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ส่วนท่ี 1 
 

สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

1. ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต ประชากร และการปกครอง 
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1.1 ที่ตั้ง   

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ของประเทศไทย ประกอบด้วยจังหวัด  4 จังหวัดได้แก่  จั งหวัดอุบลราชธานี   จั งหวัดศรีสะเกษ              
จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดยโสธร  มีขนาดพ้ืนที่รวมกันทั้งสิ้น 31,907.74 ตร.กม. หรือ 19,942,336ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 18.89 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 6.2 ของพ้ืนที่ทั่วประเทศ มีอาณาเขต
ติดต่อกับต่างประเทศระยะทางรวม 601 กม. ดังนี้ 

  1. จังหวัดอุบลราชธานี       มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย  
                                                   ประชาชนลาว ระยะทาง 361 กม. 

       มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ระยะทาง  67 กม. 
2. จังหวัดอ านาจเจริญ       มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
                   ประชาชนลาว ระยะทาง 38 กม. 
3. จังหวัดศรีสะเกษ      มีอาณาเขตติดต่อประเทศกัมพูชา  ระยะทาง  135 กม 
4. จังหวัดยโสธร              ไม่มีอาณาเขตติดต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 

  กลุ่มจังหวัดฯ มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 592 กม.และทางรถไฟ 
575 กม. มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร 
ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว   
                   และประเทศกัมพูชา 
ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อจังหวัด ร้อยเอ็ดและสุรินทร์ 
ทิศใต้   มีอาณาเขตติดต่อประเทศกัมพูชา  
 

ตารางแสดงรายละเอียดพ้ืนทีข่องกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 แยกรายจังหวัดดังนี้ 
จังหวัด เนื้อที ่ ร้อยละ 

(ของกลุ่มจังหวัด) ตารางกิโลเมตร ไร ่

อุบลราชธานี 15,744.840 9,840,526 49.34 

ศรีสะเกษ 8,839.976 5,524,985 27.70 

ยโสธร 4,161.644 2,601,040 13.04 

อ านาจเจริญ 3,161.248 1,975,785 9.91 

รวม 31,907.728 19,942,336 100.00 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
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  ระยะทางระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กับจังหวัด
อุบลราชธานี (ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด) 

  ตารางแสดงระยะทางระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
กับจังหวัดอุบลราชธานี 

 

  1.2 หน่วยการปกครองและการบริหาร 

       กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นรูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
ซึ่งแบ่งพ้ืนที่ของประเทศไทยและจัดเป็นกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่            
15 มกราคม พ.ศ.2551  โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  เป็นกลุ่มจังหวัด                
ที่ 14  ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดอ านาจเจริญ           
และจังหวัดยโสธร ซึ่งทั้ง 4 จังหวัดมีหน่วยการปกครองระดับอ าเภอรวมกันจ านวน 63 อ าเภอ 556              
ต าบล 6,817 หมู่บ้าน  

ตารางแสดงจ านวนอ าเภอ ต าบล หมู่บ้านและประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

จังหวัด 
เขตการปกครอง จ านวนประชากร 

(คน) 
ชาย หญิง 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
อุบลราชธาน ี 25 216 2,699 57 181 1,836,523 921,576 914,947 
ศรีสะเกษ 22 206 2,626 25 191 1,463,907 731,794   732,113 
ยโสธร 9 78 885 24 63 540,044 271,091 268,953 

อ านาจเจริญ 7 56 607 24 39 374,134 187,303 186,831 
รวม 63 556 6,817 130 474 4,214,608 2,111,764 2,102,844 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ 

1.3 ประชากร 

  สถิติข้อมูลของส านักงานกลางทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีประชากรรวมกันทั้งสิ้น 4,214,608 คน เป็นชาย  
2,111,764 คน เป็นหญิง 2,102,844 คน  

 

 

 

 

 

จังหวัด ระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี(กม.) 
ศรีสะเกษ 61 
ยโสธร 98 

อ านาจเจริญ 75 
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ตารางแสดงจ านวนประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

จังหวัด จ านวนประชากร(คน) ชาย หญิง 

อุบลราชธานี 1,836,523 921,576 914,947 

ศรีสะเกษ 1,463,907 731,794 732,113 

ยโสธร 540,242 271,034 269,208 

อ านาจเจริญ 374,134 187,303 186,831 

รวม 4,214,608 2,111,764 2,102,844 

ที่มา : ส านักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง  

แผนภูมิแสดงจ านวนประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
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  1.4 โครงสร้างการบริหาร 
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2. โครงสร้างพ้ืนฐาน 

   2.1 การคมนาคม 

   การคมนาคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีเส้นทาง
คมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งต่างประเทศมี
ความสะดวก สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน ซึ่งสามารถแบ่งการคมนาคม
ได้ดังนี ้

1) ถนน 

      กลุ่มจังหวัดมีเส้นทางคมนาคมขนส่ง เชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
รวมทั้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นถนนลาดยางขนาด 4 ช่องจราจรและสองช่องจราจร ประกอบด้วย 

 ทางหลวงหมายเลข  24  เป็นเส้นทางเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครจาก 
จังหวัดอุบลราชธานี – กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 629 กม. 

 ทางหลวงหมายเลข  24 และ 226 เป็นเส้นทางเดินทางเข้าสู่ 
กรุงเทพมหานครจากจังหวัดศรีสะเกษ – กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 540 กม. 

 ทางหลวงหมายเลข 23 และ 202  เป็นเส้นทางเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร 
จากจังหวัดยโสธร – กรุงเทพมหานคร  ระยะทาง 552 กม. 

 ทางหลวงหมายเลข  214 และ 212  เป็นเส้นทางเดินทางเข้าสู่ 
กรุงเทพมหานครจากจังหวัดอ านาจเจริญ – กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 585 กม. 

 ทางหลวงหมายเลข  23  ถนนแจ้งสนิท จากจังหวัดยโสธร ไปจังหวัด 
อุบลราชธานี  ระยะทาง 98 กม. 

 ทางหลวงหมายเลข  212  จากจังหวัดอุบลราชธานี ไปยังจังหวัดอ านาจเจริญ  
ระยะทาง 75 กม. 

 ทางหลวงหมายเลข  226 และ24  จากจังหวัดอุบลราชธานี ไปยังจังหวัด 
ศรีสะเกษ ระยะทาง 61 กม. 

  2) รถไฟ  

     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีเส้นทางรถไฟเขื่อมระหว่างจังหวัด
ภายในกลุ่มจังหวัดกับกรุงเทพมหานคร โดยมีเส้นทางเดินรถไฟและสถานีรถไฟในจังหวัดศรีสะเกษ            
และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีการเดินรถไฟวันละ 7 เที่ยว ประกอบด้วยรถเร็ว 5 เที่ยว รถด่วน 1 เที่ยว 
รถสปรินเตอร์ 1 เที่ยว 

                  3) เครื่องบิน  

     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีสนามบิน 2 แห่งแบ่งเป็นสนามบิน
พาณิชย์ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติ 1 แห่ง และสนามบินทหาร 1 แห่ง สนามบินทั้งสองแห่งอยู่ในจังหวัด
อุบลราชธานี มีสายการบินให้บริการ 3 สายการบิน มีจ านวนเที่ยวบิน 63 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 

  2.2 การไฟฟ้า   

                          การให้บริการด้านไฟฟ้า  กลุ่มจังหวัดฯ มีจ านวนสถานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมกัน 26 
แห่ง จ านวนหน่วยกระแสไฟฟ้า 613,022,515.64  (กิโลวัตต์/ชม.) แยกเป็นรายจังหวัดได้ดังนี้ 
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ตารางแสดงการให้บริการกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของจังหวัดในกลุ่มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

จังหวัด 
สถานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(แห่ง) 
จ านวนหน่วยกระแสไฟฟ้า 

(กิโลวัตต์/ชม.) 

อุบลราชธานี 4 592,904,702.00 

ยโสธร 9 20,040,813.64 
อ านาจเจริญ 8 43,660.00 

ศรีสะเกษ 5 22,000.00 

รวม 26 613,011,175.64 
ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อ านาจเจริญ    

   2.3  การประปา 

  การให้บริการด้านน้ าประปาของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มี
ส านักงานประปารวมกัน 9 แห่ง มีจ านวนผู้ใช้น้ ารวม 109,214 ราย และมีก าลังการผลิตและจ่ายน้ า 
3,368,538 ลบ.ม. นอกจากนี้ยังมีการให้บริการน้ าประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประปาหมู่บ้ าน
และประปาของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัด ซึ่งสามารถแสดง
เป็นรายจังหวัด ดังนี้ 

             จังหวัดอุบลราชธานี 
  มีประปาส่วนภูมิภาค 4 แห่ง จ านวนผู้ใช้น้ า (ราย) ปริมาณน้ าผลิตจ่าย 

1. สาขาอุบลราชธานี 44,325 1,712,167 
2. สาขาอ าเภอพิบูลมังสาหาร 5,249 128,390 

3. สาขาอ าเภอเดชอุดม 5,921 148,200 
4. สาขาอ าเภอเขมราฐ 3,785 95,107 

รวม 59,280 2,083,864 
 
จังหวัดอ านาจเจริญ  

 

 

 

 

 

มีประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง ได้แก่ จ านวนผู้ใช้น้ า (ราย) ปริมาณน้ าผลิตจ่าย 
1.การประปาส่วนภูมิภาคอ านาจเจริญ 12,073 225,093 

รวม 12,073 225,093 
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จังหวัดศรีสะเกษ 

มีประปาส่วนภูมิภาค 2 แห่ง ได้แก่ จ านวนผู้ใช้น้ า (ราย) ปริมาณน้ าผลิตจ่าย 
1.การประปาส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ 17,866 597,624 
2.การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอกันทรลักษ์ 5,775 131,310 

รวม 23,641 728,934 
จังหวัดยโสธร 

มีประปาส่วนภูมิภาค 2 แห่ง ได้แก่ จ านวนผู้ใช้น้ า (ราย) ปริมาณน้ าผลิตจ่าย 
1.การประปาส่วนภูมิภาคยโสธร 10,097 241,304 
2.การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอเลิงนกทา 4,123 89,343 

รวม 14,220 330,647 
 

      2.4 โทรศัพท์ 

             การให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของกลุ่มกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 มีให้บริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเทอร์เน็ต วิทยุกระจายเสียง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งกลุ่ม
จังหวัดฯ ทั้งการติดต่อสื่อสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผู้ให้บริการประกอบด้วยบริษัท กสท.จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท TOT จ ากัด (มหาชน) เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS DTAC และ TURE นอกจากนี้ยังมี
ส านักประชาสัมพันธ์เขต 2 สถานีวิทยุคลื่นหลักและสถานีวิทยุชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัดของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2   

 ตารางแสดงจ านวนผู้เช่าเลขหมายใช้บริการ 93,711 หมายเลขสามารถแบ่งตามประเภทได้ดังนี้ 

ประเภท/จังหวัด อุบลราชธานี ยโสธร อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ 
- ธุรกิจ 4,670 985 1,245 2,230 
- บ้าน 39,199 9,319 5,125 16,447 
- สาธารณะ 4,701 1,564 915 1,044 
- ราชการ 3,186 1,062 562 1,457 

รวม 51,756 12,930 7,847 21,178 
        ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี , อ านาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ 

3. ด้านเศรษฐกิจ 

 3.1 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

      โครงสร้างและขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด 

      กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในปี 
พ.ศ. 2554 มีมูลค่าการรวมกันเท่ากับ 197,131  ล้านบาท โดยมีโครงสร้างการผลิตหลัก 3 อันดับส าคัญ 
คือ สาขาการขายส่งและการขายปลีก  สาขาเกษตรกรรมฯ  และสาขาอุตสาหกรรม    
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มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของแต่ละจังหวัด 
 

 

ตารางแสดงรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในกลุ่มจังหวัดระหว่างปี 2552 – 2556 

จังหวัด 2552 (บาท) 2553(บาท) 2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท) 
อุบลราชธานี 42,567 44,950 44,800 56,032 56,032 

ศรีสะเกษ 34,326 36,142 34,024 58,858 52,638 
ยโสธร 35,787 38,722 38,722 49,821 49,821 

อ านาจเจริญ 29,474 27,332 30,392 49,061 49,064 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

  3.2  การท่องเที่ยว 

              กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ  ยโสธร อ านาจเจริญ) 
มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นจ านวนมาก
กระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่างๆ ของกลุ่มจังหวัด โดยมีแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทรวมกันจ านวน 159 แห่ง แยก
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และประเพณี จ านวน 94 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
65 แห่ง ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็น สถิติในปี 
2556 พบว่า กลุ่มจังหวัดมีนักท่องเที่ยวรวมกันทั้งสิ้น 1,800,670 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 
7,573.72 ล้านบาท  

        นักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 4 จังหวัด รวมประมาณ 1,977,371 คน รายได้เฉลี่ย 2,087.16  
ล้านบาท (ข้อมูลจาก กรมการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2556) จ าแนกได้ดังนี้ 

  -  จังหวัดอุบลราชธานี  จ านวนนักท่องเที่ยว 1,211,837  คน 
  -  จังหวัดศรีสะเกษ      จ านวนนักท่องเที่ยว   393,695  คน 
  -  จังหวัดยโสธร         จ านวนนักท่องเที่ยว   230,484  คน 
  -  จังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวนนักท่องเที่ยว   141,355  คน 

 

 

 

 

 

      จังหวัด พ.ศ. 2553 
(บาท) 

พ.ศ. 2554 
(บาท) 

พ.ศ. 2555 
(บาท) 

พ.ศ. 2556 
(บาท) 

อุบลราชธานี  79,611 84,137   56,032 97,222 
ศรีสะเกษ 50,768 52,638   58,858 61,830 
ยโสธร  20,891 21,160 49,821 24,241 

อ านาจเจริญ  12,118 12,099   49,064 13,838 
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ตารางแสดงจ านวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 แยกรายจังหวัด 

 
ตารางแสดงรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 

จังหวัด 
2552 2553 2554 2555 2556 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

 อุบล 
ราชธานี 

2,087.16 66.84 3,710.97 71.61 3,969.60 67.00 4,582.88 67.22 5,100.48 67.34 

ศรีสะเกษ 746.04 23.89 935.74 18.05 1,181.69 19.94 1,399.77 20.53 1,609.13 21.25 

ยโสธร 169.25 5.42 353.71 6.83 492.95 8.34 315.24 4.63 333.26 4.41 

อ านาจ 
เจริญ 

120.09 3.85 182.07 3.51 280.13 4.72 519.68 7.62 530.85 7.00 

รวม 3,122.54 100 5,182.49 100 5,924.37 100 6,817.57 100 7,573.72 100 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 
   
 3.3  มูลค่าการค้าชายแดน 
       กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 2 
ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีชายแดนติดต่อกันใน 3 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และอ านาจเจริญ และมีจุดผ่านแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ดังกล่าว จ านวน 8 ช่องทาง ได้แก่ 

จังหวัด จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน 
อุบลราชธานี ด่านพรมแดนช่องเม็ก 

ด่านพรมแดนปากแซง 
หน้าที่ว่าการอ าเภอเขมราฐ 

บ้านสองคอน 
บ้านด่านเก่า อ.โขงเจียม 

ช่องตาอู อ.บุณฑริก 
ศรีสะเกษ ช่องสะง า - 
ยโสธร ไม่มีพ้ืนที่ติดชายแดน 

อ านาจเจริญ - บ้านยักษ์คุ อ.ชานุมาน 
 

 -    

 500,000  

 1,000,000  

 1,500,000  

อบุลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ 

จ านวนนักท่องเที่ยว 

อบุลราชธานี 

ศรีสะเกษ 

ยโสธร 

อ านาจเจริญ 



 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ.2557-2560) หนา้ 11 

 

 
ตารางแสดงมูลค่าการค้าชายแดน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 

ปี พ.ศ.  2552 – 2556 
 

  จังหวัด 

2552 2553 2554 2555 
 

2556 

สินค้า
น าเข้า 
(ล้านบาท) 

สินค้าส่งออก 
(ล้านบาท) 

สินค้า
น าเข้า 
(ล้านบาท) 

สินค้าส่งออก 
(ล้านบาท) 

สินค้าน าเข้า 
(ล้านบาท) 

สินค้าส่งออก 
(ล้านบาท) 

สินค้าน าเข้า 
(ล้านบาท) 

สินค้าส่งออก 
(ล้านบาท) 

สินค้าน าเข้า 
(ล้านบาท) 

สินค้าส่งออก 
(ล้านบาท) 

อุบลราชธานี 681.65 3,691.31 729.40 4,995.90 887.30 4,804.10 1,122.10 6,696.40 1,446.97 9,592.50 

ศรีสะเกษ 29.09 508.39 57.29 1,368.50 185.04 905.64 33.81 720.33 24.54 199.87 

อ านาจเจริญ 19.00 384.60 79.20 627.20 66.20 832.60 4.30 1,444.90 0 2.11 

รวม 
729.74 4,584.3 865.89 6,991.60 1,138.54 6,542.34 1,160.21 8,861.63 1,471.51 9,794.48 

ที่มา : ส านักงานพาณิชย์ 

 

    3.4 โรงงานอุตสาหกรรม 

                กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีการลงทุนและประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมกระจายตัวในจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด โดยมีจ านวนโรงงานรวมกันทั้งสิ้น 1,940 โรง มีเงิน
ลงทุนรวมทั้งสิ้น 23,145,265,554 บาท และมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจ านวน 23,591 คน ส าหรับ
การประกอบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
เนื่องจากผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดมีปริมาณมาก 

ตารางแสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2556 
จ าแนกเป็นรายจังหวัด  
 

จังหวัด จ านวนโรงาน เงินลงทุน(ล้านบาท) การจ้างงาน 
จังหวัดอุบลราชธานี 892 12,787,348,981 11,674 
จังหวัดอ านาจเจริญ 367 2,040,131,262 3,931 
จังหวัดยโสธร 236 2,358,505,311 3,763 
จังหวัดศรีสะเกษ 445 5,959,280,000 4,223 
ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
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การเปรียบเทียบจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

 
  3.5  ด้านการประกอบอาชีพ 

                             ประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพหลักได้แก่
การท านาปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว ท าไร่ เช่นปลูกมันส าปะหลัง ยางพารา อ้อย สวนผลไม้ เช่น
เงาะทุเรียน ส่วนพืชอ่ืนๆ มีอยู่บ้างแต่มีจ านวนไม่มากและประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร เช่น การ
อุตสาหกรรม การพาณิชยกรรมและการบริการ เป็นต้น รองลงมาคือประกอบอาชีพรับจ้าง 

  3.6 พืชเศรษฐกิจ  

                   พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญและท ารายได้ให้กับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 ได้แก่ ข้าวนาปี มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา และผลไม้ เป็นต้น โดยจังหวัดอุบลราชธานี
และศรีสะเกษเป็นแหล่งผลิตข้าว และทุกจังหวัดเป็นแหล่งผลิตมันส าปะหลัง จังหวัดอ านาจเจริญและยโสธร
เป็นแหล่งผลิตอ้อยโรงงานส าหรับจังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งผลิตผลไม้ ส่วนยางพารามีกระจายปลูกอยู่ทุก
จงัหวัด 

ตารางแสดงเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) ของข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัดฯระหว่างปี 2552 - 2556 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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จงัหวดัอบุลราชธานี จงัหวดัอ านาจเจริญ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัศรีสะเกษ 

จ านวนโรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  

 
ข้อมูล 

2552 2553 2554 2555 2556 
เนื้อท่ี 

เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผล 
ผลิต 
(กก./ไร่) 

เนื้อท่ี 
เพาะปลูก 

(ไร่) 

ผล 
ผลิต 
(กก./ไร่) 

เนื้อท่ี 
เพาะปลูก 

(ไร่) 

ผล 
ผลิต 
(กก./
ไร่) 

เนื้อท่ี 
เพาะปลูก 

(ไร่) 

ผล 
ผลิต 
(กก./
ไร่) 

เนื้อท่ี 
เพาะปลูก 

(ไร่) 

ผล 
ผลิต 
(กก./
ไร่) 

รวมทั้งประเทศ 57,422,337   427 57,497,441 425 64,574,071 431 65,303,711 456 64,997,781 445 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
33,071,286 331 33,008,124 329 39,841,420 354 39,565,392 379 39,367,962 361 

อุบลราชธาน ี 3,264,948 314 3,211,548 322 4,195,067 315 4,273,111 345 4,298,878 345 
ศรีสะเกษ 2,320,840 373 2,279,189 383 3,201,512 400 3,099,572 401 3,103,388 392 
ยโสธร 1,054,110 308 504,4805 308 1,205,690 349 1,275,014 407 1,280,577 371 

อ านาจเจริญ 918,290 313 930,900 315 1,026,936 335 1,024,762 347 1,024,252 338 
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พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
จังหวัด พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ปี 2556 

ข้าว อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ยางพารา รวม 
อุบลราชธานี 4,298,878 11,384 305,776 213,030 4,384,070 
ศรีสะเกษ 3,103,388 5,977 111,125 231,183 3,154,948 
ยโสธร 1,280,577 20,391 87,702 70,198 1,361,298 
อ านาจเจริญ 1,024,252 15,089 51,086 52,222 1,070,853 
 

3.7 การพาณิชยกรรม  

            การประกอบการด้านธุรกิจการค้าของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ส่วนใหญ่
เป็นธุรกิจทางด้านการเกษตร การค้าปลีก ค้าส่งและการบริการ  นอกจากนี้ยังมีการน าเข้าส่งออกสินค้า
โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร  เนื่องจากลุ่มจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับต่างประเทศ 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอ านาจเจริญ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  มีการขยายตัวอย่างช้าๆ  เนื่องจากความแตกต่างกันของขนาดเศรษฐกิจและ
ทรัพยากรของจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด   

3.8 ด้านแรงงาน 

                     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีประชากรรวมกันทั้งสิ้น 4,179,354  คน 
เป็นประชากรในวัยแรงงาน (อายุ 15 – 60 ปี ) จ านวน 3,176,126 คน คิดเป็นร้อยละ 75.99 มีงานท า
จ านวน  3,093,014  คน คิดเป็นร้อยละ 97.38  ของก าลังแรงงานทั้งหมด  มีก าลังแรงงานที่ว่างงาน 
83,112  คิดเป็นร้อยละ 2.62 ของก าลังแรงงานทั้งหมด แรงงานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม
เป็นหลัก และประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร  

ตารางแสดงจ านวนแรงงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ปี พ.ศ.2556 

จังหวัด จ านวนแรงงาน จ านวนผู้ว่างงาน 

จังหวัดอุบลราชธานี 1,468,245 40,770 
จังหวัดอ านาจเจริญ 231,885 6,780 

จังหวัดยโสธร 620,396 7,656 
จังหวัดศรีสะเกษ 877,290 32,649 

รวม 3,176,126 83,112 
ที่มา : ส านักงานแรงงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
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4. ด้านสังคม 

  4.1 การศึกษา 
          กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีระบบการศึกษาทั้งรูปแบบการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ข้อมูลการศึกษาปี พ.ศ. 
2555 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดทั้งสิ้น 
3,067 แห่ง มีครู/อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 42,821 คน มีนักเรียน/นักศึกษารวม 
797,059  คน สัดส่วนระหว่างครูต่อนักเรียนจ านวน 1:18.6  คน   
ตารางแสดงจ านวนสถานศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี พ.ศ.  2556 

จังหวัด อุดมศึกษา มัธยม ประถม 
อุบลราชธานี 4 82 1,182 
ศรีสะเกษ 2 56 994 
ยโสธร - 27 438 

อ านาจเจริญ 2 22 258 
รวม 8 187 2,872 

ตารางแสดงสัดส่วนครูต่อนักเรียนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

จังหวัด จ านวนคร ู จ านวนนักเรียน 
สัดส่วน 

ครู: นักเรียน 
อุบลราชธานี 17,901 269,817 1  :  15 
อ านาจเจริญ 3,191 52,318 1  :  23 
ศรีสะเกษ 16,424 415,127     1  :  25.28 
ยโสธร 6,042 75,457     1  :  12.48 
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    4.2 การสาธารณสุข 
        กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
อ านาจเจริญ) มีโรงพยาบาลศูนย์ 4  แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 54 แห่ง และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ต าบล 745 แห่ง รวมทั้งสถานพยาบาลของเอกชน ร้านขายยา กระจายตัวอยู่ในกลุ่มจังหวัด ส าหรับการ
ให้บริการสาธารสุขแม้ว่าจะมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลกระจายตัวอยู่ในแต่ละจังหวัดแต่การให้บริการ
ด้านสาธารณสุขยังไม่เพียงพอต่อความต้องการให้บริการประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิ่นชนบท ในปี 2556 
กลุ่มจังหวัดฯ มีแพทย์รวมกันทั้งสิ้น 576 คน ทันตแพทย์ 181 คน และพยาบาล 4,403 คน คิดเป็นสัดส่วน
แพทย์ต่อประชากรทั้งกลุ่มจังหวัดเท่ากับ 1 : 7,397.08 คน สัดส่วนพยาบาลต่อประชากร 1 : 971.49 คน 

ตารางแสดงสถานพยาบาลของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2555 

จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพ 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 21 312 
จังหวัดอ านาจเจริญ 1 6 77 

จังหวัดยโสธร 1 8 112 
จังหวัดศรีสะเกษ 1 19 244 

รวม 4 54 745 
ตารางแสดงบุคลากรทางด้านการสาธารณสุขของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

จังหวัด แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล 
จังหวัดอุบลราชธานี 363 81 2,484 
จังหวัดอ านาจเจริญ 56 30 587 

จังหวัดยโสธร 32 23 417 
จังหวัดศรีสะเกษ 125 47 915 

รวม 576 181 4,403 
 

4.3 ด้านศาสนา 

  ประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี        
ศรีสะเกษ  ยโสธร อ านาจเจริญ) นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 98.94 นอกจากนั้นยังนับถือศาสนาอ่ืน 
เช่น คริสต์ อิสลาม โดยในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีวัด
รวมกันทั้งสิ้น 3,219 แห่ง โบสถ์ 50 แห่ง  มัสยิด 7  แห่ง และมีพระสงฆ์จ านวน 22,480 รูป แสดงได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 

จังหวัด พระ วัด โบสถ ์ มัสยิด 
อุบลราชธานี 10,556 1,630 22 1 
อ านาจเจริญ 1,523 368 6 1 
ศรีสะเกษ 7,980 652 14 4 
ยโสธร 2,421 569 8 1 
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5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  5.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
      กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีพ้ืนที่รวมกันทั้งสิ้น 31,907.74      
ตร.กม. หรือ 19,942,337.5 ไร่  เป็นเนื้อที่ป่าทั้งหมด 5,129.35 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,205,843.75 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.08 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  มีอุทยานแห่งชาติ         
6 แห่ง เขตป่าสงวนแห่งชาติ 115  แห่ง   
ตารางแสดงจ านวนพ้ืนที่จังหวัดและเนื้อที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

จังหวัด เนื้อที่จังหวัด(ตร.กม.) เนื้อที่ป่าไม้(ตร.กม.) ร้อยละของเนื้อที่จังหวัด 
รวมทั้งประเทศ 513,115.02 172,184.29 33.56 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 168,854.34 27,705.44 16.41 
อุบลราชธานี 15,744.85 3,042.36 19.32 
ศรีสะเกษ 8,839.98 1,073.49 12.14 
ยโสธร 4,161.66 437.96 10.52 

อ านาจเจริญ 1,975,902 824,504.8 26.77 
รวม 4 จังหวัด    

ที่มา : สถิติ forest Land Assessment ส านักอุทยานแห่งชาติ ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ  

  5.2 ทรัพยากรน้ า 

      เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินปนทรายไม่สามารถอุ้มน้ าได้ จึงท าให้ขาดแคลน
น้ าเป็นส าคัญต้องอาศัยการชลประทานเข้ามาช่วยมีการสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่เพ่ือเก็บกักน้ า โดย
จ าแนกเป็นรายจังหวัดดังนี้ 

  - จังหวัดอุบลราชธานี  มีแม่น้ ามูลและแม่น้ าชีไหลผ่านตอนกลางของจังหวัดจากทิศ
ตะวันตกมายังทิศตะวันออก ไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่อ าเภอโขงเจียม  มีล าน้ าที่ส าคัญได้แก่ ล าเซบก ล าเซบาย ล า
โดมใหญ่และล าโดมน้อย 

  - จังหวัดศรีสะเกษ  มีแหล่งน้ าที่ส าคัญและมีผลต่อกิจกรรมการเกษตร การประมง ได้แก่ 
แม่น้ ามูล ห้วยทับทัน ห้วยส าราญ ห้วยศาลา บึงและหนองน้ าธรรมชาติ มีกระจัดกระจายอยู่บริเวณที่แม่น้ ามูล
ไหลผ่านส่วนมากอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอ าเภอราษีไศล อ าเภอยางชุมน้อย และ
อ าเภอเมือง 
  - จังหวัดยโสธร  มีแหล่งน้ าขนาดกลาง ได้แก่ห้วยลิงโจน ห้วยสะแบก ล าโพง ล าเซบาย     
(ลุ่มน้ ามูล) ไหลผ่านทางตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด ส่วนพ้ืนที่ทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม
ต่ าสลับซับซ้อนกับสันดินริมน้ า มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ได้แก่ แม่น้ าชี และแหล่งน้ าขนาดกลาง ได้แก่ ล าน้ ายัง ล า
ทวน (ลุ่มน้ าชี) ไหลผ่านจังหวัด 
  - จังหวัดอ านาจเจริญ  มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ ล าเซบาย ล าเซบก ล าละโอง ล าห้วยปลา
แดก ล าห้วยจันทัน ล าห้วยพระเหลา ล าห้วยแซง ล าห้วยทม ล าห้วยตาเทียว ล าห้วยจิตาปา ล าห้วยทราย  ล า
ห้วยคันแท ล าห้วยแก้งแม้ง และล าห้วยตุ้มแคน ซึ่งแหล่งน้ าดังกล่าวนี้ มีผลต่อกิจกรรมการเกษตร และการ
ประมง 
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                  5.3 ทรัพยากรดิน 

      หินเปลือกโลกส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหินทราย ซึ่งเมื่อสลายตัว 
จะเป็นดินทรายที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และไม่เก็บน้ า ท าให้เกิดปัญหาความแห้งแล้งซึ่งปรากฏอยู่ทั่ว ๆ ไปใน
ภูมิภาคนี้ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  

ที่ผ่านมา (พ.ศ.2553-2557) 

  ความเป็นมาของแผน 

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดเป็น 18 กลุ่มจังหวัด โดยให้กลุ่มจังหวัด
สามารถยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณได้ โดยให้กลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ตามนัยมาตรา 52 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 จากการที่จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการว่าด้วยวิธีการงบประมาณนั้น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.ก.) มีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดตาม
นโยบาย แนวทางและวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.
น.จ.) ก าหนดโดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเริ่มจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา 

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
ศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ ได้จัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2553 - 2556 มี
วิสัยทัศน์ คือ “ ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ ยกระดับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน ” มีเป้าประสงค์การพัฒนา 3 
เป้าประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพ่ิมผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานการผลิต GAP และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูป 
GMP เพ่ิมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
           2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหาร     
จัดการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 

                   3. สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์ 
(Logistics) ที่มีประสิทธิภาพ  

มีประเด็นยุทธศาสตร์ 3  ประเด็นยุทธศาสตร์  คือ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด                         

                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน                                     

                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพ่ิมมูลค่า
การค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตฐานสากล    

  การด าเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2   
(พ.ศ. 2553 - 2555) ปรากฏผลการพัฒนาดังนี้ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2553 จ านวน 2 โครงการ  งบประมาณ  29,775,600 บาท  
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของ
ตลาด  จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณ 24,775,600 บาท 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 5,000,000 บาท  
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           โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 251,849,000 
บาท รายละเอียดดังนี้ 

  1. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร งบประมาณ 100,000,000 บาท 

  2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ งบประมาณ 
47,211,000 บาท 

  3. โครงการส่งเสริมมาตรฐานข้าวหอมมะลิ งบประมาณ 911,200 บาท 

  4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างถนนบริเวณศูนย์การค้าและตลาดช่องเม็ก หมู่ที่ 13 
งบประมาณ 4,491,800 บาท 

  5. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารท่องเที่ยว งบประมาณ  2,000,000 บาท 

  6. โครงการก่อสร้างศูนย์สินค้า OTOP เทศบาลต าบลช่องเม็ก งบประมาณ 40,000,000 
บาท    

7. โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งก่อสร้างทางลาดยาง 1 สาย (10 กม.)
งบประมาณ 46,000,000 บาท 

  8. โครงการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ 
11,235,000   บาท             

   ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 12  
โครงการ งบประมาณ  307,596,800 บาท  จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความ
ต้องการของตลาด จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 120,000,000 บาท   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและ
ยั่งยืน จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 152,596,800 บาท    

                     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและ
เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนครบวงจร จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 30,000,000 บาท  

                             ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 5,000,000 บาท   

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน  9 
โครงการ  งบประมาณ  274,000,000 บาท  จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของ
ตลาด  จ านวน มี 3 โครงการ  งบประมาณ 134,000,000 บาท   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและ 

ยั่งยืน  จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 111,000,000 บาท    

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่ม
มูลค่าการค้าชายแดนครบวงจร จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 24,000,000 บาท  

         ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 5,000,000 บาท  
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         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กลุ่มจังหวัดฯ กรอบการจัดสรรงบประมาณจ านวน 11 
โครงการ งบประมาณ 290,590,900 บาท จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 
จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 104,440,000 บาท   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน จ านวน 
6 โครงการ งบประมาณ 167,909,000 บาท  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่า
การค้าชายแดนครบวงจร จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 13,241,900 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุ่มจังหวัดฯ กรอบการจัดสรรงบประมาณจ านวน  9 
โครงการ งบประมาณ 262,602,000 บาท จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 
จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 125,707,000 บาท   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน จ านวน 
1 โครงการ งบประมาณ 80,000,000 บาท  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่า
การค้าชายแดนครบวงจร จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 51,895,000 บาท  

         ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 5,000,000 บาท 

          เมื่ อประมวลภาพรวมการวา งน้ า หนั กหรื อจุ ด เน้ นตามแผน พัฒนากลุ่ ม จั งหวั ด                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557  แล้ว จะเห็นได้ว่ากลุ่ม
จังหวัดฯ ได้ให้ความส าคัญกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและ
ยั่งยืน โดยมีโครงการ จ านวน 14 โครงการ งบประมาณ 511,505,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.10 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด โดยมีโครงการ 
จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 508,922,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.72 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุ รกิจการค้าและเ พ่ิมมูลค่ าการค้ าชายแดนครบวงจร                  
จ านวน 11 โครงการ งบประมาณ 119,135,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.50 
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  ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2553 -2556 สรุปผลการพัฒนาดังนี้ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 
มีตัวชี้วัด 4 ตัว ดังนี้ 

           ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอม
มะลิต่อจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ผลการด าเนินการ
ระยะ 4 ปี มีจ านวนแปลงที่ได้รับการตรวจทั้งสิ้น 21,029 แปลง ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 
20,266 แปลง คิดเป็นร้อยละ 93.40 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.40 

ตารางแสดงจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 พ.ศ. 2555 - 2556 

จ านวนแปลง/ฟาร์มข้าวหอมมะลิ 
ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 

ยื่นขอและ            
ได้ตรวจ 

ได้รับใบ 
Q 

ยื่นขอและ            
ได้ตรวจ 

ได้รับใบ Q 

จังหวัดอุบลราชธานี แปลง 3,960 3,633 4,008 3,504 
จังหวัดศรีสะเกษ แปลง 2,715 2,459 3,510 3,377 
จังหวัดยโสธร แปลง 1,800 1,686 2,400 2395 

จังหวัดอ านาจเจริญ แปลง 1,500 1,438 1,800 1,774 
รวมกลุ่มจังหวัด แปลง 9,979 9,216 11,718 11,050 

ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มท่ีได้รับใบรับรอง
มาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิต่อจ านวนแปลง/
ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

ร้อยละ 92.391 94.30 

 

      ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีเฉลี่ยต่อไร่ (เฉพาะผู้เข้าร่วม
โครงการ)  ค่าเป้าหมาย  450 กก./ไร่ การด าเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ปรากฏว่าเกษตรกรมี
ผลผลิตเฉลี่ย 346 ก.ก./ไร่  ต่ ากว่าเป้าหมาย 104 ก.ก./ไร่ คิดเป็นร้อยละ 76.88  
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    ตัวชี้วัดที่ 3  จ านวนผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิในเชิงการค้า ค่าเป้าหมายปีละไม่น้อย
กว่า 1 ชนิด ผลการพัฒนาปรากฏว่ามีผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิเชิงการค้า 1 ชนิด เท่ากับเป้าหมาย คิดเป็นร้อย
ละ 100  

              ตัวชี้วัดที่ 4  มูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ค่าเป้าหมาย  ปีละ 600 ล้านบาท   
ผลการพัฒนาปรากฏว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2553       
มีมูลค่า 49,263.19 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 จ านวน 9,678.18  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
24.45 ปี พ.ศ. 2554  มีมูลค่า 51,180.45 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 จ านวน 1,917.26  ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 3.89  

ตารางแสดงมูลค่าข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและย่ังยืนมีตัวชี้วัดผลการพัฒนา 
4 ตัวชี้วัดได้แก่ 

           ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ค่าเป้าหมายร้อยละ 8   
ผลการพัฒนาปรากฏว่ารายได้จากการท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2555 มีรายได้ 6,817.57 ล้านบาทปี พ.ศ. 2556  
มีรายได้ 7,573.72 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 756.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.97 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
57.97 
   ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัด ค่าเป้าหมายจังหวัดละ 1 แห่ง ผลการพัฒนาปรากฏว่าแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 11 แห่ง            
ใน 4 จังหวัด   
   ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัด ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดมีการด าเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 65 สูงกว่าเป้าหมาย  
   ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จในการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกันภายในกลุ่ม
จังหวัด ค่าเป้าหมาย 1 แผนงาน ผลการพัฒนามีการใช้ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว รวม 2 แผน               
คือ แผนงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด และแผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

 -    
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มูลค่าผลิตข้าวหอมมะลิ  

มูลค่าผลติข้าวหอมมะลิ 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่ม
มูลค่าการค้าชายแดนครบวงจร   มีตัวชี้วัดผลการพัฒนาที่ส าคัญ 4 ตัวชี้วัด ได้แก่   

   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน ค่าเป้าหมายร้อยละ 8          
ผลการพัฒนาปรากฏว่ามูลค่าการค้าชายแดนปี พ.ศ. 2552  มีมูลค่า 7,336.51 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2553 มี
มูลค่า 9,541.23  ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 2,204.72 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่า 11,192.63 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา เพิม่ข้ึน 1,651.40 คิดเป็นร้อยละ 17.31 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 9.31  

   ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 9  

   ตัวชี้วัดที่ 3  จ านวนกิจกรรมที่เครือข่าย 4 จังหวัดท าร่วมกัน ค่าเป้าหมาย อย่าง
น้อย 3 โครงการ ผลการพัฒนาปรากฏว่า กลุ่มจังหวัดมีกิจกรรมที่ท าร่วมกันทั้งหมด 11 โครงการ ดังนี้ 

  1. กิจกรรมตลาดข้อตกลงสินค้าเกษตร ( Contract Farming) 
  2. กิจกรรมขยายช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิ 

ภายในประเทศ 
  3. กิจกรรมจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า 
  4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 
  5. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร 
  6. โครงการส่งเสริมมาตรฐานข้าวหอมมะลิ 

    7. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือผู้ประกอบการโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการค้า       
การลงทุน 

  8. กิจกรรมงานแสดงสินค้า  Thai- Asean Trade 2011 
  9. กิจกรรม มหกรรมข้าวหอมมะลิอีสานใต้ (THAI HOM MALI RICE  

FESTIVAL) 
  10. กิจกรรม Road Show/Instore Promotion 
  11. กิจกรรมส่งเสริมการบริโภค ข้าวหอมมะลิ            
ดังนั้น มีค่าสูงกว่าเป้าหมาย 8 กิจกรรม                                                                 

   ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของจ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
เงินทุน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ30 ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ผลการพัฒนายังไม่ชัดเจนในขณะนี้
เนื่องจากอยู่ระหว่างการส ารวจและประมวลภาพรวม 
 

************************** 
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ส่วนท่ี 2 
 

สรุปปัญหาความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นของจังหวัดใน 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี  จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นกลุ่มจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีอาณาเขตพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 2 ประเทศคือ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศกัมพูชา มีพ้ืนที่รวมกันทั้งหมด 31,907.28 ตร.กม. หรือ 
19,942,336 ไร่ ประกอบด้วย 63 อ าเภอ 556 ต าบล 6,817 หมู่บ้าน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด       
101 เทศบาล และ 481 องค์การบริหารส่วนต าบล มีประชากรรวมกันทั้งสิ้น 4,214,806 คน มีขนาด
เศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวประชากรแตกต่างกัน มีพ้ืนที่ติดต่อกันท าให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 มีสภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพใกล้เคียงกันสามารถจ าแนกปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นท่ีส าคัญ ทั้งที่เป็นปัญหาร่วมกันและปัญหาเฉพาะจังหวัด ดังนี้ 
 
ปัญหา ความต้องการ 
1. ปัญหาผลผลิตภาพทางการเกษตรต่ า อันเกิดจาก
สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นดิน
ทรายเสื่อมคุณภาพ ขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
แหล่งน้ าบางแห่งตื้นเขิน ระบบชลประทานไม่เพียงพอ 
ผลผลิตต่ าและต้นทุนการผลิตสูง 

1 . พัฒนาแหล่ งน้ า และระบบชลประทาน เ พ่ื อ
การเกษตรให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรที่เพียงพอ 
2.สนับสนุนวัสดุและองค์ความรู้ในการปรับปรุงบ ารุง
ดินให้มีสภาพสมบูรณ์ 
3.ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร 
4.ลดราคาปัจจัยการผลิต เพ่ือให้มีต้นทุนต่ า เช่น ปุ๋ย 
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกล เป็นต้น 

2. ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมยังไม่
เป็นมาตรฐานและสะดวก โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคม
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
ต าบลและจังหวัดที่มีสภาพเป็นดินลูกรัง เป็นหลุมเป็น
บ่อและช ารุด 
 

พัฒนาเส้นทางคมนาคมในชนบทให้มีมาตรฐานมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 
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ปัญหา ความต้องการ 
3.ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
เนื่องจากกลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและ
มีจ านวนมากแต่แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งยังไม่ได้รับ
การพัฒนาให้มีมาตรฐาน รวมทั้งขาดการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั้งใน
และต่างประเทศ 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีสภาพที่ดีมีมาตรฐาน 
2. พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็น
ระบบและมีคุณภาพ 
3. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

4. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ประชากร
ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น 
ท านา ท าไร่ การปศุสัตว์ เป็นต้น และมีรายได้หลักมา
จากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ในช่วงที่ผลผลิต
ออกสู่ตลาดจะประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า และไม่
สามารถขายผลผลิตได้ 

1.ให้ภาครัฐบริหารราคาผลผลิตทางการเกษตรหรือ
ประกันรายได้เกษตรกรให้มีราคาสูงสอดคล้องกับ
ต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้เกษตรโดยอาจมีการ
รับประกันพืชผลทางการเกษตร 
2.บริหารระบบการผลิตให้สอดคล้องกับกลไกตลาด
และความต้องการ 
3.รักษาระดับราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพและ
ราคาสูง 

5. ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน เนื่องจาก
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
2 มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 3 จังหวัด 
คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัด
อ านาจเจริญ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประมาณ 601 กม. ซึ่งมีปัญหาด้านความมั่นคง เช่น 
การลักลอบขนยาเสพติด แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมือง การรุกล้ าเขตแดนและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

1. ก าหนดเขตแดนของประเทศให้ชัดเจน 
2.สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
3. ป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติด 
แรงงานต่างด้าวและสินค้าหนีภาษี 
4.สนับสนุนบริหารจุดผ่อนปรนให้เป็นจุดผ่านแดน
ถาวรและจัดระบบให้เป็นมาตรฐานสากล  

6. ปัญหาด้านสังคม แบ่งออกเป็น 
   6.1 ปัญหาการสาธารณสุข ปัจจุบันระบบการ
สาธารณสุขจะมีความเจริญและมีสถานพยาบาล
ให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ แต่ประชาชนยัง
ประสบปัญหาการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและ
เพียงพอ เนื่องจากสถานพยาบาลยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่
ห่างไกล บุคลากรทางการแพทย์และแพทย์เฉพาะทางมี
จ านวนน้อยและต้องดูแลประชาชนจ านวนมากท าให้
การบริการล่าช้า 
6.2 การศึกษา 
     คุณภาพการศึกษาของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ยังไม่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่โดยเฉพาะ 3 จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัด อ านาจเจริญ 
เนื่องจากสถานศึกษาที่มีคุณภาพกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะ
ในเขตเมือง 

1. พัฒนาระบบการบริ การทางสาธารณสุข ให้
ครอบคลุมประชากร และให้ประชาชนทุกคนเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค 
2.เพ่ิมบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลให้เพียงพอต่อ
การให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในเขต
เมืองและชนบทให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
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ปัญหา ความต้องการ 
6.3 ปัญหาความยากจน 
     ประชากรของจังหวัดในกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทางการเกษตรมีรายได้จากการขายผลผลิตทาง
การเกษตรเป็นหลักและเพียงปีละ 1 ครั้ง และไม่มี
รายได้อ่ืนเนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาชีพ
ที่สร้างรายได้อย่างอ่ืนท าให้ประชากรส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาความยากจน มีหนี้สิน ซึ่งจากข้อมูลรายได้ต่อ
หัวประชากรอยู่ในล าดับท้ายๆของประเทศ 
 
 

1. สร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้และรักษาระดับราคา
สินค้าโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคให้มีเสถียรภาพ
ด้านราคา เพื่อลดรายจ่ายของประชาชน 
2. แก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน 

 

****************************** 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

          แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อน
ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้ความส าคัญกับการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการ 
และเป็นองค์รวม และยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ดังนี้  
    “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง   
ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ 
สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการ
ผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานอยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”  
    วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาว
ดังกล่าวจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้  
   วิสัยทัศน์  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”  

 พันธกิจ  

    1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม  

    2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  

    3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิด
สร้างสรรค ์และภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม  

    4) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ  

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

    1. วัตถุประสงค์  

     1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสงบสันติสุข  

   2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ 
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  
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   3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน เป็นผู้น าการ
ผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน  มีความมั่นคงทางอาหารและ
พลังงาน  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่าง ๆ  

4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ  

    2. เป้าหมายหลัก  

1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าใน
สังคมลดลง และภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นดีขึ้น 

2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น และสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น  

3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความส าคัญ
กับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดอมต่อ GDP ให้มีสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 
และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  

    3. ตัวช้ีวัด  

1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร
ที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ 10 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการ
คุ้มครองทางสังคม คดีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐต่อ 10,000 ครัวเรือน คดีในศาลปกครองต่อ 10,000 
ครัวเรือน และดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ต่ ากว่า 1.5 คะแนน  

2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 
จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว  

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อ GDP  

4) คุณภาพน้ าและอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของพ้ืนที่ปาไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ 
และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

    1.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงปัจจัยการ
ประกอบอาชีพ ทั้งแหล่งทุน โครงสร้างพื้นฐานและทักษะความรู้ที่จะเป็นฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคง  

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม
และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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    3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน เพ่ือให้ภาค
เกษตรเป็นฐานการผลิตที่มั่นคงและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร อาหารและพลังงาน
ที่มีมูลค่าเพ่ิม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ
ของตลาดในระดับราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  

    4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ือปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างระบบการ
แข่งขันเสรีและเป็นธรรมให้ประเทศไทย  

     5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม มุ่งเพ่ิมศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านที่ตั้งของประเทศในเชิงยุทธศาสตร์  ซึ่ง
เป็นจุดเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกเสริมสร้างประโยชน์ของไทยในด้านการค้า  การ
ลงทุน การเงินและโอกาสด้านการตลาดระหว่างประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

    6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  และเป็นฐานที่
มั่นคงของการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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“สงัคมอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ ดว้ยความ

เสมอภาค เป็นธรรม และมภีมูคิุม้กนัตอ่การ
เปลีย่นแปลง”

ทศิทางแผนฯ 11
ความเสีย่งทีป่ระเทศไทย

ตอ้งเผชญิ

โครงสรา้ง
ประชากรวยั
สงูอายุ

เพิม่ข ึน้ วยั
เด็ก วยั

แรงงานลดลง

การบรหิาร
ภาครฐัออ่นแอ

มคีวามเสีย่ง
ดา้นความ
ม ัน่คง

โครงสรา้งทาง
เศรษฐกจิไมส่ามารถ
รองรบัการเจรญิ
เตบิโตอยา่งย ัง่ยนื

คา่นยิมดงีาม
ของไทย
เสือ่มถอย

6 ความเสีย่ง

6 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

1 ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมใน
สงัคม

2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคนสูส่งัคมแหง่การ
เรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งยั่งยนื

3 ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความสมดลุและมั่นคง
ของอาหารและพลังงาน 

4 ยทุธศาสตรก์ารสรา้งเศรษฐกจิทีม่ี
เสถยีรภาพบนฐานความรู ้

5 ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเชือ่มโยงทาง
เศรษฐกจิและความมั่นคงในภมูภิาค

6 ภมูคิุม้กนั

พนัธกจิ

เป้าหมาย

•สรา้งความเป็นธรรมในการกระจายรายได้  สรา้งสงัคม
คณุธรรม ใหค้นกนิดอียูด่ ี มคีณุภาพชวีติทีด่  ีปลอดภยั
จากอาชญากรรม อบุตัเิหตุ ยาเสพตดิอบายมขุ อยู่

รว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ  มวีฒันธรรมประชาธปิไตย  ธรรมาภิ
บาล

•พฒันาฐานการผลติ บรกิารใหเ้ขม้แข็งมเีสถยีรภาพบน
ฐานความรู ้การสรา้งสรรค  ์ขยายหลกัประกนัทางสงัคม
ใหค้รอบคลมุ สรา้งความม ัน่คงดา้นอาหาร พลงังาน ยา
รกัษาโรคจากสมนุไพรบนฐานทรพัยากร  ความ
หลากหลายทางชวีภาพ ปรบัโครงสรา้งสาขาการผลติ  
การบรโิภคใหเ้ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม

•สรา้งภมูคิุม้กนัใหเ้ขม้แข็ง  สามารถป้องกนั  รองรบั
ผลกระทบ ความเสีย่งจากวกิฤตเศรษฐกจิในอนาคต  

พฒันาทรพัยากรมนษุยใ์หม้คีวามรู ้  ทกัษะ รูเ้ทา่ทนัการ
เปลีย่นแปลงอยา่งมเีหตผุล

 ประเทศไทยมกีารปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมขุ 

 ภาคเกษตรเป็นฐานรายไดห้ลกัและความ
ม ัน่คงดา้นอาหารของประเทศ

 การพฒันาประเทศใหอ้ยูบ่นฐานความรูแ้ละ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

 สงัคมไทยมคีา่นยิมและวฒันธรรมทีด่งีาม

 ชุมชนเป็นกลไกทีม่คีวามสามารถในการ
บรหิารจดัการ มสีว่นรว่มในการพฒันา
คณุภาพชวีติ และเชือ่มโยงกนั
เป็นสงัคมสวสัดกิาร  

 ประเทศไทยมคีวามเป็นเอกราช เป็นกลาง 
และเป็นพนัธมติรในเวทรีะหวา่งประเทศ 

•ความสงบสขุเพิม่ข ึน้ ลดความเหลือ่มล า้ดา้นรายได  ้การ
ประกอบอาชพี การเขา้ถงึแหลง่ทรพัยากร  กระบวนการ
ยตุธิรรม ลดความขดัแยง้ระหวา่งภาครฐักบัประชาชน  เพิม่
คะแนนภาพลกัษณ์การทจุรติคอรปัช ัน่ใหไ้มต่ า่กวา่  ๕.๐ 
คะแนน

•ลดอตัราการเจ็บป่วยดว้ยโรคทีป้่องกนัได้  ลดอตัราการฆา่ตวั
ตายส าเร็จ เพิม่จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาหลกัทกุระดบัสงูกวา่รอ้ยละ  ๕๐ ความอบอุน่ของ
ครอบครวัเพิม่ข ึน้

• เศรษฐกจิเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ  ๕ ตอ่ปี อตัราเงนิเฟ้ออยูใ่น
กรอบเป้าหมาย  ผลติภาพการผลติรวมสงูข ึน้ไมต่ า่กวา่รอ้ย
ละ ๓ ตอ่ปี เพิม่ขดีความสามารถในการประกอบธุรกจิ  รกัษา
ปรมิาณการผลติสนิคา้เกษตร  อาหารใหพ้อเพยีงตอ่ความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค  ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

•รกัษาสดัสว่นพืน้ทีป่่าไมไ้วไ้มต่ า่กวา่รอ้ยละ  ๓๓.๕ ของพืน้ที่
ประเทศ ชุมชนมสีว่นรว่มในการดแูลรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพิม่ข ึน้

สรา้ง 6 ภมูคิุม้กนัให้
ประเทศพรอ้มเผชญิ
การเปลีย่นแปลง

6 ยทุธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื 

ฐาน
ทรพัยากรธรรมชาติ
สภาพแวดลอ้มเสือ่ม

โทรมรนุแรง

ตวัชีว้ดัความส าเร็จ
•ดชันคีวามสงบสขุ 
•สดัสว่นรายไดร้ะหวา่งกลุม่ประชากรทีม่รีายไดส้งูสดุ
รอ้ยละ ๑๐  กบักลุม่ทีม่รีายไดน้อ้ยรอ้ยละ  ๑๐ 

•การถอืครองทีด่นิของคนกลุม่ตา่งๆ
•ดชันภีาพลกัษณ์การทจุรติประพฤตมิชิอบ

•อตัราการเจ็บป่วยดว้ยโรคทีป้่องกนัได้
•อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จ
•จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่
•ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

•ดชันคีวามอบอุน่ของครอบครวั
•อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
•อตัราเงนิเฟ้อ
•ผลติภาพการผลติรวม
•อนัดบัความสามารถในการประกอบธุรกจิ
•ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์
•รอ้ยละของพืน้ทีป่่าไมต้อ่พืน้ทีป่ระเทศ
•รอ้ยละขององคก์รชุมชนทีด่ าเนนิการดา้นทรพัยากรฯ
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นโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

(รัฐบาลนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

    รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภาเม่ือวันที่  วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ สรุปสาระส าคัญดังนี้  

 ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย                

ตามประเพณีการปกครองของไทยรัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่ งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ ไว้                   
ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ            
ทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้าเนินการกับผู้คะนองปาก 
ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงถึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของ
คนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน 
สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการ
และแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้าง
ความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
 ๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดนการสร้างความมั่นคงทางทะเล การ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพใน
การปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน  แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการ
แก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด 
การค้าอาวุธการค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็น
ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอ่ืน ๆ 
ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง              
การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
  ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม 
ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลาย
ปัญหาได ้
  ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความ
พร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
น้าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
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ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้พร้อมทั้งน าศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคง
ภายในโดยมุ่งระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะ
อาเซียนและประชาคมโลกให้สามารถด าเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้ 

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ
เป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน  ไม่ว่าในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน้ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยน
ทางการศกึษา วัฒนธรรม การค้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 
 ๓. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

ความเหลื่อมล้าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลาย
ของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะด าเนินการดังนี้ 

๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้ง
จะเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่
และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากข้ึน 

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับท่ีจ้าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน 
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน
การคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน
อาเซียน 

๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
ได้ประกาศไว้แล้ว 

๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวนโดยการกระจายสิทธิการ
ถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่
มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนว
เขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
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 ๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลจะน้าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น

ไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้ 
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจ้าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับ   ฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ 

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

๔.๘ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย น้าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
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๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 ๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกัน
สุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้าง
กลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน  การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้าง
บุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดย รัฐเป็นผู้ก ากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการ
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากร
ร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า 
โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้น
การแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที 

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต 
โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 

๕.๖ ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญการปลูกถ่ายอวัยวะและ สเต็มเซลล์ โดยจัดให้
มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นท่ีเป็นปัญหาใหม่ของสังคม 

๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  โดยจัดให้มี
บุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ 
 ๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ความไม่สงบทางการเมืองที่ด าเนินมานานกว่า ๖ เดือน จนถึงกลางปีนี้ มีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว
ลงอย่างมาก แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ด าเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟ้ืนตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจ
ขยายตัวเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง 
เพ่ือที่จะสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง  ตั้งแต่การจัดเก็บภาษีซึ่งยังไม่
เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหนี้ภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย 
ตลอดจนปัญหาการใช้น้ าในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจ าในฤดูแล้ง ในขณะที่มีน้ า
ท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ    
เป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคา            
อยู่และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
ก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
จัดท าไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น  รวมทั้งจะดูแล
ไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 

๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ 
โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้ความส าคัญใน
การบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งน้าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณา
ด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวน
ภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุน
ในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะ
จัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่งนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดท าเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่งจะ
ช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีท้ังในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน 

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแล
ราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้นตลอดจนลดขั้นตอนของ
กระบวนการด้านธุรการและเอกสารอ่ืน ๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มี
ศักยภาพเพ่ือขยายฐานการส่งออกซ่ึงครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มคีวามส าคัญมากข้ึน 

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้ และสร้าง
สิ่งจูงใจและสิ่งอ้านวยความสะดวกท่ีเกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่ง
ท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อนธรรมชาติทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิต
ชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่  โดยเน้น
การให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ
ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ้านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 

๖.๗ ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือที่จะสนับสนุนการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหาขาด
แคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล ซึ่งน้ าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิด
เพ่ือหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้ าท่วมในปี ๒๕๕๔ และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน้าท่วม
เฉพาะพ้ืนที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผลส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรนั้น 
รัฐบาลจะเร่งด าเนินการจัดสร้างแหล่งน้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพ้ืนที่เพาะปลูกให้มากที่สุด                 
ซึ่งจะสามารถท้าได้ในเวลาประมาณ ๑ ปี 
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๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษี     
ที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและ
ให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและ
น้ ามันดิบรอบใหม่ท้ังในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส    
เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คง
อัตราภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้าน
การค้าและขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สินเช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุดรวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งมีจ านวนสูงมากกว่า  
๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน ๕ ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุน
พัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด             
และยืดระยะเวลาช้าระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 

๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคมด้านคมนาคมทางบก 
โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวาร
เพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไป 
ท้าต่อได้ทันที ด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ ท่าอากาศยาน       
ดอนเมือง และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาคส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถ
รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมการบินของประเทศการซ่อมบ ารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ
ขนส่งทางอากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น และด้านการคมนาคมทางน้ า
โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล้าน้าและชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศเริ่มจากการ
เร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดัน
ให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับ
ท่าเรอืแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้าลึก 

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจ           
ของหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแล
ระบบราง เพ่ือท้าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม 
การลงทุน การบ ารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลัก
ของประเทศ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งและการประกอบ
กิจการโลจิสติกส์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ                   
รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพ่ิมข้ึน 

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส       
และตรวจสอบได้ โดยจัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนพร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายและมาตรการ
ที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงินและการด าเนินงานให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาความจ้าเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกั บ
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สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนา
กลไกการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ
ส่วนรวมคุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
เพ่ือลดภาระทางการคลัง 

๖.๑๕ ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขตเพ่ือปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการ
สนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและ
การส่งออกได ้แล้วแต่กรณี เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอ านาจ
ของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น 

๖.๑๖ ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยการพัฒนาวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปร
รูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ 

๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการ
สนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้าน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะท้าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง
การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล 
อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืน  ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดัน
งานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ 
อย่างจริงจัง 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี ๒๕๕๘ จะเกิด

ประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม การเร่งด าเนินการ
เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์  ด้านกฎระเบียบ การอ านวย
ความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน 

๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคม
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ที่เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง /ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการ
ลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว  เร่งขยายการจัดท าข้อตกลง
การยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความส าคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทย
มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการ
ศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่าง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอ านวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือดึงดูดให้มีการตั้งส านักงานปฏิบัติการประจ าภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาให้
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด 

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน
การเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้  รวมทั้งสามารถด าเนินธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือน าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐาน
การผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่
จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพ่ือ
ขายในตลาดต่างๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านใน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

๗ .๓ พัฒนาแรงงานของภาค อุตสาหกรรมเ พ่ือรองรับการ เข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน                   
ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
วิชาชีพใน ๘ กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ         
การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริม
การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 

๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค     
ลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)       
แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง(ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน    
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน                
สู่แหล่งแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียนเพ่ือยกระดับศักยภาพของ
ผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและขณะเดียวกันก็ช่วย
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในประเทศด้วย 

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับด่าน
ชายแดนที่ส าคัญ ๖ ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่   
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ซึ่งจะท้าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับ
ปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโล ยีการวิจัยและพัฒนา          
และนวัตกรรม 

 รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การผลิต
และบริการที่ทันสมัยดังนี้ 

๘.๑ สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มี
ระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มี
เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 

๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน                    
การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 

๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์  รวมทั้งส่งเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนา                         
ในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไป               
สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐ และ
ภาคเอกชน 

๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  เช่นด้านพลังงานสะอาด                  
ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา              
และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่งเสริม                         
การใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอ่ืน ๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง                   
โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เ อ้ืออ้านวย  เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยี                          
ของประเทศ ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้ านการวิจัย
และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์
ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการสถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 

๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท้าลายป่ามากขึ้น  ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกท าลายหรือน าไปใช้
ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่าง ๆ 
ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้ 
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๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการ
พิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน้าระบบสารสนเทศมาใช้เ พ่ือการบริหารจัดการ                  
ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีความส าคัญเชิงนิเวศ ก าหนดพ้ืนที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขา
ให้เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพ่ือป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนว
ทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูก
ป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 

๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อัน
เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม  เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
ความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชนและการพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งให้การคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 

๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ             
โดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น ก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พ้ืนที่ใดที่
สงวนหรือกันไว้เป็นพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดพ้ืนที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจ าเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา 
และการปลูกป่าทดแทนเข้าด าเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อ่ืนอันเป็นบ่อ
เกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่องเพ่ือให้คนเหล่านั้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ที่ดินยังเป็นของรัฐจะจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ จัดท าทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ 
ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านที่ดินใน
ภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพ่ือกระจายการถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้อง
เป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน ก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดิน
เพ่ือให้เป็นกลไกในการน าทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณ
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท าแผนงานโครงการ ไม่เกิดความซ้ าซ้อน มีความเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยจัดตั้งหรือก าหนด
กลไกในการบริหารจัดการน้ าพร้อมทั้งมีการน าเทคโนโลยี  ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหาร
จัดการน้ าและการเตือนภัย 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิต                  
และบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติ ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพ้ืนที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น              
จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษโดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการ
สารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความส าคัญในการจัดการ
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อย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในระดับพ้ืนที่ จะเร่งแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง  ครอบคลุมทุกมิติ                 
ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน            
ที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐาน                   
และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 ๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอ านาจ              
ตามตัวบทกฎหมาย  ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้ โทษให ้                         
ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการท ามาหากินและการด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา   
ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมตั้ง แต่ระดับท้องถิ่น                
จนถึงระดับประเทศเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมา              
แต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก  ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพ่ิมศักยภาพ              
ในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามากมีการขออนุญาตซ้ าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบ   
ที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน                 
จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่จูงใจให้                 
นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศดังที่ปรากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงาน
ต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจ                 
ในประเทศไทยมาแล้วรัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้ 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ                 

ที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว  ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้
ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม 
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจใน
ระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษา
บุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับ   
ความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได ้

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ              
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่
แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิง
เวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน
โดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน 
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ  สามารถให้บริการ             
เชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชน
ต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ                   
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พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด            
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร  
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ 
ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

๑๐ .๖ ปรับปรุ งและจัด ให้มีกฎหมายเ พ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม                
การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญ
เร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการ  มีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือ
ของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา                   
เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ                 
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ             
เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้  แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือ                 
ในการปฏิบัติราชการ 

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการคุ้มครอง
พยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออ าเภอใจของ

เจ้าหน้าที่ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระส าคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย 
หากกฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ทั้งต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายมีมาตรฐานตามหลักสากล  ทันสมัยและเป็นธรรมด้วย 
มิฉะนั้นจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด  รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่อง
ดังกล่าวดังนี้ 

๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ 
ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
การประกอบธุรกิจหรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศโดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่
และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 

๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมาย              
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว  สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชน                    
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น  และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้              
เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การด าเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความ 
กฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการ 
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เพ่ือประชาชน 
๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการด าเนินคดี         

ทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและ
น าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็น
ธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการ
ไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว 

๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ  หรือกระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 
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ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 
                   เศรษฐกิจโดยรวมในช่วง3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 อยู่ อันดับ 3 ในสัดส่วน                
เฉลี่ยร้อยละ 15.9  ของภาค โดยมีสาขาเกษตรกรรม และสาขาการค้าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ             
ของกลุ่มเฉลี่ยร้อยละ 17.2  และ 18.9  ของภาคตามล าดับ  โดยกลุ่มนี้มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี เป็นอันดับ 3   
คิดเป็นร้อยละ  22.7 ของภาค เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ส าคัญของภาค ส่วนมูลค่าการค้าผ่านแดนมี
สัดส่วนร้อยละ 10.7 ของภาค แต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นศักยภาพการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ด้านการเกษตร 
สามารถพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูง โดยเน้นการผลิตปลอดสารพิษ การท าไม้ผล ไม้ยืนต้น    
การผลิตและแปรรูปปศุสัตว์จ าพวกอาหารแปรรูป และมีศักยภาพ การพัฒนาให้เป็นประตูการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งลาวและกัมพูชา โดยเน้นการพัฒนาหุ้นส่วนทางธุรกิจ และ
สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและมีฐานวัฒนธรรม ประเพณีที่สามารถสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว จากผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่น ผ้าไหม และงานแสดงช้าง ที่สามารถดึงดูดการท่องเที่ยวให้มากขึ้นทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด                  
ควรให้ความส าคัญกับ 
    1) การพัฒนาการเกษตร โดยให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหา             
การขาดแคลนน้ า และการป้องกันน้ าท่วม และเน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ พร้อมกับ
พัฒนาระบบมาตรฐาน GAP และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ประชากร 
    2) การพัฒนาตลาด การค้า การลงทุน โดยสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดเป็นประตู (Gate Way) 
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวตอนล่างของภาคเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ด้วยการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เชื่อมโยงสู่เมืองชายแดนและด่านชายแดน  และพัฒนาการบริหารจัดการ
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
    3) การพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ เพ่ือสร้างงานและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ให้มากขึ้น โดยการปรับปรุงสภาพแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาด ปลอดภัย และจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศเพ่ือน
บ้าน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
1.มีพ้ืนที่ในการปลูกข้าวหอมมะลิมากกว่า 8 ล้านไร่ 
คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของพ้ืนที่ปลูกข้าว
หอมมะลิทั้งประเทศ 
2.มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และท่ีมนุษย์สร้างขึ้น รวมกัน 
159 แห่ง 
3.มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 2 ประเทศ 
คือ สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ราชอาณาจักรกัมพูชาและมีศักยภาพในการเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้านทางธุรกิจ เช่น ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม 
4.มีแหล่งทรัพยากรน้ าจ านวนมาก เช่น แม่น้ าโขง 
แม่น้ าชี แม่น้ ามูล และลุ่มน้ าสาขาจ านวนมากมีเขื่อน
ขนาดใหญ่ 2 แห่ง สามารถกักเก็บน้ าส าหรับการผลิต
ไฟฟ้าและการเกษตร 
5.มีภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้านศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรม 
และอาหารพื้นเมือง  
6.มีสภาพสังคมที่ เป็นมิตรและด ารงชีวิตบนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
7.มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ที่มีก าลังการผลิตต่อวันสูง
กระจายอยู่เกือบทุกอ าเภอ  
8.พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดมีโรงงานผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตรที่ส่งขายและรองรับการน าเข้าสินค้าเกษตร
จากประเทศเพ่ือนบ้านได้  ได้แก่ โรงงานอาหารสัตว์  
โรงงานเอทธานอล  โรงงานแป้งมัน 
9.มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่
สามารถรองการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการ
ท่องเที่ยว การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 

โอกาส (Opportunities) 
1.ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 กลุ่ม
จังหวัดฯ มีศักยภาพในการรองรับประชาคมอาเซียน ทั้งด้านแรงงาน 
ด้านการค้าชายแดน และด้านการสาธารสุข 
2.รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือพืชผลทางการเกษตรเพ่ือให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 
3.เป็นจุดแวะพักส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการ ท่องเที่ยวประเทศ
เพ่ือนบ้านทั้งลาวใต้และกัมพูชา เนื่องจากมีการคมนาคมในการ
เดินทางที่สะดวกมีทั้ ง สนามบิน รถไฟ และรถยนต์ โรงแรม 
ศูนย์การค้าที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จ านวนมาก  
4.การคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการท่องเที่ยว  
5.กระแสนิยมการบริโภคอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมขึ้น
ทั้งในและต่างประเทศ  
6.มีโอกาสพัฒนาและสร้างระบบโลจิสติกส์ (Logistic) เชื่อมโยง
ธุรกิจการค้า การเกษตรและการท่องเที่ยว 
7.รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มจังหวัดได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยว  
8.กระแสความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากข้าวหอมมะลิ(มีผลการวิจัยรองรับและใช้ประโยชน์ในการต่อ
ยอดทางธุรกิจได้ 
9.ที่ตั้งของกลุ่มจังหวัดมีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อกับประเทศ
เพ่ือนบ้านที่สามารถใช้เดินทางและขนส่งสินค้า  โดยเชื่อมต่อไปยัง
ประเทศเวียดนามได้ 
10.ประเทศเพ่ือนบ้านยังต้องพ่ึงพาการเข้าสินค้าจากประเทศไทย 
เป็นหลัก โดยเฉพาะสินค้าเชื้อเพลิงสินค้าวัสดุก่อสร้าง  สินค้าอุปโภค
บริโภค 
11.นโยบายสร้างความเข้มแข็งให้แก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม และยกระดับความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ 
12.ประเทศเพ่ือนบ้านมีทรัพยากรธรรมชาติและก าลังแรงงานที่เอ้ือ
ต่อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
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           การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ต่อ) 

จุดอ่อน  (WEAKNESS) 
1.ผู้ประกอบการขาดทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจและค่าจ้าง
แรงงานที่ สู งท า ให้ต้นทุนการผลิต สู งขึ้ น เป็น อุปสรรคต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน 
2.ขาดการเชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 
3.ขาดการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มจังหวัดฯ ท าให้
สินค้าไม่เป็นที่นิยมของตลาดและสร้างสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว 
4 .การบริ ห ารจั ดการน้ า  การ ใช้ ประ โยชน์ แหล่ งน้ า ไม่ มี
ประสิทธิภาพ ระบบชลประทานยังไม่เพียงพอครอบคลุมพ้ืนที่
การเกษตร 
5.เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและมีภาระหนี้สิน  
6.การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่มีความต่อเนื่องขึ้นอยู่
กับการได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการในแต่ละป ี
7.ผู้ประกอบการรายย่อยยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่าง
ประเทศ  
8.ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดยังขาดแบรนด์รับรองคุณภาพที่เป็นที่
ยอมรับของต่างประเทศ 
9.ขาดข้อมูลสารเทศด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด 
10.ขาดอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร  
11.ขาดการส่งเสริมเรื่องการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมการ
แปรรูปข้าวหอมมะลิ  
12.ขาดการพัฒนาตราสินค้าเกษตร ศิลปหัตถกรรมร่วมกัน 
13.ขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร การค้าและการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ 
14.เกษตรกรขาดความสามารถในการจัดการกลุ่ม ขาดอาชีพเสริม 
และกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
15.เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานไม่เพียงพอต่อพ้ืนที่
เพาะปลูก  

ภัยคุกคาม (TREATS) 
1.การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 
2558 จะส่งผลระทบต่อภาคการผลิตและการบริการของ
กลุ่มจังหวัด 
2.ขาดความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล รวมถึงปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมือง 
3.ปัญหาความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
4.ปัญหาราคาสินค้าเกษตรไม่มีเสถียรภาพ 
5.ผู้ประกอบการขาดทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจและ
ค่าจ้างแรงงานที่สูงท าให้ต้นทุนการผลิต สูงขึ้นเป็น
อุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขัน 
6.ปัญหาภัยธรรมชาติ น้ าท่วม ฝนแล้ง สร้างความเสียต่อ
ผลผลิตการเกษตร 
7 . เ กษตรกรต้ อ ง พ่ึ งพ าปั จ จั ย ก า รผลิ ตภายนอก                  
ท าให้ต้นทุนในการผลิตสูง 
8.กฎระเบียบด้านการค้า  การลงทุน  และการขนส่งของ
ประเทศเพ่ือนบ้านที่ยุ่งยากซับซ้อน 
9.มีปัญหาด้านความมั่นคง เช่น การลักลอบเข้าเมือง   
การลักลอบขนสินค้าหนีภาษีและยาเสพติด ตามแนว
ชายแดน การรุกล้ าเขตแดนและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  
10.การค้ากับประเทศเพ่ือบ้านยังต้องพ่ึงพาสินค้า ที่ผลิต
ได้ในแหล่งอื่นเป็นหลัก 
11.สินค้าเกษตรที่น าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้านอาจมีโรค
ระบาดติดมาด้วย 
12.การไหลเข้าของสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนและ
เวียดนาม สู่ตลาดประเทศเพ่ือนบ้าน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการประเมินโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด                                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

SO ยุทธศาสตร์เชิงรุก 
1.ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิในกลุ่มจังหวัด 
เนื่องจากกลุ่มจังหวัดฯมีพ้ืนที่ในการท านาจ านวนมาก 
และรัฐบาลมีนโยบายรับจ าน าข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นจุด
ร่วมของกลุ่มจังหวัด 
2.ส่ ง เสริมการพัฒนาให้กลุ่มจั งหวัดเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม 
3 . พัฒนาคุณภาพแหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว เ พ่ือรองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4.พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจที่เก่ียวข้องในด้านการท่องเที่ยว 
5.จัดท าแผนบูรณาการทรัพยากรน้ าและบริหาร
จัดการน้ าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
6.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือให้มีตราสินค้า
ของกลุ่มจังหวัด 
7.ส่งเสริมการปลูกมันส าปะหลังเพราะมีจุดรับซื้อที่
สามารถรองรับผลผลิตได้จ านวนมาก 
8.พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพ่ือรองรับ
การค้าชายแดนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 
 

ST ยุทธศาสตร์เชิงรับ 
1. พัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิให้มีมาตรฐานและ
สามารถเพ่ิมมูลค่าได้ 
2. พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถลด
ต้นทุนในการผลิตได้ 
3.ส่งเสริมการเกษตรทฤษฏีใหม่ เพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิม
รายได้ให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
4. พัฒนาศักยภาพแรงงานและเพ่ิมทักษะแรงงานใน
ท้องถิ่นรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
5.พัฒนาระบบขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รองรับการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน 
6.ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ การรวมกลุ่ม เพ่ือเพ่ิม
อ านาจในการต่อรองท าให้ราคาสินค้ามีเสถียรภาพ 
7. เพ่ิมช่องทางการขายสินค้าภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 

WO ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 
1.พัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวภายใน
กลุ่มจังหวัด 
2.ประสัมพันธ์ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ให้มากขึ้น 
3.พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
4.ส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่ม
จังหวัดให้เป็นที่รู้จักและยอมรับให้มากขึ้น 
5.ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
6.พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือให้มีค่าแรงที่สูงขึ้น
และ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
7.ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
 

WT  ยุทธศาสตร์เชิงแก้ปัญหา 
1.ส่งเสริมการอบรมและสนับสนุนให้เกษตรกร ใช้องค์
ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 
2. ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านโลจิสติกส์ ส าหรับ
การเกษตร  การค้า การท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และแหล่งจ าหน่ายสินค้า
ข้าวหอมมะลิ เพ่ือสร้างตราสินค้า (Brand) 
4. ส่งเสริมอาชีพเสริมด้านศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน  
5. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อประโยชน์ในการ 
พัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
6. ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการในการบริหารจัดการ
ธุรกิจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
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                          การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
 กลุ่มจังหวัด/

จังหวัด 
อุตสาหกรรม

สาขา 

ผลิตภัณฑ ์ 
(เกษตร ปศุสัตว์ 

ฯลฯ) 
ท่องเท่ียว/บริการ OTOP การพัฒนาคน โครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดผ่านแดนถาวร/ 
จุดผ่อนปรน 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2   
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนล่าง 2 

อุตสาหกรรม
การเกษตร    
โรงสีข้าว 

1. ข้าวหอมมะล ิ 1. ท่องเที่ยววัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และประเพณ ีเช่น
อุทยานแห่งชาติผาแตม้ จ. 
อุบลราชธาน,ี ปราสาทสระก าแพง
ใหญ่ จ. ศรีสะเกษ, วัดถ้ าแสงเพชร 
จ.อ านาจเจรญิ, ธาตุก่องข้าวน้อย จ.
ยโสธร, งานบุญบั้งไฟยโสธร, งานแห่
เทียนพรรษา จ.อุบลราชธาน,ี งาน
เทศกาลดอกล าดวน จ.ศรีสะเกษ 

1. ข้าวหอมมะล ิ 1. ส่งเสริมศักยภาพ
และสวสัดิการของ
บุคลากรการ
ท่องเที่ยว 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ า
นายความสะดวก 
เพื่อการค้า การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาเพิ่มศักยภาพ 
การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว ณ จุดผ่านแดน
ถาวร 
1. ด่านพรมแดนช่องเม็ก  
จ.อุบลราชธาน ี
2. ด่านพรมแดนปากแซง   
จ.อุบลราชธาน ี                
3.ช่องสะง า จ.ศรสีะเกษ  
จุดผ่อนปรน 
1. หน้าท่ีว่าการ 
อ.เขมราฐ   
จ.อุบลราชธาน ี
2. บ้านสองคอน               
จ.อุบลราชธาน ี
3. บ้านด่านเก่า อ.โขง-
เจียม จ.อุบลราชธาน ี
4. บ้านหนองแสง  
อ.บุณฑริก  
จ.อุบลราชธาน ี
5. บ้านน้ ายืน (ไทย-
กัมพูชา) จ.อุบลราชธาน ี               
6. บ้านยักษ์คุ อ.ชานุ-
มาน จ.อ านาจเจริญ 

อุตสาหกรรมการ
ผลิตเอทานอล 

2. มันส าปะหลัง 2. ท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น สามพนั
โบก ,อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 
จ.อุบลราชธาน,ี  น้ าตกห้วยจันทร ์จ.
ศรีสะเกษ, วนอุทยานภูสิงห์ จ.
อ านาจเจรญิ, ล าทวน จ.ยโสธร 

2. ผ้าไหม 2. พัฒนา
ผู้ประกอบการให้มี
ศักยภาพเชิงแข่งขัน 

2. พัฒนาระบบ โล
จิตส์ติก (Logictics) 

  3. อ้อยโรงงาน         

  4. ยางพารา         
  5. ปาล์มน้ ามัน   

 

3. พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานให้ได้
มาตราฐาน เข้าสู่ 
AEC   

  
  

  
  

  
  

 

4. เร่งสร้างความ
เข้มแข็งเครือวิสาหกิจ
ชุมชน/OTOP 
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ส่วนท่ี  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

วิสัยทัศน์    

     “ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 

 พันธกิจ 

                             1. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAPและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมช่องทาง                 
             การตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  

          2. ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริม 
การประชาสัมพันธ์ และการตลาดให้ได้มาตรฐาน 

          3.  เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่าย    
พันธมิตรธุรกิจการค้าชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์

เป้าประสงค์รวม 
         1. เพ่ิมผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปเพิ่มช่องทาง   

การตลาดทั้งในและต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
              2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหาร 

จัดการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว  

           3. สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์ 
(Logistics) ที่มีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
              1. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิ   
เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 90  
     2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จาการท่องเที่ยว เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20  
     3. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 
              4. อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป้าหมายรวม 
4 ปี ขยายตัวร้อยละ 8 
              5. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน เป้าหมายรวม 4 ปี รอ้ยละ 12  
             6. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพ่ิมขึ้นเป้าหมายรวม 4 
ปีร้อยละ 12  
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เป้าประสงค์รวม 

ตัวชี้วัด/ 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลค่าฐาน ค่าเป้าหมายรายปี 
 

2557 
 

2558 
 

2559 
 

2560 
1. เพ่ิมผลผลิตให้ได้ตาม
มาตรฐาน และสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูป
เพ่ิมช่องทางการตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศ ข้าว
หอมมะลิคุณภาพดี 

1.ร้อยละขอจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับ
ใบรับรองมาตรฐาน GAP  

ข้าวหอมมะลิ 
เป้าหมายรวมร้อยละ 90   
 
 
 
2.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จาการ
ท่องเที่ยว  
เป้าหมายรวมร้อยละ 20 
 
 
 
3.มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น  
เป้าหมายรวมร้อยละ 20 
 
 
 
4. อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 เป้าหมายรวมร้อยละ 8 
5. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(GPP) ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน
เป้าหมายรวมร้อยล่ะ 12 
6. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด
ภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
เป้าหมายรวมร้อยละ 12 

 
ค่ามาตรฐาน
ร้อยละ 90 

 
90 

 
90 

 

 
90 

 
90 

2.  ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ 
และพัฒนาทักษะบุคลากร 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
และการตลาดให้ได้
มาตรฐาน 

 
รายได้ปี 
2556  

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

3. สร้างเครือข่ายการค้า
กลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
การค้าชายแดนด้วย
ระบบโลจิสติกส์
(Logistics) ที่มี
ประสิทธิภาพ  

 
มูลค่าปี 
2556 

 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

4.2 
(เฉลี่ยปี  

53 – 56) 
 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

มูลค่า ปี 
2556 

 

 
3 

 
6 

 
9 

 
12 

มูลค่า ปี 
2556 

 

 
3 

 
6 

 
9 

 
12 
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ประเด็นยุทธศาสตร์   

     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้   
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการ 
                                ของตลาด 
  เป้าประสงค์ 

1. เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
ตามมาตรฐาน GAP  

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ 
จากการแปรรูปข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
  3.   พัฒนาและเพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิ 
ต่อจ านวน แปลง/ฟาร์มทีไ่ด้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯ  เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 90  

2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด เป้าหมาย  
รวม 4 ปี ร้อยละ 8  

                    3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 12 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

             1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน  
             2. ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
            3. เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
              4. สร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาด 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลค่า
ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี 
 

2557 
 

2558 
 

2559 
 

2560 
1. เ พ่ิ ม ผลผลิ ต และ พัฒนา
คุณภาพกระบวนการผลิตข้าว
ห อ ม ม ะ ลิ คุ ณ ภ า พ ดี ต า ม
มาตรฐาน GAP  

ร้อยละของจ านวนแปลง/
ฟาร์มที่ได้รับใบรับรอง
มาตรฐาน GAP ข้าวหอม
มะลิต่อจ านวนแปลง/ฟาร์ม
ที่ได้รับการตรวจจาก
กระทรวงเกษตรฯ  
เป้าหมายรวมร้อยละ 90  

 
ค่ามาตรฐาน 

90 

 
90 

 
90 

 

 
90 

 
90 

 2.พัฒนาคุณภาพกระบวนการ
แปรรูปตามมาตรฐาน เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์จากการ
แปรรูปข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่า
ข้าวหอมมะลิของกลุ่ม
จังหวัดเป้าหมายรวม 4 ปี 
ร้อยละ 8 

 
มูลค่าปี 
255๖ 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

3.  พัฒนาและเ พ่ิมช่องทาง
การตลาดข้าวหอมมะลิและ
ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดี 

มูลคา่ผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัดภาค
การเกษตรเพิ่มข้ึน        
เป้าหมายรวมร้อยละ 12 

มูลค่าปี 
255๖ 

 

 
3 

 
6 

 
9 

 
12 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและย่ังยืน 

เป้าประสงค์ 

           1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
           2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
           3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มี 

ศักยภาพ  
           4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาด 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

             1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 
             2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  

เป้าหมายรวม 4 ปี จังหวัดละ 4 แห่ง             
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
   4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว และส่งเสริมการพัฒนาสินค้า

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด/ 

เป้าหมายรวม 4 ปี 
ข้อมูลค่า

ฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี 

 
2557 

 
2558 

 
2559 

 
2560 

1. พัฒนาแหล่ งท่อง เที่ ยวที่ มี
ศั กยภาพในกลุ่ มจั งหวั ด ให้ มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

 
ร้ อ ย ล ะ ที่ เ พ่ิ ม ขึ้ น ข อ ง
รายได้จากการท่องเที่ยว 
เป้าหมายรวมร้อยละ 20 
 
ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
ค่าเป้าหมายรวม  4 แห่ง 
 
 
 
 
 
 

รายได้ปี 
255๖ 

 
 

 
5 

 
10 

 

 
15 

 
20 

 
2.สนับสนุนการพัฒนาบริการ
และการบริ ห า รจั ดการของ
เครือข่ายการท่องเที่ยวที่มี 
ศักยภาพ  
 

 
  4 แห่ง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
และพัฒนาการตลาด 
 
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่า          
            การค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ 

            1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจ         

เชิงสร้างสรรค์ 
           2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศ 

เพ่ือนบ้าน 
           3. ศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า 

           4. เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

             1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมายรวม 4 ปี  ร้อยละ 12 

             2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPค่าเป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจ         

เชิงสร้างสรรค์  
  2.เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
  3.การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนธุรกิจ 
การค้า 
  4. การเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
             5. พัฒนาด่านการค้าชายแดนให้มีมาตรฐานรองรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
             6. พัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือแรงงาน เพ่ิมผลิตภาพแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน   
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลค่า
ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี 
 

2557 
 

25598 
 

2559 
 

2560 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจ         

เชิงสร้างสรรค์ 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่า
การค้าชายแดน 
เป้าหมายร้อยละ 20 

 
 
ร้ อยละที่ เ พ่ิ มขึ้ น ขอ ง
มู ล ค่ า ก า ร จ า ห น่ า ย
ผลิตภัณฑ์ OTOP  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20 

ร้อยละ 
10 

 
5 

 
10 

 

 
15 

 
20 

 2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ทางการค้า การลงทุนในกลุ่ม
จังหวัดและประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 

มูลค่าปี 
2556 

 
10 

 
13 

 
18 

 
20 

3. ศึกษาและพัฒนาระบบการ
ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) 
เพ่ือสนับสนุนการค้า 

     
 

4. เสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันของกลุ่มจังหวัดรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
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•                    **
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              **
         **
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             **

            *
             **
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**                   

 า   าห  ต า ห  ่       า      า ต    Positioning) ขอ  ล ม่   หว   ละ   หว  
ตาม ผ     า ล ม่   หว    ผ     า   หว   4          2557– 2560       ้   าะ    อ   าค   า  า้        ิ ละ  า้  า   ้

•              ขา้วหอมมะล ิ    ล ิ  า  อ่      ว ละ า คา้ า      ม้าต  า  า ล 

1
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ.2557-2560) หนา้ 59 
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บัญชีสรุปงบหน้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 

 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
จ านวน 
โครง 
การ 

 
งบประมาณ 

 
รวม 

(ล้านบาท)  
พ.ศ. 2557 
(ล้านบาท) 

 
พ.ศ. 2558 
(ล้านบาท) 

 

 
พ.ศ. 2559 
(ล้านบาท) 

 
พ.ศ. 2560 
(ล้านบาท) 

 
พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่า
ข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการ
ของตลาด  
                        

 
 

5 
 

 
 

290 

 
 

290 

 
 

350 

 
 

350 

 
 

1,280 

 
พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้
ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
 

 
 

8 

 
 

240 

 
 

240 

 
 

315 

 
 

315 

 
 

1,110 

 
พัฒนาระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการธุรกิจการค้าและ
เพิ่มมูลค่า                    
การค้าชายแดนครบวงจรและ
ได้มาตรฐานสากล  
 

 
 
 
 

16 

 
 
 

455 

 
 
 

455 

 
 
 

495 

 
 
 

495 

 
 
 

1,900 

 
รวม 

 

 
29 

 
985 

 
985 

 
1,160 

 
1,160 

 

 
4,290 

แ           แบบ กจ.1 แ           แบบ กจ.1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์   พ.ศ.
2557 

  พ.ศ.
2558 

  พ.ศ.
2559 

  พ.ศ.
2560 

พ.ศ.2557 - 
2560 

1. เพ่ิมผลผลิตและพัฒนา
คุณภาพกระบวนการผลิตข้าว
หอมมะลิคุณภาพดีตาม
มาตรฐาน GAP 
 
 
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการ
แปรรูปตามมาตรฐาน เพ่ือสร้าง
มูลค้าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์จากการ
แปรรูปข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
 
 3. พัฒนาและเพ่ิมช่องทาง
การตลาดข้าวหอมมะลิและ
ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดี 

1.ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์ม
ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP 
ข้าวหอมมะลิต่อจ านวนแปลง/
ฟาร์มที่ไดร้ับการตรวจจาก
กระทรวงเกษตรฯคา่เป้าหมาย
รวม 4 ปีร้อยละ 90  
 
2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมลูค่า 
ข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด  
ค่าเป้าหมายรวม 4 ปี  
เฉลี่ยร้อยละ 8  
 
 
3.มลูค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดภาคการเกษตรเป้าหมาย
รวม 4 ปี ร้อยละ 12 

90 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 

90 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

6 
 

90 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

9 
 

90 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

12 
 

90 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

12 

  1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
ข้าวหอมมะลิใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน  
 2. ส่งเสรมิเครือข่ายผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ข้าว
หอมมะลิคุณภาพด ี    
3. เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิ
คุณภาพด ี
4. สร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ 
ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาด 

 

หน่วย : ล้านบาท 
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บัญชีรายการชุดโครงการ 

 

 
งบประมาณด าเนินการ 

 
โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม. 
ผลผลิต  

พ.ศ. 
2557 

 

 
พ.ศ. 

2558 

 
พ.ศ. 

2559 

 
พ.ศ. 

2560 

 
หน่วยด าเนินการ 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ 

พัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตข้าว
หอมมะลิให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
 

 
1 

 
1 

 
     80 

 
80 

 
80 

 
80 

สนง.เกษตรจังหวัด,สถานี
พัฒนาที่ดิน,โครงการ
ชลประทานในกลุ่มจังหวัด 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการผลิต การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ
คุณภาพคุณภาพดี 

ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการแปรรูป
และผลิตภัณฑ์ข้าวหอม
มะลิคุณภาพดี 
 

 
1 

 
1 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

สนง.เกษตรจังหวัด, สนง.
อุตสาหกรรมจังหวัด, สนง.
สหกรณ์จังหวัด, สนง.พัฒนา
ชุมชนภายในกลุ่มจังหวัด 

3. โครงการส่งเสริมการตลาด
ข้าวหอมมะลิ 
 

เพ่ิมช่องทางการตลาด
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

 
1 

 
1 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

สนง.พาณิชย์จังหวัด, สนง.
อุตสาหกรรมจังหวัด, สนง.
พัฒนาชุมชนในกลุ่มจังหวัด 

4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ า 
เพ่ือการเกษตร 
 

พัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตข้าว
หอมมะลิให้ได้คุณภาพ
มาตรฐาน 

 
1 

 
1 

 
120 

 
120 

 

 
120 

 

 
120 

 

โครงการชลประทานในกลุ่ม
จังหวัด 
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บัญชีรายการชุดโครงการ 

 

 
งบประมาณด าเนินการ 

 
โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม. 
ผลผลิต  

พ.ศ. 
2557 

 

 
พ.ศ. 

2558 

 
พ.ศ. 

2559 

 
พ.ศ. 

2560 

 
หน่วยด าเนินการ 

 5. โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพการแปรรูป
ข้าวหอมมะลิชุมชนสู่ครัวโลก 

ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการแปรรูป
และผลิตภัณฑ์ข้าวหอม
มะลิคุณภาพดี 

1 1 - - 120 120 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
ภายในกลุ่มจังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานสากลและยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2557-
2560 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสากล 
 2. สนับสนุนการพัฒนาบริการ
และการบริหารจัดการของ
เครือข่ายการท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพ 
 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการและ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
และพัฒนาการตลาด 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้
จากการท่องเที่ยว  
ค่าเป้าหมายรวมร้อยละ 20 
 
 
ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
ค่าเป้าหมายรวม 4 แห่ง 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 แห่ง 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 แห่ง 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 แห่ง 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 แห่ง 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

4แห่ง 
 
 
 
 

1 .  พั ฒ น า แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ มี
ศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล  

       2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริ ห า ร จั ด ก า ร และ พัฒนาก า ร
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

       3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและกา
บริ หารจั ดการของเครื อข่ ายการ
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 

 4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ
พัฒนาการตลาดท่องเที่ยว และ
ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว 

 

 

แ            
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บัญชีรายการชุดโครงการ 

 

 
งบประมาณด าเนินการ 

 
โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม. 
ผลผลิต  

พ.ศ. 
2557 

 
พ.ศ. 

2558 

 
พ.ศ. 

2559 

 
พ.ศ. 

2560 

 
หน่วยด าเนินการ 

1. โครงการพัฒนาแหลง่
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่
มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัด
ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 

 

 
1 

 
1 

   
   120 

 
 120 

 
120 

 
120 

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา 
ในกลุ่มจังหวัด 

2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงรุกเน้นการท่องเทีย่ว
ตลอดป ี

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่
มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัด
ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 
 

1 1 20 20 20 20 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา 
ในกลุ่มจังหวัด 

3. โครงการพัฒนาบุคลากร    
ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการ
และพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

1 1 20 20 20 20 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา
ในกลุ่มจังหวัด/ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต 
13 อุบลราชธานี 

4. โครงการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดการท่องเที่ยวของกลุม่
จังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 
 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการ
และพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

1 1 40 40 40 40 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา/
สนง.พาณิชย์ในกลุ่มจังหวัด 
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บัญชีรายการชุดโครงการ 

 

 
งบประมาณด าเนินการ 

 
โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม. 
ผลผลิต  

พ.ศ. 
2557 

 
พ.ศ. 

2558 

 
พ.ศ. 

2559 

 
พ.ศ. 

2560 

 
หน่วยด าเนินการ 

5. โครงการก่อสร้างพุทธมณฑล 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีศักยภาพในกลุ่ม
จังหวัดให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล 

     1 1     20 20 20 20 สนง.พระพุทธศาสนา/สนง.
โยธาธิการและผังเมือง  
 จ.อุบลราชธาน ี

6. โครงการก่อสร้างอนุพุทธ
มณฑลจังหวัดศรีสะเกษ 

 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีศักยภาพในกลุ่ม
จังหวัดให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล 

1 1 20 20 20 20 ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ 

7. โครงการปรับปรุงก่อสร้าง
เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีศักยภาพในกลุ่ม
จังหวัดให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล 

1 1 - - 70 70 สนง.ทางหลวงที่ 7 อุบลราชธาน ี

8. โครงการผลิตภัณฑ์ OTOP 
เพื่อการท่องเที่ยว 
 

ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์และ
พัฒนาการตลาด
ท่องเที่ยว และส่งเสริม
การพัฒนาสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือ
การท่องเที่ยว 

1 1 - - 5 5 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดภาย 
ในกลุ่มจังหวัด 
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วิสัยทัศน์ : ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2557-
2560 

   1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์
  2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ทางการค้า การลงทุนในกลุ่ม
จังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. พัฒนาระบบการให้บริการ      
โลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือ
สนับสนุนการค้า 
4. เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
ของกลุ่มจังหวัดรองรับประชาคม
อาเซียน 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น
ของมูลค่าการค้า
ชายแดน 
ค่าเป้าหมาย
รวมร้อยละ 12 
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น
ของมูลค่าการ
จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 
OTOP  
ค่าเป้าหมายรวม
ร้อยละ 20 
 

3 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

1.เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือขา่ยธุรกิจการค้า 
2.เสริมสร้างเครอืข่ายพันธมติรทางการคา้ การลงทนุใน
กลุ่มจังหวดัและประเทศเพ่ือนบ้าน 
3.การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลติและส่ง
มอบ (Logistics) เพื่อสนับสนุนธุรกิจการคา้ 
4. การเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. พัฒนาดา่นการคา้ชายแดนใหม้ีมาตรฐานรองรับ
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
6. พัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือแรงงาน เพ่ิมผลิต
ภาพแรงงานรองรบัประชาคมอาเซียน   
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บัญชีรายการชุดโครงการ 

 

 
งบประมาณด าเนินการ 

 
โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม. 
ผลผลิต     พ.ศ. 

2557 
     พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 

2559 
พ.ศ. 

2560 
 

หน่วยด าเนินการ 
1. โครงการพัฒนาระบบผลิต
เพ่ือสนับสนุนการค้า  
การลงทุนในกลุ่มจังหวัด 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์

1     1 40 40 
 

40 
 

40 
 

สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.
อุตสาหกรรมจังหวัด
,สนง.พาณิชย์จังหวัด
ภายในกลุ่มจังหวัด 

2. โครงการส่งเสริมการร่วม
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์

1 1 30 30 30 30 สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด,สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัดภายใน
กลุ่มจังหวัด 

3. โครงการส่งเสริมเครือข่าย
พันธ์มิตรการค้า การลงทุนใน
กลุ่มจังหวัดและประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์

1 1 20 20 20 20 สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด,สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัดภายใน
กลุ่มจังหวัด 

4. โครงการเพิ่มศักยภาพ
การค้า การลงทุนในกลุ่ม
จังหวัดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์

  1 1     60 
 
 
 

60 
 
 
 

60 
 
 
 

60 
 
 
 

สนง.พาณิชย์จังหวัด
,สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดภายในกลุ่ม
จังหวัด 
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บัญชีรายการชุดโครงการ 

 

 
งบประมาณด าเนินการ 

 
โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม. 
ผลผลิต  

พ.ศ. 
2557 

 

 
พ.ศ. 

2558 

 
พ.ศ. 

2559 

 
พ.ศ. 

2560 

 
หน่วยด าเนินการ 

5. โครงการพัฒนาบุคคลกร
และเตรียมความพร้อม
ประชาชนและผู้ประกอบการ
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

พัฒนาศักยภาพแรงงาน 
ฝีมือแรงงาน เพ่ิมผลิต
ภาพแรงงานรองรับ
ประชาคมอาเซียน  

1 1 40 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 

สนง.พาณิชย์จังหวัด,สนง.
อุตสาหกรรมจังหวัด หอ
การค้า,สภาอุตสาหกรรม
ภายในกลุ่มจังหวัด 

6. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP เชื่อมการค้า การลงทุน
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนและผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

1 1    60 
 

 
 

        60 
 
 
 

60 
 
 
 

60 
 

 
 

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด, 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ภายในกลุ่มจังหวัด 

7. โครงการเตรียมความพร้อม
และเสริมสร้างศักยภาพในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

พัฒนาศักยภาพแรงงาน 
ฝีมือแรงงาน เพ่ิมผลิต
ภาพแรงงานรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

1 1 50 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
,สนง.พาณิชย์จังหวัด, 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน, 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคท่ี 7 
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บัญชีรายการชุดโครงการ 

 

 
งบประมาณด าเนินการ 

 
โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม. 
ผลผลิต  

พ.ศ. 
2557 

 
พ.ศ. 

2558 
 

 
พ.ศ. 

2559 

 
พ.ศ. 

2560 

 
หน่วยด าเนินการ 

8. โครงการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและผลิตภาพแรงงาน
รองรับประชาคมอาเซียน 

พัฒนาศักยภาพแรงงาน ฝีมือ
แรงงาน เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน
รองรับประชาคมอาเซียน 

1 
 

    1       10 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาคและจังหวัด 

9.โครงการพัฒนาด่านการค้า
ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ 

พัฒนาด่านการค้าชายแดนให้
มีมาตรฐานรองรับการค้า  
การลงทุนระหว่างประเทศ 

1 1 20 
 
 

20 
 
 

20 
 
 

20 
 
 

สนจ.ศรีสะเกษ, สนง.
โยธาธิการฯศรีสะเกษ 
 

10. โครงการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานภายในกลุ่ม
จังหวัดรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

การเตรียมความพร้อมและ
เสริมสร้างศักยภาพในการ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1 1 80 
 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 

สนง.ทางหลวงชนบทใน
กลุ่มจังหวัด /สนง.แขวง
การทางในกลุ่มจังหวัด 

11.  โครงการพัฒนาด่าน
การค้าชายแดนช่องเม็ก  
อ.สิรินธร จ.อุบลฯ 

พัฒนาด่านการค้าชายแดนให้
มีมาตรฐานรองรับการค้า  
การลงทุนระหว่างประเทศ 

1 1 10 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 

 
 

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด / ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอสิรินธร 

12.  โครงการพัฒนาด่าน
การค้ าชายแดนปากแซง       
อ.นาตาล  จ.อุบลฯ 

พัฒนาด่านการค้าชายแดนให้
มีมาตรฐานรองรับการค้า  
การลงทุนระหว่างประเทศ 

1 1 10 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด /ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอนาตาล 
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บัญชีรายการชุดโครงการ 

 

 
งบประมาณด าเนินการ 

 
โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม. 
ผล 
ผลิต 

  
  พ.ศ. 
2557 

 

 
พ.ศ. 

2558 

 
พ.ศ. 

2559 

 
พ.ศ. 

2560 

 
หน่วยด าเนินการ 

13. โครงการพัฒนาจุดผ่อน
ปรนเพื่อการค้า  อ.น้ ายืน  
จ.อุบลราชธานี 

พัฒนาด่านการค้าชายแดน
ให้มีมาตรฐานรองรับการค้า  
การลงทุนระหว่างประเทศ 

1 1 1 
 

 

       1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด/ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอน้ ายืน 

15. โครงการพัฒนาจุดผ่อน
ปรนการค้าช่องตาอู     
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชาธานี 
 

พัฒนาด่านการค้าชายแดน
ให้มีมาตรฐานรองรับการค้า  
การลงทุนระหว่างประเทศ 

1 1    4 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด/ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอบุญฑริก 

16. โครงการพัฒนาด่าน
การค้าชายแดน 

พัฒนาด่านการค้าชายแดน
ให้มีมาตรฐานรองรับการค้า  
การลงทุนระหว่างประเทศ 

1 1 20 
 
 

20 
 
 

20 
 
 

20 
 
 

สนง.โยธาธิการฯจังหวัดอุบล 
ที่ท าการปกครองอ าเภอ 

14. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงบริเวณจุดผ่อนปรน 
บ้านยักษ์คุ ต.ชานุมาน  
อ.ชานุมาน  จ.อ านาจเจริญ 
 

พัฒนาด่านการค้าชายแดน
ให้มีมาตรฐานรองรับการค้า  
การลงทุนระหว่างประเทศ 
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สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ านาจเจริญ 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แผนการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายรัฐบาล 
กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 

แผนการบริหารราชการแผ่นดินและ 
นโยบายรัฐบาล 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

-ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  
-ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบน
ความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม  
-ยุทธศาสตร์การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
-ยุทธศาสตร์ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  
 

ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร ความมั่นคงทาง
อาหารและพลังงาน 

1. นโยบายเร่งด่วน 
      1.  การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
      2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการ
ต่างประเทศ 
     3.การลดความเลื่อมล้ าของสังคม และ
การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
     4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
    5. การยกระดับคุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
    6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
    7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน 
    8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ
พัฒนา และนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพ่ิม
มูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 
กลยุทธ์ 
        1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน  
        2. ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ข้าวหอม
มะลิคุณภาพดี 
        3. เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดี 
       4. สร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุ
ภัณฑ์ ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและ
การตลาด 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แผนการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายรัฐบาล 
กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 

แผนการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

-ยุทธศาสตร์สร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  
-ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบน
ความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม  
-ยุทธศาสตร์การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
-ยุทธศาสตร์ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
 

ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจสู่การเจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

นโยบายเร่งด่วน  
    9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการ
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
    10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรม
มาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวน 
การยุติธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการ
ท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานสากล
และยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ในกลุ่ มจั งหวัดให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 
3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการ
บริ ห า รจั ดการของ เครื อข่ า ยกา ร
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ
พัฒนาการตลาดท่องเที่ยว และส่งเสริม
การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือ
การท่องเที่ยว 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แผนการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายรัฐบาล 
กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
และนโยบายรัฐบาล 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 

-ยุทธศาสตร์สร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  
-ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบน
ความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม  
-ยุทธศาสตร์การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
-ยุทธศาสตร์ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยง 
กับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที3่ พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการธุรกิจการค้าและเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนครบ
วงจรและได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุน
ในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่ง
มอบ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค้า 
4. การเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. พัฒนาด่านการค้าชายแดนให้มีมาตรฐานรองรับ
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
6. พัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือแรงงาน เพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานรองรับประชาคมอาเซียน 
 
 

 


