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

แบบ กจ. 1-1 (Project idea รายโครงการ)

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของ
กลุมจังหวัดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

กลยุทธ
กระตุนเศรษฐกิจดวยกลไกการตลาด สงเสริมการคาและการลงทุนยกระดับผูผลิต ผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน
ใหมีศักยภาพในการแขงขันที่สูงขึ้น ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงคของโครงการ

รายละเอียด
1. โครงการกระตุนเศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ความสําคัญและความจําเปนของโครงการ : การกระตุนเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานการ
แขงขันเพื่อสงเสริมการคาและการลงทุนของกลุมจังหวัด เปนสิ่งสําคัญที่ตองเรงดําเนินการ
เนื่องจากปจจุบันภาวะเศรษฐกิจของกลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อยูใน
สถานการณที่ชะลอตัว โดยมี มูลคาผลิตภัณฑก ลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัว ในป พ.ศ.2557 อยูที่
68,724 บาท/คน ซึ่งลดลงจากป พ.ศ.2556 มีคาเฉลี่ยที่ 69,922 บาท/คน ลดลงรอยละ 1.74
หากไมมีโครงการ/กิจกรรม จากภาครัฐที่กระตุนระบบเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดจะทําใหนัก
ลงทุนและภาคเอกชนไมมีความมั่นใจที่จะลงทุนและขยายกิจ การในชวงระยะ 4 ป นี้ จึง
จําเปนที่ตองกระตุนภาคเอกชน ผูประกอบการ SME OTOP วิสาหกิจชุมชน ใหเกิดแรง
กระเตื้อง ยกระดับและผลักดันธุรกิจของตนเองใหแ ขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ และประชาคม
อาเซี ย นได และมุ งเน น การสง เสริ มผูผ ลิต ผูป ระกอบการ และบุ คลากร ใหมี ก ารพัฒนา
ศักยภาพดานการบริหารจัดการธุรกิจ อุตสาหกรรม SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน และฝมือ
แรงงาน เปนสิ่งที่จําเปนตอการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การตลาด และการ
สรางโอกาสทางธุรกิจ เพื่อใหผูผลิต ผูประกอบการ และบุคลากร ไดพัฒนาองคความรู ทักษะ
ฝมือ และเพิ่มพูนประสบการณในการแขงขันกับภูมิภาคตางๆ และประชาคมอาเซียนได ซึ่งจะ
สงผลใหเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และประเทศ มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ควบคูไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อสรางการพัฒนา
อยางยั่งยืน
หลักการและเหตุผล : ปจจุบันประเทศไทยกําลังอยูในชวงเวลาแหงการปฏิรูปประเทศครั้ง
สําคัญ เพื่อปูทางไปสูการมีระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เขมแข็ง นอกจากนี้ ระบบ
เศรษฐกิจ ของไทยยัง มีจุ ดอ อ นที่จ ะต อ งแก ไขปรับ ปรุ งหลายเรื่อ ง เพื่ อ ที่ จ ะสร า งพื้น ฐาน
เศรษฐกิจใหสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่องและมั่นคงจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จะตองสงเสริมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของ
ผูผ ลิต ผูประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองคความรูในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรการพัฒนาผลิ ตภัณฑ การ
บริการ การตลาด และโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ ตลอดจนสงเสริมการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการ ลดตนทุนการผลิตใหกับผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดชองทางการตลาดระหวางผูผลิตและผูบริโภค และการดําเนิน
ธุรกิจจะตองคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม รูจักใชทรัพยากรที่มีอยูอยางรูคุณคา และสราง
สมดุลระหวางการเติบโตของธุรกิจควบคูไปกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม
1) เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและสงเสริมการคาและการลงทุนของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
2) เพื่อพัฒนาผูผลิต ผูประกอบการ SME OTOP วิสาหกิจชุมชน และแรงงาน ใหมี
ศักยภาพและสามารถสรางโอกาสทางธุรกิจใหเติบโตไดอยางมั่นคง และเขาถึงการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมในการผลิต และการลดตนทุนการผลิต

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561



139
หัวขอ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

5. ผลผลิต/ผลลัพธ
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

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

รายละเอียด
1) อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุม จังหวัดที่เพิ่มขึ้น
2) มูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัวที่เพิ่มขึ้น
3) จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมระดับชาติ
หรือสากล ที่เพิ่มขึ้น
1) เศรษฐกิจของกลุมจังหวัดมีการขยายตัวมากขึ้น
2) ประชากรมีรายไดเพิ่มขึ้น
3) มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ดขี นึ้
1) ยุทธศาสตรชาติ
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง ฯ)
3) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4) นโยบายรัฐบาล
ความพรอมของโครงการ : พรอมดําเนินการทันทีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินโครงการทั้งหมด 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
แนวทางและวิธกี ารดําเนินงาน
1) ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดตนทุนการผลิตใหกับผูประกอบการ SME OTOP
และวิสาหกิจชุมชน และสรางตลาดใหกบั ผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ได
มีโอกาสพบกับผูบริโภค และนักลงทุน
2) พัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีฝมือ ทักษะ ความเชีย่ วชาญ และตรงกับความตองการของ
ผูผลิต ผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน
3) สงเสริมการตลาดดานการคาและการลงทุน โดยการระดมผูผลิต ผูประกอบการ SME
OTOP วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน สิ น ค า เกษตร และภาคการท อ งเที่ ย วของกลุ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 1 ไปจั ด นิ ท รรศการ (Expo) เพื่ อ จํ า หน า ยสิ น ค า และ
ประชาสั ม พั น ธ ธุ ร กิ จ เพื่ อ สร า งเครื อ ข า ยการลงทุ น ไปยั ง ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ และประเทศใน
กลุมเปาหมาย
4) สงเสริมการคาและการลงทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบาน โดยจัด
นิทรรศการ (Expo) เพื่อจําหนายสินคาและประชาสัมพันธธุรกิจเพื่อสรางเครือขายการลงทุน
ไปยังประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสนับสนุนการขยายตลาดการคากับประเทศเพื่อนบานและ
การคาชายแดน
5) สงเสริมการพัฒนาอาหารพื้นเมือง และอาหารขึ้นชื่อของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และจัดงานมหกรรมอาหารในกลุมจังหวัดและภูมิภาคอื่นๆ
เพื่อกระตุนการบริโภค และประชาสัมพันธอาหารของกลุมจังหวัด ไปยังภูมภิ าคตางๆ
6) สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต การบําบัดและการกําจัดของ
เสียดวยการบริหารจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
7) สนับสนุนใหผูประกอบการยกระดับสถานประกอบการใหไดรับการรับรองมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือสากล อาทิ ISO 14001
กิจกรรมสงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดตนทุนใหกับผูผลิต
ผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน
20,000,000 บาท
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 4
1) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุม จังหวัด
2) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
3) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
4) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
6) สํานักงานพัฒนาชุมชนในกลุมจังหวัด
7) หอการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
8) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
9) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561
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หัวขอ
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

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

รายละเอียด
กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาชองทางการตลาดใหกับผูผลิต ผูประกอบการ SMEs OTOP
และวิสาหกิจชุมชน
20,000,000 บาท
สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุม จังหวัด
2) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานพัฒนาชุมชนในกลุมจังหวัด
5) หอการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
6) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
กิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการคาการลงทุน การทองเที่ยว และการเกษตรของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Expo)
50,000,000 บาท
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 1
1) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 4
3) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุม จังหวัด
4) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
5) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
6) สํานักงานการคาภายในจังหวัดในกลุม จังหวัด
7) สํานักงานพัฒนาชุมชนในกลุมจังหวัด
8) หอการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
9) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
10) สํานักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด
กิจกรรมสงเสริมการคาและการลงทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบานเพื่อสราง และขยายตลาด
การคากับประเทศเพื่อนบานและการคาชายแดน
30,000,000 บาท
สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุม จังหวัด
2) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) ดานศุลกากรในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานการคาภายในจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานพัฒนาชุมชนในกลุมจังหวัด
6) หอการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
7) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อใหเปนที่ตองการของตลาดแรงงานในกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
10,000,000 บาท
สํานักงานแรงงานจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานจัดหางานในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานพัฒนาชุมชนในกลุมจังหวัด
5) หอการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
6) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561
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หัวขอ
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

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

รายละเอียด
กิจกรรมเทศกาลอาหารดีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
20,000,000 บาท
สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานการคาภายในจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานพัฒนาชุมชนในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด
6) หอการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
กิจกรรมสงเสริมการตลาดดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และการเกษตร
กับประเทศเพื่อนบาน (Expo)
50,000,000 บาท
สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุม จังหวัด
3) สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 1
4) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด
กิจกรรมวิจยั พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ใหกับสถานประกอบการ โรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม
40,000,000 บาท
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 4
1) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุม จังหวัด
2) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานการคาภายในจังหวัดในกลุมจังหวัด
6) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดในกลุมจังหวัด
7) หอการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
8) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
9) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
กิจกรรมสงเสริมการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของสถานประกอบการ โรงงาน และ
นิคมอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน ISO 14001
10,000,000 บาท
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานการคาภายในจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
6) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดในกลุมจังหวัด
7) หอการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
8) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561
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หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงคของโครงการ

4. ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ
5. ผลผลิต/ผลลัพธ
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

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

รายละเอียด
2. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ
ความสําคัญและความจําเปนของโครงการ :
ประเทศไทยมีความพรอมในดานโครงสรางพื้นฐานในระดับหนึ่ง แตยังมีขีดความสามารถดาน
การคมนาคมและการขนสงต่ํากวาประเทศสิงคโปร มาเลเซีย และอินเดีย สําหรับปญหาของ
ระบบโลจิสติกสไทยยังคงมีปญหาดานโครงสรางพื้นฐานที่ยังขาดการลงทุนที่เพียงพอตอการ
เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว รูปแบบในการเดินทางทองเที่ยว ทั้งระหวางเมืองทองเที่ยว
หลัก เมือ งทองเที่ย วรอง การเดินทางที่ไมเอื้อ ตอ การทอ งเที่ยวในบางเสนทาง และการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน จึงจําเปนที่จะตองมีระบบโครงสรา งพื้นฐานที่มีมาตรฐาน
ที่สะดวกและปลอดภัยตอการคมนาคมและการขนสง เพื่อสรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยว
และผูสัญจรที่เดินทางมาทองเที่ยวในกลุมจังหวัด
หลักการและเหตุผล : การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสําคัญในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสรา งรายไดโ ดยมีมูลคา เปนอันดับ หนึ่งของ
การคา บริก ารรวมของประเทศแลว ยังเปนอุตสาหกรรมที่กอ ใหเกิดธุรกิจ ที่เกี่ย วเนื่องอีก
มากมาย อาทิ โรงแรมและที่พัก ภัตตาคาร รานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก การคมนาคม
ขนส ง เป น ต น ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด การลงทุ น การจ า งงาน และการกระจายรายได สู ท อ งถิ่ น
การพัฒนาโครงสรา งพื้นฐานและสิ่ งอํา นวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวจึงมีสว นสําคัญ
ในการแกไขปญหาและขอจํากัดในดานการทองเที่ยวที่อาจสงผลใหศักยภาพการทองเที่ยวของ
ประเทศไทยลดลง โครงสรางพื้นฐานเหล านี้ไดแก ระบบโลจิสติกสที่เชื่อมโยงการทองเที่ยว
ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศเพื่อนบาน และรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน
ที่อาจเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด ดังนั้น การพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส จึงเปนการยกระดับประสิทธิภาพทางดา นการคมนาคม
การทองเที่ยว การขนสงสินคาผานจังหวัด ในกลุมจังหวัดและเชื่อมตอไปยังชายแดนประเทศ
เพื่ อ นบ า น ตลอดจนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การเชื่ อ มโยงการขนส ง ทางรถไฟ
ทาอากาศยาน และทาเรือ ของพื้นที่กลุมจังหวัดได
1) เพื่อพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสใหสนับสนุนการคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางทองเที่ยวในพื้นที่กลุมจังหวัด
2) เพื่อสนับสนุนการเดินทางทองเที่ยวในกลุมจังหวัด และเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินใน
ระบบเศรษฐกิจ การสรางรายได และการจางงาน ในพื้นที่
รายไดการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
รายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
1) ยุทธศาสตรชาติ
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง ฯ)
3) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4) นโยบายรัฐบาล
5) แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
ความพรอมของโครงการ : พรอมดําเนินการทันทีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินโครงการทั้งหมด 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
แนวทางและวิธกี ารดําเนินงาน
1) ปรับปรุงซอมแซม และพัฒนาเสนทางการคมนาคมทางรถยนต เพื่อเชื่อมโยงและรองรับกับ
ระบบขนสงมวลชน รถไฟรางคู เครื่องบิน ใหสามารถเดินทางเชื่อมตอกันไดโดยมีความสะดวก
รวดเร็ว และมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูง
2) กอสรางขยายถนนจาก 2 เลน เปนถนน 4 เลน เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคมและ
เชื่อมโยงการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561
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หัวขอ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

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

รายละเอียด
กิจกรรมปรับปรุงและซอมแซมถนนสายหลักที่เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
150,000,000 บาท
แขวง - สํานักงานทางหลวง / ทางหลวงชนบท ในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานโยธาธิการจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5) สํานักงานในสังกัดกรมปาไม
กิจกรรมกอสรางขยายถนนจาก 2 เลน เปนถนน 4 เลน เพือ่ ความปลอดภัย
คมนาคมและเชื่อมโยงการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
150,000,000 บาท
แขวง - สํานักงานทางหลวง / ทางหลวงชนบท ในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานโยธาธิการจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5) สํานักงานในสังกัดกรมปาไม

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561
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2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงคของโครงการ

4. ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ
5. ผลผลิต/ผลลัพธ
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

8. กิจกรรมหลักของโครงการ (ตอ)

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

รายละเอียด
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สาํ คัญของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ความสําคัญและความจําเปนของโครงการ :
ผลกระทบด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ส ง ผล
ใหสถานการณและแนวโนมความเสื่อมโทรมของทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ ม
ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะปญหามลพิษ อุณหภูมิโลกที่รอนขึ้น
ภาวะภัย แลง และน้ํา ท ว มสงผลตอ ความงดงามและบรรยากาศของแหลงท อ งเที่ย ว
ที่ สํ า คั ญ หลายแห ง จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ ต อ งเตรี ย มพร อ มรองรั บ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น
โดยการคํานึงถึงการทองเที่ยวที่สะอาด (Green Tourism) การพัฒนามาตรฐานแหลง
ทองเที่ยว และรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานการเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยว
อยางสมดุล และยั่งยืน
หลักการและเหตุผล : อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง
มีบ ทบาทความสํา คั ญ ต อ ระบบเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศไทยเป น อยา งมาก
เปนแหลงรายไดที่สําคัญนํา มาซึ่งเงินตราตางประเทศ การสรางงาน และการกระจาย
ความเจริญไปสูภูมิภาคเมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยวมี
บทบาทสําคัญในการสรางรายไดใหกับประเทศสามารถชวยใหเศรษฐกิจฟนตัวไดในเวลา
ที่รวดเร็ว กวา ภาคผลิต และบริก ารอื่ นๆ โดยป จ จุบั น นัก ทอ งเที่ย วให ความสํา คัญ กั บ
คุณภาพของแหลงทองเที่ยวที่ตองปลอดภัย สะอาด มีการรักษาสภาพแวดลอม และใช
สื่อสารสนเทศในการทองเที่ยวมากขึ้น รูปแบบของการทองเที่ยวจึงมีแนวโนมทองเที่ยว
แบบอิสระ สนใจการทองเที่ยวเฉพาะทาง เชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพการทองเที่ยว
แบบผจญภัย การทองเที่ยวเชิงกีฬา เปนตน
1) เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวและสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของสถานที่ทอ งเที่ยวอยางยั่งยืน
2) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณของกลุมจังหวัด และกระตุนให
นักทองเที่ยวเกิดความสนใจในสถานที่ทอ งเที่ยวในกลุมจังหวัด
รายไดการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
รายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
1) ยุทธศาสตรชาติ
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง
ฯ)
3) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4) นโยบายรัฐบาล
5) แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
ความพรอมของโครงการ : พรอมดําเนินการทันทีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินโครงการทั้งหมด 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
แนวทางและวิธกี ารดําเนินงาน
1) กอสรางสิ่งสนับสนุนจุดขายหรือ Land Mark ดานการทองเที่ยว
เชิงอัตลักษณของกลุมจังหวัด
2) พัฒนาฟนฟูแหลงธรรมชาติและระบบนิเวศสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
ของกลุมจังหวัด ไดแก การปลูกปา เติมจุลินทรียใหกับระบบนิเวศ ปรับปรุงภูมิทัศน การ
บํารุงรักษาปาตนน้ํา ฯลฯ
3) พัฒนาระบบความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย
และสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว
4) กอสรางเสนทางจักรยานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ
ของกลุมจังหวัด

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561
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8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

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

รายละเอียด
กิจกรรมกอสรางสิ่งสนับสนุนจุดขายหรือ Land Mark ดานการทองเที่ยวเชิง
อัตลักษณของกลุมจังหวัด
50,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานในสังกัดกรมปาไม
3) สํานักงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4) สํานักงานโยธาธิการจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด
กิจกรรมพัฒนาฟนฟูแหลงธรรมชาติและระบบนิเวศสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
ของกลุมจังหวัด
50,000,000 บาท
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) สํานักงานในสังกัดกรมปาไม
3) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพดานความปลอดภัย และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สุขอนามัย และสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว
50,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานโยธาธิการจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5) สํานักงานในสังกัดกรมปาไม
กิจกรรมกอสรางเสนทางจักรยานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ
ของกลุมจังหวัด
50,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) แขวง/สํานักงานทางหลวงในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานโยธาธิการจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6) สํานักงานในสังกัดกรมปาไม

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
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2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงคของโครงการ

4. ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ
5. ผลผลิต/ผลลัพธ
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

8. กิจกรรมหลักของโครงการ (ตอ)

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

รายละเอียด
4. โครงการสงเสริมการทองเทีย่ วเชิงอัตลักษณบนเสนทาง (Routes)
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ความสําคัญและความจําเปนของโครงการ : ในปจจุบัน กระแสความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่ ง แวดล อ ม การอนุ รั ก ษ ป ระเพณี วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม กํ า ลั ง ได รั บ ความนิ ย มจาก
นักทองเที่ยว และมีแนวโนมมากขึ้น แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนไดถูกเปลี่ยนถายเขาสู
อุตสาหกรรมทอ งเที่ย วโดยรวมอยางเปนลําดับ และกําลังปรับ เปลี่ย นสภาพไปสูก าร
จัดการที่คํา นึงถึงขีดความสามารถการรองรับ ของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน และมุงเนน จึงเปนโอกาสที่กลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จะใชการสรางอัตลักษณทางการทองเที่ยว
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชุมชน เพื่อยกระดับการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด ใหเปนที่
รูจักและไดรับการยอมรับในระดับสากล
หลักการและเหตุผล : โครงสรางการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว ยังเปนจุดออน
สําคัญของการจัดการการทองเที่ยวไทย กลไกการจัดการการทองเที่ยวยังออนแอขาด
เอกภาพ พัฒนาการทองเที่ยวขาดความเชื่อมโยงระหวางทองถิ่น จังหวัด กลุมจังหวัด
และประเทศ ขาดการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชน และองคกรปกครองสว น
ทอ งถิ่ น กลุม จั งหวัด ภาคตะวั นออกเฉีย งเหนือ ตอนบน 1 จึง จํ า เปน ต อ งพัฒ นาการ
ทองเที่ยวที่สอดคลองกับพื้นที่ สนับสนุนใหเกิดการพัฒ นาการทองเที่ยวอยางครบวงจร
เพื่อสรางรายไดและกระจายรายไดโดยคํานึงความสมดุลและยั่งยืน
1) เพื่อสรางอัตลักษณทางการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด ใหเปนการทองเที่ยวในเชิง
คุณคา และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการทองเที่ยว
2) เพื่อสรางรายไดและกระจายรายไดใหกับภาคการทองเที่ยวอยางมั่นคง
และยั่งยืน
อัตราการขยายตัวรายไดทองเที่ยวของกลุมจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
ธุรกิจภาคบริการ โรมแรม ที่พกั และชุมชน มีรายไดเพิ่มมากขึ้น
1) ยุทธศาสตรชาติ
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง ฯ)
3) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4) นโยบายรัฐบาล
5) แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
ความพรอมของโครงการ : พรอมดําเนินการทันทีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินโครงการทั้งหมด 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
แนวทางและวิธกี ารดําเนินงาน
1) สงเสริมการสรางคุณคาใหกับชุมชนทองถิ่น โดยผานวิธีการถายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และประเพณี ดั่งเดิมของชุมชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สะทอนถึงเอกลักษณชุมชน
ทองถิ่น และใหชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
2) พัฒนาและสรางคุณคา ใหกับสินคา ผลิตภัณฑข องชุมชน OTOP เชื่อมโยงกับอัต
ลักษณของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน
3) ประชาสัมพันธและโฆษณาการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณของกลุมจังหวัด ผานทางสื่อ
โซเชียลเน็ตเวิรค เว็บไซด แฟนเพจ นิตยสาร ททท.รายการโทรทัศน ฯลฯ เพื่อกระตุนให
เกิดการทองเที่ยว
4) จัดทําเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1 และเผยแพรในสื่อตางๆ อาทิ แผนพับ อินเตอรเน็ต นิตยสาร
สมารทโฟน ฯลฯ เพื่อจัดเสนทางการทองเที่ยวใหเปนระบบ
5) พัฒนาศักยภาพดานภาษา และการใหบริการของผูประกอบการ ไกด มัคคุเทศก และ
เครือขายพัฒนาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว
6) จัด กิ จ กรรมในฤดู ก าลทอ งเที่ ย วของแต ละสถานที่เ พื่ อ กระตุ น ให เ กิด กระแสการ
ทองเที่ยวของกลุมจังหวัด

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561
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หัวขอ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

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

รายละเอียด
กิจกรรมสงเสริมความรูความเขาใจเกีย่ วกับอัตลักษณ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ญญาทองถิ่น ใหกับผูป ระกอบการ ไกด มัคคุเทศก และชุมชน
10,000,000 บาท
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) วิทยาลัยการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด
กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มมูลคาและการตลาดใหกับสินคา OTOP และวิสาหกิจชุมชน ใน
เสนทาง (Routes) ของการทองเที่ยวกลุม จังหวัด
10,000,000 บาท
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) วิทยาลัยการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
กิจกรรมสงเสริมการประชาสัมพันธ การโฆษณา การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ ผานทางสื่อ
และการจัดทําเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
35,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุม จังหวัด
3) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงาน ททท.จังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
6) สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กิจกรรมกระตุนการทองเที่ยวในฤดูกาลทองเที่ยวแตละพื้นที่ของกลุมจังหวัด
20,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุม จังหวัด
3) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงาน ททท.จังหวัดในกลุมจังหวัด
5) ที่ทําการปกครองอําเภอในพื้นทีก่ ลุมจังหวัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานภาษา และการใหบริการของผูประกอบการ ไกด มัคคุเทศก
และเครือขายพัฒนาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว
5,000,000 บาท
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) วิทยาลัยการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวดวยการใชแอปพลิเคชั่นและสมารทโฟน10,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
3) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561
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หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงคของโครงการ
4. ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ
5. ผลผลิต/ผลลัพธ
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

8. กิจกรรมหลักของโครงการ (ตอ)
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

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

รายละเอียด
5. โครงการพัฒนาปจจัยพื้นฐานดานการเกษตร
ความสําคัญและความจําเปนของโครงการ : การสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง
ทํา ให เ กิด ความมั่ น คงในอาชี พ และรายได ใ หกั บ เกษตรกร โดยการพั ฒ นาและเพิ่ ม
ประสิทธิภ าพระบบการบริห ารจัดการของภาคเกษตร การเสริมสรา งการผลิตสินคา
เกษตรที่เปนพืชอาหารและพลังงานใหเกิดความมั่นคงรวมทั้งสนับสนุนเพื่อจัดสรรผลผลิต
พืชอาหารและพลังงานใหเพียงพอตอการบริโภคและทดแทนพลังงาน เปนสิ่งจําเปนที่
กลุมจังหวัดจะตองพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรใหมีความพรอม และ
ทันสมัย เพื่อรองรับการขยายตัวทางภาคการเกษตร และสรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคและประเทศ
หลักการและเหตุผล : การพัฒนาประเทศไทยที่ผานมา ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทสํา คัญ
ในการชวยเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชาติ ถึงแมวาที่ผานมาประเทศไทยจะ
ไดรับผลกระทบจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจของ ภาคเกษตรยังคงความสํา คัญตอระบบ
เศรษฐกิจ ของประเทศ นอกจากการที่เกษตรกรเปนประชากรสว นใหญของประเทศ
สินคาเกษตรในยุคปจจุบัน ไดป รับเปลี่ยนบทบาทจากที่เคยเปนสินคา เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศและสงออกในรูปของสินคาขั้นปฐมเปนสินคาที่ใชเปนวัตถุดิบเพื่อการผลิต
ของภาคการผลิตอื่นสรางมูลคาและรายไดแกประเทศมากขึ้น เชน อุตสาหกรรมการแปร
รูปอาหาร และลอยางรถยนต นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนปจจัยสนับสนุนการ
ผลิ ต ทางการเกษตร เช น ดิ น น้ํ า และป า ไม เป น ต น เป น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ ต อ งฟ น ฟู
ใหกลับคืนสูสภาพเดิมอยางสมดุลและยั่งยืน
1) เพื่อพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรใหมีความพรอม และทันสมัย และ
สามารถรองรับการขยายตัวทางภาคการเกษตรได
2) เพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพ และรายไดใหกับเกษตรกร ประมง และปศุสัตว
อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้น
ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ และการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
มีการขยายตัวมากขึ้น
1) ยุทธศาสตรชาติ
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
เมือง ฯ)
3) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4) นโยบายรัฐบาล
5) แผนพัฒนาการเกษตร
ความพรอมของโครงการ : พรอมดําเนินการทันทีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินโครงการทั้งหมด 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
แนวทางและวิธกี ารดําเนินงาน
1) พัฒนาแหลงกักเก็บน้ําในพื้นที่สําคัญเพื่อการชลประทานของกลุมจังหวัด
2) กอ สรา งศูนยปฏิบัติก ารทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปเพิ่ม
มูลคายางพารา และมันสําปะหลัง
3) ศูนยสนับสนุนการกอสรางและบริหารศูนยกลางการผลิตและการคาเกษตรของกลุม
จังหวัด
4) กอสรางและบริหารตลาดกลางสินคากสิกรรม (ไซโล หองเย็น ยานพาหนะที่ใชบรรทุก
สินคาจากไรนา อุปกรณคัดขนาดและคุณภาพ เครื่องมือบรรจุหีบหอ เครื่องชั่ง ตวง)
กิจกรรมพัฒนาแหลงกักเก็บน้าํ ในพื้นทีก่ ลุมจังหวัดเพื่อการชลประทาน
50,000,000 บาท
สํานักชลประทานที่ 5 / โครงการชลประทานในกลุมจังหวัด
1) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหวยหลวง
2) สํานักงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) สํานักงานในสังกัดกรมปาไม
4) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานโยธาธิการจังหวัดในกลุมจังหวัด

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561
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8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

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

รายละเอียด
กิจกรรมกอสรางและบริหารศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูป
เพิ่มมูลคายางพาราเพือ่ ใชในภาคอุตสาหกรรม
50,000,000 บาท
สํานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ/สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ
1) ศูนยวิจยั ยางในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานเกษตรและสหกรณในกลุมจังหวัด
4) ศูนยวิจยั และพัฒนาการเกษตรในกลุมจังหวัด
5) ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 4
6) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
7) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุม จังหวัด
สนับสนุนการกอสรางและบริหารศูนยกลางการผลิตและการคาเกษตรของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
15,000,000 บาท
วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีอุดรธานี
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานเกษตรและสหกรณในกลุมจังหวัด
3) ศูนยวิจยั และพัฒนาการเกษตรในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานการคาภายในจังหวัดในกลุมจังหวัด
6) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
กิจกรรมกอสรางและบริหารศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูป ออย และมัน
สําปะหลังใหเปนเอทานอล เพื่อใชในภาคอุตสาหกรรม
50,000,000 บาท
สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานเกษตรและสหกรณในกลุมจังหวัด
2) ศูนยวิจยั และพัฒนาการเกษตรในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานการคาภายในจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 4
6) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
กิจกรรมกอสรางและบริหารตลาดกลางสินคากสิกรรม (ไซโล หองเย็น ยานพาหนะที่ใช
บรรทุกสินคาจากไรนา อุปกรณคัดขนาดและคุณภาพ เครื่องมือบรรจุหีบหอ เครื่องชั่ง
ตวง)
50,000,000 บาท
สํานักงานพาณิชยจังหวัด/สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานเกษตรและสหกรณในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานการคาภายในจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานประมงจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดในกลุมจังหวัด

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561


1. ชื่อโครงการ

150
หัวขอ

2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงคของโครงการ

4. ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ
5. ผลผลิต/ผลลัพธ

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

7. ระยะเวลา

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

รายละเอียด
6. โครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับภาค
การเกษตรสูการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
ความสําคัญและความจําเปนของโครงการ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ
ผลักดันเพื่อใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมั่นคง รายไดเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ
ควบคูไปกับการใหความสํา คัญในการพั ฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ
สินคาเกษตรและความมั่นคงดานอาหาร สงเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน
ทดแทนให มี ค วามเหมาะสม โดยกํ า หนดเป า หมายร ว มกั น ระหว า งภาคเกษตร
อุ ต สาหกรรม และพลั ง งาน
เป น เป า หมายสํ า คั ญ ของกลุ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และเพื่อการไปถึงเปาหมาย นั้น จําเปนจะตองพัฒนา
และสงเสริมภาคการเกษตรใหเปนเกษตรยุคใหม โดยมุงเนนการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต
การแปรรู ป การตลาด การเพิ่ ม ช อ งทางการตลาด และยกระดั บ ภาคการเกษตรสู
การเกษตรปลอดภั ย และเกษตรอิ น ทรี ย เพื่ อ ให ส ามารถแข ง ขั น กั บ ตลาดทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศได
หลักการและเหตุผล : ปจจุบันผูบริโภค เนนใหความสําคัญกับดานอาหารเปนอันดับแรก
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพอาหาร ผลผลิต และสินคาทางการ
เกษตรใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูบริโภคภายใตการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
จึงเปนโจทยสําคัญในการพัฒนาและยกระดับภาคการเกษตรสูการเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคยอมรับและเต็มใจที่จะจับจายใชสอยผลผลิตและ
สินคาเกษตรขึ้นอยูกับการเพิ่มมูลคาของผลิตและสินคานั้น ใหมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ราคาที่ผูบริโภคยอมจาย จึงเปนสิ่งจํา เปนที่การพัฒนาตองมุงเนนเรื่องการสรางคุณคา
ของผลผลิตและสินคาเกษตร และสงเสริมการแปรรูปผลผลิตและสินคาเกษตรใหสามารถ
เก็บรักษาและมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น
1) เพื่อใหเกษตรกรมีความสามารถพึ่งพาตนเองได มีภูมิคุมกันพรอมรับความเสีย่ งดาน
การผลิต การตลาด และมีการกระจายรายไดที่ทั่วถึง
2) เพื่อพัฒนาการเกษตรของกลุมจังหวัดสูการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย และ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิต และสินคาทางการเกษตร
1) อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้น
2) จํานวนแปลง/ฟารมผลผลิตทางการเกษตรสําคัญที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP
(Good Agriculture Practices) ที่เพิ่มขึ้น
1) ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ และการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
มีการขยายตัวมากขึ้น
2) แปลง/ฟารมผลผลิตทางการเกษตรทีป่ ลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภคมีจํานวน
เพิ่มขึ้น
1) ยุทธศาสตรชาติ
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง ฯ)
3) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4) นโยบายรัฐบาล
5) แผนพัฒนาการเกษตร
ความพรอมของโครงการ : พรอมดําเนินการทันทีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินโครงการทั้งหมด 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561
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8. กิจกรรมหลักของโครงการ

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

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

รายละเอียด
แนวทางและวิธกี ารดําเนินงาน
1) สงเสริมใหเกิดการใชเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหมๆ เขามาชวยใหการผลิตมี
ประสิทธิภาพ ไดสินคาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ
2) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีความปลอดภัยและลดการเสี่ยงภัยกับสารเคมี ลดการใช
ปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยใชอินทรียมาใชในระบบการเกษตร
3) เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรดวยการแปรรูปและบรรจุภัณฑ
4) วิจัยและพัฒนาสายพันธุขาวหอมมะลิ/ขาวเหนียวคุณภาพของกลุมจังหวัด
5) สรรหาและพัฒนาดานการเลี้ยงสัตวพันธุดี (โค กระบือ สุกร ไก แพะ)
6) สรรหาและพัฒนาดานการประมงพันธุดี (กุง ปู ปลา)
7) สงเสริมการตลาดและการเพิ่มชองทางการตลาดดานสินคาเกษตร ประมง และปศุสัตว
8) พัฒนาคุณภาพที่ดินทางการเกษตรบริเวณลุมแมน้ําโขง
9) เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา)
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กิจกรรมสงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหม เพื่อเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย
20,000,000 บาท
วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีอุดรธานี
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) ศูนยวิจยั และพัฒนาการเกษตรในกลุมจังหวัด
กิจกรรมสงเสริมการแปรรูปผลผลิตภาคการประมงเพื่อการเก็บรักษาและสรางมูลคาเพิ่ม
20,000,000 บาท
สํานักงานประมงจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สถานีวิจยั และทดสอบพันธุสัตวในกลุม จังหวัด
3) ศูนยวิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดในกลุมจังหวัด
กิจกรรมเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรดวยการแปรรูปและบรรจุภัณฑดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
15,000,000 บาท
วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีอุดรธานี
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) ศูนยวิจยั และพัฒนาการเกษตรในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
กิจกรรมสงเสริมการวิจัยและพัฒนาสายพันธุขาวหอมมะลิ/ ขาวเหนียวคุณภาพของกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
10,000,000 บาท
ศูนยวิจัยขาวในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) ศูนยวิจยั และพัฒนาการเกษตรในกลุมจังหวัด
กิจกรรมสงเสริมการสรรหาและพัฒนาดานการเลี้ยงสัตวพันธุดี (โค กระบือ สุกร ไก
แพะ)
30,000,000 บาท
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) ศูนยวิจยั และพัฒนาการเกษตรในกลุมจังหวัด

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561
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8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ
8.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

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

รายละเอียด
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรและอาหารภายใตสัญลักษณ Q ใหเปนที่ยอมรับ
และตรงกับความตองการของตลาด
20,000,000 บาท
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานพาณิชยจังหวัด ในกลุมจังหวัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่ดินทางการเกษตรบริเวณลุมแมน้ําโขง
20,000,000 บาท
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กิจกรรมสงเสริมการตลาดและการเพิ่มชองทางการตลาดดานสินคาเกษตร ประมง และ
ปศุสัตว
20,000,000 บาท
สํานักงานการคาภายในจังหวัด/สํานักงานพาณิชยจังหวัด ในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานประมงจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดในกลุมจังหวัด
กิจกรรมสงเสริมการสรรหาและพัฒนาดานการประมงพันธุดี (กุง ปู ปลา)30,000,000
บาท
สํานักงานประมงจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สถานีวิจยั และทดสอบพันธุสัตวในกลุม จังหวัด
3) ศูนยวิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดในกลุมจังหวัด
กิจกรรมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา)
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
10,000,000 บาท
สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) ศูนยวิจยั ยางในกลุมจังหวัด
2) ศูนยวิจยั และพัฒนาการเกษตรในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุม จังหวัด
5) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ

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

ตัวแบบหวงโซแหงคุณคา (Value Chain)
ยุทธศาสตรที่ 1 : การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตนทาง

กลางทาง

กลยุทธ

1. กระตุนเศรษฐกิจดวยกลไก
การตลาด สงเสริมการคาและการ
ลงทุนยกระดับผูผลิต
ผูประกอบการ SMEs OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน ใหมีศักยภาพในการ
แขงขันที่สูงขึ้น ควบคูไปกับความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
โครงการ

1. โครงการกระตุนเศรษฐกิจ
กลุมจังหวัดภาตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
กิจกรรม

1. กิจกรรมสงเสริมการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลด
ตนทุนการผลิตใหกับผูประกอบการ
SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน
2. กิจกรรมสนับสนุนการ
พัฒนาชองทางการตลาดใหกับ
ผูประกอบการ SMEs OTOP
และวิสาหกิจชุมชน
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
แรงงานเพื่อใหเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานในกลุมจังหวัดภา
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

กลยุทธที่ 1
โครงการที่ 1

กลยุทธ
โครงการ
กิจกรรม

1. กิจกรรมสงเสริมการตลาด
ดานการคาการลงทุน การ
ทองเที่ยว และการเกษตรของ
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(Expo)
2. กิจกรรมสงเสริมการคา
และการลงทุนของไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน เพื่อสราง และขยาย
ตลาดการคากับประเทศเพื่อน
บานและการคาชายแดน
3. กิจกรรมสงเสริมการจัดตั้ง
เมืองอาหารปลอดภัย

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

ปลายทาง
กลยุทธที่ 1

กลยุทธ
โครงการ

โครงการที่ 1

กิจกรรม

1. กิจกรรมวิจัยพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมใหกับสถาน
ประกอบการ โรงงาน และนิคม
อุตสาหกรรม (KEEEN BIOTEC)
2. กิจกรรมสงเสริมการ
จัดทําระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมของสถาน
ประกอบการ โรงงาน
และนิคมอุตสาหกรรม
ตามมาตรฐาน ISO 14001



154

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

ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณดานอารยธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
ตนทาง

กลางทาง

กลยุทธ
1. พัฒนาระบบ โลจิสติกส เพือ่
สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ
2. พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญของกลุม จังหวัดที่เปนจุดขาย
หรือ Land Mark ของสถานที่
ทองเที่ยว
โครงการ (1)
1. โครงการพัฒนาระบบโลจิ
สติกส เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
เชิงอัตลักษณ
กิจกรรม
1. กิจกรรมปรับปรุงและซอมแซม
ถนนสายหลักที่เชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของ
กลุมจังหวัด
2. กิจกรรมกอสรางขยายถนนจาก
2 เลน เปนถนน 4 เลน เพื่อความ
ปลอดภัยในการคมนาคมและ
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

โครงการ (2)
2. โครงการสนับสนุนการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กิจกรรม
1. กิจกรรมกอสรางสิ่งสนับสนุน
จุดขายหรือ Land Mark ของสถานที่
ทองเที่ยว
2. กิจกรรมพัฒนาฟนฟูแหลง
ธรรมชาติและระบบนิเวศสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญของกลุมจังหวัด
3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานความปลอดภัย และพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สุขอนามัยและสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว
4. กิจกรรมกอสรางเสนทาง
จักรยานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงอัตลักษณของกลุมจังหวัด

กลยุทธ
3. สงเสริมสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ
ของกลุมจังหวัด เพื่อสราง
รายไดทางดานการทองเที่ยว
และกระจายรายไดสูชุมชน
บนเสนทาง (Routes)
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
โครงการ (3)
3. โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณบน
เสนทาง (Routes) การ
ทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กิจกรรม
1. กิจกรรมสงเสริมความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับอัตลักษณ
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น ใหกับผูประกอบการ
ไกด มัคคุเทศก และชุมชน
2. กิจกรรมสงเสริมการ
เพิ่มมูลคาและการตลาดใหกับ
สินคา OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน ในเสนทาง (Routes)
ของการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
3. กิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวในฤดูกาลทองเที่ยว
แตละพื้นที่ของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4. กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพดานภาษา และการ
ใหบริการของผูประกอบการ
ไกด มัคคุเทศก และเครือขาย
พัฒนาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว
ตอนบน 1

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

ปลายทาง
กลยุทธ
กลยุทธที่ 3
โครงการ
โครงการที่ 3
กิจกรรม
1. กิจกรรมสงเสริม
การประชาสัมพันธ
การโฆษณาการทองเที่ยว
เชิงอัตลักษณ และการจัดทํา
เสนทาง (Routes)
ของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
2. กิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวดวยการใช
แอปพลิเคชั่น
และสมารทโฟน
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

ยุทธศาสตรที่ 3 : เพิม่ ศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการแขงขัน
ตนทาง

กลางทาง

กลยุทธ
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทางการเกษตรเพื่อสนับสนุน
เกษตรกร ประมง และปศุสัตว
ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน
โครงการ
1. โครงการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน
ทางการเกษตร เพื่อสนับสนุน
เกษตรกร ประมง และปศุสัตว
กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนาแหลงกักเก็บ
น้ําในพื้นที่กลุมจังหวัด เพื่อการ
ชลประทาน
2. กิจกรรมกอสรางและบริหาร
ศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการผลิตและแปรรูปเพิ่มมูลคา
ยางพาราเพื่อใชในภาคอุตสาหกรรม
3. กิจกรรมสนับสนุนการ
กอสรางและบริหารศูนยกลาง
การผลิตและการคาเกษตรของ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1
4. กิจกรรมกอสรางและบริหาร
ศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการแปรรูปออยและ
มันสําปะหลัง ใหเปนเอทานอล
เพื่อใชในภาคอุตสาหกรรม
5. กิจกรรมกอสรางและบริหาร
ตลาดกลางสินคากสิกรรม
(ไซโล หองเย็น ยานพาหนะที่ใช
บรรทุกสินคาจากไรนา อุปกรณ
คัดขนาดและคุณภาพ เครื่องมือ
บรรจุหีบหอ เครื่องชั่ง ตวง)

กลยุทธ
2. สงเสริมการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิต
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
สงเสริมการตลาด และยกระดับ
ภาคการเกษตรเกษตรสู
การเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย
โครงการ
2. โครงการสงเสริมการ
เพิ่มผลผลิต การแปรรูป
การตลาด และยกระดับภาค
การเกษตรสูการเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
กิจกรรม
1. กิจกรรมสงเสริมการใช
เทคโนโลยีการผลิตและ
นวัตกรรมใหม เพื่อเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
2. กิจกรรมสงเสริมการ
แปรรูปผลผลิตภาคการประมง
เพื่อการเก็บรักษาและสราง
มูลคาเพิม่
3. กิจกรรมสงเสริมการวิจยั
และพัฒนาสายพันธุขาวหอม
มะลิ/ ขาวเหนียวคุณภาพของ
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4. กิจกรรมสงเสริมการสรร
หาและพัฒนาดานการเลี้ยงสัตว
พันธุดี (โค กระบือ สุกร ไก
แพะ)
5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ที่ดินทางการเกษตรบริเวณ
ลุมแมน้ําโขง
6. กิจกรรมสงเสริมการ
สรรหาและพัฒนาดานการ
ประมงพันธุดี (กุง ปู ปลา)

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

ปลายทาง
กลยุทธ
กลยุทธที่ 2
โครงการ
โครงการที่ 2
กิจกรรม
1. กิจกรรมสงเสริม
การตลาดและการเพิ่ม
ชองทางการตลาดดานสินคา
เกษตร ประมง และปศุสตั ว
2. กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาสินคาเกษตรและ
อาหารภายใตสญ
ั ลักษณ Q
3. กิจกรรมสนับสนุนการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
(ขาว ออย มันสําปะหลัง
ยางพารา) ดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
4. กิจกรรมเพิ่มมูลคา
ผลผลิตทางการเกษตรดวย
การแปรรูปและบรรจุภณ
ั ฑ
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )

2. สรุปโครงการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป พ.ศ. 2561 - 2564 (รอบป พ.ศ. 2561)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ประเด็น
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
ยุทธศาสตร
โครงการ (ลบ) โครงการ (ลบ) โครงการ (ลบ) โครงการ (ลบ)
1. การสงเสริมการ
1
250
1
250
1
250
1
250
พัฒนาเศรษฐกิจ
การผลิต และการ
บริการ ที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
2. ยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงอัต
ลักษณในเรื่องของ
อารยธรรม
ประวัติศาสตร
วัฒนธรรมและ
ประเพณี ของอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง

3

590

3

590

3

590

3

590

3. เพิ่มศักยภาพ
การผลิตทาง
การเกษตรและ
การสรางมูลคาเพิ่ม
เพื่อการแขงขัน

2

410

2

410

2

410

2

410

งบบริหาร
รวมทั้งหมด

1
7

5
1,255

1
7

5
1,255

1
7

5
1,255

1
7

5
1,255





สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

