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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

ภาคผนวก
- ผนวก ก.
รายการตรวจสอบการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
- ผนวก ข
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564)
- ผนวก ค

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

ภาคผนวก ก
รายการตรวจสอบการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
------------------การดําเนินการ
1) นําขอมูลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด
ของจังหวัดทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดไปประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด ตามที่ ก.น.จ. กําหนด
2) จัดประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งทําการอยูใน
จังหวัดทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดไมวาจะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือ
ราชการบริหารสวนกลางและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด
ในจังหวัด รวมทั้ง ผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
เพื่อรับฟงความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔
แหง พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
3) การประชุมของ ก.บ.ก. เพื่อจัดทําและเห็นชอบแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ และวิธีการที่ ก.น.จ. กําหนด

ดําเนินการ
ไมได
แลว
ดําเนินการ





ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ ทั้งนี้ไดแนบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มาพรอมนี้ดวย
(ลงชื่อ)............................................................
(นายชยาวุธ จันทร)
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี /
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
หมายเหตุ ใหจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดเปนผูจัดทํา
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

ภาคผนวก ข
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564)
หัวขอ

แผนพัฒนากลุมจังหวัด
(พ.ศ. 2557 - 2560)
“เปนศูนยกลางการพัฒนา
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขงและประชาคมอาเซียน”

แผนพัฒนากลุมจังหวัด
(พ.ศ. 2561 - 2564)
“ศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ และ
การเกษตรปลอดภัย ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมของอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง”

เปาประสงครวม 1.สรางรายไดจากการลงทุนให
มากขึ้น ทั้งดานการคา
การเกษตร อุตสาหกรรม การ
ทองเที่ยว และการบริการ
2. เพื่อใหบุคลากรมีขีด
ความสามารถสูง ในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต

1. สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจใหมี
การขยายตัวมากขึ้น ประชากรมี
รายได พึ่งพาตนเอง
ได และหลุดพนจากความยากจน
2. มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
และความรับผิดชอบตอสังคมที่ดขี ึ้น
3. รายไดจากการทองเที่ยวของกลุม
จังหวัดเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจภาคบริการ
โรมแรม ที่พัก และชุมชน
มีรายไดเพิ่มมากขึ้น
4. สามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตทาง
การเกษตรที่สําคัญได โดยเปนเกษตร
ที่ปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค

วิสัยทัศน

ประเด็น
ยุทธศาสตร

1.พัฒนาศักยภาพดานการ
ทองเที่ยว
2. เพิ่มขีดความสามารถการ
ลงทุนของผูประกอบการใน
ดานการผลิต การคา และการ
บริการ
3. สงเสริมและพัฒนาสินคา
เกษตรใหครบวงจร และได
มาตรฐานตรงตามความ
ตองการของตลาด

1. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
การผลิต และการบริการ ที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
2. ยกระดับการทองเที่ยวเชิง
อัตลักษณในเรือ่ งของอารยธรรม
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และ
ประเพณีของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
3. สงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยว
เชิงอัตลักษณของกลุมจังหวัด เพือ่
สรางรายไดทางดานการทองเที่ยว
และกระจายรายไดสูชุมชนบน
เสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

เหตุผลของ
การปรับเปลี่ยน
เพื่อปรับวิสัยทัศนใหสะทอนถึง
ทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัดใน
4 ปขางหนา (พ.ศ. 2561 - 2564)
และสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12
1. เพื่อสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของกลุมจังหวัดใหเปนการ
เจริญเติบโตที่มีทิศทางที่ถูกตอง
สรางโอกาสใหประชาชนมีรายได
กระจายรายได พึ่งพาตนเองได และ
หลุดพนจากความยากจนในที่สุด
2. เพื่อยกระดับใหการเที่ยวของกลุม
จังหวัดเปนการทองเที่ยวที่มีคุณคา
โดยเนนอัตลักษณของกลุมจังหวัด
เปนการสรางจุดขาย
3. เพื่อใหความสําคัญกับผูประกอบ
อาชีพเกษตรกร ประมง และ
ปศุสัตว ไดมีรายไดเพิ่มขึ้น ลดการใช
เคมี พัฒนาการแปรรูป เปนเกษตรที่
ปลอดภัยและพัฒนาสูเกษตรอินทรีย
สรางความเขมแข็งใหกับภาค
การเกษตรใหเติบโตไดอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรยังคงมีประเด็น
หลัก 3 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดาน
การทองเที่ยว และดานการเกษตร
สวนแผนพัฒนากลุมจังหวัด (พ.ศ.
2561 - 2564) ไดปรับแกไขเพิ่มเติม
รายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร
ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ของกลุมจังหวัดใน 4 ปขางหนา
(พ.ศ. 2561 - 2564) และสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อเนนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

จุดเนนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดเลย

จังหวัดหนองบัวลําภู

จังหวัดหนองคาย

ภาคผนวก ค.

จังหวัดบึงกาฬ

อุตสาหกรรม
(การผลิต แปรรูป แรธาตุ
การจัดการสิ่งแวดลอม)
พัฒนาการคาการลงทุน
และการบริการ (โรงแรม
รีสอรท ที่พักแรม)

พัฒนาการคาการลงทุน
และการบริการ
(ผูประกอบการแรงงาน/
SME/OTOP/ วิสาหกิจชุมชน)

ประตูสูการคา
(การคาชายแดนไทย - ลาว)
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(ระบบโครงสรางพื้นฐาน
การคาการลงทุน)

การทองเที่ยวเชิง
อัตลักษณของ
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง

พัฒนาการคาการลงทุน
และการบริการ (ผูประกอบการ
แรงงาน/SME/OTOP/ วิสาหกิจ
ชุมชน)
นิคมอุตสาหกรรม
(การผลิต แปรรูป การจัดการ
สิ่งแวดลอม)
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
(อารยธรรมบานเชียง รอยพระพุทธ
บาท มรดกโลก โบราณวัตถุ
โบราณสถาน)

เมืองทองเที่ยว
(ทองเที่ยวธรรมชาติ อารยธรรม
ลานชางวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีอีสาน)

ทองเที่ยวชายแดน
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
(ทองเที่ยวไทย - ลาว
(ทองเที่ยวธรรมชาติ
วัฒนธรรมลุมแมน้ําโขง อาหาร และการผจญภัย)
และของที่ระลึก)

ศักยภาพการผลิตทาง
การเกษตร และการสราง
มูลคาเพิ่ม

การแปรูปผลผลิตเกษตรสู
อุตสาหกรรม (ออย มันสําปะหลัง
ประมง และผลผลิตทางการเกษตร
อื่นๆ)

เมืองเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย และปศุสัตว
ชั้นดี (ขาวหอมมะลิ ขาวเหนียว
ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ
และพันธุสัตวชั้นดี)

ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และประวัติศาสตร
(ทองเที่ยวธรรมชาติ
ประวัติศาสตร และการผจญ
ภัย)
เมืองเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย และปศุสัตว
ชั้นดี (ขาวหอมมะลิ
ขาวเหนียว ผลผลิตทาง
การเกษตรอื่นๆและพันธุสัตว
ชั้นดี)

การพัฒนาเศรษฐกิจ ที่เปน
มิตรกับสิง่ แวดลอม

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

เมืองการเกษตรประมง
และปศุสัตว ชั้นดี (ผลผลิต
ทางการเกษตร พันธุสัตว และ
ประมงชั้นดี)

ประตูสูการคา
(การคาชายแดนไทย - ลาว เวียดนาม)
อุตสาหกรรม
(การผลิต แปรรูป ยางพารา
คุณภาพ)

การแปรูปผลผลิตเกษตรสู
อุตสาหกรรม
(ยางพารา)
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

สํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 7
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รับผิดชอบดูแลกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
1. นายอนุชา ภาระนันท

ตําแหนง ผอ.สํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 7
(นักวิเคราะหงบประมาณเชี่ยวชาญ)
เบอรโทรศัพท 085 04889535

2. นายอดิศร กิจขยัน

ตําแหนง นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการพิเศษ
เบอรโทรศัพท 086 5094748

3. นายพิมกวรฉัตร วายะโสภาศิริ

ตําแหนง นักวิเคราะหงบประมาณปฏิบัติการ
เบอรโทรศัพท 0-2265-1906 , 088 5155532

4. นางสาวหทัย โปวานนท

ตําแหนง นักวิเคราะหงบประมาณ
เบอรโทรศัพท 0-2265-1924 , 08-1620-5651





สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

