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ภาพทีไ 42 สดงคุณภาพนๅ าผิวดิน ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑4– ๎๑๑7 

 
4) การ฿ชຌพลังงานเฟฟ้าละชืๅอพลิง 
o อัตราการ฿ชຌเฟฟ้าภาคครัวรือนตอประชากรพิไมขึๅนทุกปี ดย฿นปี 2557 อยูทีไ 

263.09 กิลวัตต์ – ชัไวมงตอคน สวน฿นภาคทีไเม฿ชภาคครัวรือนมีอัตราการ฿ชຌ
เฟฟ้าตอมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุมจังหวัดพิไมขึๅนทุกปี ดยปี 2557 อยูทีไ 
5,743.27 กิลวัตต์ – ชัไวมงตอลຌานบาท พิไมขึๅนจากปีกอนรຌอยละ 5.67 

o อัตราการ฿ชຌนๅ ามันชืๅอพลิงพืไอยานพาหนะตอประชากรขยับพิไมขึๅนลใกนຌอยอยาง
ตอนืไอง฿นทุกปี ดย฿นปี 2557 อยูทีไ 151.04 ลิตรตอคน ฿นสวนภาคอุตสาหกรรม
ต อ  GPCP ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ฿ ชຌ นๅ า มั น  ชืๅ อ  พ ลิ ง ล ด ล ง ต อ  นืไ อ ง  
ตัๅงตปี 2555 ถึงปี 2557 มีอัตราการ฿ชຌนๅ ามันชืๅอพลิงอยูทีไ 324.96 ลิตรตอ
ลຌานบาท 

 

 
ภาพทีไ 43 สดงอัตราการ฿ชຌเฟฟ้าภาคครัวรือนตอประชากร ิกิลวัตต์ – ชัไวมง/คน) 

ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑5– ๎๑๑7 
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ภาพทีไ 44 สดงอัตราการ฿ชຌเฟฟ้าทีไเม฿ชภาคครัวรือนตอ GPCP ิกิลวัตต์ – ชัไวมง/ลຌานบาท) 

ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑5– ๎๑๑7 
 

 
ภาพทีไ 45 สดงอัตราการ฿ชຌนๅ ามันชืๅอพลิงพืไอยานพาหนะตอประชากร ิคน/ลิตร) 

ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑5– ๎๑๑7 
 

 
ภาพทีไ 46 สดงอัตราการ฿ชຌนๅ ามันชืๅอพลิง฿นภาคอุตสาหกรรมตอ GPCP ภาคอุตสาหกรรม ิลิตร/ลຌานบาท) 

ของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางปี ๎๑๑5– ๎๑๑7 
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๎.๏   การวิเคราะห์สภาวการณ์ / สภาพวดลຌอมของกลุ่มจังหวัด 
  
  การวิเคราะห์สภาวการณ์ 
 พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไครอบคลุมทัๅงบริบทของพืๅนทีไ การปลีไยนบริบทสังคมลก  จึงเดຌท าการวิคราะห์
ขຌอมูลสภาวการณ์ละนยบายของภาครัฐทีไกีไยวขຌองดังนีๅ 
 

ผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคมห่งชาติ ฉบบัทีไ ํ๎ 
 

 

ภาพทีไ 47 สดงยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ ตามผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ 

 
ภาพทีไ 48  สดงกรอบวิสัยทัศน์ละป้าหมาผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ 
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 วิสัยทัศน์ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ยังคงมีความตอนืไองจากวิสัยทัศน์ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํํ ละ
กรอบหลักการของการวางผนทีไนຌอมน าละประยุกต์฿ชຌหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ยึดคนป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาทีไยึดหลักสมดุล ยัไงยืน ดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนา฿น
ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ตຌอง฿หຌความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาทีไมุงสูการปลีไยนผานประทศ
เทยจากประทศทีไมีรายเดຌปานกลางเปสูประทศทีไมีรายเดຌสูง มีความมัไนคง ละยัไงยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ละน าเปสูการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ของประทศ 
 ต าหนงทางยุทธศาสตร์ของประทศ ิCountry Strategic Positioning) คือ ประทศเทยป็น
ประทศรายเดຌสูงทีไมีการกระจายรายเดຌอยางป็นธรรม ป็นศูนย์กลางดຌานการขนสงละลจิสติกส์ของภูมิภาค
สูความป็นชาติการคຌาละบริการ ิTrading and Service Nation) ป็นหลงผลิตสินคຌากษตรอินทรีย์ละ
กษตรปลอดภัย หลงอุตสาหกรรมสรຌางสรรค์ละมีนวัตกรรมสูงทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม 
 
นวทางการพัฒนา 
 ํ. การหลุดพຌนจากกับดักประทศรายเดຌปานกลางสูรายเดຌสูง 
  (ํ) ศรษฐกิจขยายตัวฉลีไยเมตไ ากวารຌอยละ ๑.์ 
  (๎) ผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศตอหัว ิGDP Per Capita) ละรายเดຌประชาชาติตอหัว 
ิGNP Per Capita) ณ สิๅนผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ฿นปี ๎๑๒๐ พิไมขึๅนป็น ๏ํ๓,์๑ํ บาท (๙,๏๎๑ดอลลาร์ 
สรอ.) ละ ๏์ํ,ํ๙๙ บาท ิ๔,๔๑๙ ดอลลาร์ สรอ.) ตอคนตอป ี
  (๏) ผลิตภาพการผลิตพิไมขึๅนเมตไ ากวาฉลีไยรຌอยละ ๎.๑ ตอปี 
  (๐) การลงทุนรวมขยายตัวเมตไ ากวาฉลีไยรຌอยละ ๔.์ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐเม
ตไ ากวารຌอยละ ํ์.์ละการลงทุนของภาคอกชนขยายตัวเมตไ ากวาฉลีไยรຌอยละ ๓.๑ ฿นขณะทีไปริมาณการ
สงออกขยายตัวฉลีไยเมตไ ากวารຌอยละ ๐.์ ตอปี) 
 ๎. การพัฒนาศักยภาพคน฿หຌสนับสนุนการจริญติบตของประทศละการสรຌางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ 
  (ํ) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมัไนคงทางดຌานศรษฐกิจละสังคม ิSocio Economic 
Security) ละมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน 
  (๎) การศึกษาละการรียนรูຌเดຌรับการพัฒนาคุณภาพ 
  (๏) สถาบันทางสังคมมีความขຌมขใงป็นฐานรากทีไอืๅอตอการพัฒนาคน 
 ๏. การลดความหลืไอมลๅ า฿นสังคม 
  (ํ) การกระจายรายเดຌมีความทาทียมกันมากขึๅน 
  (๎) บริการทางสังคมมีคุณภาพละมีการกระจายอยางทัไวถึง 

๐. การสรຌางการจริญติบตทางศรษฐกิจละสังคมทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 
 (ํ) รักษาความมัไนคงของฐานทรัพยากร สรຌางสมดุลระหวางการอนุรักษ์ละการ฿ชຌประยชน์

อยางยัไงยืนละป็นธรรม 
 (๎) ขับคลืไอนประทศสูศรษฐกิจละสังคมทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม 
 (๏) พิไมขีดความสามารถ฿นการรับมือภัยพิบัติละการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๐) พิไมประสิทธิภาพละสริมสรຌางธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ละสิไงวดลຌอม 
 (๑) มีการบริหารจัดการนๅ า฿หຌสมดุลระหวางการอุปสงค์ละอุปทานของนๅ า 
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๑. การบริหารราชการผนดินทีไมีประสิทธิภาพ 
 (ํ) การบริหารงานภาครัฐทีไปรง฿ส ป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ละมีสวนรวม 
 (๎) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชัไน 
 (๏) มีการกระจายอ านาจทีไหมาะสม 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

ํ. การสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
๎. การสรຌางความป็นธรรม ลดความหลือมลๅ า฿นสังคม 
๏. การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน 
๐. การติบตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน 
๑. ความมัไนคง 
๒. การพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ฿นภาครัฐละธรรมาภิบาล฿นสังคมเทย 
๓. การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์ 
๔. วิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัยละนวัตกรรม 
๙. การพัฒนาภูมิภาค มืองละพืๅนทีไศรษฐกิจ 
ํ์.  การตางประทศ ประทศพืไอนบຌานละภูมิภาค 

 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. ๎๑๑๔ – ๎๑๒๏ 
รัฐบาลภาย฿ตຌการน าของ พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา นายกรัฐมนตรี เดຌถลงนยบายการขับคลืไอน

ประทศเทยสู ความมัไนคง  มัไงคัไงละยัไงยืน 
 มัไนคง  การทีไประทศมีความสงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน เม฿ชຌความ
รุนรงหรือวิถีนอกกฎหมาย 
 มัไงคัไง  ประชาชนมีความป็นอยูทีไดีขึๅนตามสมควรกฐานะ ชืไอมยงศรษฐกิจกับตลาดลก  
ดยฉพาะประทศพืไอนบຌาน฿หຌมากขึๅน มีการบริหารจัดการภาย฿นประทศอยางบูรณาการ 
 ยัไงยืน  การค านึงถึงความหมาะสม คุຌมคา ฿นการปฏิบัติงาน รูຌทาทันการปลีไยนปลง มีภูมิคุຌมกัน 
ตามนวทางปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

 นยบายรัฐบาลละผนการบรหิาราชการผน่ดิน (นายประยทุธ์ จันทร์อชา นายกรฐัมนตรีี 
 รัฐบาลภาย฿ตຌการน าของ พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา นายกรัฐมนตรี  เดຌถลงนยบายตอรัฐสภา 
มืไอวันศุกร์ทีไ ํ๎ กันยายน ๎๑๑๓  ดยสรุปสาระส าคัญ ดังนีๅ 
 ํ. การปกป้องละชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
 ๎. การรักษาความมัไนคงของรัฐละการตางประทศ 
 ๏. การลดความหลืไอมลๅ าของสังคม ละการสรຌางอกาสการขຌาถึงบริการของรัฐ 
 ๐. การศึกษาละรียนรูຌ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะละวัฒนธรรม 

๑. การยกระดับคุณภาพบริการดຌานสาธารณสุข ละสุขภาพของประชาชน 
๒. การพิไมศักยภาพทางศรษฐกิจของประทศ 

 ๓. การสงสริมบทบาทละการ฿ชຌอกาส฿นประชาคมอาซียน 
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 ๔. การพัฒนาละสงสริมการ฿ชຌประยชน์จากวิทยาศาสตร์ ทคนลยีการวิจัยละพัฒนา ละ
นวัตกรรม 
 ๙. การรักษาความมัไนคงของฐานทรัพยากรละการสรຌางสมดุลระหวางการอนุรักษ์กับการ฿ชຌ
ประยชน์อยางยัไงยืน 
 ํ์. การสงสริมการบริหารราชการผนดินทีไมีธรรมาภิบาลละการป้องกันปราบปรามการทุจริตละ
ประพฤติมิชอบ฿นภาครัฐ 
 ํํ. การปรับปรุงกฎหมายละกระบวนการยุติธรรม 
 
 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบห่งชาติ 
 คณะรักษาความสงบหงชาติ เดຌนຌอมน านวคิดของหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง  มา฿ชຌป็น
นวทาง฿นการปฏิบัติพืไอ฿ชຌป็นหลัก฿นการปฏิรูปละพัฒนาประทศ ฿หຌป็นเป฿นทิศทางทีไหมาะสมละกิด
การพัฒนาอยางยัไงยืน  จึงเดຌก าหนดยุทธศาสตร์พิไมติม มืไอวันทีไ ํ๙ พฤษภาคม ๎๑๑๔ ประกอบดຌวย ๒ 
ประดในยุทธศาสตร์ คือ 
 ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ํ การสรຌางความป็นธรรม฿นสังคม  
 ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ๎ การพัฒนาคนสูสังคมหงการรียนรูຌตลอดชีวิตอยางยัไงยืน 
 ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ๏ การสรຌางความขຌมขใงภาคการกษตร ความมัไนคงของอาหารละพลังงาน 
 ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ๐ การปรับครงสรຌางศรษฐกิจสูการติบตอยางมีคุณภาพละยัไงยืน 
 ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ๑ การสรຌางความชืไอมยงกับประทศ฿นภูมิภาค พืไอความมัไนคงทางศรษฐกิจ
ละสังคม 
 ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน 
 
 กรอบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ    
 ส านักงานพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงาติ เดຌจัดท านวทางการปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
มืองละพืๅนทีไศรษฐกิจ ภาย฿ตຌผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ พืไอ฿หຌสวนราชการระดับตาง โ  น าเปประกอบการ
พิจารณาจัดท าผนพัฒนา฿หຌป็นเป฿นนวทางทีไสอดคลຌองกัน  ดยสาระส าคัญของนวทางการพัฒนาภาค
ตะวันออกฉียงหนือ มีดังนีๅ 

ตารางทีไ ๐๏ นวทางการพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ 
นวทางการพฒันาหลกั นวทางการพฒันารอง 

ํ. พิไมศักยภาพการผลิตสินคຌากษตรเปสูมาตรฐาน
กษตรอินทรีย์ละอาหารปลอดภัย 
นวทางการพัฒนารอง 

 

ํ. พัฒนาพืๅนทีไทุงกุลารຌองเหຌ ฿หຌป็นหลงผลิตขຌาว
หอมมะลิคุณภาพสูง 

๎. สงสริมการปรบัปลีไยนเปสูสินคຌากษตรชนิด
฿หม ตามศักยภาพของพืๅนทีไดยสงสริมการ
ปลูกพืชผัก ผลเมຌละเมຌดอก  รวมทัๅงสงสรมิ
การลีๅยงคนืๅอคุณภาพสูงละคนม 

๏. สนับสนุนกษตรกรละสถาบันกษตรกร฿หຌ
พึไงตนองเดຌ 
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นวทางการพฒันาหลกั นวทางการพฒันารอง 
๎. พัฒนาอุตสาหกรรมกษตรปรรูปเปสูผลิตภัณฑ์

ทีไมีมูลคาพิไมสูง 
 

ํ. พัฒนา฿หຌนครราชสีมาป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมกษตรปรรูปละอาหารบบครบ
วงจร 

๎. ยกระดับมาตรฐานสินคຌากลุมผຌาเหม ผຌาฝ้าย ผຌา
ยຌอมครามละสงสรมิพืๅนทีไทีไมีศักยภาพ฿หຌกຌาว
เปสูการป็นศูนย์กลางฟชัไน฿นระดับภูมิภาค 

๏. สงสริมอุตสาหกรรมขนาดยอม ผลิตสินคຌา
อุปภค บริภค ฿นพืๅนทีไชืไอมยงระบียบ
ศรษฐกิจดຌานตะวันออกูตะวันตก 

๐. พิไมศักยภาพการผลิตพลังงานทดทน 
๏. ยกระดับการทองทีไยวชิงประพณี วัฒนธรรม 

อารยธรรมขอม ยุคกอนประวัติศาสตร์ 
ธรรมชาติละกีฬาสูนานาชาติ 

 

ํ.  สงสรมิการทองทีไยว 
    ู ชิงประพณีวัฒนธรรม 
    ู อารยธรรมขอม 
    ู วัฒนธรรมลุมนๅ าขงละสุขภาพ 
    ู ยคุกอนประวัติศาสตร ์
    ู ชิงกีฬา 
    ู ธรรมชาติ 
๎.  พัฒนาสຌนทางชืไอมยงหลงทองทีไยวกับ
ประทศพืไอนบຌาน อาทิ สีไหลีไยมวัฒนธรรมลຌานชຌาง
ชืไอม สปป.ลาว 

๐. พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนๅ าพืไอการ
พัฒนาทีไยัไงยืน 

 

ํ. พัฒนาหลงนๅ าดิบละหลงนๅ าธรรมชาติพืไอ
พิไมประสิทธิภาพการกักกใบ 

๎. พัฒนาหลงนๅ า฿หม฿นพืๅนทีไลุมนๅ าลย ชี มูล 
ละ สรຌางหลงกักกใบ ิกຌมลิง) อางกใบนๅ า 
ฝาย ละ หลงนๅ าขนาดลใก฿นพืๅนทีไทีไหมาะสม 
฿นพืๅนทีไการกษตร 

๑. ฟื้นฟูทรัพยากรปຆาเมຌ฿หຌคงความอุดมสมบูรณ์
ละรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ฿นพืๅนทีไ
ตຌนนๅ า 

 

๒. การพัฒนามืองส าคัญ ํ. พัฒนามือง฿หຌป็นมืองศูนย์กลางการคຌา การ
ลงทุน การบรกิารสุขภาพละศูนย์กลาง
การศึกษา 

ํ. พัฒนาพืๅนทีไรอบสถานีขนสง ระบบราง฿นมืองทีไ
มีศักยภาพทีไส าคัญ รวมทัๅงบริวณ฿กลຌพืๅนทีไขต
ศรษฐกิจพิศษชายดน 

๓. การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจพิศษชายดน ํ. สงสริมละอ านวยความสะดวกการลงทุน฿น
พืๅนทีไขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษชายดน 
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นวทางการพฒันาหลกั นวทางการพฒันารอง 
๎. สนับสนุนละยกระดับการพัฒนากิจกรรมทาง

ศรษฐกิจทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมละ
สอดคลຌองกับศักยภาพของพืๅนทีไ 

๏. สงสริม฿หຌภาคประชาชนละภาคีการพัฒนาทีไ
กีไยวขຌอง  ขຌามามีสวนรวมละเดຌรับประยชน์
จากการพัฒนา 

๐. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม฿นพืๅนทีไศรษฐกิจพิศษชายดน 
ภาย฿ตຌกระบวนการมีสวนรวม 

 
 การวิเคราะห์สภาพวดลຌอมของกลุ่มจังหวัด (SWOT Analysis) 
 ฿นการวิคราะห์สภาพวดลຌอมของกลุมจังหวัด ิSWOT Analysis) เดຌท าการวิคราะห์ดยอาศัยขຌอมูล
จากการถอดบทรียนการด านินงานจากผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๐ ปี ิพ.ศ. ๎๑๑๓ – ๎๑๒์) พืไอ฿หຌ
เดຌขຌอมูลพืๅนฐาน฿นการน ามาประกอบการทบทวนพืไอจัดท าผนยุทธศาสตร์การพัฒนา฿นระยะ ๐ ปี ฉบับ฿หม 
ิ๎๑๒ํ – ๎๑๒๐)  ดยมีผลการวิคราะห์ ดังนีๅ 
 
 ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ ํ  

 ฿นระหวางปี  พ.ศ.  ๎๑๑๓ – ๎๑๑๙ กลุมจั งหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  
ซึไงประกอบดຌวยจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะกษ จังหวัดอ านาจจริญ ละจังหวัดยสธร เดຌก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานการกษตรกรรม คือ การพัฒนาการผลิตขຌาวหอมมะลิ ละสินคຌากษตรปลอดภัย 
ซึไงเดຌมีการด านินครงการตามยุทธศาสตร์ดังกลาวดຌวยครงการหลัก คือ  ครงการพิไมประสิทธิภาพการผลิต
ขຌาวหอมมะลิ ครงการสงสริมละพัฒนากระบวนการปรรูปผลิตภัณฑ์ขຌาวหอมมะลิคุณภาพดีมาตรฐาน 
ครงการอนุรักษ์เมຌผลทางศรษฐกิจละเมຌผลประจ าถิไน ละ ครงการสงสริมการตลาดขຌาวหอมมะลิ ผลการ
ด านินงานของครงการยอย฿นครงการหลักหลานีๅสามารถสรุปดยสังขป ดังนีๅ 

กลุมจังหวัดฯ เดຌมีการด านินงานพืไอขับคลืไอนยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตขຌาวหอมมะลิ  
ละสินคຌากษตรปลอดภัย฿นหลายครงการ ซึไงครอบคลุมถึงการจัดการความรูຌดຌานการผลิตละการปรรูป 
การจัดหาปัจจัยการผลิตรวมถึงการพัฒนาหลงนๅ าละระบบชลประทาน ละการจัดท ากิจกรรมทางการตลาด
฿หຌกับขຌาวละผลิตภัณฑ์ขຌาวปรรูป ชน Thai Hom Mali Expo พืไอสดงสินคຌาละสรຌางพันธมิตรทาง
การคຌา ความส ารใจของการด านินการของครงการ฿นยุทธศาสตร์สงผล฿หຌประชาชน ิดยฉพาะกษตรกรละ
กลุมกษตรกร) ทีไขຌารวม฿นครงการเดຌรับผลประยชน์ทัๅงทางตรง ชน ระบบการกษตรกรรมทีไดีละมี
มาตรฐานมากขึๅน มีการขยายตลาดของสินคຌาขຌาวละผลิตภัณฑ์ขຌาวปรรูป ตลอดจนมีรายเดຌพิไมขึๅน ละ 
ทางอຌอม ชน มีคุณภาพชีวิตของครอบครัวทีไดีขึๅน ละมีการสรຌางงาน฿นพืๅนทีไสงผล฿หຌมีการลดลงของการ
คลืไอนยຌายรงงานจากสวนภูมิภาคเปยังกรุงทพละภาคสวนอืไนโของประทศ 

มืไอพิจารณาขຌอสนอนะของการด านินงานครงการตางโ พบวา มีความคลຌายคลึงกัน฿นประดในทีไ
ส าคัญ ตอเปนีๅ 
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ํ. ควรมีการวางผนการผลิตขຌาวละปรรูปผลิตภัณฑ์ขຌาว฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาด 
ทัๅง฿นปริมาณละคุณภาพ 

๎. ควรสงสริมการปรรูปผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคาของสินคຌา 
๏. ควรมีการ฿หຌความรูຌกกษตรกรละผูຌประกอบการดຌานมาตรฐานสินคຌาพืไ อป็นการยกระดับ

คุณภาพของสินคຌา฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาด 
๐. ควรด านินการสรຌางครือขายละพันธมิตรทางการตลาด฿หຌกับสินคຌา พืไอขยายตลาดของสินคຌา 

จากประดในขຌอสนอนะ฿นการด านินครงการของยุทธศาสตร์ฯ พบวา การตลาด การพัฒนา
คุณภาพสินคຌา฿หຌเดຌมาตรฐานละสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาด ตลอดจนการวางผนการผลิตสินคຌา
ทัๅง฿นรูปวัตถุดิบ ิตຌนนๅ า) ละผลิตภัณฑ์ปรรูป ิกลางนๅ าละปลายนๅ า) ป็นสิไงทีไควรเดຌรับการด านินการ
ตอเป พืไอป็นการสรຌางอกาสทางการตลาดละศักยภาพการขงขัน฿หຌกับกษตรกรผูຌปลูกขຌาว฿นกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ จากการวิคราะห์ SWOT ของการด านินการดຌานการกษตรของกลุม
จังหวัดฯ สามารถสรุปเดຌดังตอเปนีๅ 

ตารางทีไ ๐๐ การวิคราะห์ SWOT ดຌานการกษตร 
 

จุดขใง จุดอ่อน 
ํ. สภาพพืๅนดินละภูมิอากาศหมาะสมกับการท า

กษตร สามารถปลูกพืชเดຌหลากหลายชน ขຌาว
หอมมะลิ ยางพารา มันส าปะหลัง หอมดง
กระทียม พริก อຌอย ผลเมຌ ฯลฯ 

๎. มีผลผลิตดຌานการกษตรหลากหลาย มีศักยภาพทีไ
จะปรรูปป็นสนิคຌากษตรพิไมมูลคา ชน  ขຌาว
หอมมะลิ หอมดง กระทียม ยางพารา มัน
ส าปะหลัง พริกฯลฯ 

๏. กลุมจังหวัดภาคอีสานลาง ๎ ป็นพืๅนทีไลุมมีหลง
นๅ าธรรมชาติสายส าคัญเหลผาน เดຌก มนๅ าชี 
มนๅ ามูล ละมนๅ าขง 

๐. ป็นพืๅนทีไทีไสามารถปลูกขຌาวหอมมะลิทีไมีคุณภาพดี 
๑. วิถีการผลิตของชุมชนดຌานการกษตรชืไอมยงกับ

วิถีชีวิตละวัฒนธรรมชุมชน มศีักยภาพป็นหลง
ทองทีไยวชิงกษตรละวัฒนธรรมชุมชน 

ํ. กษตรขຌาเมถึงขຌอมูลการตลาด เมมีความรูຌดຌาน
การตลาด ละการบริการจัดการผลผลิต 

๎. ขาดความรูຌ ขาดทคนลยีทีไหมาะสม ละการ
สนับสนุนดຌานการปรรูปผลผลิตทางทางการ
กษตร 

๏. การพัฒนาหลงนๅ าเมครอบคลมุพืๅนทีไพาะปลกู 
ชน พืๅนทีไชลประทานมีนຌอย เมครอบคลุม 

๐.   หนวยงานภาครัฐทกุระดับ ขาดการบรูณาการ
การท างานสนับสนุนการท ากษตรอินทรีย์อยาง
ตอนืไอง 

๑. ทิศทางการพัฒนาดຌานการกษตรของตละจังหวัด
เมชืไอมยงกัน พัฒนา฿นลักษณะการขงขันกัน
ดยฉพาะรืไองขຌาวหอมมะล ิ

 

อกาส อุปสรรค 
ํ. กระสผูຌบริภคตระหนักถึงความปลอดภัยดຌาน

อาหาร สุขภาพละสิไงวดลຌอม สงผล฿หຌความ
ตຌองการของตลาดผูຌบริภคอาหารอินทรีย์มี
นวนຌมสูงขึๅนละนยบายของรัฐ฿หຌความส าคัญ
สงสริมกษตรปลอดภัยละกษตรอินทรีย์ 

๎. สังคมเทยกຌาวสูสังคมผูຌสูงอายุ ความตຌองการ
อาหารพืไอสุขภาพจึงพิไมมากขึๅน 

ํ. การปลีไยนปลงผูຌบริหารระดับประทศ ระดับ
จังหวัดบอยครัๅง ท า฿หຌนยบายภาครัฐขาดความ
ตอนืไอง ทิศทางละป้าหมายเมชัดจน 

๎. นยบาย/หนวยงานภาครัฐขาดการประสานละ
การบรูณาการการท างานรวมกัน 
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๏. การพัฒนาละความกຌาวหนຌาดຌานสืไอละ
ทคนลยีทีไทันสมัย สนับสนุนการขยายนวคดิ
การกษตรอินทรีย์ ละการขายสินคຌากษตร
อินทรีย์ผานตลาดอิลคทนิคส์ ิElectronic 
Market: e-Market) 

๐. นวนຌมกิด Smart farmer ฿นกลุมคนรุน฿หมทีไ
จบปริญญา มีการศึกษาทีไหันมาสน฿จการท า
กษตรอินทรีย ์

๑. ตลาดยุรปตຌองการสินคຌาปรรูปจากขຌาว ทนขຌาว
สาลี/บาลย์ 

๏. การปຂด AEC สงผล฿หຌศักยภาพการขงขันของ
กลุมจังหวัดลดลง สินคຌากษตรราคาถกูจาก
ประทศพืไอนบຌานขຌามาขงขันดຌานราคา 

๐. ปัจจัยการผลิตสินคຌาการกษตรสูง สงผลตอตຌนทุน
การผลิตของกษตรกร 

๑. ราคาสินคຌากษตรเมนนอน เมสามารถ 
ควบคุมเดຌ 

 

นอกจากนีๅทีไประชุมเดຌ฿หຌความหในวา ขຌาวหอมมะลิ ยังคงป็นผลิตผลการกษตรหลัก นืไองจากขຌาว
ป็นอาหารหลักทีไคนสวน฿หญบริภค (staple food) ละป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีไมีการสืบทอดกันมา 
ตลอดจนป็นหลงรายเดຌทีไส าคัญของกษตรกรละภาพรวมของรายเดຌของจังหวัด มืไอพิจารณาความหใน
ผานกิจกรรม การสนทนากลุม (focus group) ละการสัมภาษณ์ชิงลึก (in-depth interview)  กับ 
ผูຌวาราชการละรองผูຌวาราชการจังหวัด พบวา ฿นตละจังหวัดมีผลิตผลทางการกษตรอืไนโ ทีไมีความส าคัญ
ละ/หรือศักยภาพทางศรษฐกิจนอกหนือจากขຌาวหอมมะลิ ละสามารถสรุปผลิตผลทีไส าคัญ ๑ ประภท
ของตละจังหวัด ดังนีๅ 

 

ตารางทีไ ๐๑ สรุปผลิตผลทีไส าคัญ ๑ ประภทของตละจังหวัดของกลุมจังหวัดภาค ตะวันออกฉียงหนือ  
ตอนลาง ๎ 

จังหวดั ผลติผลทางการเกษตรหลกั ผลติผลทางการเกษตรรอง 
ยสธร ํ. ขຌาวหอมมะลิ 

๎. มันส าปะหลัง 
๏. ยางพารา 

ํ. หอมดง/กระทียม 
๎. คขุน/กระบือ 
๏. พริก 
๐. สมุนเพร 
๑. ปลา  

๒. สุกร 
๐. ตงม  
๑. ถัไวลิสง 
๓. อຌอย 

ศรีสะกษ ํ. ขຌาวหอมมะลิ 
๎. มันส าปะหลัง 
๏. ยางพารา 
๐. พริก หอม กระทียม 
๑. งาะ ละทุรียน 

ํ. ปาล์มนๅ ามัน 
๎. คนืๅอ  
๏. เกบຌาน 
๐. กลຌวย 

๑. สุกร 
๒. ปลา/กบ 
๓. มั น  ท ศ ส า ย พั น ธุ์

พืๅนบຌานละสายพันธุ์
ญีไปุຆน 

๔. ขຌาวพดลีๅยงสัตว์ 
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จังหวดั ผลติผลทางการเกษตรหลกั ผลติผลทางการเกษตรรอง 
อ านาจจริญ ํ. ขຌาวหอมมะลิ 

๎. มันส าปะหลัง 
๏. ยางพารา 
๐. อຌอย 

1. สุกร 
2. ปลา 
3. ตงม 

4. วัว 
 

อุบลราชธาน ี ํ. ขຌาวหอมมะลิ 
๎. มันส าปะหลัง 
๏. ยางพารา 
๐. อຌอย 

1. คนืๅอ/กระบือ/พะ 
2. เก 
3. สุกร 
4. ปลา 
5. ผลเมຌ/ทุรียน 

6. ขຌาวพดอาหารสัตว ์
7. ฟักทอง 
8. ขຌาวพันธ์สินหลใก 

ิขຌาวพันธุ์นๅ าตาลตไ า) 
9. อຌอย/ปาล์มนๅ ามัน 
10. พริก 

 
ผลิตผลทางการกษตรหลักทีไสดงขຌางตຌนมีศักยภาพทางศรษฐกิจทีไจะป็นการสรຌางรายเดຌ฿หຌกับ

จังหวัดตางโ เดຌดยฉพาะมืไอมีการท าป็นผลิตภัณฑ์ปรรูป พืไอพิไมมูลคา ชน  
o ยางพารา ซึไงพืๅนทีไการปลูกยางพารา฿น ๐ จังหวัดมีการขยายตัวมากขึๅน ละพบวาคุณภาพของ

ยางพารา฿นพืๅนทีไกลุมจังหวัดอยู฿นระดับทีไสูงซึไงการปรรูปยางพารา฿นรูปยางทงละอบผน 
หรือผลิตภัณฑ์ยางพาราปรรูป ชน หมอนขิดยางพารา จะป็นการพิไมมูลคา฿หຌกับยางพารา 

o มันส าปะหลัง ฿ชຌป็นวัตถุดิบหลัก฿นการผลิตป้ง มันสຌน อาหารสัตว์ ละพลังงานของ 
นๅ ามันเบออทานอล ซึไงมีรงงานผลิตนๅ ามันทีไ อ าภอนายีย จังหวัดอุบลราชธานี 

o อຌอย พืไอการปรรูปป็นนๅ าตาล ดยมีผนการสรຌางรงงานผลิตนๅ าตาลทีไจังหวัดอ านาจจริญ 
หรือ จังหวัดอุบลราชธานี  

o งาะ ละทุรียน มีการปลูกมาก฿นขตพืๅนทีไบางสวนของจังหวัดอุบลราชธานี ิอ าภอนาจะหลวย 
ละอ าภอนๅ ายืน) ละจังหวัดศรีสะกษ ิอ าภอขุนหาญ อ าภอภูสิงห์ ละอ าภอกันทรลักษณ์) 
ดยปริมาณการผลิตนัๅนมีนวนຌมพิไมขึๅนทุกปี ดยผลิตละจ าหนาย฿นพืๅนทีไละตลาดกรุงทพ
ละจังหวัดภาคตะวันออก ิขຌอมูลจากผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ พ.ศ. ๎๑๑๓-๎๑๒์) ทัๅงนีๅผลผลิต
งาะละทุรียนทีไปลูก฿นพืๅนทีไจังหวัดอุบลราชธานีละศรีสะกษ ป็นผลิตผลทีไเดຌรับความนิยมสูง
จากตลาด สงผล฿หຌจ านวนทีไผลิตเดຌเมพียงพอ จ าป็นทีไตຌองมีการวางผนการผลิต฿หຌมีปริมาณ
ละคุณภาพสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาด 

o พริก ชน สายพันธุ์หัวรือหรือศรดง หอมดงละกระทียม พืไอการบริภคสดละบริภคป็น
ผลิตภัณฑ์ปรรูป ชน กระทียมจียว-หอมจียวพรຌอมรับประทาน นๅ าพริกผา 

฿นกลุมของผลิตผลทางการกษตรรอง พบวาป็นผลผลิตทีไมีศักยภาพ฿นการสรຌางมูลคาละรายเดຌ
฿หຌกับกษตรกรละผูຌประกอบการ ดยฉพาะมืไอน ามาปรูปป็นผลิตภัณฑ์ ชน 
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o ปลา ป็นวัตถุดิบของการท าปลาสຌม ปลารຌา ปลาตากหຌง หรือผลิตภัณฑ์ปลาปรรูปอืไนโ ชน 
คใมบักนัด ิจังหวัดอุบลราชธานี) ปลายอ นๅ าพริกปลา 

o คนืๅอ กระบือ เก สุกร ละ พะ พืไอป็นสินคຌาผลิตภัณฑ์นืๅอปรรูปตางโ 

o กลຌวย พืไอขายผลละตัด฿บสดขาย 

  มืไ อ พิ จ า ร ณ า ขຌ อ มู ล ฿ น ต า ร า ง พ บ ว า  ผ ลิ ต ผ ล ท า ง ก า ร  ก ษ ต ร ห ลั ก ข อ ง ก ลุ ม จั ง ห วั ด  
ภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง โ คือ ขຌาวหอมมะลิ มันส าปะหลัง ละยางพารา ซึไงป็นผลิตผลทีไมีมูลคา
ทางศรษฐกิจทีไสูงของกลุมจังหวัด ดังนัๅนกลุมจังหวัดฯ สามารถก าหนดผลิตผลทัๅงสามนีๅ฿หຌป็นวาระ฿นการ
พัฒนารวมกันพืไอพิไมมูลคาของผลผลิต฿หຌมีมูลคาสูงมากขึๅนละสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาด
นอกจากนีๅลຌวขຌอมูลดังกลาวยังสะทຌอน฿หຌหในวา ทุกจังหวัด฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง 
โ มีทิศทางเปสูการผลิตสินคຌากษตรดຌวยวิธีการกษตรอินทรีย์ นืไองจากความตຌองการของตลาดตอผลิตผล
กษตรอินทรีย์มีนวนຌมพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ดยฉพาะ฿นกลุมผูຌบริภคทีไ฿ส฿จ฿นสุขภาพ พราะสินคຌากษตร
ทีไผลิตดยการกษตรบบคมีนัๅนอาจสงผล฿หຌมีสารตกคຌางละน าเปสูการสะสมของสารก อมะรใง 
ิcarcinogenic materials) ทัๅงนีๅการผลิตบบการกษตรอินทรีย์จ าป็นทีไตຌองเดຌรับความดูลอา฿จ฿สจาก
กษตรกรละผูຌประกอบการป็นอยางมาก ชน การจัดการสิไงวดลຌอม฿นการผลิต฿หຌอืๅอตอการปลูกพืชหรือ
ลีๅยงสัตว์บบอินทรีย์ อยางเรกใตามการรับรองคุณภาพละมาตรฐานสินคຌากษตรอินทรีย์ทัๅงจากหนวยงาน฿น
ประทศ ชน ส านักงานมาตรฐานกษตรอินทรีย์ ิมกท.) หรือ หนวยงานนอกประทศ ชน BSC ซึไงป็น ป็น
บริษัทตรวจรับรองสินคຌาอินทรีย์จากประทศยอรมัน ตຌองมีคา฿ชຌจาย฿นการด านินงานทีไสูง สงผล฿หຌผูຌผลิต
สินคຌากษตรอินทรีย์มีจ านวนทีไจ ากัด ตการสนับสนุนจากภาครัฐทัๅง฿นรูปของนยบายละการด านินการผาน
ครงการตางโ ชน การสนับสนุนปัจจัย฿นการผลิต การสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการตรวจคุณภาพ จะป็น
นวทาง฿หຌการผลิตสินคຌากษตรอินทรีย์มีตຌนทุนทีไถูกลงละมีตลาดทีไยัไงยืนตอเป 

นวทาง฿นการสรຌางความรวมมือ/การชืไอมยงระหวางจังหวัด฿นกลุมจังหวัดภาคะวันออกฉียงหนือ
ตอนลาง โ พืไอป็นการขับคลืไอนการกษตรปรรูปละการกษตรอินทรีย์ สามารถสรุปเดຌดังนีๅ 

o การปรับทัศนคติ/มุมมองของคนท างาน ิ4 จังหวัด) ฿หຌหในป้าหมายรวมละประยชน์ทีไจะกิด
กับ ไ จังหวัดรวมกัน 

o สงสริมการผลิตดย฿ชຌตลาดป็นตัวน า  สรຌางอกาสทางการตลาดของสินคຌากษตรปรรูปละ
กษตรอินทรีย์ ฿นตลาดทัๅง฿นละตางประทศ ชน ตลาดยุรป สหรัฐฯ AEC 

o สรຌางครืไองหมายการคຌา ิBrand) สินคຌาของกลุมจังหวัด ไ จังหวัด ท าการตลาดละ
ประชาสัมพันธ์รวมกัน 

o สรຌางครือขายสินคຌากษตรระหวาง 4 จังหวัด (การผลิต การปรรูป การตลาด) 
o จัดท าการประชาสัมพันธ์ (public relation; PR) สินคຌากษตรดนโของตละจังหวัดรวมกัน ชน 

ตามสนามบินนานาชาติ สถานทีไส าคัญของกลุมจังหวัดทัๅง ไ ชน ศาลากลาง สถานทีไราชการ ททท. 
o ฿ชຌวทีภาคประชาสังคมป็นวทีชืไอมยงกลุมตางโ มาลกปลีไยนละรียนรูຌ/ท างานรวมกัน 

o ชืไอมยงฐานขຌอมูลผูຌผลิต/ หลงผลิต/ ผูຌคຌา 
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o สรຌางวที฿หຌพบปะ ลกปลีไยน รูຌจักกัน (ตຌองมีกลเกประสานครือขาย พืไอ฿หຌกิดการท างาน
ตอนืไอง) 

o สนอ฿หຌมหาวิทยาลัยอุบล หรือมหาวิทยาลัยอืไนโ ฿นพืๅนทีไ ตัๅงป็นหนวยงานตรวจรับรอง
มาตรฐาน 

o มีหนวยงาน฿หຌค าปรึกษาทางสืไอตางโ ิชน ทรศัพท์ เลน์ ละฟสบุຍค) 
o ตัๅงศูนย์ปัจจัยการผลิต พืไอสงสริมการกษตรอินทรีย์ ิมูลสัตว์ การคัดยกขยะศษผักมาท าปุ๋ย) 

 

ขຌอเสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพละความเชืไอมยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ของ
คณะรักษาความสงบห่งชาติ ละกรอบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากขຌอสนอนะการด านินครงการของยุทธศาสตร์พัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนลาง โ ฿นประดในการปรรูปผลิตผลการกษตร ป็นนวทางส าคัญ฿นการพิไมมูลคา฿หຌกับสินคຌากษตร
เดຌ ดังนัๅนการปรรูปขຌาวละผลิตผลการกษตรทีไส าคัญของตละจังหวัด ตลอดจนการก าหนดคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์สินคຌาปรรูป฿หຌเดຌตามมาตรฐานละความตຌองการของตลาดป็นนวทางส าคัญ฿นการสรຌาง
ศักยภาพทางศรษฐกิจ  (economic potentials) ละความสามารถดຌานการขงขันทางศรษฐกิจ 
(economic competency) ของจังหวัดละกลุมจังหวัด ทัๅงนีๅหนวยงานดຌานการศึกษา฿นกลุมจังหวัด ชน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะกษ วิทยาลัย
กษตรกรรมละทคนลยีจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะกษ จังหวัดยสธร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
ขตอ านาจจริญ วิทยาลัยทคนิคอ านาจจริญ สามารถ฿หຌการสนับสนุนความรูຌละการพัฒนานวัตกรรมการ
ปรรูปผลิตผลสินคຌากษตร฿หຌเดຌมาตรฐานละตรงตามความตຌองการของตลาดเดຌทิศทางการพัฒนาการ
กษตรเปสูอุตสาหกรรมกษตรปรรูปนัๅนป็นมติทีไส าคัญของคณะกรรมการรวมภาครัฐละอกชนพืไอกຌเข
ปัญหาทางศรษฐกิจ ิกรอ.) มืไอวันทีไ 31 ตุลาคม 2558 เดຌก าหนด฿หຌกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนลาง โ ป็นขตศรษฐกิจพิศษ ิคลัสตอร์) ปรรูปอุตสาหกรรมการกษตร ซึไงมีนวทาง฿นการ
ด านินการสนับสนุนการปรรูปสินคຌากษตรอุตสาหกรรม ชน รงงานปรรูปยางพารา ิยางทง)  รงงาน
ปรรูปมันส าปะหลัง ิผลิตอทานอลุ ป้งมันหรือผลิตภัณฑ์อืไนๆทีไเดຌจากมันส าปะหลัง) รงงานปรรูปขຌาว 
(รงสีขຌาว ุผลิตภัณฑ์จากขຌาว) รงงานอຌอยละนๅ าตาลการปรรูปปศุสัตว์ ละผลิตภัณฑ์จากนืๅอสัตว์การ
ประมง สินคຌาปรรูปจากประมง 

นอกหนือจากอุตสาหกรรมกษตรปรรูป ผลิตผลจากการท าการกษตรบบอินทรีย์ ป็นอีกนวทาง
หนึไงทีไสามารถพิไมมูลคา นืไองจากผูຌบริภคเดຌ฿หຌความสน฿จกับสุขภาพมากยิไงขึๅน ซึไงสินคຌากษตรอินทรีย์
สามารถตอบสนองความตຌองการนีๅเดຌ ทัๅงนีๅการจัดจ าหนายสินคຌากษตรอินทรีย์อาจอยู฿นรูปของผลิตผลดิม 
ชน ขຌาว ผัก฿บละผลเมຌป็นลูก หรือ ฿นรูปของผลิตภัณฑ์ปรรูป ชน คุຌกกีๅขຌาวอินทรีย์ หรือ ครืไองดืไมพรຌอม
รับประทานจากผงขຌาวกลຌองงอก 
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การพิไมชองทางการตลาดละขยายพันธมิตรทางการตลาดของสินคຌากษตรปรรูป จะป็นการท า฿หຌ
สินคຌากษตรปรรูปสามารถเปถึงมือผูຌบริภคละตลาด฿หมของสินคຌา (niche market) ละท า฿หຌกษตรกร
ละผูຌประกอบการสามารถจ าหนายสินคຌาปรรูปเดຌอยางตอนืไองละสมไ าสมอ ซึไงตลาดของสินคຌาปรรูป
อาจอยู฿นรูปของ ิ1) การจัดมหกรรมสินคຌา (Expo.) ทีไจัดรวมกับงานทศกาลประจ าปีของตละจังหวัด ชน 
งานงาะทุรียนของจังหวัดศรีสะกษ งานหทียนขຌาพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี งานบุญบัๅงเฟของ
จังหวัดยสธร งานทศกาลทองทีไยวมนๅ าขง ชมตะวันริมขง ละการทองทีไยว฿นพืๅนทีไกษตรกรรม  
ตลอดจนการจัดมหกรรมสินคຌาทีไศูนย์สดงสินคຌาทีไส าคัญ ชน อิมพคมืองทองธานี เบทคบางนา ละศูนย์
ประชุมหงชาติสิริกิตติ์ (2) ตลาด/บริษัทของนวทางประชารัฐ ชน รຌานยางนาประชาวารินช าราบสุข฿จ 
อ าภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ละครือขายตลาด/บริษัทของนวทางประชารัฐของกลุมจังหวัด
อืไนโ พืไอพิไมความหลากหลายของสินคຌา฿หຌกับผูຌบริภค หรือ (3) การตลาดออนเลน์ผานวใปเซต์ละ
ครือขายทางสังคม (social media)  

จากขຌอมูลการวิคราะห์ศักยภาพดຌานการกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง โ 
ทีไน าสนอขຌางตຌน สามารถสรุปทิศทางการพัฒนาเดຌดังนีๅ 

o การกษตรอุตสาหกรรมทีไมีการตอนืไองกับกระบวนปรรูปพืไอพิไมมูลคา฿หຌกับสินคຌากษตร 
o การกษตรอินทรีย์ พืไอตอบสนองตอความตຌองการสินคຌาอินทรีย์ละอาหารปลอดภัย ซึไงสินคຌา

กษตรอินทรีย์สามารถน าเปปรรูปพืไอพิไมมูลคาตอเปเดຌ 
o การสรຌางตลาด฿หຌกับสินคຌากษตรปรรูป ตลอดจนสรຌางศักยภาพทางการตลาดของสินคຌากษตร

ปรรูปดຌวยนวัตกรรมละทคนลยีทีไหมาะสม 

มืไอพิจารณาทิศทางการพัฒนาดຌานการกษตรของกลุมจังหวัดฯ ทีไเดຌน าสนอขຌางตຌน พบวามีความ
ชืไอมยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบหงชาติ ละกรอบ  
ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ ละสามารถสรุปการชืไอมยงของตละทิศทางการพัฒนาของ
กลุมจังหวัดฯ เดຌดังนีๅ 

o การพัฒนาดຌานกษตรอินทรีย์ของกลุมจังหวัดฯ จะสงผล฿หຌกิดการพิไมศักยภาพดຌานกษตร
เปสูมาตรฐานกษตรอินทรีย์ละปลอดภัยทีไ ป็นนวทางหลักของการพัฒนาภาค
ตะวันออกฉียงหนือ ดยการด านินการพัฒนากษตรอินทรีย์ ิการด านินกิจกรรมาทาง
การกษตรตຌนนๅ า) สามารถสงผล฿หຌยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศละยุทธศาสตร์ของคณะ
รักษาความสงบหงชาติบรรลุป้าหมาย฿นดຌานการสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจดยอาศัย
การสรຌางความขຌมขใงทางดຌานการกษตร ความมัไนคงทางอาหาร ละพลังงาน ิตารางทีไ
๐๒) 

o การพัฒนาดຌานกษตรอุตสาหกรรมทีไตอนืไองกับการปรรูปของกลุมจังหวัดฯ จะน าเปสูการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกษตรปรรูปซึไงมีวัตถุประสงค์ของนวทางการพัฒนาหลักของภาค
ตะวันออกฉียงหนือ พืไอพิไมมูลคาของผลผลิตทางการกษตรดຌวยการ฿ชຌทคนลยีละ
นวัตกรรมการปรรูปอาหาร ิการด านินกิจกรรมกลางนๅ า) การด านินการพัฒนาดังกลาว
สามารถพิไมความขຌมขใง฿หຌกับภาคการกษตร ดยฉพาะป็นการพิไมรายเดຌ฿หຌกับกษตรกร 
ทัๅงนีๅการน าผลผลิตจากการกษตรอินทรีย์ทีไเดຌรับมาตรฐานมาท าการปรรูป จัดเดຌวาป็น
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นวทางส าคัญ฿นการพิไมมูลคาของผลผลิตการกษตร นืไองจากกษตรอินทรีย์เดຌสรຌางความ
ปลอดภัย฿หຌกับผลผลิตดยเมมีการ฿ชຌสารคมี การปรรูปพืไอพิไมมูลคา ชน การปรรูป
บืๅองตຌน (minimal processing)การปรรูปดย฿ชຌนวัตกรรมทคนลยีความดันสูง (high 
pressure) การ฿ชຌสนามเฟฟ้าบจังหวะ (pulse electric field) หรือการบรรจุภัณฑ์อคทีฟ 
ิactive packaging) ทีไเมมีการ฿ชຌสารคมีทีไป็นอันตรายพืไอการถนอมอาหารจะชวยตอยอด
มูลคาของสินคຌากษตรปรรูป ซึไงจะสงผลท า฿หຌการด านินยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ
ละยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบหงชาติสามารถบรรลุป้าประสงค์เดຌ ิตารางทีไ ๐๒) 

o การสรຌางตลาด฿หຌกับสินคຌากษตรปรรูปของกลุมจังหวัดฯ ดยทิศทางดังกลาวจะชวย฿หຌ
สามารถน าผลิตภัณฑ์ปรรูปเปสูตลาด ิการด านินกิจกรรมปลายนๅ า) ซึไงสงผล฿หຌกิดการ
ขับคลืไอนซอุปทานของสินคຌาปรรูป ละกิดการขับคลืไอนของการผลิตสินคຌากษตรละ
กระบวนการปรรูป ทัๅง฿นระดับภาคละระดับชาติตามยุทธศาสตร์ละกรอบทิศทางการ
พัฒนาทีไเดຌกลาวเวຌขຌางตຌน ิตารางทีไ ๐๒) 

 
ตารางทีไ ๐๒ การชืไอมยงของทิศทางการพัฒนาดຌานการกษตรของกลุมจังหวัดฯ กับยุทธศาสตร์การพัฒนา  
         ประทศ ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบหงชาติ ละกรอบทิศทางการพัฒนา 
         ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

ยุทธศาสตร์การ
พฒันาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของ 
คณะรักษาความสงบ

ห่งชาต ิ

กรอบทศิทางการพฒันา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทศิทางการพฒันาของ
กลุ่มจังหวดัฯ 

ปพี.ศ. 2561-2564 
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 
การสรຌางความ
ขຌมขใงทาง
ศรษฐกิจละ
ขงขันเดຌอยาง
ยัไงยืน 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ การ
สรຌางความขຌมขใงภาค
การกษตร ความมัไนคง
ของอาหารละพลังงาน 

 

พิไมศักยภาพการผลิตสินคຌา
กษตรเปสูมาตรฐานกษตร
อินทรีย์ละอาหารปลอดภัย 
 

การกษตรอินทรีย์ พืไอ
ตอบสนองตอความตຌองการ
สินคຌาอินทรีย์ละอาหาร
ปลอดภัย  
ซึไงสินคຌากษตรอินทรยี์
สามารถน าเปปรรูปพืไอ
พิไมมูลคาตอเปเดຌ 

  พัฒนาอุตสาหกรรมกษตร
ปรรูปเปสูผลิตภัณฑ์ทีไมี
มูลคาพิไมสูง 
 

ํ. การกษตรอตุสาหกรรม
ทีไมีการตอนืไองกับกระบวน
ปรรูปพืไอพิไมมูลคา฿หຌกับ
สินคຌากษตร 
๎. การสรຌางตลาด฿หຌกับ
สินคຌากษตรปรรูป 
ตลอดจนสรຌางศักยภาพทาง
การตลาดของสินคຌากษตร
ปรรูปดຌวยนวตักรรมละ
ทคนลยีทีไหมาะสม 
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ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ ๎ 
 สรุปผลการด านินครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการทองทีไยว฿หຌเดຌระดับมาตรฐานสากล
ละยัไงยืนกลุมจังหวัดภาคภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ระหวางปี พ.ศ. ๎๑๑๓ - ๎๑ๆเ  

กลุมจังหวัดฯ เดຌมีการด านินงานพืไอขับคลืไอนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการทองทีไยว฿หຌเดຌระดับ
มาตรฐานสากลละยัไงยืน฿นหลายครงการ ซึไงครอบคลุมถึงครงการการพัฒนาหลงทองทีไยว฿หຌมีคุณภาพเดຌ
มาตรฐานการสงสริมกิจกรรมการทองทีไยวชิงรุกนຌนการทองทีไยวตลอดปีการพัฒนาบุคลากรดຌานการ
ทองทีไยวพืไอรองรับประชาคมอาซียนการประชาสัมพันธ์ละการตลาดการทองทีไยวครงการกอสรຌางหลง
ทองทีไยว฿หม รวมถึงการปรับปรุงกอสรຌางสຌนทางคมนาคมชืไอมยงการทองทีไยวละการผลิตผลิตภัณฑ์  
OTOP พืไอการทองทีไยว  

 
 จากการพัฒนาครงการพืไอสงสริมการทองทีไยวของกลุมจังหวัดทีไผานมาท า฿หຌกิดหลงทองทีไยว
฿หมเมวาจะป็นวิมานพญาถน ิอาคารพญาคันคาก) สวนสาธารณะพญาถนจังหวัดยสธร อุทยานบึงบัว
จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดมีการประชาสัมพันธ์ละการด านินการตลาดทีไถายทอดจุดดนทางการทองทีไยว
ของกลุมจังหวัดละดึงดูดนักทองทีไยวป็นจ านวนมากดินทางมาทองทีไยว฿นพืๅนทีไกลุมจังหวัด นอกจากนีๅ 
ผนวกกับกลุมจังหวัดมีทรัพยากรการทองทีไยวทีไหลากหลายเมวาจะป็นทรัพยากรการทองทีไยวทางธรรมชาติ
วัฒนธรรม ประพณีประวัติศาสตร์ละศาสนา ดังตารางทีไ ๐๓ สดง฿หຌหในถึงศักยภาพทางการทองทีไยวของ
กลุมจังหวัด 
 
ตารางทีไ ๐๓ ทรัพยากรการทองทีไยวทีไมีความส าคัญทีไสดงถึงศักยภาพทางการทองทีไยวของจั งหวัด 

฿นกลุมจังหวัดภาคภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 
จังหวดั ประเภทของทรัพยากรการทอ่งเทีไยว ตัวอย่างทรพัยากรการท่องเทีไยว 

ยสธร ํ. ทรัพยากรการทองทีไยวชิง
ธรรมชาติ 

ํ. หาดทรายมนๅ าช ี
๎. ภูทางกวียน อ.กุดชุม 
๏. ภูถๅ าพระ 
๐. หาดทรายมนๅ าชี บຌานทาค าทอง  
๑. ภูหมากพริก อ.กุดชุม 
๒. ภูหินปูอ.กุดชุม 
๓. อุทยานหงชาติภูสระดอกบัว 

๎. ทรัพยากรการทองทีไยวชิง
วัฒนธรรม/ประพณ ี

ํ. ประพณีบุญบัๅงเฟ 
๎. ประพณีการหมาลัยขຌาวตอก ทศกาลวัน
มาฆบูชาหนึไงดียว฿นลก 

๏. ชุมชนภูเท บຌานหຌองซง 

๐. ประพณีจุดเฟตูมกา คืนวันออกพรรษา 
๑. หมูบຌานหมอนขวานผຌาขิด บຌานศรีฐาน 

๏. ทรัพยากรการทองทีไยวชิง
ประวัติศาสตร์ 

ํ. ธาตุกองขຌาวนຌอย 
๎. ชุมชนมืองกา ๎์์ปี บຌานสิงห์ทา 
๏. บราณสถานดงมืองตย 
๐. พระธาตุกูจาน 
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จังหวดั ประเภทของทรัพยากรการทอ่งเทีไยว ตัวอย่างทรพัยากรการท่องเทีไยว 
๑. หลงบราณสถานบຌานสงปือย 
๒. หอเตรวัดสระเตรนุรักษ ์
๓. พระธาตุพนทัน 
๔. ศาลหลักมือง 

๐. ทรัพยากรการทองทีไยวชิงศาสนา ํ. วัดพระพุทธบาทยสธร  
๎. วัดอัครทวดามิคาอล ิบสถ์คริสต์บຌานซง
ยຌ) 
๏. วัดมหาธาตุ ิพระอารามหลวง/ พระธาตุ
พระอานนท์) 
๐. วัดภูถๅ าพระ ิลิงนกทา) 
๑. วักศรีธรรมาราม ิพระอารามหลวง) 
๒. วัดพุทธยานภูจันทร์ภูสูง 
๓. วัดสิงห์ทา 

๑. ทรัพยากรการทองทีไยวทีไสรຌางขึๅน
฿หม/กิจกรรมพิศษ event 

ํ. วิมานพญาถน ิอาคารพญาคันคาก) 
๎. อนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา ิจຌาค าสิงห์) 
๏. สวนสาธารณะพญาถน 

๒. ทรัพยากรการทองทีไยวชิงกษตร 
 

ํ. ศูนย์การรยีนรูຌกษตรอินทรีย์ละวิถีภาค
ตะวันออกฉียงหนือ วิทยาลัยเกษตรละ
ทคนลยยีโสธร 
๎. กลุมกษตรอินทรีย์ ต.นๅ าอຌอม อ.คຌอวัง  
อ.กุดชุม อ.มหาชนะชัย  

๓. ทรัพยากรดຌานอืไนโ   ู 
ศรีสะกษ ํ. ทรัพยากรการทองทีไยวชิง

ธรรมชาติ 
ํ. ผามออีดง 
๎. นๅ าตกส ารงกียรติ 
๏. นๅ าตกวัง฿หญ 
๐. นๅ าตกภูลออ 
๑. นๅ าตกหຌวยจันทร ์
๒. อุทยานหงชาติขาพระวิหาร 

๎. ทรัพยากรการทองทีไยวชิง
วัฒนธรรม /ประพณ ี

ํ. งานประพณีซนฎนตาหรือสารทขมร  
๎. งานทศกาลดอกล าดวนบาน 
๏. งานทศกาลงาะทุรียน 
๐. งานประพณี ๐ ผา 

๏. ทรัพยากรการทองทีไยวชิง
ประวัติศาสตร์ 

ํ. ปราสาทสระก าพง฿หญ 
๎. ปราสาทสระก าพงนຌอย 
๏. ปราสาทปรางค์กู 
๐. ภาพกะสลักนูนตไ า  
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จังหวดั ประเภทของทรัพยากรการทอ่งเทีไยว ตัวอย่างทรพัยากรการท่องเทีไยว 
๑. ปราสาทหຌวยทับทัน 
๒. กูกຌวสีไทิศ บຌานหวຌาน 

๐. ทรัพยากรการทองทีไยวชิงศาสนา ํ. วัดมหาพุทธาราม ิวัดพระต) 
๎. วัดพระธาตุรืองรอง 
๏. วัดเพรพัฒนา 
๐. วัดนนกุดหลม 
๑. วัดลຌานขวด 
๒. วัดสุพรรณหงษ ์
๓.วัดจ าปา 

๑. ทรัพยากรการทองทีไยวทีไสรຌางขึๅน
฿หม/ กจิกรรมพิศษ event 

ํ. พิพิธภัณฑ์สัตว์นๅ า 
๎. ขาพระวิหารจ าลอง 
๏. สวนสมดใจศรีนครินทร ์
๐. สนามกีฬา฿ชຌขงขันฟุตบอลเทยพรีมียร์ลีก 
๑. กิจกรรมขงขันมินิฮาล์ฟมาราธอนผามออี
ดง 

๒. ทรัพยากรการทองทีไยวชิงกษตร ํ. ครงการพระราชด าริศูนย์กษตรภูสิงห์ 
๎. ศูนย์สงสรมิศรษฐกิจพอพีย อ าภอ
กันทรารมย ์
๏. สวนผลเมຌ ซ าตารมย์ 

๓. ทรัพยากรดຌานอืไนโ 
 

ํ. ดานชายดนชองสะง า  
๎. ศูนย์รียนรูຌหมอนเหมครบวงจรพืไอการ
ทองทีไยวจังหวัดศรีสะกษ 
ิฐานรียนรูຌดຌานหมอนเหมครบวงจร/ ศูนย์
จ าหนายผลิตภัณฑ์ดຌานหมอนเหม) 
๏. ขืไอนราษีสเสล 

อ านาจจริญ ํ. ทรัพยากรการทองทีไยวทาง
ธรรมชาติ 

ํ. อุทยานหงชาติภูสระดอกบัว 
๎. กงคันสูง 
๏. นๅ าตกตาด฿หญ คกกง 
๐. วนอุทยานภูสิงห-์ภูผาผึๅง 

๎. ทรัพยากรการทองทีไยววัฒนธรรม /
ประพณ ี

ํ. ฮีตสิบสอง 
๎. ประพณีบุญคูณลาน 

๏. ทรัพยากรการทองทีไยวทาง
ประวัติศาสตร์ 

ํ. หลงบราณคดีบຌานพนมือง 
๎. หลงบราณคดีบຌานปือยหัวดง 
๏. กลุมสมาบริวณวัดปຆารเร 
๐. กลุมสมา฿นขตวัดพธิ์ศิลา 

๐. ทรัพยากรการทองทีไยวทางศาสนา ํ. วัดพระหลาทพนิมิตร 
๎. วัดถๅ าสงพชร 

http://amnat.info/tour/luaamnat3.html
http://amnat.info/tour/luaamnat4.html
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จังหวดั ประเภทของทรัพยากรการทอ่งเทีไยว ตัวอย่างทรพัยากรการท่องเทีไยว 
๏. พระมงคลมิไงมือง 
๐. วัดศรีพธ์ิชัย 
๑. วัดพระจຌา฿หญศรีจริญ 
๒. วิหารหลวงปูຆขาวอนาลย 
๓. วัดพระจຌา฿หญลือชัย 
๔. วัดกาบอ ถิไนบูรพาจารย ์
๙. วัดภูจ าปา บຌานนาหมอมຌา ต.นาหมอมຌา อ.
มือง 

๑. ทรัพยากรการทองทีไยวทีไสรຌางขึๅน
฿หม/กิจกรรมพิศษ event 

ํ. หอนาฬิกา 
๎. สวนพุทธอุทยาน 

๒. ทรัพยากรการทองทีไยวชิงกษตร  
๓. ทรัพยากรดຌานอืไนโ  

อุบลราชธานี ํ. ทรัพยากรการทองทีไยวทาง
ธรรมชาติ 

ํ. สามพันบก 
๎. หาดชมดาว 
๏. กงตะนะ 
๐. อุทยานหงชาติภูจองนายอย/นๅ าตก 
หຌวยหลวง 
๑. ผาชะนะเด 
๒. ขืไอนสิรินธร/ พัทยานຌอย 
๓. กงสะพือ 
๔. อุทยานหงชาติผาตຌม 
๙. วนอุทยานนๅ าตกผาหลวง 
ํ์. อุทยานหงชาติกงตะนะ 
ํํ. ภูหินดาด อ.บุณฑริก 

๎. ทรัพยากรการทองทีไยววัฒนธรรม /
ประพณ ี

ํ. งานประพณีหทียนพรรษา 
๎. งานร าลึกหลวงปูຆชา 
๏. งานร าลึกหลวงปูຆมัไน 

๏. ทรัพยากรการทองทีไยวทาง
ประวัติศาสตร์ 

ํ. ภาพขียนสีกอนประวัติศาสตร์ ิผาตຌม) 
๎.ปราสาทบຌานบใญ 

๏. นิน ๑์์ ละนารายณ์บรรทมศิลปຊ 
๐. ทรัพยากรการทองทีไยวทางศาสนา ํ. วัดมหาวนาราม 

๎. วัดพระธาตุหนองบัว 
๏. วัดปากซง 
๐. วัดปຆานานาชาติ 
๑. วัดปากนๅ าบุงสะพัง 
๒. วัดทุงศรีมือง 
๓. วัดสิรินธรวรารามภูพรຌาว 

http://www.paiduaykan.com/province/Northeast/ubonratchathani/banben.html
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จังหวดั ประเภทของทรัพยากรการทอ่งเทีไยว ตัวอย่างทรพัยากรการท่องเทีไยว 
๔. วัด฿ตຌพระจຌา฿หญองค์ตืๅอ 
๙. วัดปຆาสวางวีรวงศ์ 
ํ์. สุปัฏนารามวรวิหาร 
ํํ. วัดลียบ 
ํ๎. วัดศรีอุบลรัตนาราม 
ํ๏. วัดมณีวนาราม 
ํ๐. วัดหลวง 
ํ๑. วัดหนองปຆาพง 
ํ๒. วัดดอนธาตุ 
ํ๓.วัดถๅ าคูหาสวรรค ์

๑. ทรัพยากรการทองทีไยวทีไสรຌางขึๅน
฿หม/กิจกรรมพิศษ event 

ํ. พิพิธภัณฑ์ ๏ มิต ิ

๒. ทรัพยากรการทองทีไยว 
ชิงกษตร 

ํ. หลงทองทีไยวชิงกษตรชุมชนบຌาน 
บุปือย อ.นๅ ายืน 

๓.ทรัพยากรดຌานอืไนโ ู 
 

฿นการด านินการระดมความหในของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ิstakeholders) จากหนวยงานภาครัฐบาล
ละหนวยงานภาคอกชน ตลอดจนผูຌรับผิดชอบ฿นการขับคลืไอนครงการตางโของทางราชการของกลุม
จังหวัด ิระหวางวันทีไ ํ๒-๏์ มิถุนายน ๎๑๑๙) พืไอจัดท ายุทธศาสตร์กลุมจังหวัด พบวา การพัฒนาการ
ทองทีไยวยังคงป็นป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์กลุมจังหวัด นืไองจากการทองทีไยวสามารถสรຌางรายเดຌ฿หຌกับ
กลุมจังหวัดเดຌอยางตอนืไอง รวมถึงกลุมจังหวัดเดຌมีทรัพยากรการทองทีไยวทีไหลากหลายเมวาจะป็นทรัพยากร
การทองทีไยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประพณี ประวัติศาสตร์ทีไ ป็นอกลักษณ์ละสามารถดึงดูด
นักทองทีไยวทัๅงชาวเทยละชาวตางชาติ฿หຌดินทางมาทองทีไยว฿นกลุมจังหวัด ดังจะหในเดຌจากสถิติ
นักทอง ทีไ ยวทีไ ดินทางขຌ ามาทอง ทีไ ยวละรายเดຌจากการทอง ทีไ ยว฿นพืๅนทีไ กลุ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 

จากตารางทีไ ไ่ สามารถสรุปเดຌถึงจ านวนนักทองทีไยวสวน฿หญทีไดินทางมาทองทีไยว฿นพืๅนทีไกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ป็นนักทองทีไยวชาวเทย ดยพบวาปี ๎๑๑๓ มีจ านวน 
๐,๓ํ๑,๙ํํ คน ละ฿นปี ๎๑๑๔ มีจ านวน ๐,๔๔๏,๙๏๓ คน ซึไงมีจ านวนพิไมขึๅน ํ๒๔ุ์๎๒ คน ฿นขณะทีไ
นักทองทีไยวชาวตางชาติมีจ านวน ํ๑๒,๎๓๔ คน฿นปี ๎๑๑๓ ละมีจ านวน ํ๒ํ,๒์๏ คน฿นปี ๎๑๑๔ 
พิไมขึๅน ๑ุ๏๎๑ คน  
 
  

https://www.google.co.th/search?biw=1280&bih=699&q=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C+%E0%B8%88.%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjZq4bh5NHNAhWCjZQKHUBMDjMQvwUIFygA
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ตารางทีไ  ๐๔ สรุปสถิตินักทอง ทีไ ยว฿นกลุ มจั งหวัดภาคภาคตะวันออกฉียง หนือตอนล าง  ๎ 
 ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร ละ อ านาจจริญ) ระหวางปี ๎๑๑๓ – ๎๑๑๔ 

จังหวดั 
ปี ๎๑๑๓ ปี ๎๑๑๔ 

ชาว 
ต่างชาติ ชาวไทย 

รวม
นักท่องเทีไยว 

ชาว 
ต่างชาติ ชาวไทย 

รวม
นักท่องเทีไยว 

อุบลราชธานี ํํ๔,๙๔ํ ๎,๐๒๓,๏๔๓ ๎,๑๔๒,๏๒๔ ํ๎๏,์ํํ ๎,๑๐๏,ํ์๎ ๎,๒๒๒,ํํ๏ 

ศรีษะกษ ํ๓,๓์ํ ํ,๏๐๓,๒๑ํ ํ,๏๒๑,๏๑๎ ํ๔,๐๐๑ ํ,๐์๓,๒๓๐ ํ,๐๎๒,ํํ๙ 

ยสธร ํ๎,์์๔ ๐๔๎,๏๓๓ ๐๙๐,๏๔๑ ํ๎,๏๎๎ ๑์์,๙๎๎ ๑ํ๏,๎๐๐ 
อ านาจจริญ ๓,๑๔๔ ๎๒๎,๎ํ๔ ๎๒๙,๔์๒ ๓,๔๎๑ ๎๓์,๒๏๒ ๎๓๔,๐๒ํ 

รวม ํ๑๒,๎๓๔ ๐,๑๑๕,๒๏๏ ๐,๓ํ๑,๕ํํ ํ๒ํ,๒์๏ ๐,๓๎๎,๏๏๐ ๐,๔๔๏,๕๏๓ 
ทีไมา : กรมการทองทีไยว. ๎๑๑๙. สถิตินักทองทีไยว. วใปเซต์ 

 
ตารางทีไ  ๐๕ สรุปรายเดຌจากนักทองทีไยว฿นกลุมจังหวัดภาคภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 

ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร ละ อ านาจจริญ) ระหวางปี ๎๑๑๓ – ๎๑๑๔ 
หนวยนับ: ลຌานบาท 

จังหวดั 
ปี ๎๑๑๓ ปี ๎๑๑๔ 

ชาวต่างชาต ิ ชาวไทย รวมรายไดຌ ชาวต่างชาต ิ ชาวไทย รวมรายไดຌ 
อุบลราชธานี ๐์๒.๓ ๐,๙๙๔ ๑,๐์๐.๓ ๐๎๓.๒ํ ๑,๎๏๓.ํํ ๑,๒๒๐.๓๎ 
ศรีษะกษ ๐์.๔ํ ํ,๒์๔.๑๒ ํ,๒๐๙.๏๓ ๐๏.๔๔ ํ,๓๎๎.๓๐ ํ,๓๒๒.๒๎ 
ยสธร ๎๓.์๑ ๑๑๐.๑๓ ๑๔ํ.๒๎ ๎๔.๓์ ๑๔์.๐๔ ๒์๙.ํ๔ 
อ านาจจริญ ๎๏.ํํ ๏๑๑.๐๒ ๏๑๑.๐๒ ๎๐.๏๙ ๏๐๔.์์ ๏๓๎.๏๙ 

รวม ๐๕๓.๒๓ ๓,๑ํ๒.๑๕ ๓,๕๕ํ.ํ๑ ๑๎๐.๑๔ ๓,๔๔๔.๏๏ ๔,๐ํ๎.๕ํ 
ทีไมา : กรมการทองทีไยว. ๎๑๑๙. สถิตินักทองทีไยว. วใปเซต์ 
 

จากตาราง สามารถสรุปเดຌถึงรายเดຌจากนักทองทีไยวทีไดินทางมาทองทีไยว฿นพืๅนทีไกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ดยรายเดຌทีไกิดขึๅนจากนักทองทีไยวชาวเทย พบวาปี ๎๑๑๓ มีรายเดຌจาก
นักทองทีไยวชาวเทยประมาณ ๓,๑ํ๒ ลຌานบาทละ฿นปี ๎๑๑๔ มีรายเดຌประมาณ ๓ุ๔๔๔ ลຌานบาท ซึไงมี
จ านวนพิไมขึๅน ๏๓๎ ลຌานบาท ฿นขณะทีไรายเดຌจากนักทองทีไยวชาวตางชาติมีรายเดຌประมาณ ๐๙๓ ลຌานบาท 
฿นปี ๎๑๑๓ ละ฿นปี ๎๑๑๔ มีรายเดຌจากนักทองทีไยวชาวตางชาติประมาณ ๑๎๐ ลຌานบาท มีรายเดຌพิไมขึๅน
ประมาณ ๎๓ ลຌานบาท 

นอกจากนีๅศักยภาพทางดຌานการทองทีไยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  
ยังสามารถหในเดຌจากการมีทรัพยากรการทองทีไยวทีไกิดขึๅน฿หมอันป็นผลมาจากการผลักดันละผนพัฒนา
ตามนยบายทางดຌานการทองทีไยวของตละจังหวัดภาย฿นกลุมจังหวัด จากการระดมความหในของผูຌมีสวนเดຌ
สวนสียพบวา จุดขใงของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ นัๅน ประกอบดຌวย การมีทรัพยากร
การทองทีไยวทีไหลากหลาย เมวาจะป็นทรัพยากรการทองทีไยวทางวัฒนธรรม ชาติพันธ์ ธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตดยฉพาะทางดຌานการกษตร ทีไถายทอดผานทศกาลละบุญประพณีตางโ ทีไส าคัญ 
รวมถึงการตงกาย มีบุคคลทีไมีชืไอสียงระดับประทศ ชน ดารานักสดง นักรຌองทีไจะสามารถชวยสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์การทองทีไยวละการมีความพรຌอมของภาคประชาชนละภาคอกชนทีไจะพัฒนาป็น 
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Homestay พืไอรองรับการทองทีไยวชิงวิถีชีวิตชุมชนเดຌ นอกจากนีๅประจวบกับการมีอกาสทีไอืๅอตอการ
พัฒนาการทองทีไยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ เดຌก การมีนยบายการสงสริมการ
ทองทีไยวของรัฐบาลละการทองทีไยวหงประทศเทยสงผล฿หຌกิดการพัฒนาการทองทีไยว฿นพืๅนทีไ การมี
นยบายประชาคมอาซียน ิASEAN Community) สงผล฿หຌอืๅอประยชน์ตอการดินทางทองทีไยวระหวาง
ประทศ มีศักยภาพดຌานการทองทีไยวเมวาจะป็นการมีพืๅนทีไติดชายดนหลายประทศทีไสงผล฿หຌสามารถ
พัฒนากิจกรรมการทองทีไยวละพิไมกลุมนักทองทีไยวทีไดินทางขຌาออก฿นพืๅนทีไชายดนเดຌ 

ซึไงสอดคลຌองกับความหในของผูຌวาราชการจังหวัดละรองผูຌวาราชการจังหวัดของกลุมจังหวัดผาน
กิจกรรมการสนทนากลุม (focus group) ละการสัมภาษณ์ชิงลึก (in-depth interview)  ทีไพบวา กลุม
จังหวัดมีหลงทองทีไยวทีไหลากหลาย ทัๅงชิงวัฒนธรรมละประพณี ศาสนสถาน การทองทีไยวชิงกษตร 
การทองทีไยววิถีชีวิตชุมชน การทองทีไยวชิงสุขภาพ ทีไสามารถน ามายกระดับ฿หຌป็นหลงทองทีไยว
ระดับประทศเดຌ 

อยางเรกใตาม หากวิคราะห์ถึงประดในปัญหาละอุปสรรคทีไกิดขึๅนจากการพัฒนาการทองทีไยวของ
กลุมจังหวัด พบวา การพัฒนาครงการตามผนยุทธศาสตร์การทองทีไยวยังขาดการบริหารงานบบบูรณาการ
ระหวางหนวยงาน฿นกลุมจังหวัดทีไมีประสิทธิภาพ ท า฿หຌการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ระดับกลุมจังหวัดเมกิดผล
สัมฤทธิ์ตามป้าประสงค์  รวมถึงการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ านวยความสะดวกดຌานการทองทีไยว  
ชน ถนน เฟฟ้า สัญญาณอินตอร์นใต ระบบการคมนาคมขนสงละรถดยสารสาธารณะ รงรมทีไพัก  
ละรຌานอาหาร ยังขาดประสิทธิภาพ ละเมเดຌมาตรฐานดียวกัน   นอกจากนีๅประดในปัญหาทีไกิดขึๅน 
อีกประการ คือ การขาดการก าหนดต าหนงทางการขงขันละนักทองทีไยวกลุมป้าหมายทีไชัดจนท า฿หຌการ
จัดการประชาสัมพันธ์ละการตลาดทางการทองทีไยวเมตรงกับป้าหมาย  สงผล฿หຌหลงทองทีไยวของ 
กลุมจังหวัดเมป็นทีไรูຌจักอยางพรหลาย  เมมีการปรับปรุงขຌอมูลหลงทองทีไยวหรือกิจกรรมการทองทีไยว
ของกลุมจังหวัดของหนวยงานภาครัฐบาล฿หຌป็นปัจจุบัน ท า฿หຌนักทองทีไยวเมรูຌขຌอมูลหลงทองทีไยว  
ทีไนาสน฿จทีไกิดขึๅน฿หม  

สวนอุปสรรคของการพัฒนาการทองทีไยวของกลุมจังหวัด พบวา เมมีครือขายความรวมมือระหวาง
ผูຌประกอบการธุรกิจน าทีไยวภายนอกพืๅนทีไละผูຌประกอบการธุรกิจน าทีไยวภาย฿นพืๅนทีไกลุมจังหวัด ท า฿หຌ
รายการน าทีไยวทีไ฿หຌบริการดยบริษัทน าทีไยวภายนอกพืๅนทีไเมสอดคลຌองกับผนพัฒนาการทองทีไยวของ  
กลุมจังหวัด  ทีไตຌองการนຌนยๅ าการพัฒนาการทองทีไยวทีไชืไอมยงหลงทองทีไยวของกลุมจังหวัดเดຌ ซึไง 
สวน฿หญรายการน าทีไยวเดຌมุงนຌนการชืไอมยงมืองชายดนกับประทศพืไอนบຌาน ชน ประทศลาวละ
กัมพูชามากกวา ท า฿หຌการทองทีไยว฿นกลุมจังหวัดกระจุกตัวอยูภาย฿นจังหวัด฿ดจังหวัดหนึไง รวมถึงอุปสรรค
ดຌานกฎหมายระหวางประทศ ดยฉพาะกฎหมายการดินทางขຌาออกระหวางประทศเทยละประทศ
กัมพูชา ละประทศเทยกับประทศลาว รืไองขຌอบังคับการ฿ชຌบริการบริษัทน าทีไยวของประทศลาวละ
มัคคุทศก์฿นพืๅนทีไ  
 ดังนัๅนจากการวิคราะห์สถานการณ์ทางดຌานการทองทีไยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนลาง ๎ สามารถสรุปเดຌดังตารางขຌอมูลการวิคราะห์ศักยภาพดຌานการทองทีไยวจากการระดมความหใน  
ดังตารางทีไ ๑์ ดຌานลาง 
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ตารางทีไ ๑์ ขຌอมูลการวิคราะห์ศักยภาพ ิSWOT) ดຌานการทองทีไยว  
จุดขใง จุดอ่อน 

ํ. มีทรัพยากรการทองทีไยวชิงวัฒนธรรมทีไมี
อกลักษณ์ ชน ประพณีหทียนขຌาพรรษา 
ประพณีบุญบัๅงเฟ ประพณีเหลรือเฟ ป็นตຌน 

๎. มี ท รั พยากรการท อ ง ทีไ ย ว  ชิ ง ช าติ พั น ธ์  
ประกอบดຌวย กลุมชาติพันธ์สวยบรู ยอ ละ
ขมร รวมถึงภูเท ป็นตຌน ซึไงมีความนาสน฿จ 
ทัๅงดຌานวิถีชีวิต การตงกาย ขนบธรรมนียม
ประพณี ชน  

๏. มีอุทยานหงชาติทีไมีทรัพยากรการทองทีไยวทีไมี
ความดดดน   

๐. มีบุคคลทีไมีชืไอสียงระดับประทศ ชน ดารา
นักสดง นักรຌองทีไจะสามารถชวยสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์การทองทีไยว 

๑. มีความพรຌอมของภาคประชาชนละภาคอกชน
ทีไจะพัฒนาป็น Homestay พืไอรองรับการ
ทองทีไยวชิงวิถีชีวิตชุมชน 

ํ. ขาดการชืไอมยงบูรณาการผนการทองทีไยว
ระหวางจังหวัดป็น Road Map รวมกัน ท า฿หຌ
กิดการทองทีไยวบบกระจุกตัวอยูพียงบาง
จังหวัดทานัๅน 

๎. ขาดการชืไอมยงของหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅง฿น
ระดับจังหวัดละกลุมจังหวัด ทัๅงรืไองผน
งบประมาณ การประสานองค์ความรูຌการ
ประสานงานท า 

๏. ขຌอมูลขาวสาร฿นฐานขຌอมูลสวนราชการดຌาน 
การทองทีไยว฿นกลุมจังหวัดทัๅงหลงทองทีไยว 
กิจกรรมการทองทีไยว เมละอียดละเมป็น
ปัจจุบัน 

๐. ขาดการชืไอมยงธุรกิจการทองทีไยว 
๑. สຌนทาง฿นการดินทางทองทีไยวเมสะดวก

ปลอดภัย 
๒. หลงทองทีไยวเมกระจายตัว฿นพืๅนทีไตางโมีการ

กระจุกตัวอยู฿นบางพืๅนทีไ 
อกาส อุปสรรค 

ํ. มีกลุมประทศพืไอนบຌานทีไมีพรมดนติดตอกับ
กลุมจังหวัด ท า฿หຌสามารถชืไอมยงหลง
ทองทีไยวกับประทศพืไอนบຌานเดຌป็นอกาส฿หຌ
สามารถพัฒนากิจกรรมการทองทีไยวละพิไม
กลุ มนักทองทีไ ยวทีไ ดินทางขຌ าออกพืๅนทีไ
ชายดนเดຌ ชนนักทองทีไยวลาว จีน วียดนาม 
นอกจากนัๅนสามารถพัฒนาการคຌาชายดนซึไง
จะอืๅอประยชน์ตอการทองทีไยวเดຌ 

๎. การปຂดประชาคมอาซียนจะท า฿หຌกิดการขຌา
มาของนักทองทีไยวละนยบายประชาคม
อ า  ซี ย น  ิ ASEAN Community) ร ว ม ทัๅ ง
ความกຌาวหนຌาทางสาธารณสุขละการศึกษา
ป็นอกาส฿หຌพัฒนาผลิตภัณฑ์การทองทีไยวชิง
สุขภาพละการศึกษาเดຌ 

๏. นยบายการสงสริมการทองทีไยวของรัฐบาล
ละการทองทีไยวหงประทศเทย ท า฿หຌกิด
การพัฒนาการทองทีไยว฿นพืๅนทีไ 

ํ. ข า ด  ค รื อ ข า ย ค ว า ม ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง
ผูຌประกอบการธุรกิจน าทีไยวภายนอกพืๅนทีไละ
ผูຌประกอบการธุรกิจน าทีไยวภาย฿นพืๅนทีไกลุม
จังหวัด  

๎. ปัญหากฎหมายระหวางประทศ ดยฉพาะ
กฎหมายการดินทางขຌาออกระหวางประทศ
เทยละประทศกัมพูชา ละประทศเทยกับ
ประทศลาวรืไองขຌอบังคับการ฿ชຌบริการบริษัท
น าทีไยวของประทศลาวละมัคคุทศก์฿นพืๅนทีไ 
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 ขຌอเสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพ  
 จากประดในจุดขใง จุดออน อกาสละอุปสรรคขຌางตຌน ประดในส าคัญทีไกลุมจังหวัดจะตຌองค านึงถึง
คือ การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรการทองทีไยวทีไมีอยูของกลุมจังหวัด฿หຌสามารถดึงดูดนักทองทีไยวขຌามา
ทองทีไยว฿นพืๅนทีไกลุมจังหวัดตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ฿หຌมากขึๅนเดຌอยางเร ดยฉพาะมืไอพิจารณา
สัดสวนของนักทองทีไยวจะพบวาสวน฿หญนักทองทีไยวทีไดินทางมาทองทีไยว฿นพืๅนทีไป็นนักทองทีไยวชาวเทย 
฿นขณะทีไนักทองทีไยวชาวตางชาตินัๅนมีปริมาณสัดสวนทีไยังนຌอยอยูมืไอทียบกับนักทองทีไยวชาวเทย ทัๅงนีๅหาก
ตຌองการทีไจะพิไมรายเดຌจากทองทีไยว฿นพืๅนทีไเดຌนัๅน สิไงส าคัญคือการขຌาถึงกลุมนักทองทีไยวทีไมีคุณภาพสูง
ดยฉพาะนักทองทีไยวชาวตางชาติกลุมทีไดินทางทองทีไยวบบพ านักระยะยาว (Long Stay Tourists) 
 ดังนัๅนนวทางการพัฒนาการทองทีไยว฿นพืๅนทีไกลุมจังหวัดตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ นัๅนควร 
ทีไจะมุงนຌนการพิไมขีดความสามารถทางขงขันทางการทองทีไยว ผานการพัฒนาศักยภาพหลงทองทีไยวละ
บุคลากรทางการทองทีไยวละการสงสริมการตลาด ดยสามารถด านินการภาย฿ตຌกลยุทธ์การพัฒนาการ
ทองทีไยว฿นมิติตางโ เมวาจะป็นการประชาสัมพันธ์ละการตลาดการทองทีไยวกลุมจังหวัดบบบูรณาการ 
การบูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการการทองทีไยวอยางมีสวนรวม รวมถึงการพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน
ละสิไงอ านวยความสะดวกทางการทองทีไยว฿หຌเดຌมาตรฐาน ละการพัฒนาหลงทองทีไยว กิจกรรม  
การทองทีไยว ฿หຌมีความหลากหลายอยางมีสวนรวม ซึไงนวทางการด านินการภาย฿ตຌกลยุทธ์ดຌานตาง  โ 
ขຌางตຌน฿หຌบรรลุป้าหมาย สามารถด านินการผานครงการตางโ ดังตอเปนีๅ 
 
 ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ  ๏ 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ เดຌด านินครงการตามยุทธศาสตร์การคຌาชายดน 
ดยผลการด านินงานระหวางปี พ.ศ. ๎๑๑๓ – ๎๑๒์  

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีศักยภาพของกลุมจังหวัดทีไจะสามารถพัฒนา 
พืไอพิไมขีดความสามารถเดຌอยางยัไงยืน ละสามารถพิไมมูลคาการคຌาชายดน฿หຌมากขึๅน ซึไงป็นการพิไม  
สวนบงทางการคຌาจากสวนกลางทีไเดຌท าการสงออกผานชองทางดานการคຌาชายดนของกลุมจังหวัดฯ  

อนึไงขีดความสามารถการคຌาชายดนนีๅจะเมสามารถพัฒนาเดຌอยางมีประสิทธิภาพ หากเมเดຌรับความ
รวมมือ฿นการพัฒนาอุตสาหกรรมการปรรูปสินคຌากษตรละการทองทีไยว฿นกลุมจังหวัดฯ  เปพรຌอมโ กัน 
ทัๅงนีๅ ตຌองเดຌรับความรวมมือจากหลายภาคสวน฿นการพัฒนา อันประกอบเปดຌวย กระทรวงตางโ ซึไงจะป็นการ
รวมมือกันพัฒนาตัๅงตตຌนนๅ าจนถึงปลายนๅ า ดังตารางทีไ ๑ํ สดงรายละอียดศักยภาพ฿นการพัฒนาพืไอพิไม
ขีดความสามารถการคຌาชายดน 
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ตารางทีไ ๑ํ ทรัพยากร วิสาหกิจชุมชุน ผูຌประกอบการทีไสามารถพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถทาง 
การคຌาชายดน฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 

ผูຌประกอบการ ทรพัยากร จังหวดั 
การปรรูปขຌาวสารอินทรีย์ุ ครืไองดืไมจากขຌาว 
อินทรีย์ุ  อาหารปรรูปจากขຌาวุ ครืไองส าอาง 
จากขຌาว 

ขຌาวหอมมะลิอินทรีย ์
ขຌาวหนียว 

ยสธร อ านาจจริญ      
ศรีสะกษ อุบลราชธานี 

ผูຌผลิตปลาสຌม ละปลารຌา ปลา฿นกระชัง ยสธร อ านาจจริญ      
ศรีสะกษ อุบลราชธานี 

อาหารปรรูปจากนืๅอสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว ์ ยสธร อ านาจจริญ      
ศรีสะกษ อุบลราชธานี 

อาหารปรรูปจากเขสด ฟาร์มปศุสัตว ์ ยสธร อ านาจจริญ      
ศรีสะกษ อุบลราชธานี 

นๅ าผลเมຌปรรูปุ ผลเมຌปรรปูุ บกอร์รีไจากผลเมຌ ผลเมຌสดจากสวน 
฿นกลุมจังหวัด 

ยสธร อ านาจจริญ      
ศรีสะกษ อุบลราชธานี 

ผຌาเหมพืๅนมืองุ ตุຍกตาจากผຌาุ 
ผูຌผลิตสืๅอผຌาส ารใจรูปจากผຌาเหมละผຌาฝ้าย 

ผูຌลีๅยงเหม ผลิตสຌนเหมผຌา
ฝ้าย  

ยสธร อ านาจจริญ      
ศรีสะกษ อุบลราชธานี 

ครืไองปรุงอาหารจากพืชสวนครัว พืชผักสวนครัว ยสธร อ านาจจริญ      
ศรีสะกษ อุบลราชธานี 

 
จากการลงพืๅนทีไระดมความคิดหในจากผูຌมีสวนเดຌสวนสีย (stakeholders) รวม ๐ จังหวัดจากทัๅง

หนวยงานภาครัฐบาลละหนวยงานภาคอกชน ตลอดจนผูຌรับผิดชอบ฿นการขับคลืไอนครงการตางโ ท า฿หຌเดຌ
ขຌอมูลวากลุมจังหวัดฯ มีศักยภาพ฿นการพัฒนาตอยอดเดຌอีก฿นระดับสูง รวมถึงการรวมตัวป็นประชาคม
ศรษฐกิจอาซียนยังสริมขีดความสามารถ฿นการขยายตลาดสินคຌาของเทยผานกิจกรรมการคຌาชายดนเปยัง
ประทศพืไอนบຌานเดຌอีกดຌวย  ซึไงมืไอน ามาจัดล าดับความส าคัญ ๑ ประดในเดຌดังรายละอียด คือ 

 
ตารางทีไ ๑๎ ขຌอมูลการวิคราะห์ศักยภาพ ิSWOT) ดຌานการคຌาชายดน 

จุดขใง จุดอ่อน 
ํ. มีพืๅนทีไติดตอกับประทศพืไอนบຌานมีชายดน

ยาวซึไงอืๅอตอการคຌาขาระหวางประทศ 
๎. สินคຌา฿นกลุมมคีุณภาพเดຌก ขຌาว มันส าปะหลัง 

ผลเมຌ 
๏. ตละจังหวัด฿นกลุมจังหวัดมีสินคຌา OTOP ทีไมี

คุณภาพสากลสามารถท าตลาดตางประทศเดຌ 
๐. สຌนทางคมนาคมดี ท า฿หຌการดินทางติดตอ

คຌาขายสะดวกขึๅน 
๑. มีสินคຌาทีไประทศพืไอนบຌานตຌองการ  ละป็น

จุดยุทธศาสตร์ กระจายสินคຌา 

ํ. ประชาชนบางสวนยังเมรูຌชองทางการตลาดละ
ขาดขຌอมูลส าหรับท าการคຌาขายชายดน
สวนมาก ป็นการติดตอบบบุคคลตอบุคคล  
ซึไงบางครัๅงขัดตอกฎหมายของของประทศ
พืไอนบຌาน ท า฿หຌกิดปัญหากับผูຌประกอบการ
ของเทย 

๎. ผูຌประกอบการยังขาดทักษะดຌานภาษาทัๅ ง
ภาษาอังกฤษละภาษา฿นกลุมอาซียน รวมทัๅง
ขาดความ ขຌ า ฿จทางวัฒนธรรมประทศ 
พืไอนบຌาน 
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๏. ขาดการประสานงานของหนวยงานภาครัฐละ
ขาดการสนับสนุนจากผูຌบริหารอยางตอนืไอง 
ขาดการประสานงานระหวางกลุมจังหวัด 
ิงืไอนเขกลุมจังหวัด) 

๐. ขาดนักลงทุนขนาด฿หญ฿นพืๅนทีไ ทีไจะท าการ
ปรรูปสินคຌากษตร฿นพืๅนทีไพืไอสงออกเปยัง
ประทศพืไอนบຌาน 

๑. ขาดครือขายวิสาหกิจชุมชนภาย฿นกลุมจังหวัด
ทีไชืไอมหวงซอุปทานกัน฿นกลุมจังหวัดละ
สินคຌาขาด Innovation ราคาสินคຌา OTOP สูง 
สินคຌา OTOP ฿นตลาดชายดน บางสวนยัง
เมเดຌมาตรฐาน 

 
 

อกาส อุปสรรค 
ํ. ประชาชน฿นประทศพืไอนบຌานมีความตຌองการ

สินคຌาเทยป็นจ านวนมากนืไองจากคุณภาพด ี
๎. มีทรัพยากรทีไป็นวัตถุดิบคุณภาพดี มีชืไอสียง

จ านวนมาก ชน ขຌาวอินทรีย์ ผลเมຌ 
๏. มีสถาบันการศึกษาทีไมีองค์ความรูຌขຌมขใง฿น

ดຌานการผลิตนวัตกรรมการปรรูปสินคຌาตางโ
฿นพืๅนทีไ ชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

๐. มีผลิตภัณฑ์ OTOP ทีไเดຌมาตรฐานละมีความ
ขຌมขใงจ านวนมาก 

๑. พืๅนทีไติดชายดนมีระยะทางยาวหลายกิลมตร 
 

ํ. กฎระบียบทางการคຌาของประทศพืไอนบຌาน 
ยังขาดมาตรฐาน เมมีความนนอน ฿ชຌดุลพินิจ
ของจຌาหนຌาทีไศุลกากรมากกินเป 

๎. ขาดนักลงทุนขนาด฿หญ฿นพืๅนทีไท า฿หຌสียอกาส
฿นการพัฒนาละมีกลุมทุนขนาด฿หญจากจีน
ขຌามาลงทุนหาผลประยชน์฿นพืๅนทีไ 

๏. ควรมีการก าหนดจุดขนถายสินคຌาทีไชัดจนละ
สรຌาง Truck Terminal ทีไมีมาตรฐานละอยู฿น
จุดทีไสามารถ฿ชຌเดຌจริง 

๐. ระบียบการขนสง ละ รถบรรทุก฿นประทศ
พืไอนบຌานยังเมอนุญาต฿หຌรถบรรทุกของเทยขຌา
เป฿นขตดน ซึไงป็นตຌนหตุของตຌนทุน฿นการ
ขนสงทีไสูง 

๑. ขัๅนตอนการตรวจปลอยทางมาตรฐานสุขอนามัย  
พืชูสัตว์ ยังมีขัๅนตอนทีไยุงยาก สียวลานาน 

 
 กลุมจังหวัดอีสานตอนลาง ๎ มีพืๅนทีไติดตอกับประทศพืไอนบຌาน ๎ ประทศคือ สาธารณรัฐ
ประชาธิปเตยประชาชนลาว ละราชอาณาจักรกัมพูชา ฿นขตกลุมจังหวัดมีดานการคຌาชายดนบຌานยักษ์คุ 
อ าภอชานุมาน จังหวัดอ านาจจริญ ดานการคຌาชายดนชองสะง า อ าภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะกษ ละจังหวัด
อุบลราชธานี  มีดานการคຌาชายดนประมาณ ๐ ดานคือ ดานการคຌาชายดนขมราฐ อ าภอขมราฐ  
ดานการคຌาชายดนปากซง อ าภอนาตาล การคຌาชายดนชองอานมຌา อ าภอนๅ ายืน ดานการคຌาชายดน  
ชองมใก อ าภอสิรินธร ซึไงถือป็นดานการคຌาถาวรมีปริมาณการคຌาขຌาออกคอนขຌ างสูงกวาดานอืไนโ ฿นขต
พืๅนทีไกลุมจังหวัดอีสานตอนลาง ๎ จากขຌอมูลปริมาณการคຌา฿น ๎ จังหวัดคือ จังหวัดอุบลราชธานีละจังหวัด 
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ศรีสะกษ  ดยจังหวัดศรีสะกษ มีมูลคาการคຌาสงออกสูงขึๅนประมาณ ๎.๓๓% ตัๅงตปี ๎๑๑๒ สวนมูลคา 
การน าขຌาสูงขึๅน ๎.๒๐% ตัๅงตปี ๎๑๑๒ มาป็นล าดับ ดຌานจังหวัดอุบลราชธานี มีมูลคาการสงออกสูงขึๅน 
๐๒๏.๑๏% ละน าขຌาสูงขึๅน ๏๔ํ.ํ๒% ตัๅงตปี ๎๑๑๒ มาป็นล าดับชนดียวกัน 
 หากมืไอวิคราะห์ขຌอมูล฿นรายละอียดจะพบวา ปริมาณสินคຌาทีไผานดน฿นทัๅง ๎ จังหวัดนีๅป็นสินคຌา
ทีไมาจากภาคกลางกวา ๙์% ดยประมาณ  ฿นรายละอียดสินคຌาตละรายการทีไป็นสินคຌาอุปภคบริภค
พบวา วัตถุดิบบางสวนสามารถพาะปลูกหรือจัดหา฿นขตพืๅนทีไกลุมจังหวัดอีสานตอนลาง ๎ อีกทัๅงทคนลยี
เมเดຌมีความซับซຌอนหรือ฿ชຌการลงทุนสูงมากนัก นอกจากนีๅ ผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไมีศักยภาพละความสามารถ
฿นการขຌาถึงเดຌดยงาย รวมถึงวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการผลิตยังมีราคาถูกละสด฿หมกวา จึงป็นอกาสของกลุม
จังหวัดอีสานตอนลาง ๎ ทีไจะสามารถพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขันของตนองเดຌ  
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ส่วนทีไ ๏ 
สรุปขຌอมูลผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๎ 

 
วิสัยทัศน์ 

อุตสาหกรรมกษตรปรรูปละกษตรอินทรีย์พิไมมูลคา 
การทองทีไยวชิงคุณภาพ การคຌาชายดนเดຌมาตรฐานสากล 

 
ค านิยาม 

วิสัยทัศน ์ ความหมาย 
อุตสาหกรรมกษตรปรรูปละ
กษตรอินทรีย์พิไมมูลคา 

การพิไมมูลคาสินคຌากษตรดຌวยการปรรูปผลผลิตการกษตร฿น
ระดับอุตสาหกรรมดຌวยความรูຌ ทคนลยี นวัตกรรมละการท า
กษตรตามมาตรฐานกษตรอินทรีย ์ 

การทองทีไยวชิงคุณภาพ พัฒนาการทองทีไยว ส าหรับกลุมนักทองทีไยวชิงคุณภาพ ทัๅงกลุม
ระดับกลางูบน กลุมความสน฿จพิศษ ดยน าสนอสินคຌาละบริการ
ทีไมีคุณภาพ ควบคูกับการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับสินคຌาทางการ
ทองทีไยว ละสรຌางการดินทางชืไอมยงการทองทีไยวกับกลุม
ประทศอาซียน  

การคຌาชายดน 
เดຌมาตรฐานสากล 
 

การมีครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ านวยความสะดวกตามระบบละ
มาตรฐานการคຌาระหวางประทศ กฎหมาย ระบียบ ละขຌอปฏิบัติ
มีความชัดจนละอืๅอประยชน์ตอผูຌประกอบการละการท างาน
ของจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง พนักงานละจຌาหนຌาทีไของรัฐมีความรูຌ
ความขຌา฿จ฿นการปฏิบัติงานตามระบบละมาตรฐานการคຌาระหวาง
ประทศ รวมทัๅงผูຌประกอบการมีศักยภาพ฿นการขงขันพืไอการ 
ท าธุรกิจการคຌาระหวางประทศ 

 
พันธกิจ 

ํ) สรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับสินคຌากษตรดຌวยอุตสาหกรรมกษตรปรรูป ละมาตรฐานกษตร
อินทรีย ์

๎) พัฒนาสินคຌาละบริการทางการทองทีไยว พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการทองทีไยว
บบบูรณาการละสงสริมการตลาด พืไอป็นหลงทองทีไยวชิงคุณภาพ  

๏) สนับสนุนละสงสริมความขຌมขใง฿หຌกวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผูຌประกอบการ  ฿นดຌานการ
พัฒนาระบบสารสนทศ ดຌานการบริหารจัดการละการพัฒนาระบบลจิสติกส์พืไอชืไอมยง
ธุรกิจการคຌาสูสากล 

เป้าประสงค์รวม  
ํ) พัฒนาอุตสาหกรรมกษตรปรรูป ละผลิตสินคຌากษตรตามมาตรฐานกษตรอินทรีย์ 

พืไอพิไมมูลคา  
๎) พัฒนาการทองทีไยวดยยกระดับมูลคาละคุณคา พืไอพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน 
๏) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผูຌประกอบการ พืไอพิไมมูลคาการคຌาชายดน  
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ตัวชีๅวัด / ค่าเป้าหมาย 
1. พิไมมูลคาสินคຌากษตรปรรูปละกษตรอินทรีย์ ป้าหมาย ไ ปี รຌอยละ 10  
2.  มีรายเดຌจากการทองทีไยวพิไมขึๅนทุกปี  ป้าหมาย ไ ปี รวมรຌอยละ โใ  
3.  รຌอยละทีไพิไมขึๅนของมูลคาการคຌาชายดน ป้าหมาย รຌอยละ ๏.๑ ตอปี 

 
ล าดับความส าคัญของประเดในยุทธศาสตร์ 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ เดຌก าหนดประดในยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม
จังหวัด เวຌ ๏ ประดในยุทธศาสตร์ ตามล าดับความส าคัญ ดังนีๅ 
 ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ  ํ การพิไมมูลคาขຌาวหอมมะลิ พืชศรษฐกิจ ปศุสัตว์ละประมง  
ดຌวยอุตสาหกรรมกษตรปรรูปละมาตรฐานสินคຌากษตรอินทรีย ์
 ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ ๎  การขยายฐานตลาดการทองทีไยวชิงคุณภาพ  
 ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ ๏  สนับสนุนละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ พืไอชืไอมยงธุรกิจการคຌา
การลงทุนสูสากล 
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัดละค่าเป้าหมาย 
 
 ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ ํ การพิไมมูลคาขຌาวหอมมะลิ พืชศรษฐกิจ ปศุสัตว์ละประมง ดຌวย
อุตสาหกรรมกษตรปรรูปละมาตรฐานสินคຌากษตรอินทรีย ์  
 เป้าประสงค์ 

ํ) ผลิตขຌาวหอมมะลิ พืชศรษฐกิจ ปศุสัตว์ละประมง ทีไส าคัญของกลุมจังหวัดฯ ฿หຌเดຌปริมาณ
ละมาตรฐานกษตรอินทรีย์   

๎) สงสริม สนับสนุนการปรรูปละพัฒนาผลิตภัณฑ์กษตร฿นระดับอุตสาหกรรม  
๏) สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของสินคຌากษตรปรรูปละกษตรอินทรีย ์
ตัวชีๅวัด/ค่าเป้าหมาย 
ํ) จ านวนพืๅนทีไผลิตขຌาวหอมมะลิอินทรีย์ละสินคຌากษตรอินทรีย์อืไนโ ทีไ เดຌมาตรฐาน 

       พิไมขึๅน ป้าหมายรวม ๐ ปี  ํ์์ุ์์์ เร 
๎) รຌอยละของจ านวนผลิตภัณฑ์กษตรปรรูปทีไเดຌรับรองมาตรฐานตอจ านวนผลิตภัณฑ์ 

      กษตรปรรูปของกลุมจังหวัด ทีไเดຌรับการตรวจจากหนวยงานรับรองมาตรฐาน  ป้าหมาย  
      ๐ ปี  รຌอยละ ๔์ 

๏) รຌอยละทีไพิไมขึๅนของมูลคาการคຌาผลิตภัณฑ์กษตรปรรูปละกษตรอินทรีย์  ป้าหมาย ๐ ปี   
       รຌอยละ ํ์ 

กลยุทธ์ 
ํ. ผลิตขຌาวหอมมะลิ พืชศรษฐกิจ  ปศุสัตว์ ละประมงของกลุมจังหวัดฯ฿หຌเดຌปริมาณละ

มาตรฐานกษตรอินทรีย์   
๎. ปรรูปสินคຌากษตรละสรຌางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กษตรปรรูป฿นระดับอุตสาหกรรม   
๏. ผลักดันกิจกรรมทางการตลาดของสินคຌากษตรปรรูปละกษตรอินทรีย์   
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ตัวชีๅวัด / ค่าเป้าหมายรายปี 

เป้าประสงค ์ ชืไอตัวชีๅวดั 
ค่าเปา้หมาย 

๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ 
ผ ลิ ต ขຌ า ว ห อ ม ม ะ ลิ  พื ช
ศรษฐกิจ   ปศุสัตว์  ละ
ประมงของกลุมจังหวัดฯ฿หຌ
เดຌปริมาณละมาตรฐาน
กษตรอินทรีย์  

ํ.  จ านวนพืๅ นทีไ ผลิ ตขຌ าว 
หอมมะลิอินทรีย์ละสินคຌา 
กษตรอินทรีย์อืไนโ 
ทีไเดຌ มาตรฐาน (ไร)่     

ํ์ุ์์์ ๎์ุ์์์ ๏์ุ์์์ ๐์ุ์์์ 

สงสริมละสนับสนุนการ
ปรรูปผลิตภัณฑ์กษตร฿น
ระดับอุตสาหกรรม    

๎ . รຌ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ผลิตภัณฑ์กษตรปรรูปทีไ
เ ดຌ รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น ต อ
จ านวนผลิ ตภัณฑ์ กษตร 
ปร รู ป ขอ งกลุ ม จั ง ห วั ด 
ทีไ เ ดຌ รั บ ก า ร ต ร ว จ จ า ก
หนวยงานรับรองมาตรฐาน   

๒๑ ๓์ ๓๑ ๔์ 

ส ง  ส ริ ม  ล ะ ส นั บ ส นุ น
กิจกรรมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์กษตรปรรูปละ
กษตรอินทรีย์   

๏. รຌอยละทีไพิไมขึๅนของมูลคา
ก ารคຌ า ผลิ ตภัณฑ์  กษตร 
ปรรูปละกษตรอินทรีย์ 

๐ ๒ ๔ ํ์ 

ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ ๎ การขยายฐานตลาดการทองทีไยวชิงคุณภาพ   
เป้าประสงค์ 
ํ) พิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันดຌานการทองทีไยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียง 

หนือตอนลาง ๎ 
๎) สรຌางรายเดຌพิไมจากการพัฒนากิจกรรมการทองทีไยวทีไพิไมมูลคาละคุณคา 
๏) พิไมประสิทธภิาพการบริหารจัดการดຌานการทองทีไยว   
ตัวชีๅวัด / ค่าเป้าหมาย  
ํ) รຌอยละทีไพิไมขึๅนของรายเดຌทางการทองทีไยว  คาป้าหมายรวม ๐ ปี  รຌอยละ ๎๏ 
๎) รຌอยละทีไพิไมขึๅนของจ านวนนักทองทีไยว  คาป้าหมายรวม ๐ ปี  รຌอยละ ๎๏ 
กลยุทธ์ 
ํ. พัฒนาหลงทองทีไยวชืไอมยงประทศพืไอนบຌาน กิจกรรมการทองทีไยวรูปบบ฿หมละ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน฿หຌมีความหลากหลาย  
๎. พัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ านวยความสะดวกของหลงทองทีไยวทีไเดຌมาตรฐาน 
๏. บูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการการทองทีไยวอยางมีสวนรวม  
๐. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ละการตลาดชิงรุกกลุมนักทองทีไยวคุณภาพ  
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ตัวชีๅวัด / ค่าเป้าหมายรายปี 

เป้าประสงค ์ ชืไอตัวชีๅวดั 
ค่าเปา้หมาย 

๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ 
ํ. พิไมขีดความสามารถ฿น
การขงขันดຌานการทองทีไยว
ของกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนลาง ๎ 
๎. สรຌางรายเดຌพิไม จากการ
พัฒนากิจกรรมการทองทีไยว
ทีไ  พิไ ม มู ล ค า  ล ะ คุ ณ ค า
ทางการทองทีไยว  
ใ . พิไ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ดຌ า น ก า ร
ทองทีไยว   
 
 

ํ. รຌอยละทีไพิไมขึๅนของรายเดຌ
ทางการทองทีไยว 

๑ ๑.๑ ๒ ๒.๑ 

๎ .  รຌ อ ย ล ะ ทีไ  พิไ ม ขึๅ น ข อ ง
จ านวนนักทองทีไยว 

๑  ๑.๑ ๒ ๒.๑ 

     

 
  ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ ๏  สนับสนุนละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ พืไอชืไอมยงธุรกิจการคຌา
การลงทุนสูสากล 

เป้าประสงค์ 
ํ) พืไอพิไมศักยภาพการขงขันดຌานการคຌา การลงทุนละการบริการทัๅง฿นละตางประทศ 
๎) ยกระดับครงขายการคมนาคม การขนสง ละสิไงอ านวยความสะดวกดຌานลจิสติกส์฿หຌเดຌ

มาตรฐานอืๅอตอการคຌา การลงทุน 
   ตัวชีๅวัด / ค่าเป้าหมาย 

ํ)  รຌอยละทีไพิไมขึๅนของมูลคาการคຌาชายดน ป้าหมาย รຌอยละ ๏.๑ ตอปี 
โ) จ านวนผูຌประกอบการละบุคลากร฿นสถานประกอบการทีไเดຌรับการพัฒนาศักยภาพ    

       คาป้าหมายรวม  ๐ ปี แุเเ์ คน  
กลยุทธ์ 
1) การพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการละการสรຌางครือขายดຌานการคຌา การลงทุนทัๅง฿นละ

ตางประทศ  
2) การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานครือขายการคมนาคมขนสงละระบบลจิสติกส์  
3) การสรຌางกลเกละพัฒนาครือขายความรวมมือละบูรณาการการท างานรวมกันระหวาง

ภาครัฐละอกชน กับประทศพืไอนบຌาน 
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ตัวชีๅวัด/ค่าเป้าหมายรายปี 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชีๅวดัรวม 
ค่าเปา้หมายรายป ี

๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ 
ํ) พืไ อ พิไ มศักยภาพการ

ขงขันดຌานการคຌา การ
ลงทุนละการบริการ   
ทัๅง฿นละตางประทศ 

๎) ยกระดับครงขายการ
คมนาคม การขนสง ละ
สิไงอ านวยความสะดวก
ดຌ า น  ล จิ ส ติ ก ส์ ฿ หຌ เ ดຌ
มาตรฐานอืๅอตอการคຌา 
การลงทุน 
 

แ. รຌอยละทีไพิไมขึๅนของมูลคา
การคຌาชายดนตอปี 

๏.๑ ๏.๑ ๏.๑ ๏.๑ 

โ. จ านวนผูຌประกอบการ 
บุคลากร฿น 
สถานประกอบการทีไ เดຌรับ
การพัฒนาศักยภาพ    

๎๑์ ๎๑์ ๎๑์ ๎๑์ 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

สｸวนที่ะ¥ 
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วิสัยทศัน์ : อุตสาหกรรมเกษตรปรรูปละเกษตรอินทรีย์เพิไมมูลค่า 

การท่องเทีไยวเชิงคุณภาพ การคຌาชายดนไดຌมาตรฐานสากล 

ประเดในยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร ์ ตัวชีๅวดั 

ค่าเปา้หมาย 

กลยทุธ ์
พ.ศ. 

โ56แ 
พ.ศ. 

โ56โ 
พ.ศ. 

โ56ใ 
พ.ศ. 

โ564 
พ.ศ. 

โ56แ-
โ564 

ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ  ํ 
การพิไมมูลคาขຌาวหอมมะลิ 
พืชศรษฐกิจ ปศุสัตว์ละ
ประมง ดຌวยอุตสาหกรรม
กษตรปรรูปละมาตรฐาน
สินคຌากษตรอินทรีย์ 

1. ผลิตขຌาวหอมมะลิ  
พืชศรษฐกิจ ปศุสัตว์ละ 
ประมง ทีไส าคัญของกลุม 
จังหวัดฯ ฿หຌเดຌปริมาณละ 
มาตรฐานกษตรอินทรีย์   

แ. จ านวนพืๅนทีไผลิตขຌาว
หอมมะลิอินทรีย์ ละ  
สินคຌากษตรอินทรีย์อืไนโ 
ทีไเดຌมาตรฐาน (ไร)่       

ํ์ุ์์์ ๎์ุ์์์ ๏์ุ์์์ ๐์ุ์์์ ํ์์ุ์์์ ํ. ผลิตขຌาวหอมมะลิ พืชศรษฐกิจ  
ปศุสัตว์ ละประมงของกลุมจังหวัดฯ
฿หຌเดຌปริมาณละมาตรฐานกษตร
อินทรีย์   

โ. สงสริม สนับสนุนการ
ปรรูปละพัฒนาผลิตภัณฑ์
กษตร฿นระดับอุตสาหกรรม 

โ. รຌอยละของจ านวน
สินคຌากษตรปรรูปทีไ
เดຌรับรองมาตรฐานตอ
จ า น วนสิ นคຌ า  กษตร 
ปรรูปของกลุมจังหวัด 
ทีไ เดຌ รับการตรวจจาก
ห น ว ย ง า น รั บ ร อ ง
มาตรฐาน 

ๆ5 ็เ ็5 ่เ ่เ โ. ปรรูปสินคຌากษตรละสรຌาง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กษตรปรรูป 
฿นระดับอุตสาหกรรม   
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ประเดในยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร ์ ตัวชีๅวดั 

ค่าเปา้หมาย 

กลยทุธ ์
พ.ศ. 

โ56แ 

 

พ.ศ. 
โ56โ 

พ.ศ. 
โ56ใ 

พ.ศ. 
โ564 

พ.ศ. 
โ56แ-
โ564 

 ใ. สงสริมละสนับสนุน 
กิจกรรมทางการตลาดของ
สินคຌากษตรปรรูปละ
กษตรอินทรีย ์

 
 

รຌ อยละทีไ  พิไ ม ขึๅ น ของ
มู ล ค า ก า ร คຌ า สิ น คຌ า
 ก ษ ต ร  ป ร รู ป  ล ะ
กษตรอินทรีย ์

4 ๆ 8 10 แเ ใ. ผลักดันกิจกรรมทางการตลาด
ของผลิตผลการกษตรละสนิคຌา
กษตรปรรูป   
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บญัชีรายชืไอชดุครงการ งบประมาณด าเนินการ (หน่วย: ลຌานบาที 
ประเดในยุทธศาสตร์/ครงการ กลยทุธ ์ หลง่ 

งปม 

ผล 

ผลติ 

หน่วยด าเนนิ 

การ 
พ.ศ. 

โ56แ 
พ.ศ.

โ56โ 
พ.ศ. 

โ56ใ 
พ.ศ.

โ564 
พ.ศ.

โ56แ - 
โ564 

ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ ํ     การเพิไมมลูคา่ขຌาวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสตัว์ละประมง ดຌวยอตุสาหกรรมเกษตรปรรปูละมาตรฐานสินคຌาเกษตรอินทรีย์ 
1. ครงการผลิตขຌาวหอมมะลิ 
พืชศรษฐกิจ  ปศุสัตว์  ละ
ป ร ะ ม ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น 
กษตรอินทรีย ์

กลยุทธ์ทีไ  แ  ผลิตขຌาวหอมมะลิ พืชศรษฐกิจ   
ปศุสัตว์ ละประมงของกลุมจังหวัดฯ ฿หຌเดຌปริมาณ
ละมาตรฐานกษตรอินทรีย ์

1 1 กษตรจังหวัด, 
ประมงจังหวัดุ   
ปศุสัตว์จังหวัดุ
กษตรละ
สหกรณ์จังหวัด
สาธารณสุขจังหวัด
ส านักวิจัยละ
พัฒนาการกษตร 

๏๑ ๑์ ๒๑ ๔์ ๎๏์ 

2. ครงการพัฒนาทคนลยี 
น วั ต ก ร ร ม   ล ะ ส ง  ส ริ ม 
การปรรูปสินคຌากษตร 

กลยุทธ์ทีไ โ ปรรูปสินคຌากษตรละสรຌาง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กษตรปรรูป฿นระดับ
อุตสาหกรรม   

1 แ สหกรณ์จังหวัดุ
กษตรจังหวัดุ
กษตรละ 
สหกรณ์จังหวัดุ 
สถาบันการศึกษา
ละอุดมศึกษา 

๒์ ๒์ ๒์ ๒์ ๎๐์ 

3. ครงการสงสริมสนับสนุน
ก า ร ถ า ย ท อ ด  ท ค  น  ล ยี 
การปรรูปสินคຌากษตรละ
สรຌางผูຌประกอบการ฿หม 

กลยุทธ์ทีไ โ  ปรรูปสินคຌากษตรละสรຌาง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กษตรปรรูป฿นระดับ
อุตสาหกรรม   

1 1 สหกรณ์จังหวัดุ
กษตรจังหวัดุ
กษตรละ 
สหกรณ์จังหวัดุ
อุตสาหกรรม
จังหวัด 

๏์ ๐์ ๑์ ๒์ ํ๔์ 
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บญัชีรายชืไอชดุครงการ งบประมาณด าเนินการ (หน่วย: ลຌานบาที 
ประเดในยุทธศาสตร์/ครงการ กลยทุธ ์ หลง่ 

งปม 

ผล 

ผลติ 

หน่วยด าเนนิ 

การ 
พ.ศ. 

โ56แ 
พ.ศ.

โ56โ 
พ.ศ. 

โ56ใ 
พ.ศ.

โ564 
พ.ศ.

โ56แ - 
โ564 

ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ ํ     การเพิไมมลูคา่ขຌาวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสตัว์ละประมง ดຌวยอตุสาหกรรมเกษตรปรรปูละมาตรฐานสินคຌาเกษตรอินทรีย์ 
4. ครงการสงสริมการตลาด
สินคຌากษตรละการปรรูป 

กลยุทธ์ทีไ ใ ผลักดันกิจกรรมทางการตลาดของ
ผลิตผลการกษตรละสินคຌากษตรปรรูป 

1 1 สหกรณ์จังหวัดุ
กษตรจังหวัดุ
กษตรละ 
สหกรณ์จังหวัดุ
อุตสาหกรรม
จังหวัดุพาณิชย์
จังหวัดุ พัฒนา
ชุมชนจังหวัด   

๐์ ๐์ ๎์ ํ์ ํํ์ 
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ประเดในยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์ ตัวชีๅวดั 

ค่าเปา้หมาย 

กลยทุธ ์พ.ศ. 
โ56แ 

พ.ศ. 
โ56โ 

พ.ศ. 
โ56ใ 

พ.ศ. 
โ564 

พ.ศ. 
โ56แ-
โ564 

ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ ๎ 
การขยายฐานตลาดการ
ทองทีไยวชิงคุณภาพ   
 

ํ. พิไมขีดความสามารถ฿น
ก า ร  ข ง ขั น ดຌ า น ก า ร
ทองทีไยวของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกฉียง หนือ
ตอนลาง ๎ 
2. สรຌางรายเดຌพิไมจาก 
การพัฒนากิจกรรม 
การทองทีไยวทีไพิไมมูลคา
ละคุณคา  
3. พิไมประสิทธภาพการ 
บริหารจัดการดຌาน 
การทองทีไยว   
 

ํ. รຌอยละทีไพิไมขึๅนของรายเดຌ
ทางการทองทีไยว   
๎ .  รຌ อ ย ล ะทีไ  พิไ ม ขึๅ น ข อ ง
จ านวนนักทองทีไยว  
 

 

๑ 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ 
 

๑.๑ 
 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๒.๑ 
 

๒.๑ 
  
 

๎๏ 
 

๎๏  
 
 

ํ. พัฒนาหลงทองทีไยวชืไอมยง
ประทศพืไอนบຌาน กิจกรรมการ
ทองทีไยวรูปบบ฿หมละผลิตภัณฑ์
ชุมชน฿หຌมีความหลากหลาย   
๎. พัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน
ละสิไงอ านวยความสะดวกของหลง
ทองทีไยวทีไเดຌมาตรฐาน 

๏. บูรณาการพัฒนาการบริหาร
จัดการการทองทีไยวอยางมีสวนรวม  
๐. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ละ
การตลาดชิงรุกกลุมนักทองทีไยว
คุณภาพ  
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บญัชีรายชืไอชดุครงการ งบประมาณด าเนินการ (หน่วย: ลຌานบาที 
ประเดในยุทธศาสตร์/ครงการ กลยทุธ ์ หลง่ 

งปม 

ผล 

ผลติ 

หน่วยด าเนนิ 

การ 
พ.ศ. 

๎๑๒ํ 
พ.ศ.

๎๑๒๎ 
พ.ศ. 

๎๑๒๏ 
พ.ศ.

๎๑๒๐ 
พ.ศ.

๎๑๒ํ - 
๎๑๒๐ 

ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ ๎     การขยายฐานตลาดการทอ่งเทีไยวเชิงคุณภาพ   
ํ .  ค ร งการปรั บปรุ ง หล ง
ทองทีไยวละพัฒนากิจกรรมการ
ทองทีไยวรูปบบ฿หมของกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนลาง ๎ 

กลยุทธ์ทีไ  ํ พัฒนาหลงทองทีไยวชืไอมยง
ประทศพืไอนบຌาน กิจกรรมการทองทีไ ยว 
รู ป  บ บ ฿ ห ม  ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น ฿ หຌ มี 
ความหลากหลาย   

ํ ํ ส า นั ก ง า น ก า ร
ทองทีไยวละกีฬา
ุ องค์กรปกครอง
ส ว น ทຌ อ ง ถิไ น ุ 
อุทยานหงชาติุ 
ส านักบริหารพืๅนทีไ
อ นุ รั ก ษ์ ทีไ  ๙ ุ 
ยธาธิการละผัง
 มื อ ง ุ ส ถ า บั น 
การศึกษา 

๑์ ๑์ ๐์ ๏์ ํ๓์ 

๎. ครงการยกระดับคุณคาละ
มู ลค าของผลิตภัณฑ์ทຌ อ งถิไ น 
บนพืๅนฐานอัตลักษณ์ของกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนลาง ๎ 

กลยุทธ์ทีไ  ํ พัฒนาหลงทองทีไยวชืไอมยง
ประทศพืไอนบຌาน กิจกรรมการทองทีไยว
รูปบบ฿หมละผลิตภัณฑ์ชุมชน฿หຌมีความ
หลากหลาย   

ํ ํ ส า นั ก ง า น ก า ร
ทองทีไยวละกีฬา
ุ องค์กรปกครอง
ส ว น ทຌ อ ง ถิไ น ุ
ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด 

 

๎์ ๎์  ๎์ ๎์ ๔์ 
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บญัชีรายชืไอชดุครงการ งบประมาณด าเนินการ (หน่วย: ลຌานบาที 
ประเดในยุทธศาสตร์/ครงการ กลยทุธ ์ หลง่ 

งปม 

ผล 

ผลติ 

หน่วยด าเนนิ 

การ 
พ.ศ. 

๎๑๒ํ 
พ.ศ.

๎๑๒๎ 
พ.ศ. 

๎๑๒๏ 
พ.ศ.

๎๑๒๐ 
พ.ศ.

๎๑๒ํ - 
๎๑๒๐ 

ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ ๎     การขยายฐานตลาดการทอ่งเทีไยวเชิงคุณภาพ   
ใ .   ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ านวย
ความสะดวก฿นหลงทองทีไยว
ข อ ง ก ลุ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 

กลยุทธ์ทีไ ๎ พฒันาระบบครงสรຌางพืๅนฐานละ
สิไงอ านวยความสะดวกของหลงทองทีไยวทีไเดຌ
มาตรฐาน  

ํ ํ ส านักงานการ
ทองทีไยวละกีฬา
อุทยานหงชาติุ 
ขวงทางหลวงุ
ขวงทางหลวง
ชนบท 

๓์ ๒์ ๑์ ๑์ ๎๏์ 

ไ. ครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรการทองทีไยวพืไอรองรับ
นักทองทีไยวกลุมคุณภาพ 

กลยุทธ์ทีไ ๏ บรูณาการพัฒนาการบริหารจัดการ
การทองทีไยวอยางมีสวนรวม 

ํ ํ ส านักงานการ
ทองทีไยวละกีฬา
ุ ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดุ 
องค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน  

๎์ ๎์ ๎์ ๎์ ๔์ 

๑ .  ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร
ประชาสัมพันธ์ละการตลาด 
 ชิ ง รุ ก ก ลุ ม นั ก ท อ ง  ทีไ ย ว 
ชิงคุณภาพ 

 

กลยุทธท์ีไ ๐ พัฒนาการประชาสัมพันธ์ละ
การตลาดชิงรุกกลุมนักทองทีไยวคุณภาพสูง   

ํ ํ ส านักงานการ
ทองทีไยวละกีฬา   
ส านักงานการ
ทองทีไยวหง
ประทศเทย 
ิอุบลราชธานี)   
ประชาสัมพันธ์
จังหวัด 

๏์ ๎์ ํ์ ํ์ ๓์ 
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ประเดในยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชงิยทุธศาสตร ์ ตัวชีๅวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยทุธ ์
พ.ศ. 

โ56แ 
พ.ศ. 

โ56โ 
พ.ศ. 

โ56ใ 
พ.ศ. 

โ564 
พ.ศ. 

โ56แ-
โ564 

ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ ๏   
สนับสนุนละสงสริม 
ศักยภาพผูຌประกอบการ  
พืไอชืไอมยงธุรกิจการคຌา 
การลงทุนสูสากล 
 

แ. พืไอพิไมศักยภาพการ
ข งขันดຌ านการคຌ า  การ
ลงทุนละการบริการทัๅง฿น
ละตางประทศ 

แ. รຌอยละทีไพิไมขึๅนของ
มูลคาการคຌาชายดน 
ตอปี 

๏.5 ๏.๑ ๏.๑ ๏.๑ ํ๐ แ .  ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ผูຌ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ล ะ ก า ร ส รຌ า ง
ครือขายดຌานการคຌา การลงทุนทัๅง฿น
ละตางประทศ  
โ. การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌาน
ครือขายการคมนาคมขนสงละ
ระบบลจิสติกส์  
ใ. สรຌางกลเกละพัฒนาครือขาย 
ความรวมมือละบูรณาการการ 

โ. ยกระดับครงขายการ
คมนาคม การขนสง ละ 
สิไ ง อ า น วยความสะดวก
ดຌ า น  ล จิ ส ติ ก ส์ ฿ หຌ เ ดຌ
มาตรฐานอืๅอตอการคຌา การ
ลงทุน 
 

โ. จ านวนผูຌประกอบการ 
บุ ค ล า ก ร ฿ น ส ถ า น
ประกอบการทีไเดຌรับการ
พัฒนาศักยภาพ    

๎๑์ ๎๑์ ๎๑์ ๎๑์ ํุ์์์ 

      ท างานรวมกันระหวางภาครัฐละ
อกชน กับประทศพืไอนบຌาน 

 

 

 



ผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง โ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ) พ.ศ. โ5ๆแูโ5ๆไ หนຌา 104 

 

บญัชีรายชืไอชดุครงการ งบประมาณด าเนินการ (ลຌานบาที 
ประเดในยุทธศาสตร์/
ครงการ 

กลยทุธ ์ หลง่ 
งปม 

ผล 

ผลติ 

หน่วยด าเนนิ 

การ 
พ.ศ. 

โ56แ 
พ.ศ.

โ56โ 
พ.ศ. 

โ56ใ 
พ.ศ.

โ564 
พ.ศ.

โ56แ - 
โ564 

ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ ใ      สนบัสนนุละส่งเสริมศักยภาพผูຌประกอบการเพืไอเชืไอมยงธุรกิจการคຌาการลงทุนสู่สากล 
แ. ครงการสริมสรຌาง 
ศักยภาพทางการคຌาการ 
ลงทุนของกลุมจังหวัด 
พืไอสรຌางความขຌมขใง 
ทางศรษฐกิจละการ 
ขงขัน 

กลยุทธ์ทีไ แ การพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการละ
การสรຌางครือขายดຌานการคຌา การลงทุนทัๅง฿นละ
ตางประทศ  
 

แ แ ส านักงานพาณชิย์
จังหวัด ุ 
ส านักงานรงงาน
จังหวัดุ สถาบัน
พัฒนาฝีมือละ
รงงาน ุศูนย์
สงสริม
อุตสาหกรรมภาคุ 
อุตสาหกรรม
จังหวัดุ ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดุ ดาน
ศุลกากรชองมใกุ
ดานศุลกากร
ขมราฐ 

๎๑ ๎๑ ๎๑ ๎๑ ํ์์ 

โ. ครงการพัฒนา 
ครงสรຌางพืๅนฐานพืไอรองรับ 
การขงขันทางดຌานการคຌา  
การลงทุนของกลุมจังหวัด 

กลยุทธ์ทีไ  โ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌาน
ครือขายการคมนาคมขนสงละระบบลจิสติกส์  
 

1 1 ยธาธิการละผัง
มืองุ ขวงทาง
หลวงุ ขวงทาง
หลวงชนบทุ 
ดานศุลกากร 

ํ๑เ ํ๑เ ํ์เ ๔เ ๐๔เ 
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บญัชีรายชืไอชดุครงการ งบประมาณด าเนินการ (ลຌานบาที 
ประเดในยุทธศาสตร์/
ครงการ 

กลยทุธ ์ หลง่ 
งปม 

ผล 

ผลติ 

หน่วยด าเนนิ 

การ 
พ.ศ. 

โ56แ 
พ.ศ.

โ56โ 
พ.ศ. 

โ56ใ 
พ.ศ.

โ564 
พ.ศ.

โ56แ - 
โ564 

ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ ใ      สนบัสนนุละส่งเสริมศักยภาพผูຌประกอบการเพืไอเชืไอมยงธุรกิจการคຌาการลงทุนสู่สากล 
ใ. ครงการสงสริมความ
รวมมือพืไอยกระดับ
ความสัมพันธ์ทຌองถิไนกับ
ประทศพืไอนบຌาน 

กลยุทธ์ทีไ ใ การสรຌางกลเกละพัฒนาครือขายความ
รวมมือละบูรณาการการท างานรวมกันระหวาง
ภาครัฐละอกชน กับประทศพืไอนบຌาน 
 

แ แ ส านักงานจังหวัดุ 
ส านักงานพาณชิย์
จังหวัดุส านักงาน
รงงานจงัหวัดุ  
ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดุ  อ าภอ
ชายดนุ ดาน
ศุลกากรุ ตรวจคน
ขຌามือง 

 

๏ ๏ ๏ ๏ ํ๎ 
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การจดัท าบบสรปุครงการบบย่อ (Project ideaี ของทกุครงการภาย฿ตຌงบประมาณของกลุ่มจังหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๎  

 
 บบสรุปครงการบบย่อ (Project idea) 
 
ประเดในยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   การพิไมมูลคาขຌาวหอมมะลิ พืชศรษฐกิจ ปศุสัตว์ละประมง ดຌวย 
     อุตสาหกรรมกษตรปรรูปละมาตรฐานสนิคຌากษตรอินทรีย์ 
กลยทุธ์ ผลิตขຌาวหอมมะลิ พืชศรษฐกิจ  ปศุสัตว์ ละประมงของกลุมจังหวัดฯ ฿หຌเดຌปริมาณละมาตรฐาน 
  กษตรอินทรีย์ 

 
หัวขຌอ รายละเอียด 

ํ.  ชืไอครงการ ครงการผลิตขຌาวหอมมะลิ พืชศรษฐกิจ ปศุสัตว์ ละประมงตามมาตรฐาน
กษตรอินทรีย ์

๎.  ความส าคัญของครงการ 
หลักการละเหตุผล 

     การท าการกษตรตามมาตรฐานกษตรอินทรีย์ป็นนวทางทีไเดຌ 
ก าหนดเวຌ฿นยุทธศาสตร์กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง โ 
วาป็นนวทางส าคัญทีไสามารถพิไมมูลคา฿หຌกับสินคຌากษตร ซึไงนวทาง
ดังกลาวมีความสอดคลຌองกับกรอบการพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือทีไ 
จะพิไมศักยภาพการผลิตสินคຌากษตรเปสูมาตรฐานกษตรอินทรีย์ละ
อาหารปลอดภัย ฿นปัจจุบันพืๅนทีไกลุมจังหวัดฯ เดຌมีการปลูกขຌาวหอมมะลิ
ตามมาตรฐานกษตรอินทรีย์ ดยเดຌรับการสงสริมละสนับสนุนจาก 
ภาคสวนทีไกีไยวขຌองอยางตอนืไอง อยางเรกใตามสินคຌากษตรอืไนทีไเดຌรับ
มาตรฐานกษตรอินทรีย์ยังมีจ ากัด มืไอปรียบทียบกับขຌาวหอมมะลิ ดังนัๅน
การพิไมผลผลิตของขຌาวหอมมะลิ พืชศรษฐกิจ ปศุสัตว์ ละประมง฿หຌเดຌ
มาตรฐานกษตรอินทรีย์จึงมีความจ าป็นละจะสงผล฿หຌกิดการพิไมขึๅน
ของมูลคຌาสินคຌา ตลอดจนการพิไมศักยภาพการขงขันทางศรษฐกิจ 
ของกลุมจังหวัดฯ 

๏.  วัตถุประสงค์ของครงการ พืไอพิไมปริมาณผลผลิตขຌาวหอมมะลิ พืชศรษฐกิจ  ปศสุัตว์ ละประมง 
ทีไเดຌมาตรฐานกษตรอินทรีย์ 

4.  ตัวชีๅวดัความส าเรใจของ
ครงการ 
  

จ านวนพืๅนทีไผลิตขຌาวหอมมะลิอินทรีย์ละสินคຌากษตรอินทรีย์อืไน  โ ทีไเดຌ
มาตรฐาน  ป้าหมาย ํ์์ุ์์์ เร    

บบ จ.แ-แ/กจ.แ-แ 
(Project idea รายครงการี 
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หัวขຌอ รายละเอียด 
5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ 1. จ านวนพืๅนทีไผลิตขຌาวหอมมะลิอินทรีย์ละสนิคຌากษตรอินทรีย ์

อืไน โ ทีไเดຌมาตรฐาน       
2. มูลคาของสินคຌากษตรทีไพิไมขึๅนภายหลังจากการท าการกษตร 

ตามมาตรฐานอินทรีย ์
6.  ความเชืไอมยงกบั
ยุทธศาสตร ์
  

ระบุความชืไอมยงของครงการกับ  
ํ) ยุทธศาสตรช์าต ิิโเ ปี) : ยุทธศาสตร์การสรຌางความสามารถ฿นการ
ขงขัน    
๎) ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎ ิยทุธศาสตร์การ
พัฒนาภาค มืองฯ): การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌ
อยางยัไงยืน 
๏) ผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ : การพิไมศักยภาพการผลิตสินคຌา
กษตรเปสูมาตรฐานกษตรอินทรีย์ละอาหารปลอดภัย 

็.  ระยะเวลา ไ ปี 
8. กิจกรรมหลักของครงการ  ระบุนวทางละวิธีการด านินงานทีไป็นกิจกรรมหลักทีไสงผล฿หຌครงการ

บรรลุวัตถุประสงค์ละสามารถวัดผลเดຌอยางป็นรูปธรรม 
่.ํ กิจกรรมหลักทีไ แ 
  
 

การจัดตัๅงสถาบันกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด 
นวทางการด านินงาน:   การจัดการท ากษตรอินทรีย์ทัๅงระบบ ทัๅงการสรຌางระบบตรวจสอบ 

ระบบควบคุมภาย฿น การ฿หຌค าปรึกษา (Mentoring/Coaching)   สงสริมละสนับสนุนการผลิต ละการตรวจรับรองมาตรฐาน 
ละการวิจัยละพัฒนา  พัฒนาการขอมาตรฐานกษตรอินทรีย์บบมีสวนรวม ดย฿หຌ
มาตรฐานทีไก าหนดขึๅนสอดคลຌองกับกับมาตรฐานของ มกท. พืไอ
ป็นการตรียมความพรຌอมพืไอขຌาสูมาตรฐานสากล 

 ก าหนดมาตรการกระตุຌนละรงจูง฿จ฿นการขยายพืๅนทีไการท า
กษตรอินทรีย์ ิชน มาตรการดຌานราคา) 

 พัฒนาบุคลากรของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ฿หຌป็นผูຌตรวจสอบพืไอ
ขอมาตรฐานกษตรอินทรีย์เดຌ 

งบประมาณ  ๑์ุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานกษตรจังหวัด  ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด 

หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานกษตรละสหกรณ์จังหวัด  กรมการขຌาว  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด  ส านักวิจัยละพัฒนาการกษตร 
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หัวขຌอ รายละเอียด 
่.๎ กิจกรรมหลักทีไ โ 

 
การสนับสนุนการพัฒนาหลงนๅ า฿นเรนา 
นวทางการด านินงาน:  

 การพัฒนานๅ าบาดาล   การจัดตัๅงกองทุนหลงนๅ า พืไอ฿ชຌป็นหลงทุนหมุนวียน฿หຌ
กษตรกรกูຌละ/หรือ฿หຌปลาส าหรับน าเปพัฒนาหลงนๅ าของ
ตนอง  การ฿ชຌพลังงานทดทน ชน พลังงานสงอาทิตย์ ฿นกิจกรรมทาง
การกษตร 

งบประมาณ:  ๔0ุเเเุเเเ  
ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานชลประทาน  
หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานกษตรจังหวัด  ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด ส านักงานกษตร

ละสหกรณ์จังหวัด  กรมการขຌาว  ส านักวิจัยละพัฒนาการกษตร 
่.๏ กิจกรรมหลักทีไ 3 

 
ก า ร พัฒน าก า ร ผ ลิ ต ขຌ า วหอม ม ะลิ  พื ช  ศ ร ษฐ กิ จ  ป ร ะม ง ล ะ 
ปศุสัตว์ทีไส าคัญของกลุมจังหวัดฯ฿หຌเดຌมาตรฐานกษตรอินทรีย์ 
นวทางการด านินงาน:  

 พิไมพืๅนทีไการผลิตละผลผลิตตอเร  ิหรือตอปลงฟาร์ม)  
ของขຌาวหอมมะลิ พืชศรษฐกิจ ประมงละปศุสัตว์ทีไส าคัญตาม
มาตรฐานกษตรอินทรีย์   ก าหนดมาตรการดຌานการลดตຌนทุน/ การพิไมความสามารถ 
฿นการขงขัน ชน ลดตຌนทุน  สงสริมการรวมกลุมละการขຌาถึงหลงทุนละทคนลยีตางโ 
ดຌานการกษตรของผูຌผลิตละผูຌประกอบการ 

งบประมาณ:  ํเเุเเเุเเเ 
ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานกษตรจังหวัด  ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด 
หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานกษตรจังหวัดุปศุสัตว์จังหวัดุประมงจังหวัดุ ส านักงานกษตร

ละสหกรณ์จังหวัด  กรมการขຌาว  ส านักวิจัยละพัฒนาการกษตร 
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กลยทุธ์ ปรรปูสินคຌากษตรละสรຌางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กษตรปรรปู฿นระดับอุตสาหกรรม   
 

หัวขຌอ รายละเอียด 
ํ.  ชืไอครงการ ครงการพัฒนาทคนลยี นวัตกรรม ละสงสริมการปรรูปสินคຌากษตร 
๎.  ความส าคัญของครงการ 
หลักการละเหตุผล 

     ราคาสินคຌากษตรทีไตกตไ าป็นปัญหาทีไสะสมอยางตอนืไองของกษตรกร 
รัฐบาลละภาคสวนทีไกีไยวขຌองเดຌพยายามกຌปัญหาดังกลาวมาดยตลอด 
นวทางทีไส าคัญหนึไงคือการปรรูปผลผลิตกษตร ซึไงการปรรูปป็นการ
พิไมมูลคา฿หຌกับสินคຌา ซึไงสามารถหในเดຌจากผลิตภัณฑ์ปรรูปชิงพาณิชย์
ละสินคຌา OTOP ทีไวางจ าหนาย฿นทຌองตลาด ดังนัๅน การปรรูปสินคຌา
กษตร ดยฉพาะ฿นระดับอุตสาหกรรม จึงควรเดຌรับการสงสริมละ
สนับสนุนอยางตอนืไอง฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง โ 
พรຌอมกับการสงสริมละสนับสนุนการพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรม 
การปรรูป ซึไงจะน าเปสูการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรรูปทีไสอดคลຌองกับความ
ตຌองการของตลาด ทัๅง฿นดຌานปริมาณ คุณภาพละอายุการกใบรักษา 

๏.  วัตถุประสงค์ของครงการ พืไอพัฒนาทคนลยี นวัตกรรม ละสงสริมการปรรูปสินคຌากษตร 
4.  ตัวชีๅวดัความส าเรใจของ
ครงการ 
  

รຌอยละของจ านวนผลิตภัณฑ์กษตรปรรูปทีไเดຌรับรองมาตรฐานตอจ านวน
ผลิตภัณฑ์กษตรปรรูปของกลุมจังหวัด ทีไเดຌรับการตรวจจากหนวยงาน
รับรองมาตรฐาน  ป้าหมาย 4 ปี รຌอยละ 80 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ แ. การพิไมขึๅนของผลิตภัณฑ์กษตรปรรูปทีไเดຌการรับรองมาตรฐาน 
โ. การพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมการปรรูปผลผลิตการกษตร 
3. มูลคาของสินคຌากษตรทีไพิไมขึๅนภายหลังจากการปรรูป 

6.  ความเชืไอมยงกบั
ยุทธศาสตร ์
  

ระบุความชืไอมยงของครงการกับ  
ํ) ยุทธศาสตรช์าต ิิโเ ปี) : ยุทธศาสตร์การสรຌางความสามารถ฿นการ
ขงขัน    
๎) ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎ ิยทุธศาสตร์การ
พัฒนาภาค มืองฯ): การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌ
อยางยัไงยืน 
๏) ผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ : การพัฒนาอุตสาหกรรมกษตร
ปรรูปเปสูผลิตภัณฑ์ทีไมีมูลคาพิไมสูง 

็.  ระยะเวลา 4 ปี 
 
 
 
 



ผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง โ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ) พ.ศ. โ5ๆแูโ5ๆไ หนຌา 110 

 

หัวขຌอ รายละเอียด 
่. กิจกรรมหลักของครงการ  ระบุนวทางละวิธีการด านินงานทีไป็นกิจกรรมหลักทีไสงผล฿หຌครงการ

บรรลุวัตถุประสงค์ละสามารถวัดผลเดຌอยางป็นรูปธรรม 
่.ํ กิจกรรมหลักทีไ แ 
  
 

การพัฒนาคุณภาพสินคຌากษตรปรรูป฿หຌมีรูปลักษณ์  คุณภาพละอายุ
การกใบรักษาตามความตຌองการของตลาด 
นวทางการด านินงาน:   สนับสนุนการวิจัยละพัฒนา ผลิตภัณฑ์ปรรูปจากผลผลิตทาง

การกษตรทีไมีศักยภาพ ชน ครืไองส าอางจากขຌาว อาหารสริม
ส ารใจรูปพรຌอมทาน ปลาสຌมกระป๋อง ฯลฯ  สนับสนุนการวิจัยละพัฒนา การปรรูปสมนุเพร฿หຌป็นยา 
วชภัณฑ์ละครืไองส าอาง 
ฯลฯ 

งบประมาณ ๎๐เุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักวิจัยละพัฒนาการกษตร, สถาบันการศึกษาละอุดมศึกษา  
หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานกษตรจังหวัดุปศุสัตว์จังหวัดุประมงจังหวัดุ ส านักงานกษตร

ละสหกรณ์จังหวัดุ  กรมการขຌาวุ อุตสาหกรรมจังหวัด 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลย ี
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กลยทุธ์ ปรรปูสินคຌากษตรละสรຌางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กษตรปรรปู฿นระดับอุตสาหกรรม   
 

หัวขຌอ รายละเอียด 
ํ.  ชืไอครงการ ครงการสงสริมสนับสนุนการถายทอดทคนลยีการปรรูปสินคຌากษตร

ละสรຌางผูຌประกอบการ฿หม 
๎.  ความส าคัญของครงการ 
หลักการละเหตุผล 

     การพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมการปรรูปอาหารป็นปัจจัย 
ทีไส าคัญ ซึไงสามารถสงผลตอความส ารใจทางธุรกิจของอุตสาหกรรม 
กษตรปรรูปปัจจุบันหนวยงานภาครัฐ อกชน ละสถาบันการศึกษา/
อุดมศึกษา เดຌมีการพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมการปรรูปอาหาร 
อยางตอนืไอง การถายทอดทคนลยีละนวัตกรรมทีไ เดຌพัฒนาขึๅน 
เปสูผูຌประกอบการ  จัดวามีความจ าป็นอยางยิไง นืไองจากผูຌประกอบการ 
จะเดຌท าการลือก฿ชຌทัๅงทคนลยีละนวัตกรรม฿หຌหมาะสมละสอดคลຌอง
กับการด านินกิจกรรมการปรรูปผลิตภัณฑ์สินคຌากษตร นอกจากนีๅการพิไม
จ านวนผูຌประกอบการ฿หม ซึไงป็นนยบายทีไส าคัญของรัฐบาล฿นการกระตุຌน
การพัฒนาทางศรษฐกิจป็นการพิไมชองทาง฿นการถายทอดละกระจาย
ความรูຌ ทคนลยี ละนวัตกรรมเปสูผูຌประกอบการ การรับละการ฿ชຌ
ทคนลยีละนวัตกรรม จะชวยท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามความตຌองการ 
ของตลาด ซึไงจะป็นนวทาง฿นการสงสริมศักยภาพการขงขันชิงธุรกิจ
฿หຌกับผูຌประกอบการ 

๏.  วัตถุประสงค์ของครงการ 1. พืไอสงสริมสนับสนุนการถายทอดทคนลยีละนวัตกรรมการปรรูป
สินคຌากษตรเปสูผูຌประกอบการ 

2. พืไอสรຌางผูຌประกอบการ฿หมดຌานผลิตภัณฑ์กษตรปรรูป 
4.  ตัวชีๅวดัความส าเรใจของ
ครงการ 
  

รຌอยละของจ านวนผลิตภัณฑ์กษตรปรรูปทีไเดຌรับรองมาตรฐานตอจ านวน
ผลิตภัณฑ์กษตรปรรูปของกลุมจังหวัด ทีไเดຌรับการตรวจจากหนวยงาน
รับรองมาตรฐาน  ป้าหมาย 4 ปี รຌอยละ 80 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ แ. ผูຌประกอบการเดຌรับการถายทอดทคนลยีละนวัตกรรม ละสามารถ
น าเป฿ชຌประยชน์เดຌจริง 
โ. การพิไมขึๅนของผูຌประกอบ฿หมดຌานผลิตภณัฑ์กษตรปรรูป 

6.  ความเชืไอมยงกบั
ยุทธศาสตร ์
  

ระบุความชืไอมยงของครงการกับ  
ํ) ยุทธศาสตรช์าต ิิโเ ปี) : ยุทธศาสตร์การสรຌางความสามารถ฿นการ
ขงขัน    
๎) ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎ ิยทุธศาสตร์การ
พัฒนาภาค มืองฯ): การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌ
อยางยัไงยืน 
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หัวขຌอ รายละเอียด 
๏) ผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ : การพัฒนาอุตสาหกรรมกษตร
ปรรูปเปสูผลิตภัณฑ์ทีไมีมูลคาพิไมสูง 

็.  ระยะเวลา 4 ปี 
่. กิจกรรมหลักของครงการ  ระบุนวทางละวิธีการด านินงานทีไป็นกิจกรรมหลักทีไสงผล฿หຌครงการ

บรรลุวัตถุประสงค์ละสามารถวัดผลเดຌอยางป็นรูปธรรม 
่.ํกิจกรรมหลักทีไ แ 
  
 

ครงการ: การสงสริมสนับสนุนการถายทอดทคนลยีดຌานสินคຌากษตร 
นวทางการด านินงาน:   สรຌางทคนิคหรือชองทางการถายทอดทคนลยีละนวัตกรรมการ

ปรรูปอาหาร฿หຌขຌาถึงผูຌประกอบการ  การสงสริมการรวมกลุมของผูຌประกอบการพืไอรับการถายทอดละ
฿ชຌทคนลยีละนวัตกรรม 

งบประมาณ ๔์ุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดุ ส านักงานกษตรจังหวัดุ สถาบันการศึกษา
ละอุดมศึกษา 

หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานกษตรจังหวัดุปศุสัตว์จังหวัดุประมงจังหวัดุ ส านักงานกษตรละ
สหกรณ์จังหวดัุ  กรมการขຌาวุ อุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงวิทยาศาสตร์
ละทคนลย ี

่.๎ กิจกรรมหลักทีไ 2 
  
 

ครงการ: การสรຌางผูຌประกอบการ฿หมดຌานผลิตภัณฑ์ปรรูป  สงสริมความรูຌดຌานภาวะผูຌประกอบการ ิEntrepreneurship) 
฿หຌกับผูຌประกอบการละกษตรกร  ประสานความรวมมือหรือการจับคูงินทุนทางธุรกิจ (matching 
funding) ระหวางผูຌประกอบการ฿หมละผูຌพัฒนาทคนลยีละ
นวัตกรรมการปรรูปอาหาร   การสนับสนุนงินทุนบางสวน฿หຌกับผูຌประกอบการเดຌริไมตຌนธุรกิจ  

งบประมาณ 1์0ุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ สถาบันการศึกษาละอุดมศึกษา  ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวัด 

หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานกษตรจังหวัดุปศุสัตว์จังหวัดุประมงจังหวัดุ ส านักงานกษตรละ
สหกรณ์จังหวดัุ  กรมการขຌาวุ อุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงวิทยาศาสตร์
ละทคนลย ี
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กลยทุธ์ ผลักดันกิจกรรมทางการตลาดของผลิตผลการกษตรละสินคຌากษตรปรรูป 
 

หัวขຌอ รายละเอียด 
ํ.  ชืไอครงการ ครงการสงสริมการตลาดสินคຌากษตรละการปรรูป 
๎.  ความส าคัญของครงการ 
หลักการละเหตุผล 

     กิจกรรมทางการตลาดจัดป็นกิจกรรมทีไมีความส าคัญ฿นซอุปทาน 
ของสินคຌากษตรอินทรีย์ละผลิตภัณฑ์กษตรปรรูป การสงสริมกิจกรรม
ทางการตลาด ซึไงดยหลักการคือการจัดหาสินคຌา ิproduct) ทีไมีความ
สอดคลຌองกับความตຌองการของตลาด ิplace) ละราคาทีไผูຌบริภคสามารถ
ซืๅอเดຌ ิprice) ละการสงสริมทางการตลาด ิpromotion) ทีไมีความตอนืไอง
ละมีประสิทธิภาพ สามารถสงผล฿หຌสินคຌากษตรอินทรีย์ละผลิตภัณฑ์
กษตรปรรูปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง โ ป็นทีไรูຌจัก
ของผูຌบริภคทัๅง฿นละตางประทศ ละกิดการซืๅอขายสินคຌา มืไอกิดการ 
ซืๅอขายจะสงผล฿หຌกิดการขับคลืไอนซอุปทานของสินคຌาปรรูปละสินคຌา
กษตรอินทรีย์ ทัๅงระดับตຌนนๅ า ิผูຌผลิตสินคຌาละวัตถุดิบ) ละกลางนๅ า  
ิผูຌปรรูปสินคຌากษตร) ดังนัๅนการสงสริมละสนับสนุนกิจกรรมทาง
การตลาดของสินคຌากษตรอินทรีย์ละผลิตภัณฑ์กษตรปรรูปจึงมีความ
จ าป็นละป็นนวทางทีไสรຌางศักยภาพการขงขันทางศรษฐกิจ฿หຌกับ 
กลุมจังหวัดฯ ตอเป  

๏.  วัตถุประสงค์ของครงการ แ. พืไอสงสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของผลิตผลการกษตรอินทรีย์
ละสินคຌากษตรปรรูป 

4.  ตัวชีๅวดัความส าเรใจของ
ครงการ 

รຌอยละทีไพิไมขึๅนของมูลคาการคຌา ผลิตภัณฑ์กษตรปรรูปละกษตรอินทรีย์ 
ป้าหมาย 4 ป ีรຌอยละ 10 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ แ. กิจกรรมการสงสริมการตลาดของสินคຌากษตรอินทรีย์ละผลิตภัณฑ์
กษตรปรรูป 
โ. การพิไมขึๅนของมูลคาการจ าหนายของสินคຌากษตรอินทรีย์ละผลิตภัณฑ์
กษตรปรรูป 

6.  ความเชืไอมยงกบั
ยุทธศาสตร ์
  

ระบุความชืไอมยงของครงการกับ  
ํ) ยุทธศาสตรช์าต ิิโเ ปี) : ยุทธศาสตร์การสรຌางความสามารถ฿นการ
ขงขัน    
๎) ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎ ิยทุธศาสตร์การ
พัฒนาภาค มืองฯ): การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยาง
ยัไงยืน 
๏) ผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ : การพัฒนาอุตสาหกรรมกษตรปร
รูปเปสูผลิตภัณฑ์ทีไมีมลูคาพิไมสูง 

็.  ระยะเวลา ไ ปี 
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หัวขຌอ รายละเอียด 
9. กิจกรรมหลักของครงการ  ระบุนวทางละวิธีการด านินงานทีไป็นกิจกรรมหลักทีไสงผล฿หຌครงการ

บรรลุวัตถุประสงค์ละสามารถวัดผลเดຌอยางป็นรูปธรรม 
่.ํ กิจกรรมหลักทีไ แ 
  
 

การจัดกิจกรรมทางการตลาดของสินคຌากษตรอินทรีย์ละผลิตภัณฑ์กษตร
ปรรูป 
นวทางการด านินงาน:   สรຌางกลเกตลาดกลางรวบรวมสินคຌากษตร฿นกลุมจังหวัดฯ 

 พิไมละจัดหาชองทางการตลาด/รูปบบตลาดทีไหมาะสมตละ
พืๅนทีไทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ ชน ตลาดขียว ผูกปຂດนต 
การตลาดระบบพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์  การตลาดออนเลน์ รวมถึง
การจัดวทีพืไอ฿หຌผูຌผลิต ผูຌคຌา ผูຌบริภคมาท าการจรจาธุรกิจ 

 การประชาสัมพันธ์ พืไอขยายตลาดสินคຌากษตรอินทรีย์ละ
ผลิตภณัฑ์กษตรปรรูป 

 สงสริมกิจกรรมการตลาดของสินคຌากษตรอินทรีย์ละสินคຌากษตร
ปรรูปรวมกับกิจกรรมการทองทีไยวชิงกษตร  

 สงสริมครือขายผูຌผลิตสินคຌากษตรอินทรีย์ละผูຌบริภคอาหาร
ปลอดภัย  

งบประมาณ ํํเุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด   
หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานกษตรจังหวัดุ ปศุสัตว์จังหวัดุ ประมงจังหวัดุ ส านักงานกษตร

 ล ะ ส ห ก ร ณ์ จั ง ห วั ด ุ   ก ร ม ก า ร ขຌ า ว ุ  อุ ต ส า ห ก ร ร ม จั ง ห วั ด 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
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ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ โ   การขยายฐานตลาดการท่องเทีไยวเชิงคุณภาพ   
กลยทุธ์   พัฒนาหลงทองทีไยวชืไอมยงประทศพืไอนบຌาน กิจกรรมการทองทีไยวรูปบบ฿หมละผลิตภัณฑ ์
            ชุมชน฿หຌมีความหลากหลาย   

 
หัวขຌอ รายละเอียด 

ํ.  ชืไอครงการ การพัฒนากิจกรรมการทองทีไยวรูปบบ฿หมละหลงทองทีไยวของกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 

๎.  ความส าคัญของครงการ 
หลักการละเหตุผล 

     การพัฒนาหลงทองทีไยวละกิจกรรมการทองทีไยวรูปบบ฿หม 
มี ค ว าม ส า คั ญ ต อ ก า ร พัฒน าก า ร ท อ ง  ทีไ ย ว ฿ นกลุ ม จั ง ห วั ด ภ าค
ตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ นืไองจากสถิติการพัฒนาการทองทีไยว 
฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ นัๅนสวน฿หญเดຌมุงนຌน
การพัฒนาหลงทองทีไยวป็นหลักดยฉพาะการพัฒนาภูมิทัศน์ของ 
หลงทองทีไยว จากประดในปัญหาทีไกิดขึๅนการพัฒนาหลงทองทีไยว 
พียงอยางดียวเมสามารถดึงดูดความสน฿จ฿หຌกับนักทองทีไยวเดຌทัๅงหมด
รวมถึงเมสามารถชะลอตัวนักทองทีไยว   ฿หຌมีการพ านัก฿นพืๅนทีไทองทีไยว 
เดຌนาน ดังนัๅน การมุงนຌนการพัฒนากิจกรรมการทองทีไยวรูปบบ฿หมจึง
ป็นอีกทางลือกของการพัฒนาการทองทีไยวพืไอสงสริม฿หຌนักทองทีไยวเดຌ
฿ชຌวลา฿นการรียนรูຌละรวมกิจกรรม฿นหลงทองทีไยวเดຌมากขึๅน อันจะ
น าเปสูการขยายระยะวลา฿นการพ านักของนักทองทีไยวละกิดการ฿ชຌ
จายงินของนักทองทีไยวชิงคุณภาพมากยิไงขึๅน 

๏.  วัตถปุระสงค์ของครงการ ํ. พืไอพัฒนากิจกรรมการทองทีไยวรูปบบ฿หมละปรับปรุงหลงทองทีไยว
ดิม ฿หຌมีศักยภาพพืไอดึงดูด฿จนักทองทีไยวชิงคุณภาพ 
๎. พืไอพัฒนาสຌนทางการทองทีไยวชืไอมยงกลุมจังหวัดละประทศ 
พืไอนบຌานอยางมีประสิทธิภาพ 
๏. พืไอสงสริมการรียนรูຌละประสบการณ์ทางการทองทีไยว 

4.  ตัวชีๅวดัความส าเรใจของ
ครงการ 
  

ํ. มีกิจกรรมการทองทีไยวละหลงทองทีไยวรูปบบ฿หมของกลุมจังหวัด
๏๎ กิจกรรมการทองทีไยว / หลงทองทีไยว 
๎. มีสຌนทางการทองทีไยวชืไอมยงกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนลาง ๎ หรอืชืไอมยงประทศพืไอน  ๔ สຌนทาง 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ ํ. กิจกรรมการทองทีไยวละหลงทองทีไยวรูปบบ฿หมมีศักยภาพดึงดูด฿จ
นักทองทีไยวชิงคุณภาพ฿หຌขຌามาทองทีไยวมากขึๅน 
๎. มีสຌนทางการทองทีไยว฿หมทีไชืไอมยงกลุมจังหวัดละประทศพืไอนบຌาน 
๏. นักทองทีไยวกิดการรียนรูຌละประสบการณ์ทางการทองทีไยวน าเปสู
การดินทางทองทีไยวซๅ า  สรຌางรายเดຌ พิไม฿นพืๅนทีไกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 
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หัวขຌอ รายละเอียด 
6.  ความเชืไอมยงกบั
ยุทธศาสตร ์

ํ) ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ยุทธศาสตร์การสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน    
๎) ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎: การสรຌางความ
ขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน 
๏) ผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ : ยกระดับการทองทีไยวชิง
ประพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคกอนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติละ
กีฬาสูนานาชาต ิ

็.  ระยะเวลา 4 ปี 
่. กิจกรรมหลักของครงการ  

่.ํ กิจกรรมหลักทีไ แ ศึกษาศักยภาพ ส ารวจละรวบรวมหลงทองทีไยว฿นกลุมจั งหวัด 
ภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 

  งบประมาณ ๎ุเเเุเเเ บาท 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานทองทีไยวละกีฬา 
หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง สถาบันการศึกษาุ สถาบันอุดมศึกษา฿นพืๅนทีไุ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

่.๎ กิจกรรมหลักทีไ โ ออกบบละพัฒนารูปบบกิจกรรมการทองทีไยว฿หม รวมถึงการปรับปรุง
หลงทองทีไยวดิม 

  งบประมาณ ๔เุเเเุเเเ  บาท 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานทองทีไยวละกีฬา 
หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง สถาบันการศึกษาุ สถาบันอุดมศึกษา฿นพืๅนทีไุ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

่.ใ กิจกรรมหลักทีไ ใ จัดตัๅงศูนย์การรียนรูຌทางการทองทีไยว 

  งบประมาณ โเุเเเุ เเเ บาท 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานทองทีไยวละกีฬา 
หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง สถาบันการศึกษาุ สถาบันอุดมศึกษา฿นพืๅนทีไุ  ส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดุ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
่.4 กิจกรรมหลักทีไ 4 พัฒนาสຌนทางการทองทีไยวชืไอมยงกลุมจังหวัดละประทศพืไอนบຌาน 
  งบประมาณ ๓๔ุเเเุเเเ บาท 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานทองทีไยวละกีฬา 
หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง อุทยานหงชาติุ ขวงการทางุ ทางหลวงชนบทุ องค์กรปกครองสวน

ทຌองถิไน 
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กลยทุธ์   พัฒนาหลงทองทีไยวชืไอมยงประทศพืไอนบຌาน กิจกรรมการทองทีไยวรูปบบ฿หมละผลิตภัณฑ ์
            ชุมชน฿หຌมีความหลากหลาย   
 

หัวขຌอ รายละเอียด 
ํ.  ชืไอครงการ ครงการยกระดับคุณคาละมูลคาของผลิตภัณฑ์ทຌองถิไนบนพืๅนฐานอัตลักษณ์

ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 
๎.  ความส าคัญของครงการ 
หลักการละเหตุผล 

     กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีทุนทางวัฒนธรรม 
ทีไดดดนหลากหลายประการ เมวาจะป็นภูมิปัญญาทຌองถิไน ทศกาล
ประพณีทຌองถิไน งานศิลปหัตถกรรมทຌองถิไน ซึไงทุนทางวัฒนธรรมหลายดຌาน
เดຌรับการพัฒนาป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทีไจ าหนายระดับประทศละนานา
ประทศ ทัๅงนีๅยังมีผลิตภัณฑ์฿นชุมชนอีกหลายหงทีไมีอกลักษณ์ดดดน 
ตยังเมเดຌรับการยกระดับคุณคาละมูลคา อันจะน าเปสูการสริมสรຌาง 
การพัฒนาการทองทีไยว฿นพืๅนทีไเดຌ ดังนัๅน ครงการยกระดับคุณคาละมูลคา
ของผลิ ตภัณฑ์ทຌ อ งถิไ นบนพืๅ น ฐ านอั ตลั กษณ์ ของกลุ ม จั งหวั ดภาค
ตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ จึงป็นอีกครงการหนึไงทีไจะชวยพัฒนามิติ
ทางการทองทีไยวดยฉพาะการ฿ชຌอกลักษณ์ของทุนทางวัฒนธรรมพืไอดึงดูด
นักทองทีไยว฿หຌดินทางมาทองทีไยว฿นพืๅนทีไมากยิไงขึๅน 

๏.  วัตถุประสงค์ของครงการ ํ. พืไอสนับสนุนการบริหารจัดการพืไอพิไมคุณคาละมูลคาของผลิตภัณฑ์
ทຌองถิไนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  
๎. พืไอสงสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ทຌองถิไนผานอัตลักษณ์ของกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  

4.  ตัวชีๅวดัความส าเรใจของ
ครงการ 
  

ํ. รຌอยละทีไพิไมขึๅนของรายเดຌจากการจ าหนายผลิตภัณฑ์ทຌองถิไนพิไมขึๅนทุกปี 
ป้าหมาย ๐ ป ีรวมรຌอยละ ํ์   
๎. จ านวนทีไพิไมขึๅนของผลิตภัณฑ์ทຌองถิไนทีไเดຌรับการยกระดับคุณคาละ
มูลคา ป้าหมาย ๐ ปี ๔์ ผลิตภัณฑ์  
๏. นักทองทีไยวมคีวามพึงพอ฿จตอผลิตภัณฑ์ทຌองถิไน ฉลีไยรวมเมตไ ากวา 
๐.์์ จากคะนนตใม ๑ 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ ํ. ผลิตภัณฑท์ຌองถิไนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 
สามารถพิไมคณุคาละมูลคาเดຌ  
๎. กิดภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ทຌองถิไนผานอัตลักษณ์ของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 
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หัวขຌอ รายละเอียด 
6.  ความเชืไอมยงกบั
ยุทธศาสตร ์

ํ) ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ยุทธศาสตร์การสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน    
๎) ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎: การสรຌางความ
ขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน 
๏) ผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ : ยกระดับการทองทีไยวชิงประพณี
วัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคกอนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติละกีฬาสู
นานาชาต ิ

็.  ระยะเวลา 4 ปี 
่. กิจกรรมหลักของครงการ  

่.ํ กิจกรรมหลักทีไ แ ส ารวจ รวบรวมผลิตภัณฑ์ทีไสะทຌอนอัตลักษณ์ของทຌองถิไน฿นกลุมจังหวัด 

  งบประมาณ โุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ุ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนุ  ส านักงานอตุ
สาหกรรมจังหวัดุ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดุ  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  

่.๎ กิจกรรมหลักทีไ โ วิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอสริมสรຌางอัตลักษณ์ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
ยกระดับสูการป็นผลิตภัณฑ์ทางการทองทีไยว 

  งบประมาณ ๑์ุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ สถาบันการศึกษาละส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดุ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดุ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

่.๎ กิจกรรมหลักทีไ ๏ การสงสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนทຌองถิไนพืไอป็นสินคຌาทีไระลึก 
  งบประมาณ ๎๔ุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดุ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดุ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดุ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
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กลยทุธ์   พัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ านวยความสะดวกของหลงทองทีไยวทีไเดຌมาตรฐาน 
 

หัวขຌอ รายละเอียด 
ํ.  ชืไอครงการ ครงการพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ านวยความสะดวก 

฿นหลงทองทีไยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 
๎.  ความส าคัญของครงการ 
หลักการละเหตุผล 

     ระบบครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ านวยความสะดวก฿นหลงทองทีไยว 
มีความส าคัญอยางมากส าหรับการพัฒนาการทองทีไยว นืไองจาก 
การตัดสิน฿จดินทางทองทีไยวของนักทองทีไยวสวน฿หญจะ฿หຌความส าคัญ
กับความพรຌอมของระบบครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ านวยความสะดวก 
฿นหลงทองทีไยว ดังนัๅนการพัฒนาการทองทีไยว฿นพืๅนทีไกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ นอกหนือจากประดในการพัฒนา 
ดຌานตางโ ชน การตลาด การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการทองทีไยว  
หลงทองทีไยว ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานละ 
สิไ งอ านวยความสะดวก฿หຌมีความพรຌอมยังคงมีความส าคัญส าหรับ 
การทองทีไยว฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  

๏.  วัตถุประสงค์ของครงการ พืไอพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ านวยความสะดวก฿นหลง
ทองทีไยว฿หຌเดຌมาตรฐาน 

4.  ตัวชีๅวดัความส าเรใจของ
ครงการ 
  

นักทองทีไยวมีความพึงพอ฿จตอระบบครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ านวยความ
ส ะ ด ว ก ฿ น  ห ล ง ท อ ง  ทีไ ย ว ค า  ฉ ลีไ ย ค ว า ม พึ ง พ อ ฿ จ ร ว ม  ๐ . ์ ์  
จากคะนนตใม ๑ 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ แ.   ระบบครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ านวยความสะดวก฿นหลงทองทีไยว
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ เดຌรับการพัฒนา฿หຌเดຌ
มาตรฐาน 
โ. นักทองทีไยวเดຌรับความสะดวกสบาย฿นการดินทางมาทองทีไยวยังพืๅนทีไ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  

6.  ความเชืไอมยงกบั
ยุทธศาสตร ์

ํ) ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ยุทธศาสตร์การสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน    
๎) ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎: การสรຌางความ
ขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน 
๏) ผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ : ยกระดับการทองทีไยวชิง
ประพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคกอนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติละ
กีฬาสูนานาชาติ 

็.  ระยะเวลา 4 ปี 
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หัวขຌอ รายละเอียด 
่. กิจกรรมหลักของครงการ  

่.ํ กิจกรรมหลักทีไ แ ส ารวจครงสรຌางพืๅนฐานละประมินศักยภาพของสิไงอ านวยความสะดวก฿น
หลงทองทีไยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 

  งบประมาณ โุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานการทองทีไยวละกีฬาุ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานการทองทีไยวละกีฬาุ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนุ อุทยาน
หงชาติุ ขวงทางหลวงชนบท 

่.๎ กิจกรรมหลักทีไ โ พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ านวยความสะดวก฿นหลงทองทีไยว 
  งบประมาณ โ๎๔ุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานทองทีไยวละกีฬาุ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานทองทีไยวละกีฬาุ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนุ อุทยานหงชาติุ 
ขวงทางหลวงชนบท  
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กลยทุธ์   บูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการการทองทีไยวอยางมีสวนรวม 
 

หัวขຌอ รายละเอียด 
ํ.  ชืไอครงการ ครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการทองทีไยวพืไอรองรับนักทองทีไยว 

กลุมคุณภาพ 
๎.  ความส าคัญของครงการ 
หลักการละเหตุผล 

     ครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการทองทีไยวพืไอรองรับนักทองทีไยว
ชิงคุณภาพมีความส าคัญส าหรับการพัฒนาการทองทีไยว฿นพืๅนทีไกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ นืไองจากทรัพยากรมนุษย์ป็นกลเก
ส าคัญ฿นการขับคลืไอนยุทธศาสตร์การพัฒนาการทองทีไยวทัๅง฿นระดับ
ผูຌประกอบการ ผูຌปฏิบัติงานละชุมชนทองทีไยว ดยนຌนการประสานความ
รวมมือการท างานระหวางหนวยงานภาครัฐบาล อกชนละชุมชน฿นพืๅนทีไ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ฿นการบริหารจัดการ 
การทองทีไยวบบบูรณาการ฿นรูปบบครือขายการท างาน ซึไงจะชวย 
พิไมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการครงการตางโ ภาย฿ตຌการท างาน
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  อยางมีบบผนละ
สัมฤทธิ์ผลมากยิไงขึๅน 

๏.  วัตถุประสงค์ของครงการ ํ. พืไอพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการทองทีไยว ผูຌประกอบการ ละ
วิสาหกิจชุมชน 
๎. พืไอพัฒนาฐานขຌอมูลสารสนทศทางการทองทีไยวละสรຌางครือขายการ
ท างานของหนวยงานทางการทองทีไยว 

4.  ตัวชีๅวดัความส าเรใจของ
ครงการ 
  

ํ. มีจ านวนบุคลากรทางการทองทีไยวทีไเดຌรับการยกระดับคุณภาพ  
ปีละ ํุ์์์ คน รวม ๐ ปี ๐ุ์์์ คน 
๎.  นักทองทีไยวมีความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการทางการทองทีไยว คาฉลีไย
รวม เมตไ ากวา ๐.์์ จากคะนนตใม ๑ 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ ํ. ผูຌประกอบการทางการทองทีไยวมีทักษะทางดຌานการจัดการธุรกิจทางการ
ทองทีไยว 
๎. รงงานทางดຌานการทองทีไยวมีทักษะทางดຌานการปฏิบัติงานพิไมมากขึๅน 
๏. กิดการพัฒนาฐานขຌอมูลสารสนทศทางการทองทีไยวทีไทันสมัยละป็น
ปัจจุบันทีไพรຌอม฿หຌบริการกนักทองทีไยว 
๐. มีการบริหารจัดการละท างานรวมกันอยางบูรณาการของทุกหนวยงาน
฿นกลุมจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.  ความเชืไอมยงกบั
ยุทธศาสตร ์

ํ) ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ยุทธศาสตร์การสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน    
๎) ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎: การสรຌางความ
ขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน 
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หัวขຌอ รายละเอียด 
๏) ผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ : ยกระดับการทองทีไยวชิง
ประพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคกอนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติละ
กีฬาสูนานาชาติ 

็.  ระยะเวลา 4 ปี  
่. กิจกรรมหลักของครงการ  

่.ํ กิจกรรมหลักทีไ แ ฝຄกอบรมละพัฒนาทักษะระดับผูຌบริหารกผูຌประกอบการทางการทองทีไยว
พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน 

  งบประมาณ ํ์ุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานการทองทีไยวละกีฬา 
่.๎ กิจกรรมหลักทีไ โ ฝຄกอบรมบุคลากรระดับผูຌปฏิบัติการทางการทองทีไยว฿นกลุมจังหวัดพืไอ

รองรับกลุมนักทองทีไยวชิงคุณภาพ 
  งบประมาณ ๎์ุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ สถาบันพัฒนาฝีมือรงงาน  สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานการทองทีไยวละกีฬา 
่.ใ กิจกรรมหลักทีไ ใ พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนดຌานการบริหารจัดการทางการทองทีไยว 

  งบประมาณ ํ์ุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานการทองทีไยวละกีฬา  สถาบันการศึกษา 
่.4 กิจกรรมหลักทีไ 4 พัฒนาศักยภาพฝีมือรงงานทางดຌานการทองทีไยว 
  งบประมาณ ๑ุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ สถาบันพัฒนาฝีมือรงงาน 

หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานการทองทีไยวละกีฬา  สถาบันการศึกษา 
่.5 กิจกรรมหลักทีไ 5 พัฒนาคุณภาพการบริการพืไอพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์ทางการทองทีไยว 

  งบประมาณ ํ์ุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ สถาบันพัฒนาฝีมือรงงาน 

หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดุ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
สถาบันอุดมศึกษา 
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หัวขຌอ รายละเอียด 
่.๒ กิจกรรมหลักทีไ ๒ สรຌางครือขายการท างานของหนวยงานทางการทองทีไยว฿นกลุมจังหวัด 
  งบประมาณ ํ์ุ์เเุเเเ  
ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานการทองทีไยวละกีฬา 

หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานการทองทีไยวละกีฬา 
่.๓ กิจกรรมหลักทีไ ๓ พัฒนาระบบฐานขຌอมูลทางการทองทีไยวละ฿หຌบริการสารสนทศพืไอ

สนับสนุนการทองทีไยว 
  งบประมาณ ํ๑ุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานการทองทีไยวละกีฬา  สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานการทองทีไยวละกีฬา  การทองทีไยวหงประทศเทย 
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กลยทุธ์    พฒันาการประชาสัมพันธ์ละการตลาดชิงรุกกลุมนักทองทีไยวชิงคุณภาพ 
 

หัวขຌอ รายละเอียด 
ํ.  ชืไอครงการ ครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ละการตลาดชิงรุกกลุมนักทองทีไยว 

ชิงคุณภาพ 
๎.  ความส าคัญของครงการ 
หลักการละเหตุผล 

    กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ป็นพืๅนทีไหลงทองทีไยว
หลักส าหรับนักทองทีไยวชาวเทย฿นพืๅนทีไภาคตะวันออกฉียงหนือละ
นักทองทีไยวชาวตางประทศบางสวนทีไมีความสน฿จ฿นวัฒนธรรมละวิถีชีวิต
ของชาวอีสาน อยางเรกใตามดຌวยกระสการดินทางทองทีไยวรูปบบ฿หม
ดยฉพาะกลุมนักทองทีไยวชิงคุณภาพทีไมีอัตราการ฿ชຌจายงินพืไอการ
ทองทีไยวสูงละมีความสน฿จ฿นกิจกรรมการทองทีไยวตามความสน฿จพิศษ 
ชน วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประพณีทຌองถิไน ป็นตຌน ซึไงมีความสอดคลຌองกับ
อกลักษณ์ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ดังนัๅน จึงควร
มีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ละการตลาดชิงรุกกลุมนักทองทีไยว 
ชิงคุณภาพ พืไอดึงดูดนักทองทีไยวชิงคุณภาพ฿หຌมากยิไงขึๅนละป็นการสรຌาง
ปรากฏการณ์ทางการทองทีไยว฿หม฿หຌกับพืๅนทีไ 

๏.  วัตถุประสงค์ของครงการ ํ. พืไอสงสริมละพัฒนาการประชาสัมพันธ์กลุมนักทองทีไยวชิงคุณภาพ 
๎. พืไอพิไมชองทางการตลาดส าหรับกลุมนกัทองทีไยวชิงคุณภาพ   

4.  ตัวชีๅวดัความส าเรใจของ
ครงการ 

ํ. รຌอยละของจ านวนนักทองทีไยวทีไพิไมขึๅน รวม ๐ ป ีรຌอยละ ๎๏ 
๎. รຌอยละของรายเดຌจากการทองทีไยวทีไพิไมขึๅน รวม ๐ ป ีรຌอยละ ๎๏ 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ ํ. มีครืไองมือการประชาสัมพันธ์ละการตลาดส าหรับกลุมนักทองทีไยว 
ชิงคุณภาพ 
๎. มีกลุมนักทองทีไยวชิงคุณภาพดินทางมาทองทีไยว฿นพืๅนทีไกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มากขึๅน 

6.  ความเชืไอมยงกบั
ยุทธศาสตร ์

ํ) ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ยุทธศาสตร์การสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน    
๎) ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎: การสรຌางความ
ขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน 
๏) ผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ : ยกระดับการทองทีไยวชิงประพณี
วัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยคุกอนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติละกีฬาสู
นานาชาติ 

็.  ระยะเวลา 4 ปี  
 
 
 
 



ผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง โ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ) พ.ศ. โ5ๆแูโ5ๆไ หนຌา 125 

 

หัวขຌอ รายละเอียด 
่. กิจกรรมหลักของครงการ  

่.ํ กิจกรรมหลักทีไ แ ศึกษาพฤติกรรมนักทองทีไยวชิงคุณภาพของกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  

  งบประมาณ ๐ุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ สถาบันการศึกษาุ ส านักงานทองทีไยวละกีฬา 
หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง สถาบันการศึกษาุ ส านักงานทองทีไยวละกีฬา 
่.๎ กิจกรรมหลักทีไ โ สนับสนุนการจัดงานทศกาลประพณีส าคัญดຌานการทองทีไยวของกลุม

จังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ พืไอสงสริมการทองทีไยวตลอด
ทัๅงป ี

  งบประมาณ ๏๒ุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานการทองทีไยวละกีฬา 
หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานการทองทีไยวหงประทศเทย ิอุบลราชธานี) 
่.ใ กิจกรรมหลักทีไ ใ สรຌางภาพลักษณ์ทางการทองทีไยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ

ตอนลาง ๎ 
  งบประมาณ ํ์ุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานการทองทีไยวละกีฬา   
หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานการทองทีไยวหงประทศเทย ิอุบลราชธานี)   
่.4 กิจกรรมหลักทีไ 4 ผลิตละผยพรครืไองมือประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ๐.์  พืไอดึงดูด

นักทองทีไยวชิงคุณภาพทัๅง฿นประทศละตางประทศ 
  งบประมาณ แ์ุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานการทองทีไยวละกีฬา   
หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานการทองทีไยวหงประทศเทย ิอุบลราชธานี)   ประชาสัมพันธ์

จังหวัด 
่.5 กิจกรรมหลักทีไ 5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์การตลาดชิงรุกพืไอขยายฐานตลาดนักทองทียว 

ชิงคุณภาพ 
  งบประมาณ ํ์ุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานการทองทีไยวละกีฬา   
หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานการทองทีไยวหงประทศเทย ิอุบลราชธานี)   ประชาสัมพนัธ์

จังหวัด 
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ประเดในยุทธศาสตร์ทีไ ใ   สนับสนุนละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ พืไอชืไอมยงธุรกิจการคຌาการลงทุน 
     สูสากล 

 
กลยทุธ์ การพฒันาศักยภาพผูຌประกอบการละการสรຌางครือขายดຌานการคຌา การลงทนุทัๅง฿นละตางประทศ  

 
หัวขຌอ รายละเอียด 

ํ.  ชืไอครงการ ครงการสริมสรຌางศักยภาพทางการคຌาการลงทุนของกลุมจังหวัด 
๎.  ความส าคัญของครงการ 
หลักการละเหตุผล 

     การสริมสรຌางศักยภาพผูຌประกอบการ฿หຌมีองค์ความรูຌ ความสามารถ 
฿นการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขัน฿นระดับนานาชติ รวมถึง
ชืไอมยงความรวมมือ฿นการสรຌางครือขายการคຌาตลอดหวงซอุปทาน 
จากพันธมิตร฿นกลุมจังหวัดละตางประทศ 

๏.  วัตถุประสงค์ของครงการ พืไอสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละการขงขัน 
4.  ตัวชีๅวดัความส าเรใจของ
ครงการ 

จ านวนผูຌประกอบการ/บุคลากร฿นสถานประกอบการทีไเดຌรับการพัฒนา
ศักยภาพ  คาป้าหมาย ไ ปี แุเเเ คน 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ จ านวนผูຌประกอบการทีไผานการอบรม การ฿หຌค าปรึกษา 
6.  ความเชืไอมยงกบั
ยุทธศาสตร ์
  

ระบุความชืไอมยงของครงการกับ  
ํ) ยุทธศาสตรช์าติ : ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขนั 
๎) ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎ : การสรຌางความ
ขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน 
๏) ยุทธศาสตรภ์าคตะวันออกฉียงหนือ : การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจพิศษ
ชายดน 

็.  ระยะเวลา  ๐ ปี 
่. กิจกรรมหลักของครงการ   

่.ํ กิจกรรมหลักทีไ แ การพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการพืไอรองรับการคຌาระหวางประทศ 

  งบประมาณ ๎๑ุเเเุเเเ   
ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

หน่วยงานทีไเกีไยวขຌอง ส านักงานพาณิชย์จังหวัดุ ส านักงานรงงานจังหวัด 
สถาบันพัฒนาฝีมือละรงงานุ ศูนย์สงสริมอุตสาหกรรมภาค 
ดานศุลกากรชองมใกุ ดานศุลกากรขมราฐ 

่.๎ กิจกรรมหลักทีไ โ 
 

การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินคຌาละผลติภัณฑ์กลุมจังหวัดพืไอยก      
ระดับละพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน 

  งบประมาณ ๎๑ุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  


