แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 6,378.8210 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวทาง
กลุ่มโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง

ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain

อนุรักษ์และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มกิจกรรม

จัดหาและพัฒนาแหล่งน้าเดิม
และแหล่งน้าใหม่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑. กรมชลประทาน
- จัดหาแหล่งน้้าและเพิ่มพื้นที่
ชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2,202.936 ลบ.)

อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้าเพื่อแก้ไขปัญหา
และเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับปัญหาอุทกภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
โครงการ

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑. กรมชลประทาน
- ป้องกันและบรรอุทกภัยพื้นที่
เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(501.09 ลบ.)

2,202.936 ลบ.
501.09 ลบ.
เขต ๑0 จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล้าภู และอุดรธานี
เขต ๑1 จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร
เขต ๑2 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
เขต ๑3 จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรรี ัมย์ และสุรินทร์
เขต ๑4 จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี

ส่งเสริม พัฒนา การมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

-๒ยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม

แนวทาง
กลุ่มโครงการ
ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain
กลุ่มกิจกรรม
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
โครงการ

พัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต
โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
พัฒนาระบบ
การให้บริการ

พัฒนาศักยภาพคน

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้มีรายได้น้อย

ส่งเสริมความรู้และ
อาชีพ

กระทรวงศึกษาธิการ
๑. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ด้าเนินการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้เกษตรกร
(10.00 ลบ.)

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน
- การพัฒนาอาชีพ
และคุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพือ่ ลดความ
เหลื่อมล้้าทางสังคม
(3.00 ลบ.)
2. มหาวิทยาลัย
นครพนม
- การพัฒนาพื้นที่
ระดับภาคด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
จุดเน้นการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(10.20 ลบ.)
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ด้าเนินงานโครงการ
ตามปรัขญาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
(7.5275 ลบ.)

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้าดีในพื้นที่เสี่ยง
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
พัฒนาระบบ
การให้บริการ
สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลใน
การคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัย
และรักษาโรคพยาธิใบไม้ตบั และ
ผูป้ ว่ ยมะเร็งท่อน้าดี

กระทรวงสาธารณสุข
1. ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- การพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
เพื่อลดความเหลื่อมล้้าทาง
สังคม
(182.1498 ลบ.)

พัฒนาศักยภาพ
คน

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อม
ล้าและสร้างการเติบโตจากภายใน
โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
พัฒนาระบบ
การให้บริการ
เพิ่มสวัสดิการทางด้าน
สังคมให้กับกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
1. ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
- พัฒนาคุณภาพชีวิต
และจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร และ
ผู้ด้อยโอกาส
(10.4412 ลบ.)

พัฒนาศักยภาพคน
ส่งเสริมความรู้
และอาชีพ
ส่งเสริมการมีอาชีพ
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
1. ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
- การด้าเนินงาน
รายการสร้างอาชีพผู้มี
รายได้น้อยและ
ยากจนตามวิถีความ
พอเพียง
(15.4944 ลบ.)
- การด้าเนินงาน
รายการนวัตกรรมการ
พัฒนาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมสู่การสร้าง
รายได้ของผู้สูงอายุ
(14.1468 ลบ.)
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการพัฒนา
ชุมชน
- กองทุนชุมชนหนุน
เสริมอาชีพผู้มีรายได้
น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้้า (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

-๓งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ

10.00 ลบ.
20.7275 ลบ.
เขต ๑0 จังหวัดหนองบัวล้าภู และอุดรธานี
เขต ๑1 จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร
เขต ๑2 จังหวัดกาฬสินธุ์ และมหาสารคาม
เขต ๑3 จังหวัดบุรีรัมย์
เขต ๑4 จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี

182.1498 ลบ.
เขต ๑0 จังหวัดหนองบัวล้าภู และอุดรธานี
เขต ๑1 จังหวัดนครพนม และสกลนคร
เขต ๑2 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
เขต ๑4 จังหวัดยโสธร และอ้านาจเจริญ

(119.8617 ลบ.)
10.4412 ลบ.
149.5029 ลบ.
เขต ๑0 จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล้าภู และอุดรธานี
เขต ๑1 จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร
เขต ๑2 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
เขต ๑3 จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรรี ัมย์ และสุรินทร์
เขต ๑4 จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี

-๔ยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวทาง
กลุ่มโครงการ

ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain
กลุ่มกิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล
ต้นทาง

กลางทาง

ปลายทาง

ด้านการผลิต

การสร้างมูลค่าเพิ่ม
และนวัตกรรม

การจัดจาหน่าย
และการตลาด

พัฒนารูปแบบและ
การใช้ประโยชน์
ผ้าไหม ให้มีความ
หลากหลาย
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดในประเทศและ
คิดค้นลวดลายและ
ต่างประเทศทั้งที่เป็น
รูปแบบเพื่อสร้าง
ตลาดเดิมและ
ความโดดเด่นให้หัตถ
ตลาดใหม่
อุตสาหกรรมผ้าไหม
สนับสนุนการนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจาก
สถาบันการศึกษาใน
พื้นที่ในด้านการ
ออกแบบที่
หลากหลาย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและ
1. มหาวิทยาลัยราช
สหกรณ์
ภัฎสกลนคร
1. กรมหม่อนไหม
- โครงการการพัฒนา - การยกระดับผ้า
ลวดลายผ้าอีสานด้วย ไหมภาค
การย้อมครามและสี
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จากธรรมชาติเพื่อการ สู่สากล
แปรรูปผลิตภัณฑ์สู่
(27.1949 ลบ.)
สากล
กระทรวง
(14.0049 ลบ.)
อุตสาหกรรม
1. ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ให้สวยงาม
และสร้างคุณค่า

กระทรวงพาณิชย์
1. ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- การยกระดับและ
พัฒนาผ้าทออีสานสู่
สากล
(18.9654 ลบ.)

เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน
โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพัฒนาพื้นที่
รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง

ต้นทาง

การจัดจาหน่ายและ
การตลาด

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

ออกแบบ/พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ
รถไฟความเร็วสูง รถไฟ บริหารจัดการด้าน
รางคู่ และทางหลวง โครงสร้างพื้นฐานสิ่ง
พิเศษระหว่างเมือง
อานวยความสะดวก
(motorway)
และความปลอดภัย
ออกแบบ/พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ
จุดพักรถ เป็นต้น

บริหารจัดการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานสิ่ง
อานวยความสะดวก
และความปลอดภัย

จัดระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้
เพียงพอ และมี
คุณภาพ
ออกแบบ/พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวง
- พัฒนาโครงข่ายทาง
หลวง จังหวัด
นครราชสีมา 2 แห่ง
บุรีรัมย์ 3 แห่ง
มุกดาหาร 1 แห่ง และ
ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(260.00 ลบ.)
2. กรมท่าอากาศยาน
- พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
โครงสร้าง : ก่อสร้าง
อาคารที่พักผู้โดยสาร

กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวง
ชนบท
- พัฒนาและ
ปรับปรุงเส้นทางและ
สิ่งอ้านวยความ
สะดวกเพิ่มศักยภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์
(61.0720 ลบ.)
- พัฒนาและ

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1. ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง : ก่อสร้างอาคาร
อ้านวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ด้านการผลิต

การสร้างมูลค่าเพิ่ม
และนวัตกรรม

โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่

กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวง
ชนบท
- พัฒนาและ
ปรับปรุงเส้นทางเมือง
ศูนย์กลางจังหวัดเป็น
เมืองน่าอยู่ : ก่อสร้าง
ทางและสะพาน 3
รายการ บ้ารุงถนน
จังหวัดนครพนม 2
แห่ง
(74.8180 ลบ.)

กลางทาง
ยกระดับ
การให้บริการ
และนวัตกรรม

ปลายทาง
ส่งเสริมการตลาด

พัฒนาเมืองศูนย์กลาง
จังหวัดเป็นเมืองน่า
อยู่

สานักนายกรัฐมนตรี
1. ส้านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
- ส่งเสริมย่าน
สร้างสรรค์เพื่อการ
ท่องเที่ยวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(Creative Tourism)
(11.50 ลบ.)

-๕- การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วย
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
สูง สู่ศูนย์กลางแฟชั่น
ระดับภูมิภาคในพื้นที่
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(3.6624 ลบ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์
- การยกระดับผ้าทอ
อีสานสู่สากล
(22.2590 ลบ.)

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ

14.0049 ลบ.
53.1163 ลบ.
เขต ๑1 จังหวัดสกลนคร
เขต ๑2 จังหวัดกาฬสินธุ์ และขอนแก่น
เขต ๑3 จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา และสุรินทร์

หลังใหม่ ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น 1 แห่ง
(12.0914 ลบ.)
- ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ที่พักผูโ้ ดยสารท่าอากาศ
ยานนครพนม 1 แห่ง
(90.00 ลบ.)
- ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ที่พักผูโ้ ดยสารท่าอากาศ
ยานสกลนคร 1 แห่ง
(90.00 ลบ.)
- ก่อสร้างอาคารที่พัก
ผู้โดยสารหลังใหม่ ท่า
อากาศยานขอนแก่น 1
แห่ง
(320.2957 ลบ.)

18.9654 ลบ.

ปรับปรุงและอ้านวย
ความสะดวกเส้นทาง
ส่งเสริมการผลิต
เศรษฐกิจชีวภาพจาก
พืชพลังงาน
(18.67 ลบ.)
- พัฒนาและ
ปรับปรุงเส้นทาง
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมเพือ่ การ
ส่งออกสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน
(18.00 ลบ.)
- พัฒนาและ
ปรับปรุงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิง
ประเพณีวัฒนธรรม
(211.7570 ลบ.)

772.3871 ลบ.
74.8180 ลบ.
309.4990 ลบ.
เขต ๑0 จังหวัดเลย และอุดรธานี
เขต ๑1 จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร
เขต ๑2 จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
เขต ๑3 จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์
เขต ๑4 จังหวัดอุบลราชธานี

ตอนล่าง จ.
นครราชสีมา และ
ก่อสร้างอาคาร
อ้านวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง จ.
นครราชสีมา
(111.93 ลบ.)
รัฐวิสาหกิจ
1. การประปาส่วน
ภูมิภาค
- ก่อสร้างปรับปรุง
ขยาย ปรับปรุงเส้นท่อ
วางท่อขยายเขต
จ้าหน่ายน้้า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(525.4883 ลบ.)
637.4183 ลบ.
11.50 ลบ.
เขต ๑0 จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล้าภู และอุดรธานี
เขต ๑1 จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร
เขต ๑2 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
เขต ๑3 จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรรี ัมย์ และสุรินทร์
เขต ๑4 จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี

-๖ยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวทาง
กลุ่มโครงการ
ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain
กลุ่มกิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ยกระดับคุณภาพ
ส่งเสริมและพัฒนา
เพิ่มศักยภาพการผลิต
ผลผลิต
ด้านการตลาด
และการแปรรูป
วิจัยและพัฒนาโดย
การพัฒนาเมล็ดพันธุ์
สนับสนุนการรวมกลุ่ม
สหกรณ์ เกษตรกร
วิสาหกิจชุมชนและ
สร้างเครือข่าย
สนับสนุนการ
เกษตรกรในกลุ่ม
ตรวจสอบ/รับรอง
เกษตรยั่งยืน เกษตร
คุณภาพมาตรฐาน
ปลอดภัย เกษตร
สินค้า
อินทรีย์
การสร้างองค์ความรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์
และการใช้
เทคโนโลยีการเกษตร
กระทรวงเกษตรและ กระทรวงศึกษาธิการ
สหกรณ์
1. มหาวิทยาลัยราช
1. กรมพัฒนาที่ดิน
ภัฏร้อยเอ็ด
- การพัฒนาที่ดิน
- โครงการพัฒนา
พื้นที่เฉพาะในจังหวัด พื้นที่ระดับภาค (ภาค
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตะวันออกเฉียงเหนือ (5.00 ลบ.)
(39.15 ลบ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม
- การจัดกิจกรรม
ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลาร้องไห้
(5.00 ลบ.)
2. มหาวิทยาลัยราช
ภัฎชัยภูมิ

เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร
โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่
ตามศักยภาพพื้นที่
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ยกระดับคุณภาพ
ส่งเสริมและพัฒนา
เพิ่มศักยภาพการผลิต
ผลผลิต
ด้านการตลาด
และการแปรรูป

สนับสนุนการรวม
กลุ่มเกษตรกร/
เกษตรแปลงใหญ่

พัฒนาแปรรูปให้มี
ความหลากหลาย
สนับสนุนการ
ตรวจสอบ/รับรอง
คุณภาพมาตรฐาน
สินค้า

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
1. กรมส่งเสริม
การเกษตร
- ส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนการผลิต
สินค้าเกษตรไปสู่สินค้า
ใหม่ตามศักยภาพพื้นที่
(ไม้ดอกไม้ประดับ) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(2.9465 ลบ.)
- พัฒนาและส่งเสริม
การปรับเปลี่ยนการผลิต
พืชอื่นเป็นไม้ผลที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวง
อุตสาหกรรม
1. กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
- เพิ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตรของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าสู่การแข่งขัน
ระดับสากล
(20.77 ลบ.)
รัฐวิสาหกิจ
1. สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย
- พัฒนาเกษตรกร

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง
ต้นทาง
เพิ่มศักยภาพการผลิต

พัฒนาฟาร์มของ
เกษตรกรให้เข้าสู่
ระบบมาตรฐานฟาร์ม

กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
-พัฒนาฟาร์มโคนม
อินทรีย์ต้นแบบ
(6.70 ลบ.)

กลางทาง
ยกระดับคุณภาพ
ผลผลิต
และการแปรรูป

พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้
ได้มาตรฐานพร้อมทั้ง
มีเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพ
ศึกษาวิจัยการแปร
รูปเนื้อโคเป็นอาหาร
ประเภทพร้อมบริโภค

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
1. กรมปศุสัตว์
- เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตปศุสัตว์
คุณภาพสูง
(23.1340 ลบ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
-พัฒนาฟาร์มโคนม
อัจฉริยะ
(35.60 ลบ.)
- พัฒนาฟาร์ม
อัจฉริยะต้นแบบ
ส้าหรับการเลี้ยงโคขุน
พันธุ์โคราชวากิว

ปลายทาง
ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการตลาด

-๗-

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ

- โครงการพฒนา
พื้นที่ระดับภาคตาม
ยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(2.748 ลบ.)
3. มหาวิทยาลัยราช
ภัฎศรีสะเกษ
- โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์
(5.00 ลบ.)
4. มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสุรินทร์
- โครงการยกระดับ
กลุ่มผู้ผลิตข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานสินค้าอย่าง
ครบวงจร
(5.00 ลบ.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1. ส้านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
- พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้ให้เป็นแหล่ง
ผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพสูงและ
สนับสนุนเกษตรกรให้
พึ่งพาตนเองได้
(10.50 ลบ.)
67.3980 ลบ.
5.00 ลบ.
เขต ๑2 จังหวัดมหาสารคาม และร้อยเอ็ด
เขต ๑3 จังหวัดสุรินทร์
เขต ๑4 จังหวัดยโสธร และศรีสะเกษ

(3.310 ลบ.)

ด้วยวิทยาศาสตร์แทค
โนโลยีและนวัตกรรม
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(9.0830 ลบ.)

6.2565 ลบ.
29.8530 ลบ.
เขต ๑0 จังหวัดบึงกาฬ เลย และหนองคาย
เขต ๑1 จังหวัดนครพนม
เขต ๑2 จังหวัดมหาสารคาม
เขต ๑4 จังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

มาตรฐาน GMP และ
ฮาลาลเพื่อการส่งออก
(52.86 ลบ.)

6.70 ลบ.
111.5940 ลบ.
เขต ๑1 จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร
เขต ๑2 จังหวัดขอนแก่น
เขต ๑3 จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรรี ัมย์ และสุรินทร์
เขต ๑4 จังหวัดอุบลราชธานี

-๘ยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวทาง
กลุ่มโครงการ
ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain
กลุ่มกิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร
ต้นทาง

กลางทาง
ยกระดับคุณภาพ
เพิ่มศักยภาพการผลิต
ผลผลิต
และการแปรรูป
สนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการแปรรูปให้
มีความหลากหลาย
เพื่อเพิ่มมูลค่า
สนับสนุนการนา
เทคโนโลยี และ
ส่งเสริมการปลูกพืช
นวัตกรรมจาก
สมุนไพร
สถาบันการศึกษาใน
พื้นที่ ขับเคลื่อนคลัส
เตอร์อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและ
อาหาร อาทิ
โครงการไทยแลนด์
ฟู้ดวัลเวลย์/เมือง
นวัตกรรมอาหาร
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยราช
1. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร
ภัฏสวนสุนันทา
- โครงการพัฒนา
- โครงการศาสตร์
สมุนไพรเพื่อสร้าง
พระราชาราชภัฏ
มูลค่าเพิ่มและได้
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
มาตรฐาน
อย่างยั่งยืนตามหลัก
(4.2595 ลบ.)
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(8.2698 ลบ.)
2. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
- ส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนการผลิต

โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพจากพืชพลังงาน

ปลายทาง

ต้นทาง

ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการตลาด

เพิ่มศักยภาพการผลิต

พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ขยายช่องทางการ
จาหน่ายสินค้าผ่าน
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

สนับสนุนการผลิตพืช
พลังงาน และชีวภาพ
โดยใช้วิจัยและพัฒนา
(R&D)

กระทรวงพาณิชย์
1. ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- พัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูป
และอุตสาหกรรม
อาหารครบวงจร
(9.8261 ลบ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
- โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 1 จังหวัด 1
สินค้า แชมป์เปียนสู่

กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
- โครงการส่งเสริม
และการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตมัน
ส้าปะหลังเพื่อเป็นพืช
พลังงานที่สร้างรายได้
และมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ระดับชุมชนในจังหวัด
อุบลราชธานี
(5.00 ลบ.)
2. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
- โรงงานต้นแบบผลิต

กลางทาง
ยกระดับคุณภาพ
ผลผลิต
และการแปรรูป

ปลายทาง
ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการตลาด

พัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต
โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการค้าและการลงทุน การบริการสุขภาพ
และศูนย์กลางการศึกษา
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
พัฒนาระบบการ
ให้บริการ

พัฒนาศักยภาพคน

ยกระดับคุณภาพชีวิต

พัฒนาเมืองศูนย์กลาง
การค้า และการลงทุน
การบริการสุขภาพ
และศูนย์กลาง
การศึกษา

สานักนายกรัฐมนตรี
1. ส้านักงานส่งเสริม
การจัดประชุม และ
นิทรรศการ (องค์การ
มหาชน)
- จัดเก็บข้อมูลด้าน
ไมซ์ของจังหวัด
ขอนแก่น
(18.00 ลบ.)

-๙-

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ

สินค้าเกษตรไปสู่
ตลาดออนไลน์
สินค้าชนิดใหม่ตาม
(6.2990 ลบ.)
ศักยภาพพื้นที่
(43.1898 ลบ.)
กระทรวง
อุตสาหกรรม
1. ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
-พัฒนาศักยภาพ
การแปรรูปข้าวหอม
มะลิและอุตสาหกรรม
อาหาร
(1.9370 ลบ.)
- พัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์โคขุน
โพนยางค้าด้วย
นวัตกรรมสร้างสรรค์
(0.48 ลบ.)
53.8766 ลบ.
16.1251 ลบ.

4.2595 ลบ.
เขต ๑1 จังหวัดสกลนคร
เขต ๑2 จังหวัดขอนแก่น
เขต ๑3 จังหวัดนครราชสีมา
เขต ๑4 จังหวัดอุบลราชธานี

พลาสติกชีวภาพจากมัน
ส้าปะหลังพลาสติก
ชีวภาพจากมัน
ส้าปะหลังโดยหลักไปโอ
รีไฟนารี ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(20.00 ลบ.)

25.00 ลบ.
เขต ๑2 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
เขต ๑3 จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรรี ัมย์ และสุรินทร์
เขต ๑4 จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี

18.00 ลบ.
เขต ๑0 จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล้าภู และอุดรธานี
เขต ๑1 จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร
เขต ๑2 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
เขต ๑3 จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรรี ัมย์ และสุรินทร์
เขต ๑4 จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี

- ๑๐ ยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวทาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มโครงการ
ต้นทาง
ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain
กลุ่มกิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
โครงการ

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
กลางทาง
ปลายทาง

อนุรักษ์และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดูแล/รักษาทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
อนุรักษ์ฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1. กรมป่าไม้
- อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรป่า
ไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(8.3144 ลบ.)

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าไม้เพิ่มขึ้น
ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม
ในการฟื้นฟู ดูแลปลูกป่า และป้องกัน
การบุกรุก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1. กรมป่าไม้
- ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(91.0458 ลบ.)
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช
- ฟื้นฟู อนุรักษ์ปา่ ต้นน้้า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(81.4982 ลบ.)
- สร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(8.60 ลบ.)

ส่งเสริม พัฒนา การมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1. กรมป่าไม้
- อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วน
ร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(31.9307 ลบ.)
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช
- การป้องกันแก้ไขปัญหาช้างป่าและ
สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าเขาแผงม้าจังหวัดนครราชสีมา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2.93 ลบ.)
- การแก้ไขปัญหาสัตว์ปา่ ออกนอก
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ ดงใหญ่
(16.7530 ลบ.)
- การแก้ไขปัญหาช้างป่า เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ปา่ ภูวัว จังหวัดบึงกาฬ
(10.4822 ลบ.)
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(7.80 ลบ.)
รัฐวิสาหกิจ
1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ้ารุงไม้

- ๑๑ -

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ

8.3144 ลบ.
เขต ๑0 จังหวัดเลย และอุดรธานี
เขต ๑1 จังหวัดสกลนคร
เขต ๑3 จังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา

181.1440 ลบ.

เศรษฐกิจในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(16.90 ลบ.)
- จัดท้าแปลงสาธิตการปลูกบ้ารุงไม้
เศรษฐกิจในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(6.5191 ลบ.)
93.3150 ลบ.

- ๑๒ ยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวทาง
กลุ่มโครงการ
ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain
กลุ่มกิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ
เชื่อมโยงสูแ่ หล่งท่องเทีย่ ว
พัฒนาอาคารสถานที่
ท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบนิเวศ
และสิ่งสนับสนุนจุดขาย
(Landmark) ของแหล่ง
ท่องเที่ยว
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบ
อุทยานบัว อ.เมือง จ.สกลนคร
1 รายการ
(27.423 ลบ.)
- โครงการศูนย์พัฒนาการ
จัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดย
การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาชุมชนทีย่ ั่งยืน
(4.5661 ลบ.)
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วยระบบการ
ท่องเที่ยววิถีชาวนาไทผสาน
วัฒนธรรมชุมชนในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2.45 ลบ.)
- โครงการสนับสนุนและ

พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม
สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว

พัฒนารูปแบบ
นวัตกรรม สินค้า และ
บริการด้านการท่องเที่ยว

กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการพัฒนาชุมชน
- พัฒนายกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(184.5624 ลบ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
- ยกระดับด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงประเพณี
(2.00 ลบ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม
1. กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
- เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวภายใต้อัต
ลักษณ์จังหวัด
(4.80 ลบ.)

ส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเที่ยว

พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว

พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม สินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยว

ออกแบบและสร้างสรรค์
กิจกรรมในแหล่งท่องเทีย่ ว

กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
- การขับเคลื่อนศักยภาพ
อุทยานธรณีโคราชสู่การเป็น
อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก
(UNESCO Global Geopark)
(16.157 ลบ.)

ส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเที่ยว

- ๑๓ -

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ

ส่งเสริมให้มีการจัดการ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ชุมชน
รอบหนองหาร
(1.8256 ลบ.)
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง
- โครงการพัฒนาพื้นทีอ่ ่าง
เก็บน้้าธวัชชัย อ.ธวัชบุรี จ.
ร้อยเอ็ด 1 แห่ง)
(33.0949 ลบ.)
2. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
- โครงการก่อสร้างหอชมวิว
เมือง บริเวณวัดมีชัยท่า
เทศบาลเมืองหนองคาย จ.
หนองคาย 1 แห่ง
(36.00 ลบ.)
- โครงการพัฒนาลาน
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
ตามล้าน้้าโขงบริเวณชุชนชัย
พร จ.หนองคาย 1 แห่ง
(40.50 ลบ.)
145.8596 ลบ.
191.3624 ลบ.
เขต ๑0 จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล้าภู และอุดรธานี
เขต ๑1 จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร
เขต ๑2 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
เขต ๑3 จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรรี ัมย์ และสุรินทร์
เขต ๑4 จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี

16.1570 ลบ.
เขต ๑3 จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์
เขต ๑4 จังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

- ๑๔ ยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวทาง
กลุ่มโครงการ
ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain
กลุ่มกิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
โครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถีชีวติ ลุ่มแม่น้าโขง – สุขภาพ
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม

พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว

พัฒนาอาคารสถานที่
ท่องเที่ยว ภูทัศน์
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบนิเวศ และสิ่ง
สนับสนุนจุดขาย
(Landmark) ของ
แหล่งท่องเทีย่ ว
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
- ก่อสร้างเขื่อน-ทาง
จักรยาน และทางเดิน
เลียบริมฝั่งแม่น้าโขง
(ต่อเนื่อง) จากสวน
เทิดพระเกียรติถึงแขวง
ทางหลวงนครพนม จ.
นครพนม 1,500 ม.
1 แห่ง
(34.2922 ลบ.)
- เขื่อนป้องกันตลิ่ง
เส้นทางจักรยานและ
ทางเดินเลียบริมฝั่ง
แม่น้าโขงในเขต
เทศบาลเมืองนครพนม
565 ม. 1 แห่ง
(19.5143 ลบ.)
- เขื่อนป้องกันตลิ่ง
เส้นทางจักรยานและ
ทางเดินเลียบริมฝั่ง
แม่น้าโขง ม.14 อ.
เมืองนครพนม 1,000

ออกแบบและ
สร้างสรรค์กิจกรรม
ในแหล่งท่องเทีย่ ว
สานักนายกรัฐมนตรี
1. องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นทีพ่ ิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
- ยกระดับการ
ท่องเที่ยววิถีชวี ิตลุ่ม
แม่น้าโขงและพัฒนา
เส้นทางเช่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
(10.3204 ลบ.)

ส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเที่ยว

เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิง่ อานวยความสะดวก
เพื่อเชื่อมโยงสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว
พัฒนาอาคารสถานที่
ท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบนิเวศ
และสิ่งสนับสนุนจุดขาย
(Landmark) ของแหล่ง
ท่องเที่ยว

กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวง
- พัฒนาทางหลวง
หมายเลข 227 ตอน
กาฬสินธุ-์ แยกดงแหลม
ตอน 1 จ.กาฬสินธุ์ 1
แห่ง
(25.00 ลบ.)
- พัฒนาทางหลวง
หมายเลข 227 ตอน
กาฬสินธุ-์ แยกดงแหลม
ตอน 2 จ.กาฬสินธุ์ 1
แห่ง
(21.00 ลบ.)
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1. กรมทรัพยากรธรณี
- พัฒนาสื่อการเรียนรู้
เสมือนจริง ด้าน
ธรณีวิทยา ทรัพยากร
ธรณีและธรรมชาติวิทยา
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม
สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว

ส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเที่ยว

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม

พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว

พัฒนาอาคารสถานที่
ท่องเที่ยว ภูมิทัศน์
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบนิเวศ และสิ่ง
สนับสนุนจุดขาย
(Landmark) ของ
แหล่งท่องเทีย่ ว
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1. กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช
- ก่อสร้างอาคารที่พัก
อาศัยและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ 2 รายการ
(16.393 ลบ.)
- พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว อุทยาน
แห่งชาติภูแลนคา จ.
ชัยภูมิ 1 แห่ง
(13.5085 ลบ.)
- พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในเมืองดง
ฟ้าห่วน สวน
พฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่
วน จ.อุบลราชธานี 1
แห่ง
(28.1712 ลบ.)
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและ

ส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเที่ยว

- ๑๕ ม. 1 แห่ง
(32.9464 ลบ.)
- เขื่อนป้องกันตลิ่ง
เส้นทางจักรยานและ
ทางเดินเลียบริมฝั่ง
แม่น้าโขง ม.13 อ.
เมืองนครพนม 1,500
ม. 1 แห่ง
(45.7229 ลบ.)
2. กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
- โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์จ้าหน่าย
อาหารและสินค้า อ.
เมืองมุกดาหาร 1 แห่ง
(65.25 ลบ.)

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ

197.7258 ลบ.
10.3204 ลบ.
เขต ๑0 จังหวัดบึงกาฬ เลย และหนองคาย
เขต ๑1 จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร
เขต ๑4 จังหวัดอุบลราชธานี

1 ระบบ
(3.289 ลบ.)
- ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์
ธรณีวิทยา ซากดึกด้า
บรรพ์สู่ชุมชน
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
1 แห่ง
(32.6416 ลบ.)
กระทรวงวัฒนธรรม
1. กรมศิลปากร
- ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
อื่น 1 รายการ
(6.00 ลบ.)
- ตั้งศูนย์การวิจัย
โบราณคดีบ้านเชียง อ.
หนองหาน จ.อุดรธานี 1
แห่ง
(30.00 ลบ.)
117.9306 ลบ.
เขต ๑0 จังหวัดอุดรธานี
เขต ๑2 จังหวัดกาฬสินธุ์ และขอนแก่น

ผังเมือง
- โครงการพัฒนา
พื้นที่เฉพาะเมือง
เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี 1 แห่ง
(10.00 ลบ.)
- โครงการพัฒนาตาม
ผังเมืองรวมเมือง
นครราชสีมา (บึงหัว
ทะเล) จ.นครราชสีมา
1 แห่ง
(18.00 ลบ.)
- โครงการพัฒนา
เมืองพื้นที่ชุมชนวัดท่า
แขก-แก่งคุดคู้ อ.เชียง
คาน จ.เลย 1 แห่ง
(18.00 ลบ.)

104.0727 ลบ.
เขต ๑0 จังหวัดเลย
เขต ๑3 จังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา
เขต ๑4 จังหวัดอุบลราชธานี

