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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

แบบ กจ. 1-1 (Project idea รายโครงการ)

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของ
กลุมจังหวัดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธ

กระตุนเศรษฐกิจดวยกลไกการตลาด สงเสริมการคาและการลงทุนยกระดับผูผลิต ผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน
ใหมีศักยภาพในการแขงขันที่สูงขึ้น ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม

หัวขอ รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ 1. โครงการกระตุนเศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ความสําคัญและความจําเปนของโครงการ : การกระตุนเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานการ

แขงขันเพื่อสงเสริมการคาและการลงทุนของกลุมจังหวัด เปนส่ิงสําคัญที่ตองเรงดําเนินการ
เนื่องจากปจจุบันภาวะเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อยูใน
สถานการณที่ชะลอตัว โดยมีมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉล่ียตอหัวในป พ.ศ.2557 อยูที่
68,724 บาท/คน ซ่ึงลดลงจากป พ.ศ.2556 มีคาเฉล่ียที่ 69,922 บาท/คน ลดลงรอยละ 1.74
หากไมมีโครงการ/กิจกรรม จากภาครัฐที่กระตุนระบบเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดจะทําใหนัก
ลงทุนและภาคเอกชนไมมีความมั่นใจที่จะลงทุนและขยายกิจการในชวงระยะ 4 ป นี้  จึง
จําเปนที่ตองกระตุนภาคเอกชน ผูประกอบการ SME OTOP วิสาหกิจชุมชน ใหเกิดแรง
กระเต้ือง ยกระดับและผลักดันธุรกิจของตนเองใหแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ และประชาคม
อาเซียนได และมุงเนนการสงเสริมผูผลิต ผูประกอบการ และบุคลากร ใหมีการพัฒนา
ศักยภาพดานการบริหารจัดการธุรกิจ อุตสาหกรรม SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน และฝมือ
แรงงาน เปนส่ิงที่จําเปนตอการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การตลาด และการ
สรางโอกาสทางธุรกิจ เพื่อใหผูผลิต ผูประกอบการ และบุคลากร ไดพัฒนาองคความรู ทักษะ
ฝมือ และเพิ่มพูนประสบการณในการแขงขันกับภูมิภาคตางๆ และประชาคมอาเซียนได ซ่ึงจะ
สงผลใหเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และประเทศ มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ควบคูไปกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม เพื่อสรางการพัฒนา
อยางยั่งยืน
หลักการและเหตุผล : ปจจุบันประเทศไทยกําลังอยูในชวงเวลาแหงการปฏิรูปประเทศคร้ัง
สําคัญ เพื่อปูทางไปสูการมีระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เขมแข็ง นอกจากนี้ ระบบ
เศรษฐกิจของไทยยังมีจุดออนที่จะตองแกไขปรับปรุงหลายเร่ือง เพื่อที่จะสรางพื้นฐาน
เศรษฐกิจใหสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่องและมั่นคงจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จะตองสงเสริมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของ
ผูผลิต ผูประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองคความรูในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรการพัฒนาผลิตภัณฑ การ
บริการ การตลาด และโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ ตลอดจนสงเสริมการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการ ลดตนทุนการผลิตใหกับผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดชองทางการตลาดระหวางผูผลิตและผูบริโภค และการดําเนิน
ธุรกิจจะตองคํานึงถึงการรักษาส่ิงแวดลอม รูจักใชทรัพยากรที่มีอยูอยางรูคุณคา และสราง
สมดุลระหวางการเติบโตของธุรกิจควบคูไปกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางเปนรูปธรรม

3. วัตถุประสงคของโครงการ 1) เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและสงเสริมการคาและการลงทุนของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
2) เพื่อพัฒนาผูผลิต ผูประกอบการ SME OTOP วิสาหกจิชุมชน และแรงงาน ใหมี
ศักยภาพและสามารถสรางโอกาสทางธรุกิจใหเติบโตไดอยางมั่นคง และเขาถึงการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมในการผลิต และการลดตนทุนการผลิต
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

หัวขอ รายละเอียด
4. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 1) อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดที่เพิ่มขึ้น

2) มูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉล่ียตอหัวที่เพิ่มขึ้น
3) จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอมระดับชาติ
หรือสากล ที่เพิ่มขึ้น

5. ผลผลิต/ผลลัพธ 1) เศรษฐกิจของกลุมจังหวัดมีการขยายตัวมากขึ้น
2) ประชากรมีรายไดเพิ่มขึ้น
3) มีการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมที่ดีขึน้

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 1) ยุทธศาสตรชาติ
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง ฯ)
3) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4) นโยบายรัฐบาล
ความพรอมของโครงการ : พรอมดําเนินการทันทีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

7. ระยะเวลา ระยะเวลาดําเนินโครงการทั้งหมด 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. กิจกรรมหลักของโครงการ แนวทางและวิธกีารดําเนินงาน

1) ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดตนทุนการผลิตใหกับผูประกอบการ SME OTOP
และวิสาหกิจชุมชน และสรางตลาดใหกบัผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ได
มีโอกาสพบกับผูบริโภค และนักลงทุน
2) พัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีฝมือ ทักษะ ความเชีย่วชาญ และตรงกับความตองการของ
ผูผลิต ผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน
3) สงเสริมการตลาดดานการคาและการลงทุน โดยการระดมผูผลิต ผูประกอบการ SME
OTOP วิสาหกิจชุมชน สินคาเกษตร และภาคการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไปจัดนิทรรศการ (Expo) เพื่อจําหนายสินคาและ
ประชาสัมพันธธุรกิจเพื่อสรางเครือขายการลงทุนไปยังภูมิภาคอื่นๆ และประเทศใน
กลุมเปาหมาย
4) สงเสริมการคาและการลงทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบาน โดยจัด
นิทรรศการ (Expo) เพื่อจําหนายสินคาและประชาสัมพันธธุรกิจเพื่อสรางเครือขายการลงทุน
ไปยังประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสนับสนุนการขยายตลาดการคากบัประเทศเพื่อนบานและ
การคาชายแดน
5) สงเสริมการพัฒนาอาหารพื้นเมือง และอาหารขึ้นชื่อของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และจดังานมหกรรมอาหารในกลุมจังหวัดและภูมิภาคอื่นๆ
เพื่อกระตุนการบริโภค และประชาสัมพนัธอาหารของกลุมจังหวัด ไปยังภูมภิาคตางๆ
6) สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต การบาํบัดและการกําจัดของ
เสียดวยการบริหารจัดการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
7) สนับสนุนใหผูประกอบการยกระดับสถานประกอบการใหไดรับการรับรองมาตรฐานการ
จัดการส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือสากล อาทิ ISO 14001

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมสงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดตนทุนใหกับผูผลิต
ผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน
20,000,000 บาท
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 4
1) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
3) สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม
4) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
6) สํานักงานพัฒนาชุมชนในกลุมจังหวดั
7) หอการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
8) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
9) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
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หัวขอ รายละเอียด
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาชองทางการตลาดใหกับผูผลิต ผูประกอบการ SMEs OTOP
และวิสาหกิจชุมชน
20,000,000 บาท
สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม
3) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานพัฒนาชุมชนในกลุมจังหวดั
5) หอการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
6) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการคาการลงทุน การทองเที่ยว และการเกษตรของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 1 (Expo)
50,000,000 บาท
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 1
1) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 4
3) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม
5) สํานักงานพัฒนาธุรกจิการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
6) สํานักงานการคาภายในจังหวัดในกลุมจังหวัด
7) สํานักงานพัฒนาชุมชนในกลุมจังหวดั
8) หอการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
9) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
10) สํานักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมสงเสริมการคาและการลงทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบานเพื่อสราง และขยายตลาด
การคากับประเทศเพื่อนบานและการคาชายแดน
30,000,000 บาท
สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) ดานศุลกากรในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานการคาภายในจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานพัฒนาชุมชนในกลุมจังหวดั
6) หอการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
7) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อใหเปนที่ตองการของตลาดแรงงานในกลุมจงัหวัด
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 1
10,000,000 บาท
สํานักงานแรงงานจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานจัดหางานในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานพัฒนาชุมชนในกลุมจังหวดั
5) หอการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
6) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

หัวขอ รายละเอียด
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมเทศกาลอาหารดีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
20,000,000 บาท
สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานการคาภายในจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานพัฒนาชุมชนในกลุมจังหวดั
5) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวดั
6) หอการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมสงเสริมการตลาดดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และการเกษตร
กับประเทศเพื่อนบาน (Expo)
50,000,000 บาท
สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 1
4) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวดั

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมวิจยัพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม
ใหกับสถานประกอบการ โรงงาน และนคิมอุตสาหกรรม
40,000,000 บาท
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 4
1) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานการคาภายในจังหวัดในกลุมจังหวัด
6) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดในกลุมจังหวัด
7) หอการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
8) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
9) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมสงเสริมการจัดทําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมของสถานประกอบการ โรงงาน และ
นิคมอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน ISO 14001
10,000,000 บาท
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานการคาภายในจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
6) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดในกลุมจังหวัด
7) หอการคาจังหวัดในกลุมจังหวัด
8) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

หัวขอ รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ 2. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวเชงิอัตลักษณ
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ความสําคัญและความจําเปนของโครงการ :

ประเทศไทยมีความพรอมในดานโครงสรางพื้นฐานในระดับหนึ่ง แตยังมีขีดความสามารถดาน
การคมนาคมและการขนสงตํ่ากวาประเทศสิงคโปร มาเลเซีย และอินเดีย สําหรับปญหาของ
ระบบโลจิสติกสไทยยังคงมีปญหาดานโครงสรางพื้นฐานที่ยังขาดการลงทุนที่เพียงพอตอการ
เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว รูปแบบในการเดินทางทองเที่ยว ทั้งระหวางเมืองทองเที่ยว
หลัก เมืองทองเที่ยวรอง การเดินทางที่ไมเอื้อตอการทองเที่ยวในบางเสนทาง และการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน จึงจําเปนที่จะตองมีระบบโครงสรางพื้นฐานที่มีมาตรฐาน
ที่สะดวกและปลอดภัยตอการคมนาคมและการขนสง เพื่อสรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยว
และผูสัญจรที่เดินทางมาทองเที่ยวในกลุมจังหวัด
หลักการและเหตุผล : การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสําคัญในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสรางรายไดโดยมีมูลคาเปนอันดับหนึ่งของ
การคาบริการรวมของประเทศแลว ยังเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีก
มากมาย อาทิ โรงแรมและที่พัก ภัตตาคาร รานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก การคมนาคม
ขนสง เปนตน ซ่ึงกอใหเกิดการลงทุน การจางงาน และการกระจายรายไดสูทองถิ่น
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวจึงมีสวนสําคัญ
ในการแกไขปญหาและขอจํากัดในดานการทองเที่ยวที่อาจสงผลใหศักยภาพการทองเที่ยวของ
ประเทศไทยลดลง โครงสรางพื้นฐานเหลานี้ไดแก ระบบโลจิสติกสที่เชื่อมโยงการทองเที่ยว
ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศเพื่อนบาน และรวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐาน
ที่อาจเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด ดังนั้น การพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส จึงเปนการยกระดับประสิทธิภาพทางดานการคมนาคม
การทองเที่ยว การขนสงสินคาผานจังหวัดในกลุมจังหวัดและเชื่อมตอไปยังชายแดนประเทศ
เพื่อนบาน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชื่อมโยงการขนสงทางรถไฟ
ทาอากาศยาน และทาเรือ ของพื้นที่กลุมจังหวัดได

3. วัตถุประสงคของโครงการ 1) เพื่อพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสใหสนับสนุนการคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางทองเที่ยวในพื้นที่กลุมจังหวัด
2) เพื่อสนับสนุนการเดินทางทองเที่ยวในกลุมจังหวัด และเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินใน
ระบบเศรษฐกิจ การสรางรายได และการจางงาน ในพื้นที่

4. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ รายไดการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
5. ผลผลิต/ผลลัพธ รายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวดัเพิ่มมากขึ้น
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 1) ยุทธศาสตรชาติ

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง ฯ)
3) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4) นโยบายรัฐบาล
5) แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
ความพรอมของโครงการ : พรอมดําเนินการทันทีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

7. ระยะเวลา ระยะเวลาดําเนินโครงการทั้งหมด 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. กิจกรรมหลักของโครงการ แนวทางและวิธกีารดําเนินงาน

1) ปรับปรุงซอมแซม และพัฒนาเสนทางการคมนาคมทางรถยนต เพื่อเชื่อมโยงและรองรับกับ
ระบบขนสงมวลชน รถไฟรางคู เคร่ืองบิน ใหสามารถเดินทางเชื่อมตอกันไดโดยมีความสะดวก
รวดเร็ว และมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูง
2) กอสรางขยายถนนจาก 2 เลน เปนถนน 4 เลน  เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคมและ
เชื่อมโยงการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

หัวขอ รายละเอียด
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมปรับปรุงและซอมแซมถนนสายหลักที่เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 1
150,000,000 บาท
แขวง - สํานักงานทางหลวง / ทางหลวงชนบท ในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานโยธาธิการจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
5) สํานักงานในสังกัดกรมปาไม

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมกอสรางขยายถนนจาก 2 เลน เปนถนน 4 เลน  เพือ่ความปลอดภยั ในการ
คมนาคมและเชื่อมโยงการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
150,000,000 บาท
แขวง - สํานักงานทางหลวง / ทางหลวงชนบท ในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานโยธาธิการจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
5) สํานักงานในสังกัดกรมปาไม
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

หัวขอ รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ 3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สาํคัญของกลุมจงัหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ความสําคัญและความจําเปนของโครงการ :

ผลกระทบดานทรัพยากรธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงผล
ใหสถานการณและแนวโนมความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะปญหามลพิษ อุณหภูมิโลกที่รอนขึ้น
ภาวะภัยแลง และน้ําทวมสงผลตอความงดงามและบรรยากาศของแหลงทองเที่ยว
ที่สําคัญหลายแหง จึงมีความจําเปนที่ตองเตรียมพรอมรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
โดยการคํานึงถึงการทองเที่ยวที่สะอาด (Green Tourism) การพัฒนามาตรฐานแหลง
ทองเที่ยว และรองรับการเปล่ียนแปลงบนพื้นฐานการเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยว
อยางสมดุล และยั่งยืน
หลักการและเหตุผล : อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง
มีบทบาทความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเปนอยางมาก
เปนแหลงรายไดที่สําคัญนํามาซ่ึงเงินตราตางประเทศ การสรางงาน และการกระจาย
ความเจริญไปสูภูมิภาคเมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยวมี
บทบาทสําคัญในการสรางรายไดใหกับประเทศสามารถชวยใหเศรษฐกิจฟนตัวไดในเวลา
ที่รวดเร็วกวาภาคผลิตและบริการอื่นๆ โดยปจจุบันนักทองเที่ยวใหความสําคัญกับ
คุณภาพของแหลงทองเที่ยวที่ตองปลอดภัย สะอาด มีการรักษาสภาพแวดลอม และใช
ส่ือสารสนเทศในการทองเที่ยวมากขึ้น รูปแบบของการทองเที่ยวจึงมีแนวโนมทองเที่ยว
แบบอิสระ สนใจการทองเที่ยวเฉพาะทาง เชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพการทองเที่ยว
แบบผจญภัย การทองเที่ยวเชิงกีฬา เปนตน

3. วัตถุประสงคของโครงการ 1) เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวและสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของสถานที่ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
2) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณของกลุมจังหวัด และกระตุนให
นักทองเที่ยวเกิดความสนใจในสถานที่ทองเที่ยวในกลุมจังหวัด

4. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ รายไดการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
5. ผลผลิต/ผลลัพธ รายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวดัเพิ่มมากขึ้น
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 1) ยุทธศาสตรชาติ

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง
ฯ)
3) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4) นโยบายรัฐบาล
5) แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
ความพรอมของโครงการ : พรอมดําเนินการทันทีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

7. ระยะเวลา ระยะเวลาดําเนินโครงการทั้งหมด 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. กิจกรรมหลักของโครงการ แนวทางและวิธกีารดําเนินงาน

1) กอสรางส่ิงสนับสนุนจุดขายหรือ Land Mark ดานการทองเที่ยว
เชิงอัตลักษณของกลุมจังหวัด
2) พัฒนาฟนฟูแหลงธรรมชาติและระบบนิเวศสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
ของกลุมจังหวัด ไดแก การปลูกปา เติมจุลินทรียใหกับระบบนิเวศ ปรับปรุงภูมิทัศน การ
บํารุงรักษาปาตนน้ํา ฯลฯ

8. กิจกรรมหลักของโครงการ (ตอ) 3) พัฒนาระบบความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย
และส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว
4) กอสรางเสนทางจักรยานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ
ของกลุมจังหวัด
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

หัวขอ รายละเอียด
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมกอสรางส่ิงสนับสนุนจุดขายหรือ Land Mark ดานการทองเที่ยวเชิง
อัตลักษณของกลุมจังหวัด
50,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานในสังกัดกรมปาไม
3) สํานักงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
4) สํานักงานโยธาธิการจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมพัฒนาฟนฟูแหลงธรรมชาติและระบบนิเวศสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
ของกลุมจังหวัด
50,000,000 บาท
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
2) สํานักงานในสังกัดกรมปาไม
3) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธภิาพดานความปลอดภัย และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สุขอนามัย และส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว
50,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานโยธาธิการจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
5) สํานักงานในสังกัดกรมปาไม

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมกอสรางเสนทางจักรยานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ
ของกลุมจังหวัด
50,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) แขวง/สํานักงานทางหลวงในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานโยธาธิการจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
6) สํานักงานในสังกัดกรมปาไม
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

หัวขอ รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ 4. โครงการสงเสรมิการทองเทีย่วเชิงอัตลักษณบนเสนทาง (Routes)

การทองเที่ยวของกลุมจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ความสําคัญและความจําเปนของโครงการ : ในปจจุบัน กระแสความรับผิดชอบตอสังคม

และส่ิงแวดลอม การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมกําลังไดรับความนิยมจาก
นักทองเที่ยว และมีแนวโนมมากขึ้น แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนไดถูกเปล่ียนถายเขาสู
อุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยรวมอยางเปนลําดับ และกําลังปรับเปล่ียนสภาพไปสูการ
จัดการที่คํานึงถึงขีดความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน และมุงเนน จึงเปนโอกาสที่กลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จะใชการสรางอัตลักษณทางการทองเที่ยว
วัฒนธรรม ประเพณี  และวิถีชุมชน เพื่อยกระดับการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดใหเปนที่
รูจักและไดรับการยอมรับในระดับสากล
หลักการและเหตุผล : โครงสรางการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว ยังเปนจุดออน
สําคัญของการจัดการการทองเที่ยวไทย กลไกการจัดการการทองเที่ยวยังออนแอขาด
เอกภาพ พัฒนาการทองเที่ยวขาดความเชื่อมโยงระหวางทองถิ่น จังหวัด กลุมจังหวัด
และประเทศ ขาดการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จึงจําเปนตองพัฒนาการ
ทองเที่ยวที่สอดคลองกับพื้นที่ สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางครบวงจร
เพื่อสรางรายไดและกระจายรายไดโดยคํานึงความสมดุลและยั่งยืน

3. วัตถุประสงคของโครงการ 1) เพื่อสรางอัตลักษณทางการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด ใหเปนการทองเที่ยวในเชิง
คุณคา และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการทองเที่ยว
2) เพื่อสรางรายไดและกระจายรายไดใหกับภาคการทองเที่ยวอยางมั่นคง
และยั่งยืน

4. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ อัตราการขยายตัวรายไดทองเที่ยวของกลุมจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
5. ผลผลิต/ผลลัพธ ธุรกิจภาคบริการ โรมแรม ที่พกั และชุมชน มีรายไดเพิ่มมากขึ้น
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 1) ยุทธศาสตรชาติ

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง ฯ)
3) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4) นโยบายรัฐบาล
5) แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
ความพรอมของโครงการ : พรอมดําเนินการทันทีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

7. ระยะเวลา ระยะเวลาดําเนินโครงการทั้งหมด 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. กิจกรรมหลักของโครงการ แนวทางและวิธกีารดําเนินงาน

1) สงเสริมการสรางคุณคาใหกับชุมชนทองถิ่น โดยผานวิธีการถายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และประเพณี ด่ังเดิมของชุมชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สะทอนถึงเอกลักษณชุมชน
ทองถิ่น และใหชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
2) พัฒนาและสรางคุณคาใหกับสินคา ผลิตภัณฑของชุมชน OTOP เชื่อมโยงกับอัต
ลักษณของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน

8. กิจกรรมหลักของโครงการ (ตอ) 3) ประชาสัมพันธและโฆษณาการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณของกลุมจังหวัด ผานทางส่ือ
โซเชียลเน็ตเวิรค เว็บไซด แฟนเพจ นิตยสาร ททท.รายการโทรทัศน ฯลฯ เพื่อกระตุนให
เกิดการทองเที่ยว
4) จัดทําเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1 และเผยแพรในส่ือตางๆ อาทิ แผนพับ อินเตอรเน็ต นิตยสาร
สมารทโฟน ฯลฯ เพื่อจัดเสนทางการทองเที่ยวใหเปนระบบ
5) พัฒนาศักยภาพดานภาษา และการใหบริการของผูประกอบการ ไกด  มัคคุเทศก และ
เครือขายพัฒนาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว
6) จัดกิจกรรมในฤดูกาลทองเที่ยวของแตละสถานที่เพื่อกระตุนใหเกิดกระแสการ
ทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

หัวขอ รายละเอียด
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมสงเสริมความรูความเขาใจเกีย่วกับอัตลักษณ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิญญาทองถิ่น ใหกับผูประกอบการ ไกด มัคคุเทศก และชุมชน
10,000,000 บาท
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) วิทยาลัยการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มมูลคาและการตลาดใหกับสินคา OTOP และวิสาหกิจชุมชน ใน
เสนทาง (Routes) ของการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
10,000,000 บาท
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในกลุมจงัหวัด
2) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) วิทยาลัยการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมสงเสริมการประชาสัมพันธ การโฆษณา การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ ผานทางส่ือ
และการจัดทาํเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
35,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในกลุมจงัหวัด
4) สํานักงาน ททท.จังหวัดในกลุมจังหวดั
5) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
6) สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมกระตุนการทองเที่ยวในฤดูกาลทองเที่ยวแตละพื้นที่ของกลุมจังหวัด
20,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในกลุมจงัหวัด
4) สํานักงาน ททท.จังหวัดในกลุมจังหวดั
5) ที่ทําการปกครองอําเภอในพื้นทีก่ลุมจังหวัด

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานภาษา และการใหบริการของผูประกอบการ ไกด  มัคคุเทศก
และเครือขายพัฒนาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว
5,000,000 บาท
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) วิทยาลัยการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวดวยการใชแอปพลิเคชั่นและสมารทโฟน10,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
3) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

หัวขอ รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ 5. โครงการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานดานการเกษตร
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ความสําคัญและความจําเปนของโครงการ : การสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง

ทําใหเกิดความมั่นคงในอาชีพ และรายไดใหกับเกษตรกร โดยการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของภาคเกษตร การเสริมสรางการผลิตสินคา
เกษตรที่เปนพืชอาหารและพลังงานใหเกิดความมั่นคงรวมทั้งสนับสนุนเพื่อจัดสรรผลผลิต
พืชอาหารและพลังงานใหเพียงพอตอการบริโภคและทดแทนพลังงาน เปนส่ิงจําเปนที่
กลุมจังหวัดจะตองพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรใหมีความพรอม และ
ทันสมัย เพื่อรองรับการขยายตัวทางภาคการเกษตร และสรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคและประเทศ
หลักการและเหตุผล : การพัฒนาประเทศไทยที่ผานมา ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทสําคัญ
ในการชวยเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชาติ ถึงแมวาที่ผานมาประเทศไทยจะ
ไดรับผลกระทบจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจของ ภาคเกษตรยังคงความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากการที่เกษตรกรเปนประชากรสวนใหญของประเทศ
สินคาเกษตรในยุคปจจุบันไดปรับเปล่ียนบทบาทจากที่เคยเปนสินคา เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศและสงออกในรูปของสินคาขั้นปฐมเปนสินคาที่ใชเปนวัตถุดิบเพื่อการผลิต
ของภาคการผลิตอื่นสรางมูลคาและรายไดแกประเทศมากขึ้น เชน อุตสาหกรรมการแปร
รูปอาหาร และลอยางรถยนต นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนปจจัยสนับสนุนการ
ผลิตทางการเกษตร เชน ดิน น้ํา และปาไม เปนตน เปนส่ิงที่ สําคัญที่ตองฟนฟู
ใหกลับคืนสูสภาพเดิมอยางสมดุลและยั่งยืน

3. วัตถุประสงคของโครงการ 1) เพื่อพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรใหมีความพรอม และทันสมัย และ
สามารถรองรับการขยายตัวทางภาคการเกษตรได
2) เพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพ และรายไดใหกับเกษตรกร ประมง และปศุสัตว

4. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้น
5. ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ และการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

มีการขยายตัวมากขึ้น
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 1) ยุทธศาสตรชาติ

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
เมือง ฯ)
3) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4) นโยบายรัฐบาล
5) แผนพัฒนาการเกษตร
ความพรอมของโครงการ : พรอมดําเนินการทันทีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

7. ระยะเวลา ระยะเวลาดําเนินโครงการทั้งหมด 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. กิจกรรมหลักของโครงการ แนวทางและวิธกีารดําเนินงาน

1) พัฒนาแหลงกักเก็บน้ําในพื้นที่สําคัญเพื่อการชลประทานของกลุมจังหวัด
2) กอสรางศูนยปฏิบัติการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปเพิ่ม
มูลคายางพารา และมันสําปะหลัง
3) ศูนยสนับสนุนการกอสรางและบริหารศูนยกลางการผลิตและการคาเกษตรของกลุม
จังหวัด

8. กิจกรรมหลักของโครงการ (ตอ) 4) กอสรางและบริหารตลาดกลางสินคากสิกรรม (ไซโล หองเย็น ยานพาหนะที่ใชบรรทุก
สินคาจากไรนา อุปกรณคัดขนาดและคุณภาพ เคร่ืองมือบรรจุหีบหอ เคร่ืองชั่ง ตวง)

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมพัฒนาแหลงกักเก็บน้าํในพื้นทีก่ลุมจังหวัดเพื่อการชลประทาน
50,000,000 บาท
สํานักชลประทานที่ 5 / โครงการชลประทานในกลุมจังหวัด
1) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหวยหลวง
2) สํานักงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
3) สํานักงานในสังกัดกรมปาไม
4) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานโยธาธิการจังหวัดในกลุมจังหวัด
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

หัวขอ รายละเอียด
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมกอสรางและบริหารศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูป
เพิ่มมูลคายางพาราเพือ่ใชในภาคอุตสาหกรรม
50,000,000 บาท
สํานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ/สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ
1) ศูนยวิจยัยางในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวดั
3) สํานักงานเกษตรและสหกรณในกลุมจังหวัด
4) ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรในกลุมจังหวัด
5) ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 4
6) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
7) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

สนับสนุนการกอสรางและบริหารศูนยกลางการผลิตและการคาเกษตรของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 1
15,000,000 บาท
วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีอุดรธานี
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวดั
2) สํานักงานเกษตรและสหกรณในกลุมจังหวัด
3) ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานการคาภายในจังหวัดในกลุมจังหวัด
6) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมกอสรางและบริหารศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูป ออย และมัน
สําปะหลังใหเปนเอทานอล เพื่อใชในภาคอุตสาหกรรม
50,000,000 บาท
สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานเกษตรและสหกรณในกลุมจังหวัด
2) ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานการคาภายในจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 4
6) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมกอสรางและบริหารตลาดกลางสินคากสิกรรม (ไซโล หองเย็น ยานพาหนะที่ใช
บรรทุกสินคาจากไรนา อุปกรณคัดขนาดและคุณภาพ เคร่ืองมือบรรจุหีบหอ เคร่ืองชั่ง
ตวง)
50,000,000 บาท
สํานักงานพาณิชยจังหวัด/สํานกังานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานเกษตรและสหกรณในกลุมจังหวัด
2) สํานักงานการคาภายในจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานประมงจังหวัดในกลุมจังหวดั
4) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดในกลุมจังหวัด
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

หัวขอ รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ 6. โครงการสงเสรมิการเพ่ิมผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดบัภาค

การเกษตรสูการเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ความสําคัญและความจําเปนของโครงการ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ

ผลักดันเพื่อใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมั่นคง รายไดเพียงพอตอการเล้ียงชีพ
ควบคูไปกับการใหความสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ
สินคาเกษตรและความมั่นคงดานอาหาร สงเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน
ทดแทนใหมีความเหมาะสม โดยกําหนดเปาหมายรวมกันระหวางภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และพลังงาน เปน เปาหมายสําคัญของก ลุมจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และเพื่อการไปถึงเปาหมาย นั้น จําเปนจะตองพัฒนา
และสงเสริมภาคการเกษตรใหเปนเกษตรยุคใหม โดยมุงเนนการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต
การแปรรูป การตลาด การเพิ่มชองทางการตลาด และยกระดับภาคการเกษตรสู
การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย เพื่ อ ใหสามารถแขงขันกับตลาดทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศได
หลักการและเหตุผล : ปจจุบันผูบริโภค เนนใหความสําคัญกับดานอาหารเปนอันดับแรก
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพอาหาร ผลผลิต และสินคาทางการ
เกษตรใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูบริโภคภายใตการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
จึงเปนโจทยสําคัญในการพัฒนาและยกระดับภาคการเกษตรสูการเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคยอมรับและเต็มใจที่จะจับจายใชสอยผลผลิตและ
สินคาเกษตรขึ้นอยูกับการเพิ่มมูลคาของผลิตและสินคานั้น ใหมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ราคาที่ผูบริโภคยอมจาย จึงเปนส่ิงจําเปนที่การพัฒนาตองมุงเนนเร่ืองการสรางคุณคา
ของผลผลิตและสินคาเกษตร และสงเสริมการแปรรูปผลผลิตและสินคาเกษตรใหสามารถ
เก็บรักษาและมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น

3. วัตถุประสงคของโครงการ 1) เพื่อใหเกษตรกรมีความสามารถพึ่งพาตนเองได มีภูมิคุมกันพรอมรับความเส่ียงดาน
การผลิต การตลาด และมกีารกระจายรายไดที่ทั่วถึง
2) เพื่อพัฒนาการเกษตรของกลุมจังหวดัสูการเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย และ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิต และสินคาทางการเกษตร

4. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ 1) อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้น
2) จํานวนแปลง/ฟารมผลผลิตทางการเกษตรสําคัญที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP
(Good Agriculture Practices) ที่เพิ่มขึ้น

5. ผลผลิต/ผลลัพธ 1) ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ และการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
มีการขยายตัวมากขึ้น
2) แปลง/ฟารมผลผลิตทางการเกษตรทีป่ลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภคมีจํานวน
เพิ่มขึ้น

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 1) ยุทธศาสตรชาติ
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง ฯ)
3) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4) นโยบายรัฐบาล
5) แผนพัฒนาการเกษตร
ความพรอมของโครงการ : พรอมดําเนินการทันทีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

7. ระยะเวลา ระยะเวลาดําเนินโครงการทั้งหมด 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

หัวขอ รายละเอียด
8. กิจกรรมหลักของโครงการ แนวทางและวิธกีารดําเนินงาน

1) สงเสริมใหเกิดการใชเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหมๆ เขามาชวยใหการผลิตมี
ประสิทธิภาพ ไดสินคาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ
2) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีความปลอดภัยและลดการเส่ียงภยักับสารเคมี ลดการใช
ปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยใชอินทรียมาใชในระบบการเกษตร
3) เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรดวยการแปรรูปและบรรจุภัณฑ
4) วิจัยและพัฒนาสายพันธุขาวหอมมะลิ/ขาวเหนียวคุณภาพของกลุมจังหวัด
5) สรรหาและพัฒนาดานการเล้ียงสัตวพันธุดี (โค กระบือ สุกร ไก แพะ)
6) สรรหาและพัฒนาดานการประมงพันธุดี (กุง ปู ปลา)
7) สงเสริมการตลาดและการเพิ่มชองทางการตลาดดานสินคาเกษตร ประมง และปศุสัตว
8) พัฒนาคุณภาพที่ดินทางการเกษตรบริเวณลุมแมน้ําโขง
9) เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (ขาว ออย มันสําปะหลัง  ยางพารา)
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมสงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหม เพื่อเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย
20,000,000 บาท
วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีอุดรธานี
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวดั
2) ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรในกลุมจังหวัด

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมสงเสริมการแปรรูปผลผลิตภาคการประมงเพื่อการเก็บรักษาและสรางมลูคาเพิ่ม
20,000,000 บาท
สํานักงานประมงจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวดั
2) สถานีวิจยัและทดสอบพันธุสัตวในกลุมจังหวัด
3) ศูนยวิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืดในกลุมจังหวัด

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรดวยการแปรรูปและบรรจภุัณฑดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
15,000,000 บาท
วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีอุดรธานี
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวดั
2) ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมสงเสริมการวิจัยและพัฒนาสายพันธุขาวหอมมะลิ/ ขาวเหนยีวคุณภาพของกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
10,000,000 บาท
ศูนยวิจัยขาวในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวดั
2) ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรในกลุมจังหวัด

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมสงเสริมการสรรหาและพัฒนาดานการเล้ียงสัตวพันธุดี (โค กระบือ สุกร ไก
แพะ)
30,000,000 บาท
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวดั
2) ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรในกลุมจังหวัด
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

หัวขอ รายละเอียด
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรและอาหารภายใตสัญลักษณ Q ใหเปนที่ยอมรับ
และตรงกับความตองการของตลาด
20,000,000 บาท
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวดั
2) สํานักงานพาณิชยจังหวัด ในกลุมจังหวัด

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่ดินทางการเกษตรบริเวณลุมแมน้ําโขง
20,000,000 บาท
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวดั
2) สํานักงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมสงเสริมการตลาดและการเพิ่มชองทางการตลาดดานสินคาเกษตร ประมง และ
ปศุสัตว
20,000,000 บาท
สํานักงานการคาภายในจังหวัด/สํานกังานพาณิชยจังหวัด ในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวดั
2) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานประมงจังหวัดในกลุมจังหวดั
4) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดในกลุมจังหวัด

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมสงเสริมการสรรหาและพัฒนาดานการประมงพันธุดี (กุง ปู ปลา)30,000,000
บาท
สํานักงานประมงจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวดั
2) สถานีวิจยัและทดสอบพันธุสัตวในกลุมจังหวัด
3) ศูนยวิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืดในกลุมจังหวัด

8.10 กิจกรรมหลักที่ 10

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เกีย่วของ

กิจกรรมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (ขาว ออย มันสําปะหลัง  ยางพารา)
ดวยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
10,000,000 บาท
สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด
1) ศูนยวิจยัยางในกลุมจังหวัด
2) ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรในกลุมจังหวัด
3) สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด
4) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุมจังหวัด
5) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

ตัวแบบหวงโซแหงคุณคา (Value Chain)

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ตนทาง กลางทาง ปลายทาง

กลยุทธ
1. กระตุนเศรษฐกิจดวยกลไก

การตลาด สงเสริมการคาและการ
ลงทุนยกระดับผูผลิต
ผูประกอบการ SMEs OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน ใหมีศักยภาพในการ
แขงขันท่ีสูงขึ้น ควบคูไปกับความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม

โครงการ
1. โครงการกระตุนเศรษฐกิจ

กลุมจังหวัดภาตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

กิจกรรม
1. กิจกรรมสงเสริมการใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลด
ตนทุนการผลิตใหกับผูประกอบการ
SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน

2. กิจกรรมสนับสนุนการ
พัฒนาชองทางการตลาดใหกับ
ผูประกอบการ SMEs OTOP
และวิสาหกิจชุมชน

3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
แรงงานเพ่ือใหเปนท่ีตองการของ
ตลาดแรงงานในกลุมจังหวัดภา
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

กลยุทธ
กลยุทธท่ี 1

โครงการ
โครงการท่ี 1

กิจกรรม
1. กิจกรรมสงเสริมการตลาด

ดานการคาการลงทุน การ
ทองเท่ียว และการเกษตรของ
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(Expo)

2. กิจกรรมสงเสริมการคา
และการลงทุนของไทยกับประเทศ
เพ่ือนบาน เพ่ือสราง และขยาย
ตลาดการคากับประเทศเพ่ือน
บานและการคาชายแดน

3. กิจกรรมสงเสริมการจัดต้ัง
เมืองอาหารปลอดภัย

กลยุทธ
กลยุทธท่ี 1

โครงการ
โครงการท่ี 1

กิจกรรม
1. กิจกรรมวิจัยพัฒนาและ

ถายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมใหกับสถาน
ประกอบการ โรงงาน และนิคม
อุตสาหกรรม (KEEEN BIOTEC)

2. กิจกรรมสงเสริมการ
จัดทําระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของสถาน
ประกอบการ โรงงาน
และนิคมอุตสาหกรรม
ตามมาตรฐาน ISO 14001
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยกระดับการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณดานอารยธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง

ตนทาง กลางทาง ปลายทาง

กลยุทธ
1. พัฒนาระบบ โลจสิติกส เพ่ือ

สนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณ
2. พัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ี

สําคัญของกลุมจังหวัดท่ีเปนจดุขาย
หรือ Land Mark ของสถานท่ี
ทองเท่ียว

โครงการ (1)
1. โครงการพัฒนาระบบโลจิ

สติกส เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว
เชิงอัตลักษณ

กิจกรรม
1. กิจกรรมปรับปรุงและซอมแซม

ถนนสายหลักท่ีเชื่อมโยงแหลง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญของ กลุมจังหวัด

2. กิจกรรมกอสรางขยายถนนจาก
2 เลน เปนถนน 4 เลน เพ่ือความ
ปลอดภัยในการคมนาคมและ
การทองเท่ียวของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

โครงการ (2)
2. โครงการสนับสนุนการพัฒนา

แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของ
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กิจกรรม
1. กิจกรรมกอสรางส่ิงสนับสนุน

จุดขายหรือ Land Mark ของสถานท่ี
ทองเท่ียว

2. กิจกรรมพัฒนาฟนฟูแหลง
ธรรมชาติและระบบนิเวศสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีสําคัญของกลุมจังหวัด

3. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ดานความปลอดภัย และพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สุขอนามัยและส่ิง
อํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียว

4. กิจกรรมกอสรางเสนทาง
จักรยานเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงอัตลักษณของกลุมจังหวัด

กลยุทธ
3. สงเสริมสนับสนุน

การทองเท่ียวเชิงอัตลักษณ
ของกลุมจังหวัด เพ่ือสราง
รายไดทางดานการทองเท่ียว
และกระจายรายไดสูชุมชน
บนเสนทาง (Routes)
การทองเท่ียวของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนบน 1

โครงการ (3)
3. โครงการสงเสรมิการ

ทองเท่ียวเชิงอัตลักษณบน
เสนทาง (Routes) การ
ทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กิจกรรม
1. กิจกรรมสงเสริมความรู

ความเขาใจเก่ียวกับอัตลักษณ
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน ใหกับผูประกอบการ
ไกด มัคคเุทศก และชุมชน

2. กิจกรรมสงเสริมการ
เพ่ิมมูลคาและการตลาดใหกับ
สินคา OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน ในเสนทาง (Routes)
ของการทองเท่ียวกลุมจังหวัด

3. กิจกรรมสงเสริมการ
ทองเท่ียวในฤดูกาลทองเท่ียว
แตละพ้ืนท่ีของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

4. กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพดานภาษา และการ
ใหบริการของผูประกอบการ
ไกด  มัคคุเทศก และเครือขาย
พัฒนาชุมชนเพ่ือการทองเท่ียว
ตอนบน 1

กลยุทธ
กลยุทธท่ี 3

โครงการ
โครงการท่ี 3

กิจกรรม
1. กิจกรรมสงเสริม

การประชาสัมพันธ
การโฆษณาการทองเท่ียว
เชิงอัตลักษณ และการจดัทํา
เสนทาง (Routes)
ของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนบน 1

2. กิจกรรมสงเสริมการ
ทองเท่ียวดวยการใช
แอปพลิเคช่ัน
และสมารทโฟน
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

ยุทธศาสตรท่ี 3 : เพิม่ศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการแขงขัน

ตนทาง กลางทาง ปลายทาง

กลยุทธ
1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุน
เกษตรกร ประมง และปศสุัตว
ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน

โครงการ
1. โครงการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐาน

ทางการเกษตร เพ่ือสนับสนุน
เกษตรกร ประมง และปศสุัตว

กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนาแหลงกักเก็บ

นํ้าในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด เพ่ือการ
ชลประทาน

2. กิจกรรมกอสรางและบริหาร
ศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือการผลิตและแปรรูปเพ่ิมมูลคา
ยางพาราเพ่ือใชในภาคอุตสาหกรรม

3. กิจกรรมสนับสนุนการ
กอสรางและบริหารศูนยกลาง
การผลิตและการคาเกษตรของ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1

4. กิจกรรมกอสรางและบริหาร
ศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือการแปรรปูออยและ
มันสําปะหลัง ใหเปนเอทานอล
เพ่ือใชในภาคอุตสาหกรรม

5. กิจกรรมกอสรางและบริหาร
ตลาดกลางสินคากสิกรรม
(ไซโล หองเย็น ยานพาหนะท่ีใช
บรรทุกสินคาจากไรนา อุปกรณ
คัดขนาดและคณุภาพ เครื่องมือ
บรรจุหีบหอ เครื่องช่ัง ตวง)

กลยุทธ
2. สงเสริมการใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการผลิต
แปรรูปผลผลติทางการเกษตร
สงเสริมการตลาด และยกระดับ
ภาคการเกษตรเกษตรสู
การเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย

โครงการ
2. โครงการสงเสรมิการ

เพ่ิมผลผลิต การแปรรูป
การตลาด และยกระดับภาค
การเกษตรสูการเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย

กิจกรรม
1. กิจกรรมสงเสริมการใช

เทคโนโลยีการผลติและ
นวัตกรรมใหม เพ่ือเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย

2. กิจกรรมสงเสริมการ
แปรรูปผลผลติภาคการประมง
เพ่ือการเก็บรักษาและสราง
มูลคาเพ่ิม

3. กิจกรรมสงเสริมการวิจยั
และพัฒนาสายพันธุขาวหอม
มะล/ิ ขาวเหนียวคณุภาพของ
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

4. กิจกรรมสงเสริมการสรร
หาและพัฒนาดานการเลี้ยงสัตว
พันธุดี (โค กระบือ สุกร ไก
แพะ)

5. กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ท่ีดินทางการเกษตรบริเวณ
ลุมแมนํ้าโขง

6. กิจกรรมสงเสริมการ
สรรหาและพัฒนาดานการ
ประมงพันธุดี (กุง ปู ปลา)

กลยุทธ
กลยุทธท่ี 2

โครงการ
โครงการท่ี 2

กิจกรรม
1. กิจกรรมสงเสริม

การตลาดและการเพ่ิม
ชองทางการตลาดดานสินคา
เกษตร ประมง และปศุสตัว

2. กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาสินคาเกษตรและ
อาหารภายใตสญัลักษณ Q

3. กิจกรรมสนับสนุนการ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
(ขาว ออย มันสําปะหลัง
ยางพารา) ดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

4. กิจกรรมเพ่ิมมูลคา
ผลผลติทางการเกษตรดวย
การแปรรปูและบรรจุภณัฑ
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2561

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

2. สรุปโครงการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป พ.ศ. 2561 - 2564 (รอบป พ.ศ. 2561)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(ลบ)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(ลบ)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(ลบ)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(ลบ)

1. การสงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
การผลิต และการ
บริการ ท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

1 250 1 250 1 250 1 250

2. ยกระดับการ
ทองเท่ียวเชิงอัต
ลักษณในเรื่องของ
อารยธรรม
ประวัติศาสตร
วัฒนธรรมและ
ประเพณี ของอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง

3 590 3 590 3 590 3 590

3. เพ่ิมศักยภาพ
การผลิตทาง
การเกษตรและ
การสรางมูลคาเพ่ิม
 เพ่ือการแขงขัน

2 410 2 410 2 410 2 410

งบบริหาร 1 5 1 5 1 5 1 5
รวมท้ังหมด 7 1,255 7 1,255 7 1,255 7 1,255

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ประเด็น

ยุทธศาสตร







