรูพืชแบบผสมผสาน
7.2.7 กิจกรรม การตรวจรับรองมาตรฐาน
7.2.8 กิจกรรม การสรางลานตากขาว
7.2.9 กิจกรรม สรางโรงเก็บผลผลิตขาว

7.2.10 กิจกรรม การคัดสรรเกษตรกรตนแบบสรางความ
ตอเน่ืองและยั่งยืน
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7.2.11 กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพแปรรูปในกลุมเกษตรกร
7.2.12 กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพแปรรูปในกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน
7.2.13 กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
7.2.14 กิจกรรม สงเสริมการตลาด
7.2.15 กิจกรรม ประชาสัมพันธสินคา

7.3 โครงการส ง เสริม เทคโนโย ลีและนวัตกรรมเพื่ อการผลิต
และแปรรูปการผลิต (ยางพารา) จํานวน 8 กิจกรรม งบประมาณ 260,510,000 บาท

7.3 โครงการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิต
และแปรรูปการผลิต (ยางพารา)

260,510,000 ทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ

7.3.1 กิจกรรม การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิตและการ
จําหนายยางพาราของเกษตรกร

7.3.2 กิจกรรม หนวยปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต นวัตกรรมและแปรรูปยาง

7.3.3 กิจกรรม ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
7.3.4 กิจกรรม ศูนยเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการ

ผลิตและแปรรูปยางพารา
7.3.5 กิจกรรม เพ่ิมมูลคาจากนํ้ายางสด (โรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑยางพารา)
7.3.6 กิจกรรม การผลิตเครื่องบดข้ีเล่ือยจากไมยางพารา
7.3.7 กิจกรรม การวิจัยและพัฒนาดานการตลาดผลิตภัณฑ

ยางพารา
7.3.8 กิจกรรม การอํานวยการ

7.4 โครงการสงเสริมการผลิตและแปรรูปมันสําปะหลัง จํานวน 4
กิจกรรม งบประมาณ 111,848,000 บาท

7.4 โครงการสงเสริมการผลิตและแปรรูปมันสําปะหลัง 121,000,000 ทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ
7.4.1 กิจกรรม สงเสริมปรับปรุงบํารุงดนิเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมัน

สําปะหลังโดยการวิเคราะหคุณภาพดิน
7.4.2 กิจกรรม อบรมถายทอดความรูใหเกษตรกร
7.4.3 กิจกรรม การปรับปรุงลานตากมันสําปะหลัง
7.4.4 กิจกรรม พัฒนาโรงงานมันเสนสะอาด
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7.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลวยหอมทอง จํานวน 5
กิจกรรม งบประมาณ 10,000,000 บาท

7.5 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตกลวยหอมทอง 10,000,000 จ.หนองคาย,บึงกาฬ,
อุดรธานี,หนองบัวลําภู

7.5.1 กิจกรรม สงเสริมการปลูกกลวยหอมทอง/นํ้าวา
7.5.2 กิจกรรม ถายทอดความรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

กลวยหอมทอง
7.5.3 กิจกรรม การผลิตตนกลวยโดยวิธีผาหนอกลวยหอมทอง/

นํ้าวา
7.5.4 กิจกรรม สนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกสมาชิกกลุม
7.5.5 กิจกรรม จัดแสดง/จําหนายสินคา/เจรจาธุรกิจในประเทศ

อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (ลาว เวียดนาม จีน)

7.6 โครงการสงเสริมการใหนํ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัปปะรด
จํานวน 4 กิจกรรม งบประมาณ 20,010,000 บาท

7.6 โครงการสงเสริมการใหนํ้าเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต
สับปะรด

20,010,000 จ.หนองคาย,บึงกาฬ,เลย

7.6.1 กิจกรรม สงเสริมการปลูกสับปะรด
7.6.2 กิจกรรม ถายทอดความรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สับปะรด
7.6.3 กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดหาแหลงนํ้า
7.6.4 กิจกรรม จัดแสดง/จําหนายสินคา/เจรจาธุรกิจ (พาณิชย)

7.7 โครงการผลิตโคลูกผสมวากิว จํานวน 15 กิจกรรม งบประมาณ
16,320,000 บาท

7.7 การผลิตโคลูกผสมวากิว 16,320,000 ทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ
7.7.1 กิจกรรม อบรมเจาหนาท่ีผสมเทียม
7.7.2 กิจกรรม อบรมเกษตรกร
7.7.3 กิจกรรม จัดหานํ้าเช้ือและวัสดุ อุปกรณผสมเทียม
7.7.4 กิจกรรม จัดหาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยและเวชภัณฑ
7.7.5 กิจกรรม บันทึกขอมูล
7.7.6 กิจกรรม ผลิตส่ือการเรียน
7.7.7 กิจกรรม อบรมเกษตรกร
7.7.8 กิจกรรม จดัหาวัสดุการเกษตร
7.7.9 กิจกรรม พัฒนาฟารมเขาสูระบบ GAP
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7.7.10 กิจกรรม พัฒนาโรงฆาสัตวใหไดรบัมาตรฐาน GMP
7.7.11 กิจกรรม การบรรจุหีบหอ
7.7.12 กิจกรรม การแปรรูปเน้ือสด
7.7.13 กิจกรรม จัดหาวัสดุการเกษตร
7.7.14 กิจกรรม จัดทําส่ือประชาสัมพันธ
7.7.15 กิจกรรม จัดตั้งศูนยจําหนายโคและผลิตภัณฑ "โควากิว

กลุมจังหวัดสะบายด"ี

7.8 โครงการสงเสริมการเล้ียงปลานิลแบบครบวงจร จํานวน 7
กิจกรรม งบประมาณ 44,682,600 บาท

7.8 โครงการสงเสริมการเล้ียงปลานิลแบบครบวงจร 44,682,600 จ.หนองคาย,อุดรธานี,เลย,
บึงกาฬ

7.8.1 กิจกรรม สงเสริมการเพาะพันธุปลานิลแปลงเพศสายพันธุดี
7.8.2 กิจกรรม สงเสริมการอนุบาลลูกพันธุปลานิล
7.8.3 กิจกรรม สงเสริมการเล้ียงปลานิลในกระชังแมนํ้าโขง
7.8.4 กิจกรรม สงเสริมการแปรรปูและพัฒนาผลิตภัณฑ/บรรจุ

ภัณฑ/มาตรฐานการแปรรูปปลานิล (ปลาแดดเดยีว ปลาสม
ปลารา)

7.8.5 กิจกรรม จดัแสดง/จําหนายสินคา/เจรจาธุรกิจ ในประเทศ
อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (ลาว เวียดนาม จีน)

7.8.6 กิจกรรม ประชาสัมพันธปลานิลหนองคาย จัดทําโมเดลรูป
ปลานิล

7.8.7 กิจกรรม งานประชาสัมพันธปลานิล

7.9 โครงการสงเสริมการผลิตมะมวงอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการ
สงออก จํานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 5,625,000 บาท

7.9 โครงการสงเสริมการผลิตมะมวงอยางมีประสิทธิภาพ
เพือ่การสงออก

5,625,000 จ.อุดรธานี,เลย

7.9.1 กิจกรรม การพัฒนาและขยายพ้ืนท่ีการผลิตมะมวงคุณภาพ
เพ่ือการสงออก

7.9.2 กิจกรรม อบรมเกษตรกรผูปลูกมะมวงรายใหม
7.9.3 กิจกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GAP/

การตลาดมะมวงและพืชท่ีมีศักยภาพในการสงออก
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7.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาไมดอกไมประดับ จํานวน
10 กิจกรรม งบประมาณ 71,462,350 บาท

7.10 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการพฒันาไมดอกไมประดับ 71,462,350 จ.เลย,อุดรธานี
7.10.1 กิจกรรม สงเสริม และพัฒนาทักษะการจัดสวนไมดอกไม

ประดับ
7.10.2 กิจกรรม ศูนยการเรียนรูการผลิตและการปรับปรุงพันธุไม

ดอกไมประดับ

7.10.3 กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาการผลิตไมดอกไมประดับเพ่ือ
การคาและการทองเท่ียวเชิงเกษตร

7.10.4 กิจกรรม สงเสริมการผลิตไมดอกไมประดับเพ่ือการคาและ
การทองเท่ียวเชิงเกษตร

7.10.5 กิจกรรม สงเสริมการผลิตไมดอกไมประดับเพ่ือการ
ทองเท่ียว
อ.หนองหิน จ.เลย

7.10.6 กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาการเพ่ิมมูลคาสินคาไมดอกไม
ประดับในกลุมจังหวัด

7.10.7 กิจกรรม สงเสริมและขยายพันธุไมดอกไมประดับโดยการ
เพาะเน้ือเยื่อ

7.10.8 กิจกรรม มหกรรมดอกไมประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7.10.9 กิจกรรม มหกรรมพืชสวนอนุภาคลุมนํ้าโขง

7.10.10 กิจกรรม จัดตลาดนัดไมดอกไมประดับ

8. โครงการสงเสริมการตลาดดานการคาการลงทุน การทองเที่ยว และ
การเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 1 กิจกรรม
คือ จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว และ
การเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ( Expo ) ในจังหวัด
กลุมเปาหมาย งบประมาณ 60,000,000 บาท
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9. โครงการสงเสริมการเพิ่มมูลคาและการตลาดใหกับสินคา OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน บนเสนทาง ROUTES จํานวน 7 กิจกรรม งบประมาณ
111,700,000 บาท

9 โครงการสงเสริมการเพิ่มมูลคาและการตลาดใหกับสินคา
OTOP และวิสาหกิจชุมชน บนเสนทาง ROUTES

11,700,000 สนง.พัฒนาชุมชน
จ.หนองคาย (เจาภาพหลัก)

9.1 พัฒนาศูนยนวัตกรรมและกระจายสินคา OTOP หนองคาย
9.2 การสรางความรวมมือดานโลจิสติกสและการคาชายแดน เลย
9.3 สงเสริมการคาและการลงทุนชายแดน เลย
9.4 พัฒนาผาไทย กาวไกลสูตลาด Thailand 4.0 อุดรธานี
9.5 สงเสริมและพัฒนาสินคา OTOP กลุมจังหวัด อุดรธานี, เลย
9.6 สงเสริมและพัฒนาหมูบาน OTOP เพ่ือการทองเท่ียว บึงกาฬ
9.7 สงเสริมตลาดทองเท่ียว sport tourism เลย

10. โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 6 กิจกรรม งบประมาณ
96,000,000 บาท

10 โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเท่ียวกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

96,000,000 สนง.ทองเท่ียวและกีฬา
จ.อุดรธานี (เจาภาพหลัก)

10.1 ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวภายในกลุมจังหวัดสบายดีผาน
แอพพลิเคช่ันไลน

15,000,000 สนง.การทองเท่ียวและกีฬา
จ.อุดรธานี

10.2 จัดการแขงขันไตรกีฬานานาชาติ 15,000,000 สนง.การทองเท่ียวและกีฬา
จ.หนองคาย

10.3 Fam Trip กลุมจังหวัดฯ 6,000,000 สนง.การทองเท่ียวและกีฬา
จ.หนองคาย

10.4 ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในกลุมบนจอ LED ในสนามบิน
ทุกแหง

30,000,000 สนง.การทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดหนองบัวลําภู, บึงกาฬ

10.5 จัดตั้งเครือขายการทองเท่ียวชุมชน 15,000,000 สนง.การทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดในกลุมจังหวัด,
ม.ราชภัฏอุดรธานี/เลย, อพท.

10.6 จัดคาราวานแรลล่ีเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวกลุมจังหวัด จํานวน
สองครั้ง

15,000,000 สํานักงานการทองเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดเลย
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11. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนดานการเกษตร
ประกอบดวย งบประมาณ 1,035,723,600 บาท

11.1 อาคารบังคับนํ้าแบบมีบานรับนํ้า จํานวน 120 แหง 180,000,000 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

11.2 พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร ขุดเจาะบอนํ้าบาดาลในพ้ืนท่ี
ปลูกขาวนอกเขตชลประทานพรอมติดตั้งเครื่องสูบนํ้า จํานวน
1,500 บอ โดยรวมกับ อบจ. บอละ 37,500 บาท

55,500,000 สนง.เกษตร หนองบัวลําภู

11.3 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานหนองแซง หมูบานวังหมื่น
ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

5,000,000 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

11.4 อาคารบังคับนํ้ากุดเขง หมูบานวังหมื่น ตําบลหนองบัว
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พ้ืนท่ีรับประโยชน 20 ไร

5,000,000 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

11.5 ฝายบานวังนํ้าขาว หมูบานวังนํ้าขาว ตําบลหนองบัว อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พ้ืนท่ีรับประโยชน 1,000 ไร

40,000,000 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

11.6 ฝายลําพะเนียง หมูบานหนองบัว ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู พ้ืนท่ีรับประโยชน 1,000 ไร

45,000,000 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

11.7 ฝายหวยโซม(โสกกานเหลือง) หมูบานโสกกานเหลือง
ตําบลบานถ่ิน อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู พ้ืนท่ีรับ

ประโยชน 400 ไร

30,000,000 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

11.8 แกมลิงบึงปาขีพรอมอาคารประกอบ หมูบานหนองผือ
ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
พ้ืนท่ีรับประโยชน 550 ไร

15,000,000 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

11.9 แกมลิงหนองลุมพอกพรอมอาคารประกอบ หมูบานกุดฉิม
ตําบลนาคําไฮ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พ้ืนท่ีรับ
ประโยชน 550 ไร

16,000,000 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

11.10 แกมลิงหนองหลวงพรอมอาคารประกอบ หมูบานโนนสะอาด
ตําบลหนองกุงแกว อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
พ้ืนท่ีรับประโยชน 400 ไร

14,000,000 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

11.11 ฝายหวยโซม (หิวส่ิว) หมูบานหินส่ิว ตําบลบานถ่ิน อําเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู พ้ืนท่ีรับประโยชน 1,000 ไร

30,000,000 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

11,12 ฝายหวยโสกเปา หมูบานกุดเตา ตาํบลนามะเฟอง อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พ้ืนท่ีรับประโยชน 700 ไร

30,000,000 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

11,13 ฝายลํานํ้าพวย หมูบานหนองผือ ตาํบลนากอก อําเภอศรีบุญ
เรือง จังหวัดหนองบัวลําภู พ้ืนท่ีรับประโยชน 550 ไร

60,000,000 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

11.14 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานโนนสูงเปอย
หมูบานโนนสูงเปอย ตําบลโนนสัง อําเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวลําภู พ้ืนท่ีรับประโยชน 1,200 ไร

35,000,000 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู



~ 30 ~

11.15 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานเอ้ือง หมูบาน
เอ้ือง ตําบลฝงแดง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
พ้ืนท่ีรับประโยชน 1,500 ไร

3,500,000 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

11.16 พัฒนาแหลงนํ้าหวยหินเพ่ือการเกษตร ไมดอกไมประดับ
และทองเท่ียวบานหนองบง ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรือ
จังหวัดเลย

20,000,000 ชลประทานจังหวัดเลย

11.17 กอสรางระบบนํ้าเพ่ือการเกษตรแปลงรวม อางเก็บนํ้าหวยทับ
หมูอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิบานเหลากอหก หมู 1 ตําบล
เหลากอหก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

1,286,000 ชลประทานจังหวัดเลย

11.18 ขุดเจาะบอบาดาลในพ้ืนท่ีการเกษตรพรอมติดตั้งเครื่องสูบนํ้า
จํานวน 150 บอ จังหวัดเลย49,465,500 บาท

49,465,500 สนง.ทสจ.เลย

11.19 เพ่ิมประสิทธิภาพการสงนํ้าบานปากมาง (2 กิจกรรม)
หมูท่ี 3 ตําบลกองนาง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
พ้ืนท่ีรับประโยชน 4,000 ไร 205 ครัวเรือน

37,500,000 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา
หวยโมง (จ.หนองคาย)

11.20 ปรับปรุงคลองสงนํ้า 29 แหง พ้ืนท่ีอําเภอทาบอ จังหวัด
หนองคาย

20,495,000 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา
หวยโมง (จ.หนองคาย)

11.21 แกมลิงหนองยองพรอมอาคารประกอบ ตําบลหนองยอง
อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

35,000,000 ชลประทานจังหวัดบึงกาฬ

11.22 กอสรางระบบสงนํ้าพรอมอาคารประกอบบานศรีอุดม ตําบล
พรเจรญิ อําเภอพรเจรญิ จังหวัดบงึกาฬ

15,000,000 ชลประทานจังหวัดบึงกาฬ

11.23 กอสรางระบบทอสงนํ้าเพ่ือการชลประทานบานหนองกุง
(ทาศรีชมช่ืน) ตําบลหนองหัวชาง อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

6,000,000 ชลประทานจังหวัดบึงกาฬ

11.24 แกมลิงหนองซุงพรอมสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า
(พรด) ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

38,154,500 คป.บึงกาฬ

11.25 ปรับปรุงฝายหวยนํ้ารางพรองระบบสงนํ้า ต.นายูง อ.นายูง
จ.อุดรธานี

20,000,000 ชป.อุดรธานี

11.26 ระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าหวยกลาง ต.บะยาว อ.วังสามหมอ
จ.อุดรธานี

5,000,000 ชป.อุดรธานี

11.27 ปรับปรุงระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าหวยหินส่ิว ต.พระพุทธบาท
อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย

8,000,000 คป.หนองคาย

11.28 ฝายหวยทรายพรอมระบบสงนํ้า ม.5 ต.นาสิงห อ.ศรีวิไล
จ.บึงกาฬ

43,000,000 คป.บึงกาฬ

11.29 แกมลิงฝายกกตองพรอมระบบสงนํ้า ต.นํ้าหมาน อ.เมือง จ.เลย 10,000,000 ชป.เลย
11.30 แกมลิงหวยนํ้าหมานพรอมระบบสงนํ้า ต.นํ้าหมาน อ.เมือง จ.เลย 10,000,000 ชป.เลย
11.31 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานหนองแสงพรอมระบบสงนํ้า

ต.หนองออ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
30,000,000 ชป.อุดรธานี

11.32 ขุดลอกหนองหิน ต.บานผือ อ.บานผือ จงอุดรธานี 2,000,000 ชป.อุดรธานี
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11.33 ขุดลอกหวยสามพาด ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี 2,000,000 ชป.อุดรธานี
11.34 ขุดลอกหนองปะโค ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 2,000,000 ชป.อุดรธานี
11.35 ขุดลอกหวยยาง ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 2,000,000 ชป.อุดรธานี
11.36 ขุดลอกหนองแลง ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี 2,000,000 ชป.อุดรธานี
11.37 ขุดลอกหนองหลัก ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 2,000,000 ชป.อุดรธานี
11.38 ขุดลอกหวยนํ้าฆอง ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 2,000,000 ชป.อุดรธานี
11.39 ขุดลอกหนองบานหนองบัวสะอาด ต.ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ

จ.อุดรธานี
2,000,000 ชป.อุดรธานี

11.40 พัฒนาแหลงนํ้าบาดาลเพ่ือสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
ในพ้ืนท่ีตําบลเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย

50,795,000 สนง.ทสจ.เลย

11.41 พัฒนาแหลงนํ้าบาดาลเพ่ือสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
ในพ้ืนท่ีตําบล นาซาว อ.เชียงคาน จ.เลย

15,027,600 สนง.ทสจ.เลย

11.42 อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าหนองหวยเตย ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง
จ.เลย

2,500,000 สนง.ทสจ.เลย

11.43 อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าหนองตูม ต.บานจันทร อ.บานดุง
จ.อุดรธานี

5,000,000 สนง.ทสจ.อุดรธานี

11.44 อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าหวยเม็ก ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 3,500,000 สนง.ทสจ.อุดรธานี

11.45 อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าหนองควายดํา ต.เชียงยืน อ.เมือง
จ.อุดรธานี

5,000,000 สนง.ทสจ.อุดรธานี

11.46 แกมลิงบานสูบ ต.นํ้าสวย อ.เมือง จ.เลย 5,000,000 ชป.เลย
11.47 ปรับปรุงอางเก็บนํ้าลําพันชาตินอยอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําร ิต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
20,000,000 ชป.อด

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี)

- ไมมี -

***********************************

ปดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงช่ือ มาลินทร  พันธุเดช ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือ จิรายุทธ ชมพจนานันท ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ


