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สัยทัศน์  :-   “ เป็
ระเด็นยุทธศาสตรท์
าดับความสําคัญข

โครงการ/กิ

1. โครงการปรับปร
แหล่งท่องเที่ยวกลุ่
มาตรฐานเพื่อรองรั
อาเซียน 

1.1 กิจกรรมเชื่อมโยง
ภูพานน้อย - วนอุทยา
พระพุทธชยันตี  
  กิจกรรมที่ 1 ปรับป
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเว
วนอุทยานบัวบาน – พ
  กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งป
ท่องเที่ยวภูพานน้อย

นศูนย์กลางการลง
ที่ 1  :- พัฒนาศักย
องประเด็นยุทธศา

กิจกรรม 

รุงและพฒันา
มจังหวัดให้ได้
รบัประชาคม

เส้นทางท่องเที่ยว  
านบัวบาน –  

รุงทางเดินเชื่อมต่อ
วศภูพานน้อย –       
พระพุทธชยันตี 
ป้ายแนะนําแหล่ง

งทุนด้านการค้า เกษ
ยภาพด้านการท่อง
สตร์ :- 1 

กลยุทธ์

1.พัฒนาโครงสร้างพื
/ สิ่งอํานวยความสะ
แหล่งท่องเที่ยว เพื่อ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไ
และชาวต่างชาติ 

 

 

 

(อุด

ษตรกรรม อุตสาหก
งเที่ยว 

ผลผ

พื้นฐาน 
ะดวก / 
อรองรับ
ไทย

(1
ด้านเศร

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

กรรม การบริการ ก

ผลิต 
ความสอ
กับนโย

รัฐบ
) 
รษฐกิจ 

5.
5.
5.
5.
5.

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

การท่องเที่ยว  ของ

อดคล้อง
ยบาย
บาล 

เป้าหม
ขอ

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

     - มีแ
ได้รับมาต
     - สรา้
แหล่งท่อ
     - ราย
การท่องเ

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

งอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโ

มาย/ผลสัมฤทธิ์
องโครงการ 
แหล่งท่องเที่ยวที่
ตรฐานเพิ่มขึ้น 
างจุดขายของ
งเที่ยว 
ยได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
เที่ยว 

 

 

 

 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

โขงและประชาคมอ

งบประมาณ 
(บาท) 

 

15,962,500 

1,732,000

495,000

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

แบ
อาเซียน ” 

หน่วยดําเนิ

 

 

0 - สนจ. หนองบัวล
 

0 สนง.บํารุงทางหน

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-1 

บบ กจ. 2 

นนิการ 

ลําภู 

นองบัวลําภู 



 

 
ท
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บ
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น
 
4
 
 
ป
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ค
ส
 
 
ป
ท
ไ
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โครงการ/กิ

  กิจกรรมที่ 3 เชื่อมโ
ท่องเที่ยวภูพานน้อย –
บัวบาน – พระพุทธชยั
บัวบาน – พระพุทธชยั
    - จัดทําเส้นทางท่อ
แหล่งท่องเที่ยวจุดที่สํา
    - ปรับปรุงลานกาง
นอน 600,000 .- 
    - ปรับปรุงพื้นที่เป็
463,400 .- 
    - จัดทําแนวกันไฟ
  กิจกรรมที่ 4 งานก่อ
ปฏิมากรรม  ปูนปั้นแล
ภูมิทัศน์ 
    - รูปปั้นพญานาค 
คานคอนกรีตเสริมเหล็
สมบูรณ์ (พระพุทธชยัน
    - ขยายเขนไฟฟ้า 
  กิจกรรมที่ 5 ก่อสร้า
ประติมากรรมปูนปั้น 
ทัศน์ (ลานคอนกรีตเส
ไฟส่องสว่าง) วัดดอยเท
(พระพุทธชยันตี) 

กิจกรรม 

โยงเส้นทาง
– วนอุทยาน      
ยันตี  (วนอุทยาน
ยันตี) 
องเที่ยวแยกไป
าคัญ 1,747,500.- 
งเต็นท์ จัดซื้อที่

นลานฝึกกลางแจ้ง  

  50,000 .- 
อสร้างงาน
ละปรับปรุง       

ปูนปั้นตกแต่งกับ
ล็กวัดดอยเทพ
ันตี) 2,301,900.- 
2,505,500.- 
างงาน
และปรับปรุงภูมิ

สริมเหล็ก , ป้าย,เสา
ทพสมบูรณ์     

กลยุทธ์

 

 

 

(อุด

ผลผ

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ผลิต 
ความสอ
กับนโย

รัฐบ

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

อดคล้อง
ยบาย
บาล 

เป้าหม
ขอ

 

 

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

มาย/ผลสัมฤทธิ์
องโครงการ 

 

 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ 
(บาท) 

2,860,900

4,807,400

915,000

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

หน่วยดําเนิ

0 สํานักบริหารพื้นที
10 (อุดรธานี) (นภ

0 สนง.โยธาธิการแล
จ.หนองบัวลําภู 

0 สนง.โยธาธิการแล
จ.หนองบัวลําภู 

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-2 

นนิการ 

ที่อนุรักษ์ที่ 
ภ) 

ละผังเมือง  

ละผังเมือง  
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โครงการ/กิ

  กิจกรรมที่ 6 ขุดลอ
น้ําตกเฒ่าโต้งบประมา
  กิจกรรมที่ 7 ขุดลอ
หลายเพื่อส่งเสริมการท
เฒ่าโต้ 
  กิจกรรมที่ 8 ก่อสร้า
อุทยานน้ําตกเฒ่าโต้ 
1.2 เชื่อมโยงเส้นทางท
กลองเพล – ตลาดห้วย
ช่อฟ้า – พิพิธภัณฑ์หอ
  กิจกรรมที่ 1 ปลูกไม
เฉลิมพระเกียรติงบปร
  กิจกรรมที่ 2 จัดทํา
ก่อสร้างฝายต้นน้ํากึ่งถ
ช่อฟ้า 
  กิจกรรมที่ 3 ปรับป
ท่อระบายน้ําออกจาก
ห้วยเดื่อ หมู่ที่ 6 ต.โน
หนองบัวลําภู 
   กิจกรรมที่ 4 พัฒน
หอยหิน 150 ล้านปี
  กิจกรรมที่ 5 ปรับป
ลาดช่อฟ้า 

1.3 ปรับปรุงภูมิทัศนแ์
วนอุทยานภูหินจอมธา

กิจกรรม 

กสระน้ําเชื่อมต่อ
าณ   
กลําห้วยคําปลา
ท่องเที่ยวน้ําตก

างระบบจัดการวน

ท่องเที่ยววัดถ้ํา
ยเดื่อ –ภูหินลาด
อยหิน 150 ล้านปี 
ม้ดอกไม้ประดับ
ะมาณ   
แผงกันไฟป่าและ
ถาวรภูหินลาด     

รุงภูมิทัศน์การวาง
แหล่งชุมชนบ้าน
นทัน  อ.เมือง

นาแหล่งท่องเที่ยว

รุงภูมิทัศน์ภูหิน

แหล่งท่องเที่ยว  
าตุ 

กลยุทธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(อุด

ผลผ

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ผลิต 
ความสอ
กับนโย

รัฐบ

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

อดคล้อง
ยบาย
บาล 

เป้าหม
ขอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งท่องเที่
ประชาชนทัว่
นักท่องเทีย่ว

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

มาย/ผลสัมฤทธิ์
องโครงการ 

ยวได้รับการพัฒนา  
วไปมีรายได้จาก
 และนักทศันาจร 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ 
(บาท) 

700,000

3,491,000

961,300

20,746,500 

200,000

1,135,000

1,400,000

13,245,000

4,766,500

3,000,000 

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

หน่วยดําเนิ

0 อําเภอเมืองหนอง

0 อําเภอเมืองหนอง

0 อําเภอเมืองหนอง

 

0 อําเภอเมืองหนอง

0 อําเภอเมืองหนอง

0 อําเภอเมืองหนอง

0 อําเภอเมืองหนอง

0 สํานักจัดการทรัพ
ที่ 6 (อุดรธานี) (น
สํานักบริหารพื้นที
10 (อุดรธานี) 

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-3 

นนิการ 

งบัวลําภู 

งบัวลําภู 

งบัวลําภู 

งบัวลําภู 

งบัวลําภู 

งบัวลําภู 

งบัวลําภู 

ยากรป่าไม้ 
นภ) 
ที่อนุรักษ์ที่ 
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โครงการ/กิ

1.4 พัฒนาและปรับปร
เชิงนิเวศถ้ําสิงห์ ต.ขอน
จ.อุดรธานี 
1.5 ก่อสร้างศูนย์จําหน
งานประเพณีบุญหลวง
จํานวน 1 ศูนย์  
1.6 พัฒนาสวนสันติปร
อ.ปากชม จ.เลย 
    
    กิจกรรมที่ 1  ก่อส
กําลังกายรอบสวนสันติ
ขนาดกว้าง 2 เมตร ยา
    กิจกรรมที่ 2 ก่อส
คสล.ภายในสวนประช
1.7 พัฒนาแหล่งท่องเ
ก่อสร้างศูนย์บริการนัก
ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้า
(จํานวน1 หลัง) 
1.8 พัฒนาแหล่งท่องเ
อ.หนองหิน จ.เลย (ปรั
หินผางาม) 
1.9 ปรับปรุงพิพิธภัณฑ
ป่อง อ.เมือง จ.เลย  

กิจกรรม 

รุงแหล่งท่องเที่ยว
นยูง อ.กุดจับ  

น่ายสินค้าที่ระลึก 
ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

ระชาอาสา  

สร้างทางวิ่งออก
ติประชาอาสา 
าว 500 เมตร   
ร้างรางระบายน้ํา 

ชาอาสา 
ที่ยวโดยชุมชน 
กท่องเที่ยว  
าย จ.เลย   

ที่ยวสวนหินผางาม 
รบัปรุงภูมิทัศน์สวน

ฑ์เมืองเลย ต.กุด

กลยุทธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

(อุด

ผลผ

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ผลิต 
ความสอ
กับนโย

รัฐบ

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

อดคล้อง
ยบาย
บาล 

เป้าหม
ขอ

แหล่งท่องเที่
ประชาชนทัว่
นักท่องเทีย่ว

 

เพื่อประชาสั
ประชาชนทัว่
และชาวตา่งช
ขึ้น 

 

 

 

 

 

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

มาย/ผลสัมฤทธิ์
องโครงการ 
ยวได้รับการพัฒนา  
วไปมีรายได้จาก
 และนักทศันาจร 

มัพันธ์แหลง่ท่องเทีย่วให้
วไปนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
ชาติรู้จักแหล่งท่องเที่ยวมาก

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ 
(บาท) 

9,040,000 

2,000,000 

1,286,000 

500,000

786,000
 

1,500,000 

2,000,000 

3,000,000 

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

หน่วยดําเนิ

สํานักจัดการทรัพ
ที่ 6 (อุดรธานี) 

- ที่ทําการปกครอ
 อ.ด่านซ้าย  
- สนจ.เลย 
สนจ.เลย 
 

0 ที่ทําการปกครอง 
 

0 ที่ทําการปกครอง 
 
สนง.ท่องเที่ยวแล

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-4 

นนิการ 

ยากรป่าไม้ 

อง 

อ.ปากชม  

อ.ปากชม  

ะกีฬา จ.เลย 
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โครงการ/กิ

1.10 พัฒนาแหล่งท่อง
ชม จ.เลย  (ก่อสร้างห้อง

ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่อ

1.11 ปรับปรุงแหล่งท่
(ติดตั้งเสาร์ไฟหัวผีตาโขน 
สาย 210 ระยะทาง  
1 กม. บริเวณเส้นทางสาย
จ.เลย)  จํานวน 30 ต้น

1.12 พัฒนาและปรับป
ท่องเที่ยวถ้ําศรีมงคล (
1.13 เพิ่มศักยภาพการ
สุดท้าย (ห้วยน้ําไพร)
1.14 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศึกษาธรรมชาติน้ําตกธ
ผาตากเสื้อ 
1.15 เพิ่มศักยภาพสวน
ความสัมพันธ์ทางการท

2. โครงการพัฒนา
การท่องเที่ยวเชื่อม

2.1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว
หมายเลข 210 ระหว่า
กม. 21+848 – กม. 2

กิจกรรม 

งเที่ยวอําเภอปาก
งน้ํา ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

องเที่ยว) 
องเที่ยว จ.เลย 
บริเวณถนนเส้นหลัก

ยด้านหน้าศาลากลาง 

ปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
(ถ้ําดินเพียง) 
รท่องเที่ยวป่าผืน

น์และจัดทําเส้นทาง
ธารทอง –  

นรุกขชาติ 60 ปี 
ทูตไทย – ลาว 

ระบบโลจิสติกส์
มโยงอาเซียน 

ว่างทางหลวง
าง กม. 21+848 – 
23+848               

กลยุทธ์

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาโครงสร้างพืน้
สิ่งอํานวยความสะดวก 
ท่องเที่ยว เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทย
ชาวต่างชาติ 
 

(อุด

ผลผ

นฐาน / 
/ แหล่ง

ยและ

(1
ด้านเศร

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ผลิต 
ความสอ
กับนโย

รัฐบ

) 
รษฐกิจ 

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

อดคล้อง
ยบาย
บาล 

เป้าหม
ขอ

 

 

สถานทีท่่องเ
ประชาชนใน
ผู้ประกอบกา
นักท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาต ิ

     - จําน
โลจสิตกิส์
เพื่อเชื่อมโ
ท่องเที่ยว

ประชาชนท
สัญจรไปมา
รวดเร็ว แล

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

มาย/ผลสัมฤทธิ์
องโครงการ 

เที่ยวมีศักยภาพมากขึ้น  
นพื้นที่แหล่งท่องเทีย่ว
าร  มีรายได้จาก
ทั้งชาวไทยและ
   

นวนระบบ  
สท์ีไ่ด้รับการพัฒนา
โยงและเข้าถึงแหล่ง

วภายในกลุ่มจังหวัด 

ทั่วไปและผู้ใช้เส้นทาง
าได้รับความสะดวก  
ละปลอดภัย 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ 
(บาท) 

1,800,000 

1,800,000 

10,000,000 

4,000,000 

3,000,000 

3,000,000 

 

4,660,000

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

หน่วยดําเนิ

สนง.ท่องเที่ยวแล

สนง.ท่องเที่ยวแล
จ.หนองคาย 
สนง.ทรัพยากรธร
สิ่งแวดล้อม จ.หน

 

0 สนง. บํารุงทางหน

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-5 

นนิการ 

ะกีฬา จ.เลย 

ะกีฬา  

รรมชาติและ
นองคาย 

นองบัวลําภู 



 

2
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ท
2
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แ
2
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ก

(
บ
2
ห
ก

(
บ

โครงการ/กิ

2.2 สาย นภ 4004 แ
หมายเลข 2097  บ้าน
จ.หนองบัวลําภู (เชื่อม
ท่องเที่ยวถ้ําผาโขง, ถ้ํ
2.3 สาย นภ 4020 แ
หมายเลข 2097  บ้าน
อ.นากลาง จ.หนองบัว
แหล่งท่องเที่ยววัดถ้ําผ
และถ้ําผาโขง) 
2.4 ขยายทาง 4 ช่องจ
หมายเลข 212 CS 02
ก้านเหลือง – ดงบัง ระ
173+800 – กม.175+
1.700 กม. ต.บุ่งคล้า อ
(จุดผ่อนปรนการค้าชา
บุ่งคล้า – ปากกระดิ่ง)
2.5 ขยายทาง 4 ช่องจ
หมายเลข 212 CS 02
ก้านเหลือง – ดงบัง ระ
177+000 – กม.178+
1.500 กม. ต.บุ่งคล้า อ
(จุดผ่อนปรนการค้าชา
บุ่งคล้า – ปากกระดิ่ง)

กิจกรรม 

ยกทางหลวง
นท่าลี่ อ.นากลาง 
มโยงแหล่ง
้าผายา) 
ยกทางหลวง
นโนนงาม          
วลําภู (เชื่อมโยง
ผายาธรรมสถิต

จราจรทางหลวง
201 ตอนห้วย
ะหว่าง ก.ม. 
+500 ระยะทาง 
อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 
ายแดนไทย – ลาว, 
) 
จราจรทางหลวง
201 ตอนห้วย
ะหว่าง ก.ม. 
+500 ระยะทาง 
อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 
ายแดนไทย – ลาว, 
) 

กลยุทธ์

 

 

 

 

(อุด

ผลผ

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ผลิต 
ความสอ
กับนโย

รัฐบ

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

อดคล้อง
ยบาย
บาล 

เป้าหม
ขอ

ประชาชนท
สัญจรไปมา
รวดเร็ว แล

ประชาชนท
สัญจรไปมา
รวดเร็ว แล

ประชาชนท
สัญจรไปมา
รวดเร็ว แล

ประชาชนท
สัญจรไปมา
รวดเร็ว แล

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

มาย/ผลสัมฤทธิ์
องโครงการ 
ทั่วไปและผู้ใช้เส้นทาง
าได้รับความสะดวก  
ละปลอดภัย 

ทั่วไปและผู้ใช้เส้นทาง
าได้รับความสะดวก  
ละปลอดภัย 

ทั่วไปและผู้ใช้เส้นทาง
าได้รับความสะดวก  
ละปลอดภัย 

ทั่วไปและผู้ใช้เส้นทาง
าได้รับความสะดวก  
ละปลอดภัย 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ 
(บาท) 

4,300,000

4,300,000

40,000,000

40,000,000

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

หน่วยดําเนิ

0 สนง. ทางหลวงชน
จ.หนองบัวลําภู 

0 สนง. ทางหลวงชน
จ.หนองบัวลําภู 

0 แขวงการทางบึงก

0

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-6 

นนิการ 

นบท   

นบท   

กาฬ 
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โครงการ/กิ

2.6 ซ่อมสร้างถนนลาด
สาย บก. 4015 แยกท
2026 – น้ําตกถ้ําพระ
จ.บึงกาฬ  ระยะทาง 
2.7 ซ่อมสร้างถนนลา
สาย บก. 3004 แยกท
212 – บ้านโนนสะแบ
โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ระย
กม. 
2.8 ซ่อมสร้างถนนลา
สาย บก. 5019 แยก ท
บ้านสันทรายงาม บ้าน
อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ  
กม. 
2.9 ซ่อมสร้างถนนลา
สาย บก. 4005 แยกท
2026 – น้ําตกกินรี อ
จ.บึงกาฬ  ระยะทาง 
2.10 ขยายทางจราจร
12 เมตร พร้อมขยายส
หมายเลข 2348 ตอนบ
ระหว่าง กม. 3 + 400
ประมาณ 2.8 กม. 

กิจกรรม 

ดยางผิวทาง  AC 
ทางหลวงหมายเลข 
ะ อ.บึงโขงหลง   
 3.750  กม. 

าดยางผิวทาง  AC 
ทางหลวงหมายเลข 
บง  อ.ปากคาด,  
ยะทาง  3.750  

าดยางผิวทาง  AC 
ทช.บก. 3012 – 
นโนนสะแบง      
ระยะทาง  3.750  

าดยางผิวทาง  AC 
ทางหลวงหมายเลข 
อ.บึงโขงหลง       
 3.750  กม. 
จาก 9 เมตร เป็น 
สะพาน ทางหลวง
บ้านผือ –   น้ําซิม 
0 – กม.6 + 200 

กลยุทธ์

 

 

 

 

 

(อุด

ผลผ

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ผลิต 
ความสอ
กับนโย

รัฐบ

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

อดคล้อง
ยบาย
บาล 

เป้าหม
ขอ

แหลง่ท่อง
พัฒนา  ป
ผู้ประกอบ
เพิ่มขึ้นจา
ชาวไทยแล

แหลง่ท่อง
พัฒนา  ป
ผู้ประกอบ
เพิ่มขึ้นจา
ชาวไทยแล

ปรับปรุงภูมิทั
ของจังหวัดเล
มากขึ้น 

ประชาชนท
สัญจรไปมา
รวดเร็ว แล

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

มาย/ผลสัมฤทธิ์
องโครงการ 

 

งเที่ยวไดร้ับการ
ประชาชนในพื้นที่ 
บการ  มรีายได้
กนักท่องเที่ยวทั้ง
ลชาวต่างชาติ   

งเที่ยวไดร้ับการ
ประชาชนในพื้นที่ 
บการ  มรีายได้
กนักท่องเที่ยวทั้ง
ลชาวต่างชาติ   

ทศัน์บริเวณโดยรอบทางเข้า
ลยให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

ทั่วไปและผู้ใช้เส้นทาง
าได้รับความสะดวก  
ละปลอดภัย 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ 
(บาท) 

15,000,000 

15,000,000 

15,000,000 

15,000,000 

30,000,000

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

หน่วยดําเนิ

สนง.ทางหลวงชน

0 แขวงการทางอุดร

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-7 

นนิการ 

นบทบึงกาฬ 

รธานี 



 

2
ห
ชื
7
(
ถึ
2
ท
(
อ
ก
2
ห
ส
จ
ร
2
บ
ธ
อ

2
บ
ต
อ
ร

โครงการ/กิ

2.13 ปรับปรุงทางหล
หลวงหมายเลข 212 ต
ชื่อตอนน้ําเป – ห้วยก้
70+825 – 71+825 ร
(จุดชุมบั้งไฟพญานาค
ถึง ที่ว่าการ อ.รัตนวา
2.14 ปรับปรุงบรูณะผวิ
ทางหลวงหมายเลข 211
(ตอนหนองคาย) อ.สังค
อ.นายูง จ.อุดรธานี ระ
กม. 
2.15 ปรับปรุงบูรณะผิวท
หลวงหมายเลข 212 (บา้
สร้างคอม ต.วัดหลวง อ
จ.หนองคาย ,อ.สร้างค
ระยะทาง 1.900 กม.
2.16 ปรับปรุงบูรณะผิ
บ้านพระธาตุบังพวน –
ธาตุบังพวน อ.เมืองหน
อ.สระใคร จ.หนองคา
1.950 กม. 
2.17 ปรับปรุงบูรณะผิ
บ้านหนองเดิด – บ้าน
ต. หนองกอมเกาะ ,เมื
อ.เมืองหนองคาย จ.ห
ระยะทาง 1.800 กม.

กิจกรรม 

วงย่านชุมชน ทาง
ตอนควบคุม 0103 
ก้านเหลือง กม. 
ระยะทาง 1 กม. 
แยกบ้านท่าม่วง 
ปี)
วทางลาดยาง แยก
1 – บ้านเชียงดี   
คม จ.หนองคาย , 
ะยะทาง 1.700 

ทางลาดยาง แยกทาง
านภูเสด็จ) – บ้าน
อ.โพนพิสัย         
คอม จ.อุดรธานี 

ผิวทางลาดยาง 
– บ้านฝาง ต.พระ
นองคาย, บ้านฝาง 
ย  ระยะทาง 

ผิวทางลาดยาง 
นท่าดอกคํา  
มืองหมี   
หนองคาย 

กลยุทธ์

 

 

 

 

 

(อุด

ผลผ

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ผลิต 
ความสอ
กับนโย

รัฐบ

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

อดคล้อง
ยบาย
บาล 

เป้าหม
ขอ

ประชาชนท
สัญจรไปมา
รวดเร็ว แล

ประชาชนท
สัญจรไปมา
รวดเร็ว แล

ประชาชนท
สัญจรไปมา
รวดเร็ว แล

ประชาชนท
สัญจรไปมา
รวดเร็ว แล

ประชาชนท
สัญจรไปมา
รวดเร็ว แล

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

มาย/ผลสัมฤทธิ์
องโครงการ 
ทั่วไปและผู้ใช้เส้นทาง
าได้รับความสะดวก  
ละปลอดภัย 

ทั่วไปและผู้ใช้เส้นทาง
าได้รับความสะดวก  
ละปลอดภัย 

ทั่วไปและผู้ใช้เส้นทาง
าได้รับความสะดวก  
ละปลอดภัย 

ทั่วไปและผู้ใช้เส้นทาง
าได้รับความสะดวก  
ละปลอดภัย 

ทั่วไปและผู้ใช้เส้นทาง
าได้รับความสะดวก  
ละปลอดภัย 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ 
(บาท) 

20,000,000

7,000,000

8,000,000

8,000,000

7,000,000

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

หน่วยดําเนิ

0 แขวงการทางหนอ

0 สนง.ทางหลวงชน
จ.หนองคาย 

0

0 สนง.ทางหลวงชน
จ.หนองคาย 

0

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-8 

นนิการ 

องคาย 

นบท  

นบท  
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2.18 ปรับปรุงทางหลว
การท่องเที่ยว ทางหลว
CS. 0405 ตอน ปากช
ระหว่าง กม. 183+70
ระยะทาง 0.600 กม.
2.19 ปรับปรุงทางหลว
ตอนควบคุม 0100 ตอ
ระหว่าง กม.14 + 000
ระยะทาง 3.323 กม.

3. โครงการพัฒนา
(Brand Identity)
ผลิตภัณฑ์การท่อง
กลุ่มจังหวัด 
3.1 พัฒนากลุ่มผู้ผลิต
คัดสรร โครงการหนึ่งต
ผลิตภัณฑ์ระดับประเท
ศักยภาพคณะกรรมกา
OTOP จังหวัดในกลุม่
และจําหน่ายสินค้า O
Road Show OTOP
ประกวดผ้าพื้นเมือง 

กิจกรรม 

วงเพื่อสนับสนุน
วงหมายเลข 211 
ชม – เชียงคาน 
0 – กม. 184+300 

วงหมายเลข 2115 
อนปากภู – ท่าลี่ 
0 – กม. 17 + 325 

เอกลักษณ์ 
)  และ
เที่ยว 

ชุมชนที่ไม่ผ่านการ
ตําบลหนึ่ง
ทศ พัฒนา
ารเครือข่าย 
มจังหวัด จัดแสดง
OTOP (จ.อุดรธานี ) 
และกลุ่มจังหวัด

กลยุทธ์

 

 

3. ส่งเสริมกิจกรร
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ทัง้
และต่างประเทศ
 

(อุด

ผลผ

รมด้าน

งใน

(1
ด้านเศร

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ผลิต 
ความสอ
กับนโย

รัฐบ

) 
รษฐกิจ 

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

อดคล้อง
ยบาย
บาล 

เป้าหม
ขอ

ประชาชนท
สัญจรไปมา
รวดเร็ว แล

ประชาชนท
สัญจรไปมา
รวดเร็ว แล

 

 

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

มาย/ผลสัมฤทธิ์
องโครงการ 
ทั่วไปและผู้ใช้เส้นทาง
าได้รับความสะดวก  
ละปลอดภัย 

ทั่วไปและผู้ใช้เส้นทาง
าได้รับความสะดวก  
ละปลอดภัย 

 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ 
(บาท) 

15,000,000

50,000,000

 

15,000,000 

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

หน่วยดําเนิ

0 แขวงการทางเลยท

0 แขวงการทางเลยท

 

- สนง. พัฒนาชุมช
จ.อุดรธานี  
 

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-9 

นนิการ 

ที่ 1 

ที่ 2 

ชน  
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3.2 พัฒนาแหล่งท่องเ
แม่น้ําโขง 

3.3 จัดแสดงและจําหน
แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
3.4 พัฒนากลุ่มผู้ผลิตผ
OTOP ในการพัฒนาคุ
มะพร้าวแก้วเพื่อการส
    กิจกรรมที่ 1 พัฒน
ผู้ผลิตมะพร้าวแก้วให้ม
ส่งออก  
    กิจกรรมที่ 2 ศึกษ
OTOP ดีเด่น 
    กิจกรรมที่ 3 สนบั
ผลิตมะพร้าวแก้ว 
3.5 พัฒนาหมู่บ้าน OT
ท่องเที่ยวระดับอําเภอ
OTOP เพื่อการท่องเที
    กิจกรรมที่ 1 ฝึกอ
หมู่บ้านต้นแบบ OTO
ท่องเที่ยวระดับจังหวดั

กิจกรรม 

เที่ยว – สปาทราย

น่ายสินค้า OTOP 
ญ  
ผู้ประกอบการ 
คุณภาพผลิตภัณฑ์
ส่งออก 
นาศักยภาพกลุ่ม
มีคุณภาพเพื่อการ

ษาดูงานกลุ่ม 

บสนุนวัสดุในการ

TOP เพื่อการ
อพัฒนาหมู่บ้าน 
ที่ยวระดับอําเภอ 
อบรมแกนนํา
OPเพื่อการ
ด  1 รุ่น 

กลยุทธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

(อุด

ผลผ

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ผลิต 
ความสอ
กับนโย

รัฐบ
7.
7.

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

อดคล้อง
ยบาย
บาล 

เป้าหม
ขอ

1 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

มาย/ผลสัมฤทธิ์
องโครงการ 

 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ 
(บาท) 

10,000.000 

2,000,000 

1,050,000 

200,000

300,000

550,000

1,130,000 

150,000

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

หน่วยดําเนิ

สนง. พัฒนาชุมชน
จ.หนองคาย 

สนง. พัฒนาชุมชน
จ.หนองบัวลําภู  
สนง. พัฒนาชุมชน
 

0

0

0

0

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-10 

นนิการ 

น  

น  

น จ.เลย 



 

 
ช
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โครงการ/กิ

    กิจกรรมที่ 2 จัดเว
ชุมชนหมู่บ้านต้นแบบ
ท่องเที่ยว ดําเนินการ 
หมู่บ้าน รวม 14 หมู่บ้
หมู่บ้านละ 20,000 บ
    กิจกรรมที่ 3 สนบั
การพัฒนาหมู่บ้านต้น
การท่องเที่ยว งบประ
50,000 บาท 

4. โครงการพัฒนา
เครือข่ายด้านการท
กลุ่มจังหวัด 

4.1 เพิ่มศักยภาพสถาน
สุขภาพให้ได้รับใบรับร
ประชุม/อบรม จัดมห
ตรวจประเมิน เฝ้าระวั
และพัฒนาประเมินผล

กิจกรรม 

วทีประชาคมผู้นํา
บ OTOP เพื่อการ

14 อําเภอๆละ 1 
บ้าน งบประมาณ
าท รวม 
บสนุนกิจกรรมใน
แบบ OTOP เพื่อ
มาณหมู่บ้านละ 

บุคลากรและ
ท่องเที่ยว 

นประกอบการเพื่อ
รองมาตรฐาน ( จัด
กรรม กิจกรรมการ
วังควบคุมกํากับดู
ล)  

กลยุทธ์

 

 

2. พัฒนาบุคลากร
เครือข่ายอุตสาหก
การท่องเที่ยวและ
บริการ 

 

(อุด

ผลผ

รและ
กรรม
ะ

(1
ด้านเศร

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ผลิต 
ความสอ
กับนโย

รัฐบ

) 
รษฐกิจ 

5.
5.
5.

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

อดคล้อง
ยบาย
บาล 

เป้าหม
ขอ

 

 

.2 

.3 

.4 

     - มีบุคลา
ด้านการท่อง
ท่องเที่ยวใน
ความรู้ สาม
และให้บริกา
มากขึ้น และ
การท่องเที่ย
    - มีหลักสู
เฉพาะด้าน เ
เจริญเติบโต
บริการ 
 

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

มาย/ผลสัมฤทธิ์
องโครงการ 

ากรทีม่ีศักยภาพ รองรับ
งเที่ยว และมีเครอืข่ายการ
นเขตชุมชน ที่มีความทักษะ  
ารถทําหนา้ที่ประสานงาน 
ารแก่นักท่องเที่ยว เพิ่ม
ะบริหารจัดการทรัพยากร
วชุมชนไดด้ี  
สตูรในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับการ
ด้านการทอ่งเที่ยวและ

 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ 
(บาท) 

280,000

700,000

 

4,000,000 

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

หน่วยดําเนิ

0 สนง. พัฒนาชุมชน
 

0

 

สนง.สาธารณสุข 

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-11 

นนิการ 

น จ.เลย 

 จ.อุดรธานี  
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โครงการ/กิ

4.2 การพัฒนาบุคลาก
ด้านการท่องเที่ยวกลุม่
ศึกษาดูงานสําหรับกลุ่
จํานวน 5 จังหวัด) 
4.3 อบรมอาสาสมัครพ
ท่องเที่ยว อบรมเป็นมั
มัคคุเทศก์น้อย และเพิ
ผู้ประกอบการ 

5. โครงการประชา
ส่งเสริมการท่องเที่

5.1 จัดประชุมสัมมนา
ส่งเสริมพัฒนาการท่อ
และวัฒนธรรมกลุ่มจัง
5.2 การฝึกอบรมการพ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5.3 จัดทําเอกสารคู่มือ
เชิงนิเวศและวัฒนธรร
ตะวันออกเฉียงเหนือต
5.4 จัดกิจกรรมส่งเสริ
“สบายดี ขี่สองล้อ เที่

กิจกรรม 

กรและเครือข่าย
มจังหวัด ( จัดอบรม
มเป้าหมาย 

พิทักษ์แหล่ง
มัคคุเทศก์ / 
พิ่มศักยภาพ

าสัมพันธ์และ
ยวกลุ่มจังหวัด 

าเรื่องแนวทางการ
งเที่ยวเชิงนิเวศ
งหวัดฯ 
พัฒนามาตรฐาน
ศและวัฒนธรรม   
อเส้นทางท่องเที่ยว
รมกลุ่มจังหวัดภาค
ตอนบน 1 
รมิการท่องเที่ยว 
ยวเขา ชมโขง” 

กลยุทธ์

 

 

3. ส่งเสริมกิจกรร
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ทัง้
และต่างประเทศ
 

 

 

 

(อุด

ผลผ

รมด้าน

งใน

(1
ด้านเศร

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ผลิต 
ความสอ
กับนโย

รัฐบ

) 
รษฐกิจ 

5.
5.
5.

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

อดคล้อง
ยบาย
บาล 

เป้าหม
ขอ

 

 

.3 

.4 

.5 

- รายได้
ท่องเที่ย
- จํานวน
เพิ่มขึ้น

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

มาย/ผลสัมฤทธิ์
องโครงการ 

ด้จากการ
ยวเพิ่มขึ้น 
นนักท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ 
(บาท) 

15,000,000 

1,000,000 

 

1,000,000 

2,000,000 

2,000,000 

5,000,000 

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

หน่วยดําเนิ

 สนง.ท่องเที่ยวแล
จ.เลย  

- สนง.ท่องเที่ยวแ
จ.หนองบัวลําภู 
- สนจ.หนองบัวลํ

 

สนง.ท่องเที่ยวแล
จ.บึงกาฬ 

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-12 

นนิการ 

ละกีฬา  

ละกีฬา  

าภู 

ะกีฬา  
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โครงการ/กิ

5.5 จัดทําป้ายแนะนาํ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
รองรับประชาคมอาเซี
5.6 จัดทําป้าย ณ แห
จังหวัด   
5.7 จัดจ้างทําการประ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
trade และ สถานีรถไ
5.8 เผยแพร่ประชาสมั
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดผ
เคเบิ้ล ดาวเทียม 
5.9 จัดทําป้ายแนะนาํ
เดินทางและระยะทาง
หลวงแผ่นดิน 
5.10 จัดทําป้ายประช
จ.หนองบัวลําภู 

5.11 พัฒนาเมืองหนอ

5.12 สนับสนุนประเพ

กิจกรรม 

าแหล่งท่องเที่ยว
วกลุ่มจังหวัด
ซียน 
ล่งท่องเที่ยวกลุ่ม

ะชาสัมพันธ์แหล่ง
ผ่าน modern 

ไฟฟ้า / รถไฟฟ้า 
มพันธ์แหล่ง
ผ่านช่องทาง 

าเส้นทางการ
งเชื่อมโยงจากทาง

ชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว 

องบัวลําภูน่าอยู่ 

พณีที่สําคัญ 

กลยุทธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

(อุด

ผลผ

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ผลิต 
ความสอ
กับนโย

รัฐบ

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

อดคล้อง
ยบาย
บาล 

เป้าหม
ขอ

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

มาย/ผลสัมฤทธิ์
องโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ 
(บาท) 

20,000,000 

10,000,000 

10,500,000 

5,500,000 

4,000,000 

5,000,000 

7,000,000 

3,000,000 

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

หน่วยดําเนิ

- แขวงการทางอุด
- สํานักบริหารบํา
อุดรธานีที่ 2 
สนง.ท่องเที่ยวแล
จ.อุดรธานี 

สนง.ทางหลวงชน
จ.อุดรธานี 

- สนง.ท่องเที่ยวแ
จ.หนองบัวลําภู 
- สนจ.หนองบัวลํ
- สนง.ท่องเที่ยวแ
จ.หนองบัวลําภู 
- สนจ.หนองบัวลํ
- สนง.ท่องเที่ยวแ
จ.หนองบัวลําภู 
- สนจ.หนองบัวลํ

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-13 

นนิการ 

ดรธานี 
ารุงทาง

ะกีฬา  

นบท  

และกีฬา  

าภู 
และกีฬา  

าภู 
และกีฬา  

าภู 
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โครงการ/กิ

5.13 ประชาสัมพันธแ์
สื่อออนไลน์/รายการโ

5.14 เทศกาลงานคริส
อ.ภูเรือ จ.เลย 
 - ค่าใช้จ่ายการประชาส

800,000 .- 
   - ค่าใช้จ่ายในการปรับภ
งานฯ และจัดสร้าง  LAND
   - ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
ระบบแสง เสียง การติดตั้ง
ภายในงานฯ การตกแต่งส
เต้นท์สําหรับกิจกรรมย่อย
   - ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงา
อื่นๆ  ( พิธีกร , แขกรับเชิ
รับเชิญ , การแสดง , ช่างภ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค
500,000 .- 
   - ค่าใช้จ่ายในการพัฒน
เกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นค ิ
การบํารุงรักษา การใช้เทค
และการติดตามศึกษาแก้ไ
ทีมวิชาการเกษตร 500,00
   - ค่าวัสดุ 200,000.- 

กิจกรรม 

แหล่งท่องเที่ยวผ่าน
โทรทัศน์  

สต์มาสภูเรือ   

สัมพันธ์งาน  ( PR ) 

ภูมิทัศน์ภายในบริเวณ
DMARK 2,200,000 .- 
งเวทีการแสดง พร้อม
งระบบแสง เสียง
สถานที่ การจัดตั้ง
ยในงาน 700,000 .- 
านฯ และค่าใช้จ่าย
ญ  ดาราหรือนักร้อง
ภาพ ) รวมค่าที่พัก 
ค่าอาหารรับรอง ) 

นาขีดความสามารถ
ริสต์มาส ด้านการผลิต 
คโนโลยี การตลาด 
ไขปัญหาการปลูกโดย
00 .-  

กลยุทธ์

 

 

(อุด

ผลผ

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ผลิต 
ความสอ
กับนโย

รัฐบ

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

อดคล้อง
ยบาย
บาล 

เป้าหม
ขอ

   - สร้างรา
พื้นที่  ผู้ประ
ท่องเที่ยว  

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

มาย/ผลสัมฤทธิ์
องโครงการ 

 

ายได้ให้กับประชาชนใน
ะกอบการด้านการ
 

 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ 
(บาท) 

2,000,000 

5,000,000 

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

หน่วยดําเนิ

- สนง.ท่องเที่ยวแ
จ.หนองบัวลําภู 
- สนจ.หนองบัวลํ

สนจ.เลย 
 

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-14 

นนิการ 

และกีฬา  

าภู 
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โครงการ/กิ

5.15 เทศกาลไม้ดอกเ
อ.ภูเรือ จ.เลย 
  - สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่า
แสดงศิลปวัฒนธรรม จําน
  - สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่า
ทัศน์ทั่วบริเวณงาน จํานวน
  - สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่า
ประชาสัมพันธ์งานฯ จํานว

กิจกรรม 

เมืองหนาวภูเรือ  

ยในการประกวดและ
นวน 250,000 .- 
ยในการปรับปรุงภูมิ
น 50,000 .- 
ยในการ
วน 200,000 .- 

กลยุทธ์

 

(อุด

ผลผ

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ผลิต 
ความสอ
กับนโย

รัฐบ

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

อดคล้อง
ยบาย
บาล 

เป้าหม
ขอ

   - สร้างรา
พื้นที่  ผู้ประ
ท่องเที่ยว  

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

มาย/ผลสัมฤทธิ์
องโครงการ 
ายได้ให้กับประชาชนใน
ะกอบการด้านการ
 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ 
(บาท) 
500,000 

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

หน่วยดําเนิ

- สนจ.เลย  
- ที่ทําการปกครอ
 

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-15 

นนิการ 

อง อ.ภูเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิ
ป
ลํ

6
ผู้
เต
อ

6.
ขอ
เป
ปร
6.
ต่า
สํา
Fe
6.
(C
ผลิ
ไป

สัยทัศน์  :-   “ เป็
ระเด็นยุทธศาสตรท์
าดับความสําคัญข

โครงการ/กิจ

. โครงการพัฒนาศั
้ประกอบการอุตสา
ตรียมความพร้อมสู่
าเซียน 

.1 เพิ่มขีดความสามาร
องคู่ประกอบการโดยก
ปล่าในกระบวนการผลิ
รับปรุงกระบวนการผลิ
.2 ศึกษาลู่ทางธุรกิจกา
างประเทศ ( คัดเลือกผ
ารวจและทดลองตลาด
eedback) 
.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิ
Creative Economy)
ลิตภัณฑ์และบรรจุภัณ
ปทดสอบตลาด        

นศูนย์กลางการลง
ที่ 2  :-  เพิ่มขีดคว
องประเด็นยุทธศา

จกรรม 

ศักยภาพ
าหกรรม เพื่อ
สูป่ระชาคม

1
สู

รถในการแข่งขัน
การลดความสูญ
ต (ออกแบบ
ลิตและฝึกอบรม) 

 

ารค้าการลงทุนใน
ผู้ประกอบการไป
ด (Need / 

 

งสร้างสรรค์ 
ออกแบบ

ณฑ์นําผลิตภัณฑ์
                       

 

งทุนด้านการค้า เกษ
วามสามารถในการ
สตร์ :- 2 

กลยุทธ์ 

1.การเตรียมความพ
สู่ประชาคมอาเซียน

(อุด

ษตรกรรม อุตสาหก
รแข่งขันด้านการลง

ผลผลิ

พร้อม
น 

(1)
ด้านเศรษ

 

 

 

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

กรรม การบริการ ก
งทุน อุตสาหกรรม 

ลติ ความสอด
นโยบาย

) 
ษฐกิจ 

6.
6.

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

การท่องเที่ยว  ของ
และการค้า 

ดคล้องกับ
ยรัฐบาล ผลสมั
1 
3 

- ผู้ประก
เข้าใจแล
พร้อมใน
อาเซียน
- ผู้ประก
แผนธุรกิ
อาเซียน
 

 

 

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

งอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโ

เป้าหมาย/ 
มฤทธิ์ของโครงการ
กอบการมีความรู้ควา
ละสามารถเตรียมควา
นการเข้าสู่ประชาคม
น 
กอบการสามารถจัดทํ
กิจไปสู่ตลาดประชาคม
น 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

โขงและประชาคมอ

ร 
งบประมาณ

(บาท) 
ม
าม

ทํา
ม

 

5,000,000

750,000

600,000

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

แบ
อาเซียน ” 

ณ หน่วยดําเนิ

 

สนง.อุตสาหกร
จ.อุดรธานี 

สนง.อุตสาหกร
จ.หนองบัวลําภู

สนง.อุตสาหกร
จ.หนองบัวลําภู

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-16 

บบ กจ. 2 

นนิการ 

รรม  

รรม  
ภู 

รรม  
ภู 



 

7
ก
อ

7.
ตล
แล
ป
เศ
ส่ง
ป
แล
เศ
7.
แส
แล
   
ป
   
แข
   
ตอ

โครงการ/กิจ

. โครงการพัฒนาเศ
ารค้าและการค้าชา
าเซียน 

.1 สร้างความร่วมมอื
ลาดในกลุ่ม , ภูมิภาค
ละนอกประเทศเพื่อน
ระเทศตามความร่วม
ศรษฐกิจสร้างความรว่
งเสริมตลาดในกลุ่ม ,
ระเทศและนอกประ
ละประเทศตามความ
ศรษฐกิจ 
.2 การเชื่อมโยงตลาด
สดงและจําหน่ายสิน
ละประเทศเพื่อนบ้าน
 - ครั้งที่ 1 ภาคตะวั
ระเทศเพื่อนบ้าน 
 - ครั้งที่ 2 แขวงหล
ขวงอื่นๆ สปป.ลาว
- ครั้งที่ 3 ภาคตะวัน
อนบน 1 และประเท

จกรรม 

ศรษฐกิจ
ายแดนสู่

2
พื
ค
ด้
แ

อและส่งเสริม
ค ในประเทศ
นบ้าน และ
มมือของ
วมมือและ
, ภูมิภาค ใน
เทศเพื่อนบ้าน 
มร่วมมือของ

 

ดและการจัดงาน
ค้าในประเทศ
น จํานวน 4 ครั้ง 

 

วนัออกและ  

ลวงพระบางหรือ

นออกเฉียงเหนือ
ทศเพื่อนบ้าน 

 

กลยุทธ์ 
2.การพัฒนาโครงสร้า
พื้นฐานและขีด
ความสามารถในการแ
ด้านการลงทุน อุตสาห
และการค้า 

 

(อุด

ผลผลิ
าง

แข่งขัน
หกรรม 

(1)
ด้านเศรษ

 

 

 

 

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ลติ ความสอด
นโยบาย

) 
ษฐกิจ 

6.
6.
6.

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

ดคล้องกับ
ยรัฐบาล ผลสมั
1 
2 
3 

มูลค้าก
ผลิตภัณ
กลุ่มเป้

 

 

 

 

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

เป้าหมาย/ 
มฤทธิ์ของโครงการ
การจําหน่ายสินค้า 
ณฑ์ของ
าหมายเพิ่มขึ้น 

 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

ร 
งบประมาณ

(บาท) 
/  

20,000,000

21,000,000

5,000,0

5,000,0

5,000,0

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

ณ หน่วยดําเนิ
 

0 สนง.พาณิชย์  
จ.หนองบัวลําภู

0 พาณิชย์ อด. เป็
โครงการ 

000 สนง.พาณิชย์  
จ.หนองบัวลําภู

000
สนง.พาณิชย์ จ

000 สนง.พาณิชย์ จ

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-17 

นนิการ 

ภู 

ป็นคนเขียน

ภู 

จ.เลย 

จ.หนองคาย 



 

   
แล
7.
ศั
โอ
   
คว
แล
สํา
ป
   
– 
(จี
(เม
   
– 
(จี
   
ลา
ฮา

โครงการ/กิจ

 - ครั้งที่ 4 กรุงเทพ
ละประเทศเพื่อนบ้าน
.3 ศึกษาสํารวจลู่ทาง
ักยภาพของเมืองสําคั
อกาสทางการค้าและ
1)  การจัดประชุมเชื
วามสัมพันธ์ทางการค
ละศึกษาสํารวจลู่ทาง
าคัญกับประเทศเพื่อ
ระเทศอาเซียน ประเ
    (1) เวียงจันทร์ –
บ่อเต็น (สปป.ลาว) 

จนี) – เชียงตุง – มัณ
มียนมาร์) 
    (2) เวียงจันทร์ –
บ่อเต็น (สปป.ลาว) 

จนี) คุณหมิง 
    (3) เวียงจันทร์ –
าว) – เชียงรุ้ง – เตีย
านอย (เวียดนาม) 

จกรรม 

ฯ ปริมณฑล 
น 

 

งการค้า 
คัญเพื่อแสวงหา
การลงทุน 

 

ชื่อม
ค้า/เจรจาธุรกิจ
ง ศักยภาพเมือง
นบ้าน กลุ่ม
เทศจีน ดังนี้     
– หลวงพระบาง 
– เชียงรุ้ง – 

ณฑะเลย์  

– หลวงพระบาง 
– เชียงรุ้ง – 

– ไชยบุรี (สปป.
นเบียนฟู – 

 

กลยุทธ์ 

(อุด

ผลผลิ
 

 

 

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ลติ ความสอด
นโยบาย

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

ดคล้องกับ
ยรัฐบาล ผลสมั

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

เป้าหมาย/ 
มฤทธิ์ของโครงการ

 

 

 

 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

ร 
งบประมาณ

(บาท) 
6,000,0

7,000,000

5,000,0

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

ณ หน่วยดําเนิ
000 สนง.พาณิชย์ จ

สนง.พาณิชย์ จ

000

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-18 

นนิการ 
จ.อุดรธานี 

จ.หนองคาย 



 

   
ห
ตะ
ป
(น
แข
แล

8
ส่

8.
รว
M
ป
อ
รว
แล
ป
ออ
ได้
กา
ป
ปร

โครงการ/กิจ

 2) จัดทําฐานข้อมลู
ลักของไทย (กลุ่มจังห
ะวันออกเฉียงเหนือต
ระเทศเพื่อนบ้าน สป
นครหลวงเวียงจันทร์ 
ขวงหลวงพระบาง แข
ละแขวงบริคําไชย) 

. โครงการประชาสั
งเสริมการตลาดระ

.1 การร่วมงานแสดงแ
วมทั้งการเจรจาธุรกิจก

Matching)  กับกรมส่งเส
ระเทศ   กระทรวงพ
า เ ซียนและนอกปร
วมทั้งผู้ประกอบการใน
ละกลุ่มประเทศนอกส
ระเทศ (ได้แก่  จีน  
อสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
ด้รับจัดสรรงบประมาณ
ารจัดงานของกรมส่งเส
ระเทศ  กระทรวงพ
รับเปลี่ยนได้ตามความเ

จกรรม 

ลผู้ประกอบการ
หวัดภาค
ตอนบน 1) และ
ปป.ลาว  
แขวงไชยบุรี 
ขวงเวียงจันทร์ 

 

สัมพันธ์และ
ะหว่างประเทศ 

4
ด้
ก

และจําหน่ายสินค้า  
การค้า (Business  
สริมการค้าระหว่าง
พาณิชย์  ในกลุ่ม
ะ เทศเพื่ อนบ้ าน  
นภูมิภาคอาเซียน 
สมาชิกอาเซียน 6 
ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้ 
และอินเดีย) หาก
ณไม่ทันตามปฏิทิน
สริมการค้าระหว่าง
าณิชย์  สามารถ
เหมาะสม  ครั้งที่ 1  

 

กลยุทธ์ 

4.พัฒนาความร่วม
ด้านการลงทนุและ
การค้าระหวา่งประ

(อุด

ผลผลิ
 

มมือ

ะเทศ 
 

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ลติ ความสอด
นโยบาย

6.
6.
7.

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

ดคล้องกับ
ยรัฐบาล ผลสมั

1 
3 
3 

จํานวน
ร่วมมอื
กว่า 1 
 

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

เป้าหมาย/ 
มฤทธิ์ของโครงการ

 

นเครือขา่ยความ
อที่เกิดขึ้นใหม่ไม่น้อ
เครือข่าย 

 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

ร 
งบประมาณ

(บาท) 
2,000,0

อย
 

5,000,000

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

ณ หน่วยดําเนิ
000 สนง.พาณิชย์ จ

 

สนง.พาณิชย์ จ
 

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-19 

นนิการ 
จ.หนองคาย 

จ.อุดรธานี 



 

8.
เท
8
สิน
(B
ก
พ
ป
ผู้ป
ก
ป
อ
ห
ป
ก
พ
คว
8.
ช
กา
   
จํา
ณ
ๆ 

โครงการ/กิจ
.2 จัดแสดงสินค้าภายใ
ทศ (กรุงเทพมหานคร)
.3 การร่วมงานแสด
นค้า  รวมทั้งการเจร

Business  Matching)
ารค้าระหว่างประเ
าณิช ย์   ในกลุ่มอา
ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ น บ้
ประกอบการในภูมิภ
ลุ่มประเทศนอกสม
ระเทศ (ได้แก่  จีน  
อสเตรเลีย นิวซีแลน
ากได้รับจัดสรรงบปร
ฏิทินการจัดงานขอ
ารค้าระหว่างประเ
าณิชย์  สามารถปรั
วามเหมาะสม  ครั้งที่ 
.4 พัฒนาเศรษฐกิจก
ายแดนสู่อาเซียนพั
ารค้าและการค้าชายแ
  - เชื่อมโยงตลาดและก
าหน่ายสินค้าในต่างประ
 แขวงหลวงพระบาง สป
ที่มีความเหมาะสม

จกรรม 
ในประ  

ดงและจําหน่าย
รจาธุรกิจการค้า 
)  กับกรมส่งเสริม
ทศ   กระทรวง
าเ ซียนและนอก
า น   ร ว ม ทั้ ง

ภาคอาเซียน และ
มาชิกอาเซียน 6 
ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้ 
นด์ และอินเดีย) 
ระมาณไม่ทันตาม
องกรมส่ ง เสริม
เทศ  กระทรวง
รับเปลี่ยนได้ตาม
2   

 

ารค้าและการค้า
พัฒนาเศรษฐกิจ
แดนสู่อาเซียน 
การจัดงานแสดงและ
เทศ จํานวน 1 ครั้ง 
ป.ลาว หรือแขวงอื่น 

 

กลยุทธ์ 

(อุด

ผลผลิ
 

 

 

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ลติ ความสอด
นโยบาย

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

ดคล้องกับ
ยรัฐบาล ผลสมั

 

 

 

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

เป้าหมาย/ 
มฤทธิ์ของโครงการ

 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

ร 
งบประมาณ

(บาท) 
2,000,000

5,000,000

5,000,000

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

ณ หน่วยดําเนิ
สนง.พาณิชย์  
จ.หนองบัวลําภู
สนง.พาณิชย์ จ

สนง.พาณิชย์ จ

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-20 

นนิการ 

ภู 
จ.บึงกาฬ 

จ.เลย 



 

8.
แส
ป

9
ย
เพิ
แ
9.
แร
คุณ
9.
ด้า
9.
ระ
คุณ
9.
นอ
9.
ระ

9.

9.
งา

โครงการ / กิ
.5 การเชื่อมโยงตลาด
สดงจําหน่ายสินค้าใ
ระเทศเพื่อนบ้าน 

. โครงการพฒันาศั
กระดับมาตรฐานแ
พิ่มขีดความสามาร
ข่งขัน 
.1 พัฒนาและส่งเสริมก
รงงานนอกระบบให้มีค
ณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
.2 ส่งเสริมพัฒนาศักย
านแรงงานสู่ประชาคม
.3 ส่งเสริมและพัฒนา
ะบบให้มีหลักประกันค
ณภาพชีวิตที่ดี 
.4 พัฒนาฝีมือแรงงาน
อกระบบ 
.5 การเสริมสร้างสุขภา
ะบบให้มีคุณภาพชีวิตที

.6 ประกันสังคมสู่แรงง

.7 พัฒนาศักยภาพแรง
านทําและประกอบอาชี

กิจกรรม 
ดและการจัดงาน
ในประเทศและ

 

ศักยภาพและ
แรงงานเพื่อ
รถในการ

 

กลุ่มอาชีพ
ความมั่นคงและมี

 

ภาพบุคลากร
มอาเซียน   

 

กลุ่มแรงงานนอก
ความมั่นคงและมี

 

ทั้งในระบบและ  

าพแรงงานนอก
ที่ดี 

 

งานนอกระบบ  

งงาน เพื่อการมี
ชีพ 

 

กลยุทธ์ 

(อุด

ผลผลิ
 

 

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ลติ ความสอด
นโยบาย

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

ดคล้องกับ
ยรัฐบาล 

เป้าห

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

หมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ
(บาท) 

5,000,000

 

1,259,000

4,028,000

11,165,500

10,000,000

1,000,000

600,000

1,384,035

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

ณ หน่วยดําเนิ
สนง. พาณิชย์  
จ.หนองคาย 

 

สนง.แรงงาน จ

 

0 สนง.แรงงาน จ

0 ศูนย์พัฒนาฝีมือ
จ.อุดรธานี 
สนง.สวัสดิการ
คุ้มครองแรงงา
จ.อุดรธานี 
สนง.ประกันสัง
จ.อุดรธานี 
สนง.จัดหางาน 
จ.อุดรธานี 

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-21 

นนิการ 

จ.อุดรธานี 

จ.บึงกาฬ 

อแรงงาน 

และ
น  

คม  



 

9.
มา
   
ให้
ให้
ระ
อา
   
ผู้ใ
รอ
   
ด้า
ปล
ปร
9.
มา
/ 
   
มา
ปร
   
มา
   
มา
แร

โครงการ/กิจ
.8 พัฒนาศักยภาพและ
าตรฐานแรงงาน 
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรม

ห้บริการ (มัคคุเทศก์ ภ
ห้บริการลูกค้า ฯลฯ) แ
ะบบ เพื่อรองรับประช
าเซียน  
กิจกรรมที่ 2 ตรวจอา
ใช้แรงงานในสถานประ
องรับประชาคมเศรษฐ
กิจกรรมที่ 3  สถานป
านการท่องเที่ยวต้นแบ
ลอดภัยในการทํางาน 
ระชาคมเศรษฐกิจอาเซี
.9 สัมมนาพัฒนาศักยภ
าตรฐานแรงงาน (นักเรี
ประชาชนทั่วไป)
- สัมมนาพัฒนาศักยภา
าตรฐานแรงงาน  (แรงงา
ระกอบการ) 
- สัมมนาพัฒนาศักยภา
าตรฐานแรงงาน (แรงงา
- สัมมนาพัฒนาศักยภา
าตรฐานแรงงาน (กลุ่มเค
รงงาน) 

จกรรม 
ะยกระดับ  

มด้านการ
ภาษา หลักการ
แก่แรงงานนอก
าคมเศรษฐกิจ

 

าชีวอนามัยของ
ะกอบการ เพื่อ
ฐกิจอาเซียน 

 

ประกอบกิจกการ
บบด้านความ
 เพื่อรองรับ
ซียน  

 

ภาพยกระดับ
รียน / นักศึกษา 

าพยกระดับ
านในสถาน

าพยกระดับ
นนอกระบบ) 
าพยกระดับ
ครือข่ายด้าน

 

กลยุทธ์ 

(อุด

ผลผลิ

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ลติ ความสอด
นโยบาย

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

ดคล้องกับ
ยรัฐบาล ผลสมั

 

 

 

 

 

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

เป้าหมาย/ 
มฤทธิ์ของโครงการ

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

ร 
งบประมาณ

(บาท) 
1,350,000

300,0

750,0

300,0

2,000,000

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

ณ หน่วยดําเนิ
สนง.สวัสดิการ
คุ้มครองแรงงา

000

000

000

สนง.แรงงาน  
จ.หนองบัวลําภู

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-22 

นนิการ 
และ
น จ.เลย 

ภู 



 

1
เพื
ป

10
   
ห้อ
(ร

10
   
   
เห
- ป
ต.
- 
บ้

โครงการ/กิจ

0. โครงการพัฒนา
พื่อรองรับ AEC แล
ระสิทธิภาพการปฏิ

0.1 พัฒนาด่านพรมแด
 -  ปรับปรุงอาคารพิธีกา

องน้ํา  โรงจอดรถ บูธเจ้าห
ะยะ 2) 

0.2 ปรับปรุง/สร้างอา
  3 แห่ง 
  - ปรับปรุงอาคารจุด

หมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ
ปรับปรุงอาคารจุดผ่อ
.ปากหมัน  อ.ด่านซ้าย
สร้างอาคารจุดผ่อนปร
านนากระเซ็ง ต.อาฮี 

จกรรม 

าด่านชายแดน
ละเพิ่ม
ฏิบัติงาน 

2
พื
ค
แ
อ

ดนหนองคาย 
ารขาเข้า - ขาออก  
หน้าที่พร้อมระบบ 

 

คารจุดผ่อนปรน   

ดผ่อนปรนบ้าน
อ.นาแห้ว  จ.เลย  

 

นปรนบ้านนาข่า 
ย  จ.เลย 

 

รน 
อ.ท่าลี่  จ.เลย 

 

กลยุทธ์ 

2.การพัฒนาโครงส
พื้นฐานและขดี
ความสามารถในกา
แข่งขันดา้นการลง
อุตสาหกรรม และก

(อุด

ผลผลิ

สร้าง

าร
ทุน 
การค้า

(1)
ด้านเศรษ

 

 

 

 

 

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ลติ ความสอด
นโยบาย

) 
ษฐกิจ 

2
6

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

ดคล้องกับ
ยรัฐบาล ผลสมั
2 
6 

มีมูลคา่
เพิ่มขึน้

มูลค่าการ
เดินทาง ย
เข้า-ออกจ
เพิ่มขึ้น 

เพิ่มศักยภ
ระบบ Lo
ตะวันออก
รองรับปร
(AEC) 

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

เป้าหมาย/ 
มฤทธิ์ของโครงการ
าการค้าชายแดน
น 

รค้าชายแดน และจํานวนผู้
ยานพาหนะที่เดินทางผ่าน
จากประเทศไทย - สปป.ลา

ภาพการค้าชายแดน และ
ogistic ของกลุ่มจังหวัดภา
กเฉียงเหนือตอนบน 1 
ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

ร 
งบประมาณ

(บาท) 
21,500,00

ผู้

าว 

20,000,000

าค

น 

1,500,000

500,0

500,0

500,0

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

ณ หน่วยดําเนิ

0  

0 ด่านศุลกากรหน

 

000 ที่ทําการปกครอ
อ.นาแห้ว 

000 ที่ทําการปกครอ
อ.ด่านซ้าย 

000 ที่ทําการปกครอ
อ.ท่าลี่ 

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-23 

นนิการ 

นองคาย 

อง  

อง  

อง  

 
 
 
 
 
 



 

 
วิ
ป
ลํ

1
พื้
ก

11
โค
ต.
11
โค
ต.
11

11
พ
11
อา
11
(แ

สัยทัศน์  :-   “ เป็
ระเด็นยุทธศาสตรท์
าดับความสําคัญข

โครงการ / กิ

1. โครงการปรับปร
พืน้ฐานเพื่อเพิม่ผลผ
ารเกษตร (ดิน แหล

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
ครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้
.ขุมช้าง อ.โพนพิสัย จ
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
ครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้
.หินโงม อ.เมืองหนองค
1.3 พัฒนาแหล่งน้ํา จ

1.4 แก้มลิงโสกเม็ก บ้า
ร้อมอาคารประกอบ จ
1.5 แก้มลิงบ้านโคกมว่
าคารประกอบ จ.หนอ
1.6  ขุดเจาะบ่อบาดาล
แบบบ่อปิด)  จํานวน 1

นศูนย์กลางการลง
ที่ 3  :- ส่งเสริมพัฒ
องประเด็นยุทธศา

กิจกรรม 

รุงโครงสร้าง
ผลิตทาง
ล่งน้ํา) 

5
ก

การส่งน้ํา
ฟ้าบ้านโพนทัน   
.หนงอคาย 

 

การส่งน้ํา
ฟ้าบ้านท่าจาน   
คาย จ.หนองคาย 

 

.อุดรธานี  

านกองแป่ม
จ.หนองบัวลําภู 

 

วงชุม พร้อม
งบัวลําภู 

 

ลขนาด 6  นิ้ว  
110 บ่อ 

 

 
งทุนด้านการค้า เกษ
ฒนาสินค้าเกษตรให
สตร์ :- 3 

กลยุทธ์ 

5.พัฒนาโครงสร้าง
การเกษตร 

(อุด

ษตรกรรม อุตสาหก
ห้ได้มาตรฐานอย่า

ผลผลิ

งด้าน (1)
ด้านเศรษ

 

 

 

 

 

 

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

กรรม การบริการ ก
งครบวงจร 

ลติ ความสอด
กับนโยบา

ษฐกิจ 
1
2

3.2

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

การท่องเที่ยว  ของ

ดคล้อง
ยรัฐบาล 

เป้าห

2 

     1. จํ
น้ําจังหวั
ฟื้นฟูลุ่มน
ส่งผลต่อ
การเกษต
 

 

 

 

 

 

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

งอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโ

หมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ 
ํานวนแหล่งน้ําในลุ่ม
ัดได้รับการพัฒนาแล
น้ําอย่างเป็นระบบ
ภาคการผลิตในระบบ
ตร 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

โขงและประชาคมอ

งบประมาณ
(บาท)

ละ

บ

 

5,000,000

5,000,000

17,000,000

7,872,000 

7,128,000

20,243,740

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

อาเซียน ” 

ณ หน่วยดํา
 

โครงการชลปร
หนองคาย 

0 โครงการชลปร
อุดรธานี 

 โครงการชลปร
หนองบัวลําภู 
โครงการชลปร
หนองบัวลําภู 

0 สนง.ป้องกันแล
สาธารณภัย จ.

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-24 

บ กจ. 2 

เนินการ 

ระทาน

ระทาน

ระทาน 

ระทาน 

ละบรรเทา 
หนองบัวลําภู 



 

11
ชล
11
เพิ
11
ผล

1
เก

12
กา
แล
12
ผลิ
กา
ข้า
12
เพิ
(เจ
แล
20

โครงการ / กิ
1.7 แหล่งน้ําในไร่นาน
ลประทาน 
1.8 ปรับปรุงคุณภาพดิ
พิ่มประสิทธิภาพการผลิ
1.9 การปรับรูปแปลงน
ลผลิตข้าว 

2. โครงการเพิ่มมลู
กษตรเพื่อการตลาด

2.1 ติดตามแนะนําให้ก
ารฝึกอบรมยื่นขอรับร
ละมาตรฐานอื่นๆที่เกีย่
2.2 เพิ่มศักยภาพการผ
ลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว) (เจ้า
ารเกษตร  35 คน และ
าว  200 คน )  
2.3 อบรมการทํายางแ
พิ่มมูลค่า  
จ้าหน้าที่ส่งเสริมการเก
ละเกษตรกรผู้ปลูกยาง
00 คน ) 

กิจกรรม 
นอกเขต  

ดินเสื่อมโทรมเพื่อ
ลิตพืช 

 

นาเพื่อยกระดับ  

ลค่าสินคา้
ด 

4
เ
ก

กลุ่มอาชีพที่ผ่าน
องมาตรฐาน อย. 
ยวข้อง 

 

ผลิตข้าว (การ
าหน้าที่ส่งเสริม
ะเกษตรกรผู้ปลูก

 

แผ่นคุณภาพเพื่อ

กษตร 35 คน 
งพาราและผู้สนใจ  

 

กลยุทธ์ 

4.สรา้งมูลค่าเพิ่มสิ
กษตรเพื่อเชือ่มโย
การตลาด 

(อุด

ผลผลิ
 

 

 

นค้า
งด้าน

(1)
ด้านเศรษ

 

 

 

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ลติ ความสอด
กับนโยบา

ษฐกิจ 

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

ดคล้อง
ยรัฐบาล 

เป้าห

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

หมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ 

 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ
(บาท)

35,500,000

725,000

4,000,000

 

1,500,000

2,839,030

3,809,350

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

ณ หน่วยดํา
0 สถานีพัฒนาที่ดิ

สถานีพัฒนาที่ดิ

 

สนง.เกษตรแล
จ.หนองบัวลําภู

สนง.เกษตร จ.

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-25 

เนินการ 
ดินเลย 

ดินอุดรธานี 

ะสหกรณ์  
ภู 

บึงกาฬ 



 

12
กา
   
ดํา
   
กา
ชมุ
   
กล
   
   
   

12
อย
   
พัฒ
ระ
   
   
   
   
   

โครงการ / กิ
2.4 เพิ่มมูลค่าสินค้าเก
ารตลาด  
- ประชุมแต่งตั้งคณะทําง
าเนินงาน 
 - ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มส
ารเกษตร/กลุ่มแม่บ้านเกษ
มชน 5 จังหวัด 
 - ฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมอ
ลุ่มแม่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน
 - ออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้น
 - ติดตามประเมินผลการ
 - ประชุมคณะทํางานฯเพื

2.6 ส่งเสริมและพัฒนา
ย่างยั่งยืน 
  เนื่องจากเกษตรกรในจงั
ฒนาและส่งเสริมการเลี้ยง
ะบบ แนวทางการดําเนินงา
  - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้
  - สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปี
  - สนับสนุนอุปกรณ์การ
  - จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสัตว์ปี
  - ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม 
กษตรเพื่อ

านและวางแผนการ

ส่งเสริมอาชีพ
ษตรกร/วิสาหกิจ

อาชีพการเกษตร/
น 
นแบบ 
รดําเนินงาน 
พื่อสรุปผล 

 

าการเลี้ยงสัตว์ปีก

งหวัดเลยยังขาดการ
งสัตว์ปีกอย่างเป็น
าน 
ลี้ยวสัตว์ปี 

รเกษตร 
ปีก 

 

กลยุทธ์ 

(อุด

ผลผลิ
 

 

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ลติ ความสอด
กับนโยบา

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

ดคล้อง
ยรัฐบาล 

เป้าห

 

 

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

หมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ 

 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ
(บาท)

8,348,000

1,958,600

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

ณ หน่วยดํา
สนง.เกษตร จ.

สนง.ปศุสัตว์ จ

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-26 

เนินการ 
เลย 

.เลย 



 

12
คุณ
   
จํา
แน
อย
ทา
กา
 - 
 - 
โค
 - 

12
กร
   
ขอ
ไท
ไท
มูล
กา
 - 
 - 
 - 
ปัญ
 - 
ท่อ
ภูมิ

โครงการ / กิ
2.7 ส่งเสริมและพัฒนา
ณภาพสูง 
  - สถานการณ์โคเนื้อในจั
านวนลดลงอย่างมาก 38.5
นวโน้มยังลดลงเรื่อยๆหาก
ย่างเร่งด่วนจะมีผลกระทบ
างด้านอาหาร 
ารดําเนินการแก้ปัญหาดังก
ขึ้นทะเบียนโคแม่พันธุ์ทั้ง
จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและ

คเนื้อแบบมีส่วนร่วม อําเภ
ส่งเสริมการปลูกหญ้าเลี้ย

2.8 ส่งเสริมและอนุรัก
ระบือ 
  - สนองพระราชดําริ แก้
องควายไทยอย่างต่อเนื่องซ
ทยสูญพันธุ์ได้ ปรับเปลี่ยน
ทยให้เป็นตว์ที่มีคุณค่าหลา
ลค่าของมัน 
ารดําเนินการผ่านกิจกรรม
จัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบการ
ศูนย์ภูมิปัญญาควายไทยแ
การส่งเสริมและพัฒนาคว
ญญาไทย 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
องเที่ยว (จัดงานเทศกาลม
มิปัญญาไทย) 

กิจกรรม 
าการเลี้ยงโคเนื้อ

จังหวัดเลยปี 53 -55 
51%) และมี
กไม่ได้รับการแก้ไข
บต่อความมั่นคง

กล่าว 
จังหวัด 
ะพัฒนาการเลี้ยง   
อละ 1 กองทุน 

ยงสัตว์ รายละ  1 ไร่ 

 

กษ์การเลี้ยง

ก้ปัญหาการลดลง
ซึ่งอาจทําให้ควาย
ทัศนคติ สร้างควาย
ากหลายมิติมากกว่า

มต่างๆ 
รอนุรักษ์กระบือ 
และฝึกควายแสนรู้ 
วายไทยโดยใช้ภูมิ

อส่งเสริมการ
มหกรรมควายไทย

 

กลยุทธ์ 

(อุด

ผลผลิ
 

 

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ลติ ความสอด
กับนโยบา

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

ดคล้อง
ยรัฐบาล 

เป้าห

 

 

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

หมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ 

 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ
(บาท)

3,050,000

1,290,000

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

ณ หน่วยดํา
 

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-27 

เนินการ 



 

12
เชิ
   
กล
แห
มา
   
เก

12
ดอ
เชิ
   
ไม้
   
   
ไม้
   
   

12
เพื

1
เก
13
อา

โครงการ / กิ
2.9 ส่งเสริมและพัฒนา
ชิงเกษตร 
   - ฝึกอบรมเกษตรกร/ก
ลุ่มวิสาหกิจชุมชน หลักสูต
หล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้
าตรฐาน 
   - สนับสนุนการพัฒนาแ
ษตรอําเภอละ 1 แห่ง

2.10 ส่งเสริมและพัฒน
อก-ไม้ประดับละพัฒน
ชิงเกษตรจังหวัดเลย 
  - ส่งสริมและพัฒนาการ

ม้ประดับ 
   - พัฒนาแหล่งท่องเที่ย
   - ทัศนศึกษาดูงานการผ

ม้ประดับให้มีคุณภาพ 
  - ประชาสัมพันธ์ไม้ดอก
   - ส่งเสริมและพัฒนากา

2.11 โครงการเพิ่มมูลค
พื่อการตลาด 

3. โครงการพัฒนา
กษตรสู่มาตรฐานส
3.1 การพัฒนามาตรฐา
าหารจากพืช 

กิจกรรม 
าแหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มเกษตรกร /  
ตรด้านการพัฒนา
ห้มีคุณภาพได้

แหล่งท่องเที่ยวเชิง

 

นาการผลิตไม้
นาแหล่งท่องเที่ยว

รผลิตไม้ดอก –   

วเชิงเกษตร 
ผลิตไม้ดอก –  

ก – ไม้ประดับ 
ารผลิตคริสต์มาส 

 

ค่าสินค้าเกษตร  

าคุณภาพสินคา้
ากล 

3
เ

านการผลิตด้าน  

กลยุทธ์ 

3.สรา้งคณุภาพสนิ
กษตรให้ได้มาตรฐ

(อุด

ผลผลิ
 

 

 

คา้
ฐาน 

(1)
ด้านเศรษ

 

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ลติ ความสอด
กับนโยบา

ษฐกิจ 
3.4

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

ดคล้อง
ยรัฐบาล 

เป้าห

 

 

 

4  

 

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

หมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ
(บาท)

4,284,300

3,458,100

3,273,500

 

10,000,000

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

ณ หน่วยดํา
สนง.เกษตร จ.

สนง.เกษตร จ.

- สนง.เกษตรแ
จ.หนองคาย 
- ศูนย์หม่อนไห
เกียรติฯ หนอง

 

0 สนง.เกษตร จ.

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-28 

เนินการ 
เลย 

เลย 

และสหกรณ์ 

หมเฉลิมพระ
งคาย 

หนองคาย 



 

13
มา
 - 
 - 
กา
 - 

13
เก
13
น้ํา
13
เก
(พื
13
ภา
GA

โครงการ / กิ
3.2 การพัฒนาสินค้าเก
าตรฐานสากล 
ฝึกอบรมหลักสูตรบริหาร
ฝึกอบรมหลักสูตรผลิตพืช
ารจัดการคุณภาพและมาต
จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืช

3.3 ส่งเสริมการเลี้ยงไก
กษตรกร 
3.4 เตรียมความพร้อม
้าเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม
3.5 เพิ่มประสิทธิภาพ
กษตรที่ปลอดภัยและได
พชือาหาร) 
3.8 ฝึกเกษตรกรตามร
ายใน เพื่อเข้าสู่การรับ
AP 

กิจกรรม 
กษตรสู่

รศัตรูพืชชุมชน 
ชอาหารตามระบบ
ตรฐาน GAP 
จังหวัดเลย 

 

ก่ชีเพื่อเพิ่มรายได้  

มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
 

 

การผลิตสินค้า
ด้มาตรฐาน GAP 

 

ระบบควบคุม
บรองมาตรฐาน 

 

กลยุทธ์ 

(อุด

ผลผลิ
 

 

 

 

 

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ลติ ความสอด
กับนโยบา

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

ดคล้อง
ยรัฐบาล 

เป้าห

 

 

 

 

 

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

หมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ 

 

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ
(บาท)

13,100,300

640,280

880,000

696,800

1,000,000

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

ณ หน่วยดํา
0 สนง.เกษตร จ.

สนง.ปศุสัตว์ จ

สนง.ประมง จ.

สนง.เกษตร จ.

สนง.เกษตร จ.

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-29 

เนินการ 
เลย 

.เลย 

.อุดรธานี 

บึงกาฬ 

หนองบัวลําภู 



 

1
เศ
สํ
ย
14
พื
สู่ป
14
ต้น
14
แน
เก
   
พื้น
   
สํา
กล
   
ใน
ผลิ
   
โร
กล
   
เห

โครงการ / กิ

4. โครงการบริหาร
ศรษฐกิจสําหรับสนิ
าคัญ (ข้าว อ้อย มั
างพารา) 
4.1 การเพิ่มประสิทธิภ
ชเศรษฐกิจที่สําคัญ (ย
ประชาคมอาเซียน 
4.2 การเพิ่มผลผลิตโค
นแบบ 
4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ
นวทางการบริหารจัดก
กษตรกรรม ( Zoning)
   - การเพิ่มประสิทธิภาพ
นที่เหมาะสมและเหมาะสม
   - การเพิ่มประสิทธิภาพ
าปะหลังในพื้นที่เหมาะสม
ลางS1/S2 
    - การเพิ่มขีดความสาม

นการผลิตยางพาราเพื่อเพิ่ม
ลิต 
    - การเพิ่มประสิทธิภาพ
งงานในพื้นที่เหมาะสมแล
ลาง S1/S2 
    - การปรับเปลี่ยนพื้นที

หมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน

กิจกรรม 

รจัดการเขต
นค้าเกษตรที่
มันสําปะหลัง 

2
เ

ภาพในการจัดการ
ยางพารา) เพื่อเข้า

 

คเนื้อเกษตรกร  

การผลิตพืชตาม
การพื้นที่
 
พการผลิตข้าวใน
มปานกลาง S1/S2 
พการผลิตมัน
และเหมาะสมปาน

มารถของเกษตรกร
มประสิทธิภาพการ

พการผลิตอ้อย
ละเหมาะสมปาน

ที่ปลูกข้าวไม่

 

กลยุทธ์ 

2.เพิ่มผลผลิตสินคา้
กษตร 

(อุด

ผลผลิ

า (1)
ด้านเศรษ

 

 

 

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ลติ ความสอด
กับนโยบา

ษฐกิจ 
3.3

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

ดคล้อง
ยรัฐบาล 

เป้าห

3 

     1. ร้อย
เศรษฐกิจ
สําปะหลัง 
มา 
     2. ร้อย
ศึกษาดูงาน
ประสิทธิภ
ความรู้ไปใ
     3.มีแป
ผลิตเมล็ดพ
     4. มีแป
แปลงสาธิต
และกําจัดศ
แปลงสาธิต
     5. จัดง
     6. จัดเ
เกษตรกรผู้
     7. แป

     8. จัดง

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

หมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ 

ยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตพ
(ข้าว ยางพารา อ้อย มัน
และข้าวโพด)  จากปีที่ผ่า

ยละของผู้ที่ผ่านการอบรม
นของโครงการเพิ่ม
าพการผลิตแล้ว สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ 
ปลงผลิตข้าวคุณภาพ /แป
พันธุ์ข้าว   
ปลงขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์ /
ตปรับปรุงบํารุงดิน ป้องกั
ศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสาน
ตระบบน้ําผิวดิน   
งานสาธิตการผลิตอ้อย 
เวทีเชื่อมโยงเครือข่าย
ผู้ปลูกอ้อย 
ลงเรียนรู้มันสําปะหลัง  
งานสาธิตการผลิตสําปะห

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ
(บาท)

พืช

าน

ม/

นํา

ปลง

/
ัน
น / 

หลัง  

 

5,000,000

4,800,000

8,704,700

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

ณ หน่วยดํา
 

สนง.เกษตร จ.

สนง.ปศุสัตว์ จ

สนง.เกษตร จ.

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-30 

เนินการ 

หนองคาย 

.เลย 

เลย 



 

14
เศ
ยา
14
เศ
   
   
   
กา
   
พั
   

1
S

15
Fa
ศึก
   
Fa
   
ปั

โครงการ / กิ
4.4 เพิ่มประสิทธิภาพ
ศรษฐกิจ (ข้าว อ้อย มัน
างพารา) 
4.5 เพิ่มประสิทธิภาพ
ศรษฐกิจ (ข้าว อ้อย พืช

- จัดทําเกษตร Zonin
- จัดการเมล็ดพันธุ์พชื
- จัดหาวัสดุอุปกรณแ์
ารเกษตร 
- ประปรุงสถานที่ปฏิ
ันธุ์ 
- จัดงานวัยสาธิต 1 ค

5. โครงการพัฒนา
mart  Farmer 

5.1 การพัฒนาเกษตรก
armer (จัดฝึกอบรม /
กษาดูงานเกษตรกรกล
    - จัดทําแปลงเรียนรู
armer 
    - สนับสนุนวัสดุ  อุ
จจัยการผลิตอื่นๆ 

กิจกรรม 
การผลิตพืช
นสําปะหลัง 

 

การผลิตพืช
ชหลังนา) 
ng   
ชหลัก 
และปัจจัยทาง 

บัติการผลิตเมล็ด

ครั้ง 

 

าเกษตรกรสู่  1
บ
ภ

กรสู่  Smart  
/ สัมมนา / 
ลุ่มเป้าหมาย) 
รู้ Smart 

ปกรณ์ ตลอดจน

 

กลยุทธ์ 

1.ยกระดับคุณภาพ
บุคลากรและเครือข
ภาคการเกษตร 

(อุด

ผลผลิ
 

 

พ
ข่าย

(1)
ด้านเศรษ

 
 

ร่างแผนปฏิบัติร
ดรธานี  เลย  หนองบั

-----------

ลติ ความสอด
กับนโยบา

ษฐกิจ 
3.2
3.5

 

-----------------

ราชการประจําปีกลุ่ม
บวัลําภู  หนองคาย  บึ
-------------------------

ดคล้อง
ยรัฐบาล 

เป้าห

 

2 
5 

     1. ร้อ
ศึกษาดูงา
สามารถนํ
     2. จําน
ภาคการเก
     3. จําน
การเกษตร

-------------------------------
สํานักบริหารยุทธศา

มจังหวัดภาคตะวันออ
บงึกาฬ)  ประจําปีงบ
-------------------------

หมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ 

ยละของผู้ผ่านการอบรม
นด้านการเกษตรแล้ว
าความรู้ไปใช้ประโยชนไ์
นวนการจัดเวทีเครือข่าย
กษตร  
นวนระบบฐานข้อมูลด้าน
ร  

--------------------------------
สตร์กลุ่มจังหวัดภาค

อกเฉียงเหนือตอนบน 
บประมาณ  พ.ศ. 255
-------------------------

งบประมาณ
(บาท)

40,476,300

5,000,000

ม/

ได้ 
ย

น

 

1,000,000

-------------------------------
คตะวันออกเฉียงเหนือ

1 
58 
--- 

ณ หน่วยดํา
0 สนง.เกษตร จ.

สนง.เกษตร จ.

 

สนง.เกษตรและ
จ.หนองบัวลําภู

----------------- 
อตอนบน 1 

  

กจ. 2-31 

เนินการ 
อุดรธานี 

หนองบัวลําภู 

ะสหกรณ์  
ภู 


