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

ครั้งที่ 8/2559
ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมกรมหลวงประจักษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (หลังใหม)


1. นายชยาวุธ จันทร

ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
2. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
3. นายประสงค คงเคารพธรรม
รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
4. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท รองผูวาราชการจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย
5. นายชาญชัย คงทัน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
6. นางวราภรณ อิ่มแสงจันทร
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี
7. นางสาวธนิตา อาจชารี
(แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี
8. นางสาวมณีวรรณ พรหมพุทธา (แทน) พาณิชยจังหวัดหนองคาย
9. นายอําไพ ประเสริฐสังข
เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย
10. นายกิตติพงศ เพชรจันทรธเนศ (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเลย ที่ 1
11. นางสาวพรรณี วงษสงา
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย
12. นายวิโรจน พิเภก
พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู
13. นางสุรัตดาร นิลหมื่นไวย
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู
14. นางพิสมัย นามแดง
เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ
15. นางสาวพัชนพร พันธุชิน
(แทน) พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
16. วาที่ ร.ต.วิทูร จันทขันธ
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี
17. นางปติพร คําบัว
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย
18. นายประเทศ แยมยินดี
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย
19. นายประเสริฐ ศรีลอม
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู
20. นายนิพนธ คนขยัน
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ
21 . นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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22. นางพรพรรณ ชลประทาน

(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
23. นายคํากอง อามาตยมนตรี
นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู
24. นายฉลอง ภูวิลัย
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
25. นายชาญชัย บุญญานาม
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย
26. นายธนาดุล บุตรโคตร
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
27. นายภาคภูมิ ปุผมาศ
ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมจังหวัด
อุดรธานี
28. นางวัฒนา พิธรัตน
ประธานศู น ย ป ระสานงานองค ก รเอกชนจั ง หวั ด
อุดรธานี
29. นายเชิด สิงหคําปอง
ประธานเครือข ายโครงการแก ไขปญหาความยากจน
จังหวัดเลย
30. นางพิสมัย สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย
31. นายมงคล สุมาลี
นายกสมาคมผูสูงอายุจังหวัดหนองบัวลําภู
32. นางเกษร บุดดา
ประธานกรรมการกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรีจั งหวั ด
หนองบัวลําภู
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
34. นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษไพบูลย ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
35. นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
36. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ
37. นายเอกชัย รัตนโสภา
38. นายจํารัส นาแฉลม

หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
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39. นายสมหวัง อารียเอื้อ
40. นายวสันต ไทยสุวรรณ

ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ
1. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย
2. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
3. นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย
4. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลําภู
5. ด.ต. เจนศึก สารแสน ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย
6. นางสวรรค บุญจันทร เลขานุการกลุมพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย
7. นายฉลาด สอดซาย คณะทํางานองคกรชุมชนตําบลบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
8. นางพิสมัย รัตนวิบูลยกุล คณะทํางานองคกรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ

กรรมการ

ติดภารกิจ

กรรมการ
กรรมการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

กรรมการ

ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. นายโชติ เชื้อโชติ
2. นายธนพร สีบุญ
3. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย
4. นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง
5. นายพีรพัฒน พรชนะรัตน
6. นายวัฒนมงคล ทรัพยมี
7. นายธิราช อินทุโส
8. นายวิบูลย เลิศวัฒนาสมบัติ
9. นายประจักษ หลาจางวาง
10. นายอนิวรรตน บุตรวิไล
11. นายเชาววรรธน กราบไกรแกว
12. นายยศเสถียร ทองปน
13. นายณัฐพงษ มีโสภา

รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
ประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดหนองคาย
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จังหวัดหนองคาย
เกษตรจังหวัดเลย สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย
ประมงจังหวัดเลย สํานักงานประมงจังหวัดเลย
ปศุสัตวจังหวัดเลย สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเลย
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเลย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเลย
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย
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14. นางสาวพิสมัย ชัยชนะ
15. นายพิเชษฐ เกษทองมา
16. นายยงยุทธ ชํานาญรบ
17. นายธนกร ศิลปะรายะ
18. นายสําเนา เสลานอก
19. นายเกียรติพงษ คชวงษ
20. นายวรกุล บุตรดาจัก
21. นางทิพยวรรณ วังศานุวัตร
22. นางสาววาสนา ไกยสวน
23. นายเกษตร แนบสนิท
24. นางบําเพ็ญพร สุริยกมล
25. นายชนะ ไชยฮอย
26. นางราตร ขันพิมูล
27. นายจํารัส เชียงบาล
28. นางสาวอัญชลี พลคชา
29. นายกศิพัฎญ ทองแกม
30.นายเมธี อุนชวง
31. นายณัฐพงศ คําวงศปน
32. นายจรัส วงษธรรม
33. นายวีระภัทร ขาวสําอางค
34. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท
35. นางสาวเกศิณี คุมบุงคลา
36. นางรสริน ศิริเกตุ
37. นางสาวมาลินทร พันธุเดช
38. นางสาวชาคริยา ใจขาน
39. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร
40. นางสาวกรรณิการ ตะเมือง
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

จนท.สถิตินักทองเที่ยว สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดเลย
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดเลย
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเลย
ผูอํานวยการกองแผนและวิชาการ การประปาสวนภูมิภาคเขต 7
จังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี
ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเลย
รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู
นักวิชาการขนสงชํานาญการ สํานักงานขนสงจังหวัดหนองบัวลําภู
ปลัดอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
ผูอํานวยการศูนยวิจัยยางหนองคาย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดหนองคาย
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี
หัวหนากลุมอารักษขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ผูอํานวยการกองชาง สํานักงานเทศบาลตําบลสรางคอม จังหวัดอุดรธานี
หัวหนาฝายนโยบายและแผน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
นั กวิ เคราะห นโยบายและแผนชํ านาญการ สํ านั กงานอุ ตสาหกรรมจั งหวั ด
อุดรธานี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จังหวัดเลย
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 8/2559

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ประธานแจงที่ประชุมทราบ

รับทราบ
เรื่อง

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 7/2559
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ได จั ด ประชุ ม ก.บ.ก. ครั้ งที่ 7/2559 เมื่ อวั นพฤหั สบดี ที่ 24 พฤศจิ กายน
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 แลวนั้น หากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุงแกไขใหแจงที่ประชุม
ทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม
เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 แนวทางและขั้น ตอนการจัด ทํ าโครงการของกลุ มจั งหวั ด เพื่ อเสนอขอ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามแนวทาง
การสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ)

เลขานุการ

เมื่ อ วั น ที่ 3 ธั น วาคม 2559 กระทรวงมหาดไทยได มี ก ารประชุ ม
ผาน Video Conference เรื่องแนวทางและขั้นตอนการจัดทําโครงการของ
กลุ มจั ง หวั ด งบประมาณรายจ า ยเพิ่ มเติ ม ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560
โดยมีกําหนดหวงเวลา คือ
- วั น ที่ 4 – 13 ธั น วาคม 2559 กลุ ม จั ง หวั ด ร ว มกั บ ภาคเอกชน
ภาคประชาสั งคม มหาวิ ท ยาลั ย ประชารั ฐ ร วมกั นจั ด ทํ าข อมู ลโครงการที่ เ ป น
ลักษณะ Local Economy คือการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจ
ภายในกลุมจังหวัด ทั้งดานเศรษฐกิจ และสังคม โดยจัดทําโครงการที่มี ลักษณะ
ของความเชื่ อ มโยง ต น ทาง กลางทาง ปลายทาง ทั้ ง ภายในกลุ ม จั ง หวั ด
และขามกลุมจังหวัด
กําหนดการเดิม คือวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2559 กลุมจังหวัดนําเสนอ
Value Chain ให รมว.มท. ทราบ ผานระบบ Video Conference แตจาก
กํ า หนดการที่ อ อกมาล า สุ ด ในขณะนี้ มี แ นวโน ม ว า อาจจะไม ต อ ง Video
Conference กับ รมว.มท. เนื่องจากสํานักงบประมาณ 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
เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561
และในภาคบ า ย ที่ อิ ม แพค เมื อ งทองธานี จะมี น ายสมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ
รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม เจาของเรื่องคือ สํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่ง
จะชี้แจงในเรื่องของภาพรวมยุทธศาสตรชาติ Thailand 4.0 ยุทธศาสตรภาคและ
ยุ ท ธศาสตร ร ะดั บ ชาติ เพื่ อ เป น ข อมู ล ที่ จ ะใช ในการประชุ มในวั น ที่ 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. โดยมีรายละเอียดขั้นตอนใน
การนําเสนอ คือ
1. กลุมจังหวัดนําเสนอ Positioning วาจะ focus เรื่องอะไรบาง
ประมาณ 30 นาที
2. ทีมที่ปรึกษาใหขอแนะนํา ประมาณ 45 – 60 นาที
3. กลุ มจั งหวั ด นํ าเสนอโครงการโดยย อที่ เ ตรี ย มมาในแต ละประเด็ น
ยุทธศาสตร ประมาณ 30 นาที
4. ทีมที่ปรึกษาใหขอแนะนํา ประมาณ 45 – 60 นาที
ประธาน
เลขานุการ

ที่ประชุม

ผูวาราชการจังหวัด ตองไปประชุมหรือไม และไปวันไหนบาง
วั น ที่ 14 ธั น วาคม 2559 ภาคเช า ที่ อิ ม แพค เมื อ งทองธานี โดยมี
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย
ภาคบายที่อิมแพค เมืองทองธานี
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ภาคเชาที่ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพฯ พระราม 9 อยูที่หอง 2 เวลา 09.00 – 12.00 น.
รับทราบ
3.2 แนวทางการจัดทําโครงการและลักษณะของโครงการ

เลขานุการ

แนวทางการจัดทําโครงการและลักษณะของโครงการกลุมจังหวัดจะตอง
ดําเนินการวิ เคราะหจุ ดแข็งที่เ ปนศักยภาพของพื้นที่ ที่ต องส งเสริ ม พัฒ นาเพื่ อ
สงผลตอการสร างความเจริญเติบ โตของกลุ มจังหวั ด ซึ่ งจะมีแบบฟอร มที่สํานั ก
งบประมาณใหกรอกรายละเอียด ลักษณะโครงการตางๆ
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ประธาน
ที่ประชุม

ตามรางปฏิทินไดกําหนดใหมีการจัดซื้อจัดจางไปพลางกอนภายในวันที่ 2
กุมภาพันธ 2560
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การจั ด ทํ าโครงการเพื่ อขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณรายจ ายเพิ่ มเติ ม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืน
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 ให โ ดดเด น และเป น จุ ด ขายสนั บ สนุ น การท อ งเที่ ย วภายใน
กลุ ม จั งหวั ด ฯ เพื่ อสร า งความเข ม แข็ ง และยั่ ง ยื นให กั บ เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ
ซึ่ ง หลั งจากได จั ด ทํ า Value Chain แล วทํ า ให เ กิ ด โครงการต นทาง 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
ปลอดภัยในการคมนาคมและเชื่อมโยงการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด ประกอบดวย
- จังหวัดอุดรธานี จํานวน 4 สายทาง
งบประมาณ 190,000,000 บาท
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1.
2.

3.
4.

จังหวัดอุดรธานี จํานวน 4 สายทาง
การศึ ก ษาความเป น ไปได ง านก อ สร า งถนนเลี่ ย งเมื อ ง
อุดรธานีรอบที่ 2 (วงแหวนรอบ 2)

190,000,000 หนวยงานรับผิดชอบ
40,000,000 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

การขยายชองทางจราจรจาก 2 ชองเปน 4 ชองจราจร
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนโนนสะอาด - อุ ด รธานี
ระหวาง กม.436+000 - กม.438+000 (ดานซาย
ทาง) ระยะทาง 2.0 กม.
การขยาย 4 ชองทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2410
ตอนถนน บานเหลา - ดอนกลอย ระหวาง กม.3+000
- กม.5+000 (หนา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา)
การขยาย 4 ชองทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2350
ตอนถนนหนองหาน - กุมภวาป ระหวาง กม.25+000 กม.27+000 (ทางเขาทะเลบัวแดง บานแชแล)

60,000,000 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

60,000,000 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2
30,000,000 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2

- จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 6 สายทาง
งบประมาณ 250,000,000 บาท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 6 สายทาง
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม
0201 ตอนหวยกานเหลือง - ดงบัง ระหวาง กม.
134+000 - กม.135+049
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม
0201
ตอนหวยก านเหลือง - ดงบัง ระหวาง กม
135+449 - กม.1336+449
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม
0201 ตอนหวยกานเหลือง - ดงบัง ระหวาง กม.
126+575 - กม.127+925
เสนทางหลวงสาย 222 ตอนควบคุม 0202 ตอนทากก
แดง-บึงกาฬระหวางกม.114+100-กม.115+450
ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน
หนองหิ้ง -เหลาหลวงระหวาง กม.0+500 – กม.1+950
เสนทางหลวงสาย 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนอง
หิ้ง-เหลาหลวง ระหวาง กม.30+525-กม.31+000

250,000,000
45,000,000

หนวยงานรับผิดชอบ
แขวงทางหลวงบึงกาฬ

45,000,000

แขวงทางหลวงบึงกาฬ

50,000,000

แขวงทางหลวงบึงกาฬ

40,000,000

แขวงทางหลวงบึงกาฬ

40,000,000

แขวงทางหลวงบึงกาฬ

30,000,000

แขวงทางหลวงบึงกาฬ
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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+400 – กม.116+036 ระยะทาง 1.636 กม
งานขยาย 4 ชองจราจร เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว ทาง
หลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู – เชียงคาน ตอนที่
2 ระหวาง กม.387+750 – กม.388+670 ระยะทาง
0.920 กม
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
ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนปากภู โคกใหญ ระหวาง กม. 0+000 - กม.2+000
งานขยาย 4 ชองจราจร เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ภูสวรรค - เลย ระหวาง
กม.398+350 – กม.399+650 ระยะทาง 1.300 กม
ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนเชียง
คาน - ปากคาน ระหวาง กม.0+000 - กม.2+500 ,
กม.8+000 - กม.11+800
งานขยาย 4 ชองจราจร เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว ทาง
หลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู – เชียงคาน ตอน 1
ระหวาง กม.362+970 – กม.364+220 ระยะทาง
1.250 กม.
ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนเหมือง
แพร - นาเจริญ ระหวาง กม.4+200 - กม.10+700
งานขยาย 4 ชองจราจร เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว ทาง
หลวงหมายเลข 201 ตอน หลักรอยหกสิบ – โนนสวาง
ระหวาง กม.320+757 – กม.321+957 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)
แขวงทางหลวงเลยที่ 1

33,000,000
25,000,000

แขวงทางหลวงเลยที่ 2
(ดานซาย)

30,000,000

แขวงทางหลวงเลยที่ 1

45,000,000

แขวงทางหลวงเลยที่ 2
(ดานซาย)
แขวงทางหลวงเลยที่ 1

30,000,000
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- จังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 8 สายทาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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.
งานขยาย 4 ชองจราจร เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว ทาง
หลวงหมายเลข 210 ตอน นาคําไฮ – วังสําราญ
ระหวาง กม.71+555 - กม.81+821
งานขยาย 4 ชองจราจร เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว ทาง
หลวงหมายเลข 210 ตอน นาคําไฮ – วังสําราญ
ระหวาง กม.84+350 - กม.94+048

จํานวน 8 สายทาง
งบประมาณ 950,000,000 บาท

950,000,000

หนวยงานรับผิดชอบ

60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
50,000,000
310,000,000

แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู

290,000,000

แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู
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1.2 กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงและซอมแซมถนนสายหลักที่เชื่อมโยง
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของกลุมจังหวัด ประกอบดวย
- จังหวัดอุดรธานี จํานวน 6 สายทาง
งบประมาณ 205,000,000 บาท
1.
2.

3.
4.
5.
6.

205,000,000

40,000,000

หนวยงานรับผิดชอบ
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

40,000,000

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

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

40,000,000

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

35,000,000

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

20,000,000

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

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

30,000,000

แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 6 สายทาง

ปรับปรุงถนนลาดยางเขาแหลงทองเที่ยว อด. 4013
แยกทางหลวงหมายเลข 2376 - บ.นาตูม อ.นายูง
จ.อุดรธานี (วัดปาภูกอน)
ปรับปรุงถนนลาดยางเขาแหลงทองเที่ยว อด.1076 แยก
ทางหลวงหมายเลข 2 - บ.หลุบหวายอ.เมือง จ.อุดรธานี
(วัดปาบานตาด)

- จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 47 สายทาง
งบประมาณ 550,386,900 บาท
1.
2.
3.

จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 47 สายทาง
ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงดวยพาราแอสฟลตทล.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+427-กม.147+200

550,386,900
18,000,000

หนวยงานรับผิดชอบ
แขวงทางหลวงบึงกาฬ

8,700,000

แขวงทางหลวงบึงกาฬ

7,200,000

แขวงทางหลวงบึงกาฬ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงดวยพาราแอสฟลต ทล.212
ตอนควบคุม 0201 ตอนหวยกานเหลือง-ดงบัง (ตอน 3)
ระหวาง กม.146+370-กม.165+120
บูระณทางหลวงเสนทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน
ควบคุ ม 0100 ตอนพรเจริ ญ -โซ พิ สั ย ระหว า ง กม.
3+000-กม.14+400 (เปนชวงๆ)
บูระณทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0100
ตอน พรเจริ ญ -โซ พิ สั ย ระหว า ง กม.20+880-กม.
31+560 (เปนชวงๆ)
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 212
- เทศบาลบุงคลา กม.1+390-กม.4+390 ระยะทาง
3.000 กม อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 222 บานนาคําแคน กม.18+000-กม.21+000 ระยะทาง
3.000 กม. อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 2095
- บานนาสวรรค กม.20+800-กม.23+800 ระยะทาง
3.000 อําเภอโซพิสัย,เมือง จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 212 บ า นทองสาย กม.4+800-กม.8+525 ระยะทาง
3.700 กม. อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 212 บ า นสรรเสริ ญ กม.0+000-กม.3+000 ระยะทาง
3.000 กม. อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 222 บานวังยาว กม.0+000-กม.3+500 ระยะทาง 3.500
กม. อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทช.บก.
4003 - บานโคกกระแซ กม.2+550-กม.6+550
ระยะทาง 4.000 กม. อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทช.บก.
4003 - บานดอนเสียด กม.6+450-กม.11+450
ระยะทาง 5.000 กม. อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 2026
- บานเหลาคาม กม.10+355-กม.14+355 ระยะทาง
4.000 กม. อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 222 บานหนองลาด กม.20+000-กม.25+000 ระยะทาง
5.000 กม. อําเภอเมือง,ศรีวิไล, พรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

7,900,000 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15,000,000

แขวงทางหลวงบึงกาฬ

15,000,000

แขวงทางหลวงบึงกาฬ

14,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
14,500,000 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
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17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 2095
- บานดอนอุดม กม.2+825-กม.3+375 ระยะทาง
1.600 กม. อําเภอเมือง,โซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 2026
- บานตอง กม.19+300-กม.20+350 ระยะทาง
3.000 กม. อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยก ทล. 212 บานนาสุขสั นต กม.0+000-3+000 กม. ระยะทาง
4.500 กม. ระยะทาง 4.500 กม. ตําบลวิศิษฐ อําเภอ
เมือง จังหวัดบึงกาฬ
กอ สร า งถนนคอนกรี ต เสริม เหล็ ก สายวั ดภู กระแต วิ ท ยา ลั ย เทค นิ ค บึ ง กา ฬ ก ม .0+000-กม .1+445
ระยะทาง 1.445 กม. ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมือง จังหวัด
บึงกาฬ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยดอกไม บา นเหล า ถาวร กม.0+000-กม.2+000 ระยะทาง
2.000 กม. ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก เชื่ อ มหมู บ า นดงต อ ง
หมูที่ 7 - บานโนนคําภู หมูที่ 8
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมหมูบานทรายทอง
หมูที่ 13 - บานโนนจําปา หมูที่ 6
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.โนนสา บ.นาคํา
ต.โคกกอง อ.เมืองบึงกาฬ - บ.ทองสาย ต.โนนสมบูรณ
อ.เมืองบึงกาฬ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ. โนนสา บ.ไรสุข
สันต ต.โคกกอง อ.เมืองบึงกาฬ - บ.นาทราย ต.นาสิงห
อ.ศรีวิไล
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ. โคกกอง ต.โคก
กอง อ.เมืองบึงกาฬ - บ.หว ยเซือม ต.ชัยพร อ.เมืองบึ ง
กาฬ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.นาคํา ต.โคกกอง
อ.เมืองบึงกาฬ - บ.นาทราย ต.นาสิงห อ.ศรีวิไล

10,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
27,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

9,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

12,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
1,349,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
5,570,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
10,979,800 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
13,286,100 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
8,845,800 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
16,043,600 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
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28.

ก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สาย บ.โนนสา
บ.ทาอินทรแปลง ต.โคกกอง อ.เมืองบึงกาฬ - บ.ทาไคร
ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองบัวงาม บานหัวยลึก หมูที่ 5 ต.นาสะแบง

10,695,600 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

30.

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนสวาง หมูที่
7 ต.นาสะแบง เชื่อม บานนาคําแคน หมูที่ 3 ต.นาแสง

4,960,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

31.

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาสะแบง
สามัคคี หมูที่ 3 ต.นาสะแบง เชื่อม บานอูคํา หมูที่ 7
ต.ศรีวิไล
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานใหมชมภู หมูที่
7 ต.นาสะแบง เชื่อมบานนาคําแคน หมูที่ 6 ต.นาแสง

4,960,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

33.

กอสราง คสล. พรอมทอเหลี่ยม คสล. สายบานดอนเสียด
เหนือ - บานนาคําแคน บานดอนเสียดเหนือ หมูที่ 11

7,449,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

34.

กอสรา งถนน คสล. สาย บ.เสีย ด - ทางโคง หมูที่ 3
บ.โนนสวาท ต.นาสวรรค อ.เมืองบึงกาฬ
ก อ สร า งถนน
คสล. สาย บ.ห ว ยบอนพั ฒ นา บ.เหลาถาวร หมูที่ 9 บานหวยบอนพัฒนา ต.นาสวรรค
อ.เมืองบึงกาฬ
กอสรางถนน คสล. สาย บ.โคกสวาง - หวยซาง หมูที่ 6
บ.โคกสวาง ต.นาสวรรค อ.เมืองบึงกาฬ

6,900,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

37.

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

2,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

38.

กอสรางถนน คสล. สายบานคําแคน - บ.มน หมูที่ 2
บานคําแคน ต.นาสวรรค อ.เมืองบึงกาฬ
กอสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา นยางเรีย น
ต.โสกก า ม อ.เซกา – บ า นหนองแสง ต.ท า ดอกคํ า
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
ก อ สร า งถนน คสล. บ า นดาบชาติ จรดทางสํ า รอง
บานโคกอุดม ม. 1
กอสรางถนน คสล. สายบานศรีอุดม - หนองผักแวน
ก อ ส า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก เชื่ อ มตํ า บลหนองทุ ม
ตําบลโปงไฮ - ตําบลพรเจริญ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 222 วัดภูทอก กม.0+000-กม.7+000 ระยะทาง 7.000
กม. อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

2,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

29.

32.

35.
36.

39.
40.
41.
42.
43.

2,920,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

4,960,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

7,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
1,500,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

3,000,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
1,444,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
3,226,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
9,998,000 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
29,000,000

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
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44.
45.
46.
47.

ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 222 บานสันทรายงาม กม.11+800-กม.16+800 ระยะทาง
5.000 กม. อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 212 บานบอพนา กม.0+000-กม.3+000 ระยะทาง
3.000 กม. อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย แยก ทล. 212 หาดสีดา กม.0+000-กม.3+000 ระยะทาง 3.000
กม. อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยก ทล.212ดาน
ศุลกากร กม.0+000 - กม.1+200 ระยะทาง 1.200
กม. อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

25,000,000

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

18,000,000

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

10,000,000

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

15,000,000

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

- จังหวัดหนองคาย จํานวน 9 สายทาง
งบประมาณ 180,620,000 บาท
จังหวัดหนองคาย จํานวน 9 สายทาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.4028 แยกทางหลวง
หมายเลข 2266 -ผาตั้ง (ตอนหนองคาย) ตําบลผาตั้ง
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ปรับปรุงถนนลาดยางสาย นค. 3026 แยกทางหลวง
หมายเลข 211 - บานเชียงดี (ตอนหนองคาย) ตําบล
ผาตั้ง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ปรั บ ปรุ ง บู ร ณะถนนลาดยางสายบ า นภู เ สด็ จ
บานสรางคอม ตําบลวัดหลวง สรางนาขาว อําเภอโพน
พิสัย จังหวัดหนองคาย
กอสรางเสนทางจักรยานสงเสริมการทองเที่ยวอําเภอเมือง
หนองคาย
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 211 ตอนหนอง
สองหอง - ศรีเชียงใหม ตอน 1 ระหวาง กม.5+665 กม.8+000
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม
ที่ 0101 ตอนหนองสองหอง - ศรีเชียงใหม ตอน 2
ระหวาง กม.24+633 - กม.26+283
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม
ที่ 0102 ตอนหนองบัว - ทาบอ ตอน 1 ระหวาง กม.
14+000 - กม.15+500

180,620,000

หนวยงานรับผิดชอบ

21,500,000

แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย

18,490,000

แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย

20,000,000

แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย

20,500,000
26,931,000

แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย
แขวงทางหลวงหนองคาย

28,000,000

แขวงทางหลวงหนองคาย

24,312,000

แขวงทางหลวงหนองคาย
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8.
9.

เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม
ที่ 0102 ตอนหนองบัว - ทาบอ ตอน 1 ระหวาง กม.
25+200 - กม.26+958
บูรณะผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน
ควบคุมที่ 0101 ตอนหนองคาย - ปากสวย กม.8+915
- กม.9+836 RT

- จังหวัดเลย
จังหวัดเลย จํานวน 16 สายทาง

13,500,000

แขวงทางหลวงหนองคาย

7,387,000

แขวงทางหลวงหนองคาย

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

หนวยงานรับผิดชอบ

งานปรั บ ปรุ ง ทางหลวงเพื่ อ สนั บ สนุ น การท อ งเที่ ย ว
ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนหวยเชียงดา – ปากชม
ระหวาง กม.144+400 – กม.146+211 ระยะทาง
1.821 กม.
ก อ สร า งทางจั ก รยานเพื่ อ สนั บ สนุ น การท อ งเที่ ย ว
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนสวาง – ปากปวน
กม.328+020 – กม.334+920 ดานซายทาง
ระยะทาง 6.900 กม.
บู ร ณะทางผิ ว แอสฟ ล ต ทางหลวงหมายเลข 2195
ตอน ปากคาน - อาฮี ระหวาง กม.54+675 - กม.
58+075
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21
ตอนหนองบง - ภูสวรรค ระหวาง กม.374+499 - กม.
376+400 ,กม.381+324 - กม.383+300

35,000,000

แขวงทางหลวงเลยที่ 1

30,000,000

แขวงทางหลวงเลยที่ 1

35,000,000

แขวงทางหลวงเลยที่ 2
(ดานซาย)

48,000,000

แขวงทางหลวงเลยที่ 2
(ดานซาย)

ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต ทางเขาสูแหลง
ทองเที่ยว/วัฒนธรรมและวิถีชีวิต (ไทดํา) สาย ลย.3011
แยก ทล.201 - บานสงเปอย อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายแยก ทล.21 บานกิ่ไผโทน อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ซ อ มสร า งผิ ว ทางแอสฟ ล ติ ก คอนกรี ต สาย 4026
แยก ทล.2115 - บานนากระเซ็ง อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย
ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานปลาบา บานหินสอ อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย

15,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

20,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

40,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

28,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

9.

ปรับปรุงถนนทางขึ้น พระใหญภูคกงิ้ว อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

5,600,000

สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเลย

10.

ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายแยก ทล.21 บานรองจิก อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย

24,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สาย ลย.3023
แยก ทล.21 - โคกนกกระบา อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายถ้ําผายา อําเภอ
นาดวง จังหวัดเลย
ปรับปรุงทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย สาย ลย.2013 แยก
ทล.21 - บานถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานเพีย ถ้ําผาลอม ถ้ําผายา อําเภอเมือง, อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
พั ฒ นาเส น ทางเชื่ อ มโยงสถานที่ ท อ งเที่ ย วเชี ย งคาน
บริเวณบานนอย หมูที่ 4 ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
พั ฒ นาเส น ทางท อ งเที่ ย ววิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนริ ม โขงบริ เ วณ
เทศบาลตํ า บลปากชม อํ า เภอปากชม จั ง หวั ด เลย
(กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,กอสรางทางจักรยาน,
กอสรางสะพานคนเดิน)

16,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

15,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

20,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

15,000,000

แขวงทางหลวงชนบทเลย

16,500,000

สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเลย

15,000,000

สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเลย

2. โครงการกอสร างสิ่งสนั บสนุนจุด ขาย Land Mark ของสถานที่
ทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 21 กิจกรรม
งบประมาณ 739,984,000 บาท
2
2.1

โครงการกอสรางสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของ
สถานที่ทองเที่ยว กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
พัฒนาทัศนียภาพตัวเมืองอุดรธานี

2.2

พัฒนาทุงศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

2.3

2.5

กอสรางสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark เชื่อมแหลง
ทองเที่ยวภูพานนอย วนอุทยานบัวบาน พระพุทธชยันตี
และอุทยานน้ําตกเฒาโต ( 9 กิจกรรมยอย)
ปรับปรุงจุดขาย Land Mark ไมดอกไมประดับ อําเภอภู
เรือ จังหวัดเลย
ปรับปรุงและติดตั้งน้ําพุพรอมประดับไฟ LED วงเวียนน้ําพุ

2.6

กอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยวจังหวัดเลย

2.7
2.8

2.4

739,984,000

หนวยงานรับผิดชอบ

60,000,000

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.อุดรธานี

80,000,000

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.อุดรธานี
สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองบัวลําภู

123,700,000
20,000,000

สนจ.เลย

3,900,000

สนจ.เลย

26,000,000

สนจ.เลย

กอสราง Land Mark ประตูสูกลุมอีสานตอนบน 1

6,500,000

สนจ.เลย

กอสราง Land Mark ประตูสูกลุมอีสาน อําเภอดานซาย
จังหวัดเลย

6,000,000

สนจ.เลย
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2.9

พัฒนาลานวัฒนธรรมสงเสริมการทองเที่ยวตามลําน้ําโขง ณ
บริเวณหนาหนวยเรือรักาความสงบเรียบรอยตามลําน้ําโขง
เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
พัฒนาลานวัฒนธรรมและหอชมวิวเมืองสงเสริมการ
ทองเที่ยวตามลําน้ําโขง ณ บริเวณวัดหายโศก เขตเทศบาล
เมืองหนองคาย
พัฒนาลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวตามลําน้ําโขง
ณ บริเวณวัดไทย เขตเทศบาลตําบลโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย
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 เขตเทศบาลเมือง
หนองคาย
พัฒนาและปรับปรุงถนนพญานาคบริเวณเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย
พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสวนสาธารณะหนองโงง

48,000,000

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองคาย

41,259,000

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองคาย

20,000,000

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองคาย

39,000,000

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองคาย
สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองคาย
สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองคาย
สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองคาย
สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองคาย

2.19 พัฒนาพื้นที่สงเสริมการคาชายแดน (ตลาดลาว)
สวนสาธารณะบึงสวรรค
2.20 กอสราง Land Mark ริมแมน้ําโขง ณ ถนนขาวเมา จังหวัด
บึงกาฬ

25,000,000

2.21 ปรับปรุงภูมิทัศนริมแมน้ําโขงโดยนําสายไฟฟาลงดิน
ณ ถนนขาวเมา เทศบาลตําบลบึกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
( Land Mark )

37,500,000

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
1.16
2.17
2.18

19,240,000
19,240,000
18,420,000
12,000,000
9,225,000
75,000,000

50,000,000

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองคาย
สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.บึงกาฬ
สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.บึงกาฬ
โยธาธิการและผังเมือง,
อบจ.บึงกาฬ, การทองเที่ยว
และกีฬา, ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
โยธาธิการและผังเมือง,
อบจ.บึงกาฬ, การทองเที่ยว
และกีฬา,กรมศิลปากร
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3. โครงการพัฒนาฟนฟูแหลงธรรมชาติและระบบนิเวศสถานที่ทองเที่ยวที่
สํ า คั ญ ของกลุ มจั งหวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อตอนบน 1 จํ านวน 6 กิ จ กรรม
งบประมาณ 232,055,120 บาท
3

โครงการพัฒนาฟนฟูแหลงธรรมชาติและระบบนิเวศ
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
3.1 ฟนฟูระบบนิเวศพื้นที่ปาตนน้ํา

232,055,120

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียในแหลงทองเที่ยว

9,792,000

45,750,000

3.3 สงเสริมการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะที่ตนทาง

37,600,000

3.4 ฝงกลบและปรับปรุงบอขยะเกาใหถูกตองตามหลักวิชาการ

89,680,679

3.5 จัดการขยะมูลฝอยตกคางสะสม

12,492,869

3.6 เพิ่มประสิทธิภาพศูนยคัดแยกขยะมูลฝอย

36,739,572

หนวยงานรับผิดชอบ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.เลย
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.เลย
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.เลย
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.หนองคาย
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.หนองคาย
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ.หนองคาย

4. โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด า นความปลอดภั ย และพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคสุขอนามัย และสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว จํานวน 8
กิจกรรม งบประมาณ 286,280,980 บาท
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพดานความปลอดภัย และ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสุขอนามัย และสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว
จัดซื้อรถไฟฟาเพื่อใหบริการผูสูงอายุและผูพิการ อุทยาน
ประวัติศาสตรภูพระบาท
การพัฒนาปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนการ
ทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ (ปายแนะนําเสนทางแหลง
ทองเที่ยว)
สรางภาพลักษณคุณภาพและอํานวยความสะดวกใหแก
นักทองเที่ยว
กอสรางปรับปรุงระบบประปาในเขต เทศบาลศรีพนา
จังหวัดบึงกาฬ
การพัฒนาศักยภาพการรักษาผูปวยวิกฤต อุบัติเหตุฉุกเฉิน
แบบครบวงจร และการรักษาดวยระบบการแพทยทางไกล
ผานดาวเทียม

286,280,980
12,000,000

หนวยงานรับผิดชอบ

15,000,000

อุทยานประวัติศาสตร
ภูพระบาท
สนง.ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
และแขวงทางหลวงในกลุม
จังหวัด
สนง.ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ในกลุมจังหวัด
ที่ทําการปกครอง อ.เซกา

197,280,980

สนง.สาธารณสุข จ.หนองคาย

35,000,000
9,000,000
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4.6 จางศึกษาพัฒนาภูมิสถาปตยอารยธรรมลุมน้ําโขง
และภูมิทัศนทาอากาศยานนานาชาติ ป 2560
4.7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงการคา การลงทุน
และการทองเที่ยวภายในกลุมจังหวัดและภายในจังหวัด
4.8 การอํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก
นักทองเที่ยวและสถานที่ทองเที่ยว (Amazing Thai Host)

8,000,000
5,000,000
5,000,000

ทาอากาศยานนานาชาติ
อุดรธานี
ทาอากาศยานเลย
สนง.ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ในกลุมจังหวัด

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

โครงการพัฒนาทุนมนุษย พื่อรองรับการทองเที่ยวอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน

71,800,000

สนง.ศึกษาธิการ จ.อุดรธานี

5.1 การพัฒนาเด็กปฐมวัย
5.2 เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียน

5.3
5.4

พัฒนาภาคแรงงาน และนักศึกษาอาชีวศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

6. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว ประกอบดวย
6.1 กิ จ กรรมการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศและวั ฒ นธรรม
ประเพณี จํานวน 10 กิจกรรม งบประมาณ 81,400,000 บาท
กิจกรรมหลัก : การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรมประเพณี
6.1.1 พัฒนาแหลงทองเที่ยววัดศรีโพธิ์ชัย บานหัวนา หมูที่ 3
ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
6.1.2 สงเสริมประเพณีแหตนดอกไม (วัดศรีโพธิ์ชัย) ตําบลแสง
ภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

81,400,000

หนวยงานรับผิดชอบ

2,000,000

เลย

1,000,000

เลย

6.1.3 พัฒนาแหลงทองเที่ยวลานคริสตมาสภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย

7,500,000

อ.ภูเรือ

6.1.4 ปรับปรุงภูมิทัศนเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวอุทยาน
เทิดพระเกียรติบา นหมากแขง ถนนสายกกกระบาก-หมากแขง
6.1.5 จัดทองเที่ยววัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติทั้งป
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย (นมัสการพระธาตุศรีสองรัก ,
งานบุญหลวงและการละเลน ผีตาโขน)
6.1.6 พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวพระธาตุสัจจะ (ทาลี่ แกนทาว) อ.ทาลี่ จ.เลย

16,300,000

เลย

1,500,000

เลย

3,000,000

เลย
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6.1.7 ทําปายประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเมืองทาลี่ อ.ทาลี่
จ.เลย
6.1.8 กอสรางลานวัฒนธรรมทองถิ่น (ผีตาโขน) อ.ดานซาย
จ.เลย
6.1.9 กอสรางเสนทางจักรยานเพื่อการทองเที่ยววิถีชุมชน
ริมน้ําหมัน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
6.1.10 ซอมสรางถนนลาดยางเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
สายแกงบง - สวนปอ (อางน้ําเลย) อ.ภูหลวง ระยะทาง 9
กิโลเมตร

1,600,000

เลย

2,500,000

เลย

10,000,000

เลย

36,000,000

เลย

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

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.7

กิจกรรมหลัก : การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ
วิถีชีวิต ลุมน้ําโขง
ปรับปรุงลานวัฒนธรรมนาออ หมู 3 อําเภอเมือง
จังหวัดเลย
กอสรางปายบอกเขาอางเก็บน้ําหวยน้ําหมานตอนบน
หมู 1 บานไรมวง อําเภอเมือง จังหวัดเลย
กอสรางปายบอกทางแหลงทองเที่ยว อ.เชียงคาน
จังหวัดเลย
ศูนยขอมูลขาวสารสําหรับการทองเที่ยว

26,708,000

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

5,000,000

หนวยงานรับผิดชอบ

400,000

สนง.ทองเที่ยวและกีฬา
จ.เลย ททท.เลย,ม.ราชภัฏเลย
เลย

300,000

เลย

5,000,000

เลย

1,000,000

เลย

2,782,000

เลย

9,226,000

เลย

3,000,000

เลย
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6.3 กิ จ กรรม การส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศและอุ ท ยานทาง
ธรณีวิทยาภายในกลุมจังหวัด จํานวน 12 กิจกรรม งบประมาณ 124,362,000 บาท
กิจกรรมหลัก : การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและ
อุทยานทางธรณีวิทยาภายในกลุมจังหวัดฯ
6.3.1

6.3.4

กอสรางปายบอกทางแหลงทองเที่ยวอําเภอภูหลวง
จํานวน 10 ปาย
จัดทําปายบอกทางและแสดงแหลงทองเที่ยว อําเภอ
เอราวัณ จังหวัดเลยจํานวน 10 จุด
ศูนยเรียนรูดาราศาสตรและทองฟาจําลอง แหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศภูพานนอย ตําบลหนองบัว อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
ปรับปรุงพิพิธภัณฑหอยหิน 150 ลานป

6.3.5

พัฒนาแหลงทองเที่ยวโนนหนองเลิง

6.3.2
6.3.3

6.3.6

124,362,000

หนวยงานรับผิดชอบ

1,000,000

เลย

1,000,000

เลย

28,694,000

สนง.ทองเที่ยวและกีฬา
จ.หนองบัวลําภู

17,000,000

3,000,000

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.หนองบัวลําภู
สนง.ทองเที่ยวและกีฬา
จ.บึงกาฬ
สนง.ทองเที่ยวและกีฬา
จ.หนองคาย
เลย

3,000,000

เลย

3,378,000

เลย

1,500,000

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่
10 อุดรธานี
อ.หนองแสง

30,000,000

การพัฒนาสวนรุกขชาติน้ําตกธารทองเพื่อยกระดับการ
ใหบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
6.3.7 ปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บน้ําน้ําเลย อําเภอภูหลวง จังหวัด
เลย
6.3.8 กอสรางลานวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผานาง-ผาเกิ้ง ม.5
ต.ผาอินทรแปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
6.3.9 พัฒนาแหลงทองเที่ยวสวนหินผางาม(คุณหมิงเมืองไทย)
อ.หนองหิน จ.เลย
6.3.10 ปรับปรุงภูมิทัศน จุดชมวิว ผารับอรุณ ภูฝอยลม

9,900,000

6.3.11 ปรับปรุงปายและอุปกรณสัญญาณความปลอดภัย
เสนทางขึ้นภูฝอยลม
6.3.12 เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว เพทอรองรับการขยายตัวของ
อาเซียน จังหวัดหนองคาย

1,000,000
24,890,000

ม.ขอนแกน วิทยาเขต
หนองคาย
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7. โครงการเสริ ม สร า งความโดดเด น ของผลผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ
จากภาคการเกษตรและประมง ประกอบดวย
7.1 โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต อ อ ยโรงงาน จํ า นวน 7
กิจกรรม งบประมาณ 156,530,000 บาท
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตออยโรงงาน
กิจกรรม ผลิตตนพันธุออยปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ
กิจกรรม สงเสริมปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตออย
โดยการวิเคราะหคณ
ุ ภาพดิน
กิจกรรม ปรับปรุงพันธุออยลูกผสมชุด CSB เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพ
กิจกรรม สงเสริมกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตออย

156,530,000 จ.อุดรธานี,เลย,หนองบัวลําภู

กิจกรรม ศูนยเรียนรูและกลุมการเรียนรูเพื่อการพัฒนา
ดานออย
กิจกรรม สงเสริมการใชใบและยอดออยผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแนน
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาดออย
ในสถาบันเกษตรกร

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

โครงการ สงเสริมราชินีขาวเหนียวครบวงจร

7.2.1

กิจกรรม สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน

7.2.2

กิจกรรม เตรียมความพรอมเจาหนาที่

7.2.3
7.2.4

กิจกรรม อมรมถายทอดความรูต ามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกรขาว
กิจกรรม สนับสนุนเมล็ดพันธุดี

7.2.5

กิจกรรม สงเสริมปุยแตงหนาขาว

7.2.6
7.2.7

กิจกรรม การจัดการดูแลรักษาและปองกันการกําจัด
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน
กิจกรรม การตรวจรับรองมาตรฐาน

7.2.8

กิจกรรม การสรางลานตากขาว

7.2.9

กิจกรรม สรางโรงเก็บผลผลิตขาว

7.2.10 กิจกรรม การคัดสรรเกษตรกรตนแบบสรางความ
ตอเนื่องและยั่งยืน

292,027,000 ทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ
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7.2.11 กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพแปรรูปในกลุมเกษตรกร
7.2.12 กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพแปรรูปในกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน
7.2.13 กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภณ
ั ฑ
7.2.14 กิจกรรม สงเสริมการตลาด
7.2.15 กิจกรรม ประชาสัมพันธสินคา

7.3 โครงการส ง เสริ ม เทคโนโยลี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ การผลิ ต
และแปรรูปการผลิต (ยางพารา) จํานวน 8 กิจกรรม งบประมาณ 260,510,000 บาท
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.3.8

โครงการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิต
และแปรรูปการผลิต (ยางพารา)
กิจกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการ
จําหนายยางพาราของเกษตรกร
กิจกรรม หนวยปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต นวัตกรรมและแปรรูปยาง
กิจกรรม ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน

260,510,000 ทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ

กิจกรรม ศูนยเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
ผลิตและแปรรูปยางพารา
กิจกรรม เพิม่ มูลคาจากน้ํายางสด (โรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑยางพารา)
กิจกรรม การผลิตเครื่องบดขี้เลื่อยจากไมยางพารา
กิจกรรม การวิจัยและพัฒนาดานการตลาดผลิตภัณฑ
ยางพารา
กิจกรรม การอํานวยการ

7.4 โครงการส ง เสริ ม การผลิ ต และแปรรู ป มั นสํ า ปะหลั ง จํ า นวน 4
กิจกรรม งบประมาณ 111,848,000 บาท
7.4

โครงการสงเสริมการผลิตและแปรรูปมันสําปะหลัง

7.4.1 กิจกรรม สงเสริมปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลังโดยการวิเคราะหคุณภาพดิน
7.4.2 กิจกรรม อบรมถายทอดความรูใ หเกษตรกร
7.4.3 กิจกรรม การปรับปรุงลานตากมันสําปะหลัง
7.4.4 กิจกรรม พัฒนาโรงงานมันเสนสะอาด

121,000,000 ทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ
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7.5 โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต กล ว ยหอมทอง จํ า นวน 5
กิจกรรม งบประมาณ 10,000,000 บาท
7.5

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตกลวยหอมทอง

7.5.1 กิจกรรม สงเสริมการปลูกกลวยหอมทอง/น้ําวา
7.5.2 กิจกรรม ถายทอดความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
กลวยหอมทอง
7.5.3 กิจกรรม การผลิตตนกลวยโดยวิธผี าหนอกลวยหอมทอง/
น้ําวา
7.5.4 กิจกรรม สนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกสมาชิกกลุม
7.5.5 กิจกรรม จัดแสดง/จําหนายสินคา/เจรจาธุรกิจในประเทศ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (ลาว เวียดนาม จีน)

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

7.6 โครงการสงเสริมการใหน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัปปะรด
จํานวน 4 กิจกรรม งบประมาณ 20,010,000 บาท
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4

โครงการสงเสริมการใหน้ําเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สับปะรด
กิจกรรม สงเสริมการปลูกสับปะรด
กิจกรรม ถายทอดความรูเ พิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สับปะรด
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดหาแหลงน้ํา
กิจกรรม จัดแสดง/จําหนายสินคา/เจรจาธุรกิจ (พาณิชย)

20,010,000 จ.หนองคาย,บึงกาฬ,เลย

7.7 โครงการผลิตโคลูกผสมวากิว จํานวน 15 กิจกรรม งบประมาณ
16,320,000 บาท
7.7
7.7.1
7.7.2
7.7.3
7.7.4
7.7.5
7.7.6
7.7.7
7.7.8
7.7.9

การผลิตโคลูกผสมวากิว
กิจกรรม อบรมเจาหนาที่ผสมเทียม
กิจกรรม อบรมเกษตรกร
กิจกรรม จัดหาน้ําเชื้อและวัสดุ อุปกรณผสมเทียม
กิจกรรม จัดหาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยและเวชภัณฑ
กิจกรรม บันทึกขอมูล
กิจกรรม ผลิตสื่อการเรียน
กิจกรรม อบรมเกษตรกร
กิจกรรม จัดหาวัสดุการเกษตร
กิจกรรม พัฒนาฟารมเขาสูระบบ GAP

16,320,000 ทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ

~ 26 ~
7.7.10
7.7.11
7.7.12
7.7.13
7.7.14
7.7.15

กิจกรรม พัฒนาโรงฆาสัตวใหไดรบั มาตรฐาน GMP
กิจกรรม การบรรจุหีบหอ
กิจกรรม การแปรรูปเนื้อสด
กิจกรรม จัดหาวัสดุการเกษตร
กิจกรรม จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
กิจกรรม จัดตั้งศูนยจําหนายโคและผลิตภัณฑ "โควากิว
กลุมจังหวัดสะบายดี"

7.8 โครงการส ง เสริ ม การเลี้ ย งปลานิ ล แบบครบวงจร จํ า นวน 7
กิจกรรม งบประมาณ 44,682,600 บาท
7.8

โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร

7.8.1
7.8.2
7.8.3
7.8.4

กิจกรรม สงเสริมการเพาะพันธุปลานิลแปลงเพศสายพันธุดี
กิจกรรม สงเสริมการอนุบาลลูกพันธุปลานิล
กิจกรรม สงเสริมการเลี้ยงปลานิลในกระชังแมน้ําโขง
กิจกรรม สงเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ/บรรจุ
ภัณฑ/มาตรฐานการแปรรูปปลานิล (ปลาแดดเดียว ปลาสม
ปลารา)
7.8.5 กิจกรรม จัดแสดง/จําหนายสินคา/เจรจาธุรกิจ ในประเทศ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (ลาว เวียดนาม จีน)
7.8.6 กิจกรรม ประชาสัมพันธปลานิลหนองคาย จัดทําโมเดลรูป
ปลานิล
7.8.7 กิจกรรม งานประชาสัมพันธปลานิล

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

7.9 โครงการส งเสริ ม การผลิ ต มะม ว งอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ การ
สงออก จํานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 5,625,000 บาท
7.9

โครงการสงเสริมการผลิตมะมวงอยางมีประสิทธิภาพ
เพือ่ การสงออก
7.9.1 กิจกรรม การพัฒนาและขยายพื้นที่การผลิตมะมวงคุณภาพ
เพื่อการสงออก
7.9.2 กิจกรรม อบรมเกษตรกรผูปลูกมะมวงรายใหม
7.9.3 กิจกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GAP/
การตลาดมะมวงและพืชที่มีศักยภาพในการสงออก

5,625,000 จ.อุดรธานี,เลย
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7.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาไมดอกไมประดับ จํานวน
10 กิจกรรม งบประมาณ 71,462,350 บาท
7.10

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการพัฒนาไมดอกไมประดับ

7.10.1

กิจกรรม สงเสริม และพัฒนาทักษะการจัดสวนไมดอกไม
ประดับ
กิจกรรม ศูนยการเรียนรูการผลิตและการปรับปรุงพันธุไม
ดอกไมประดับ

7.10.2
7.10.3

กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาการผลิตไมดอกไมประดับเพื่อ
การคาและการทองเที่ยวเชิงเกษตร

7.10.4

กิจกรรม สงเสริมการผลิตไมดอกไมประดับเพื่อการคาและ
การทองเที่ยวเชิงเกษตร

7.10.5

กิจกรรม สงเสริมการผลิตไมดอกไมประดับเพื่อการ
ทองเที่ยว
อ.หนองหิน จ.เลย
กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลคาสินคาไมดอกไม
ประดับในกลุมจังหวัด

7.10.6
7.10.7

กิจกรรม สงเสริมและขยายพันธุไ มดอกไมประดับโดยการ
เพาะเนื้อเยื่อ

7.10.8

กิจกรรม มหกรรมดอกไมประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7.10.9

กิจกรรม มหกรรมพืชสวนอนุภาคลุมน้ําโขง

71,462,350 จ.เลย,อุดรธานี

7.10.10 กิจกรรม จัดตลาดนัดไมดอกไมประดับ

8. โครงการสงเสริมการตลาดดานการคาการลงทุน การทองเที่ยว และ
การเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 1 กิจกรรม
คื อ จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การตลาดด า นการค า การลงทุ น การท อ งเที่ ย ว และ
การเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ( Expo ) ในจังหวัด
กลุมเปาหมาย งบประมาณ 60,000,000 บาท
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9. โครงการสงเสริมการเพิ่มมูลคาและการตลาดใหกับสินคา OTOP และ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน บนเส น ทาง ROUTES
จํ า นวน 7 กิ จ กรรม งบประมาณ
111,700,000 บาท
9

โครงการสงเสริมการเพิ่มมูลคาและการตลาดใหกับสินคา
OTOP และวิสาหกิจชุมชน บนเสนทาง ROUTES
9.1 พัฒนาศูนยนวัตกรรมและกระจายสินคา OTOP
9.2 การสรางความรวมมือดานโลจิสติกสและการคาชายแดน

11,700,000

สนง.พัฒนาชุมชน
จ.หนองคาย (เจาภาพหลัก)
หนองคาย
เลย

9.3 สงเสริมการคาและการลงทุนชายแดน
9.4 พัฒนาผาไทย กาวไกลสูตลาด Thailand 4.0

เลย

9.5 สงเสริมและพัฒนาสินคา OTOP กลุมจังหวัด
9.6 สงเสริมและพัฒนาหมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว

อุดรธานี, เลย

9.7 สงเสริมตลาดทองเที่ยว sport tourism

เลย

อุดรธานี
บึงกาฬ

10. 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 6 กิ จ กรรม งบประมาณ
96,000,000 บาท
10

โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
10.1 ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวภายในกลุมจังหวัดสบายดีผาน
แอพพลิเคชั่นไลน
10.2 จัดการแขงขันไตรกีฬานานาชาติ
10.3 Fam Trip กลุมจังหวัดฯ
10.4 ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในกลุมบนจอ LED ในสนามบิน
ทุกแหง
10.5 จัดตั้งเครือขายการทองเที่ยวชุมชน
10.6 จัดคาราวานแรลลี่เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัด จํานวน
สองครั้ง

96,000,000 สนง.ทองเที่ยวและกีฬา
จ.อุดรธานี (เจาภาพหลัก)
15,000,000 สนง.การทองเที่ยวและกีฬา
จ.อุดรธานี
15,000,000 สนง.การทองเที่ยวและกีฬา
จ.หนองคาย
6,000,000 สนง.การทองเที่ยวและกีฬา
จ.หนองคาย
30,000,000 สนง.การทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดหนองบัวลําภู, บึงกาฬ
15,000,000 สนง.การทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดในกลุมจังหวัด,
ม.ราชภัฏอุดรธานี/เลย, อพท.
15,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเลย
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11. โครงการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน เพื่ อ สนั บ สนุ น ด า นการเกษตร
ประกอบดวย งบประมาณ 1,035,723,600 บาท

11.1

อาคารบังคับน้ําแบบมีบานรับน้ํา จํานวน 120 แหง

11.2

พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ขุดเจาะบอน้ําบาดาลในพื้นที่
ปลูกขาวนอกเขตชลประทานพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา จํานวน
1,500 บอ โดยรวมกับ อบจ. บอละ 37,500 บาท
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองแซง หมูบานวังหมื่น
ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
อาคารบังคับน้ํากุดเขง หมูบานวังหมื่น ตําบลหนองบัว
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พื้นที่รับประโยชน 20 ไร
ฝายบานวังน้ําขาว หมูบานวังน้ําขาว ตําบลหนองบัว อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พื้นที่รับประโยชน 1,000 ไร
ฝายลําพะเนียง หมูบานหนองบัว ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู พื้นที่รับประโยชน 1,000 ไร
ฝายหวยโซม(โสกกานเหลือง) หมูบ านโสกกานเหลือง
ตําบลบานถิ่น อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู พื้นที่รับ
ประโยชน 400 ไร
แกมลิงบึงปาขีพรอมอาคารประกอบ หมูบานหนองผือ
ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
พื้นที่รับประโยชน 550 ไร
แกมลิงหนองลุมพอกพรอมอาคารประกอบ หมูบานกุดฉิม
ตําบลนาคําไฮ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พื้นที่รับ
ประโยชน 550 ไร
แกมลิงหนองหลวงพรอมอาคารประกอบ หมูบานโนนสะอาด
ตําบลหนองกุงแกว อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
พื้นที่รับประโยชน 400 ไร
ฝายหวยโซม (หิวสิ่ว) หมูบ านหินสิ่ว ตําบลบานถิ่น อําเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู พื้นที่รับประโยชน 1,000 ไร
ฝายหวยโสกเปา หมูบานกุดเตา ตําบลนามะเฟอง อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พื้นที่รับประโยชน 700 ไร
ฝายลําน้ําพวย หมูบานหนองผือ ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญ
เรือง จังหวัดหนองบัวลําภู พื้นที่รับประโยชน 550 ไร
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานโนนสูงเปอย
หมูบานโนนสูงเปอย ตําบลโนนสัง อําเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวลําภู พื้นที่รับประโยชน 1,200 ไร

11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11,12
11,13
11.14

180,000,000
55,500,000
5,000,000
5,000,000
40,000,000
45,000,000
30,000,000

โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู
สนง.เกษตร หนองบัวลําภู
โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู
โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู
โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู
โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู
โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

15,000,000

โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

16,000,000

โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

14,000,000

โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

30,000,000

โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู
โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู
โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู
โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

30,000,000
60,000,000
35,000,000
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11.15 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานเอื้อง หมูบาน
เอื้อง ตําบลฝงแดง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
พื้นที่รับประโยชน 1,500 ไร
11.16 พัฒนาแหลงน้ําหวยหินเพื่อการเกษตร ไมดอกไมประดับ
และทองเที่ยวบานหนองบง ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
11.17 กอสรางระบบน้ําเพื่อการเกษตรแปลงรวม อางเก็บน้ําหวยทับ
หมูอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานเหลากอหก หมู 1 ตําบล
เหลากอหก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
11.18 ขุดเจาะบอบาดาลในพื้นที่การเกษตรพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
จํานวน 150 บอ จังหวัดเลย49,465,500 บาท
11.19 เพิ่มประสิทธิภาพการสงน้ําบานปากมาง (2 กิจกรรม)
หมูที่ 3 ตําบลกองนาง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
พื้นที่รับประโยชน 4,000 ไร 205 ครัวเรือน
11.20 ปรับปรุงคลองสงน้ํา 29 แหง พื้นที่อําเภอทาบอ จังหวัด
หนองคาย
11.21 แกมลิงหนองยองพรอมอาคารประกอบ ตําบลหนองยอง
อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
11.22 กอสรางระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบบานศรีอดุ ม ตําบล
พรเจริญ อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
11.23 กอสรางระบบทอสงน้ําเพื่อการชลประทานบานหนองกุง
(ทาศรีชมชื่น) ตําบลหนองหัวชาง อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
11.24 แกมลิงหนองซุงพรอมสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา
(พรด) ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
11.25 ปรับปรุงฝายหวยน้ํารางพรองระบบสงน้ํา ต.นายูง อ.นายูง
จ.อุดรธานี
11.26 ระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยกลาง ต.บะยาว อ.วังสามหมอ
จ.อุดรธานี
11.27 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยหินสิ่ว ต.พระพุทธบาท
อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย
11.28 ฝายหวยทรายพรอมระบบสงน้ํา ม.5 ต.นาสิงห อ.ศรีวิไล
จ.บึงกาฬ
11.29 แกมลิงฝายกกตองพรอมระบบสงน้ํา ต.น้ําหมาน อ.เมือง จ.เลย
11.30 แกมลิงหวยน้ําหมานพรอมระบบสงน้ํา ต.น้ําหมาน อ.เมือง จ.เลย
11.31 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองแสงพรอมระบบสงน้ํา
ต.หนองออ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
11.32 ขุดลอกหนองหิน ต.บานผือ อ.บานผือ จงอุดรธานี

3,500,000

โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

20,000,000

ชลประทานจังหวัดเลย

1,286,000

ชลประทานจังหวัดเลย

49,465,500

สนง.ทสจ.เลย

37,500,000

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
หวยโมง (จ.หนองคาย)

20,495,000
35,000,000

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
หวยโมง (จ.หนองคาย)
ชลประทานจังหวัดบึงกาฬ

15,000,000

ชลประทานจังหวัดบึงกาฬ

6,000,000

ชลประทานจังหวัดบึงกาฬ

38,154,500

คป.บึงกาฬ

20,000,000

ชป.อุดรธานี

5,000,000

ชป.อุดรธานี

8,000,000

คป.หนองคาย

43,000,000

คป.บึงกาฬ

10,000,000
10,000,000

ชป.เลย
ชป.เลย

30,000,000

ชป.อุดรธานี

2,000,000

ชป.อุดรธานี
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11.33
11.34
11.35
11.36
11.37
11.38

ขุดลอกหวยสามพาด ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี
ขุดลอกหนองปะโค ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ขุดลอกหวยยาง ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี
ขุดลอกหนองแลง ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี
ขุดลอกหนองหลัก ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
ขุดลอกหวยน้ําฆอง ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

11.39 ขุดลอกหนองบานหนองบัวสะอาด ต.ดอนกลอย อ.พิบูลยรักษ
จ.อุดรธานี
11.40 พัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
ในพื้นที่ตําบลเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย
11.41 พัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
ในพื้นที่ตําบล นาซาว อ.เชียงคาน จ.เลย
11.42 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหนองหวยเตย ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง
จ.เลย
11.43 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหนองตูม ต.บานจันทร อ.บานดุง
จ.อุดรธานี
11.44 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหวยเม็ก ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
11.45 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหนองควายดํา ต.เชียงยืน อ.เมือง
จ.อุดรธานี
11.46 แกมลิงบานสูบ ต.น้ําสวย อ.เมือง จ.เลย
11.47 ปรับปรุงอางเก็บน้ําลําพันชาตินอยอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

มติที่ประชุม
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2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

ชป.อุดรธานี
ชป.อุดรธานี
ชป.อุดรธานี
ชป.อุดรธานี
ชป.อุดรธานี
ชป.อุดรธานี

2,000,000

ชป.อุดรธานี

50,795,000

สนง.ทสจ.เลย

15,027,600

สนง.ทสจ.เลย

2,500,000

สนง.ทสจ.เลย

5,000,000

สนง.ทสจ.อุดรธานี

3,500,000

สนง.ทสจ.อุดรธานี

5,000,000

สนง.ทสจ.อุดรธานี

5,000,000
20,000,000

ชป.เลย
ชป.อด

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่นๆ (ถามี)
- ไมมี ***********************************

ปดประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ มาลินทร พันธุเดช ผูบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ จิรายุทธ ชมพจนานันท ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวมาลินทร พันธุเดช)

(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

