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ค าน า 
 
 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
ฉบับใหม่ จัดท าขึ้นตามแนวทาง  หลักเกณฑ์ วิธีการที่คณะกรรมการ นโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) มีมติเห็นชอบในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 255๙  
โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและทิศทางการพัฒนาภาค (ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) รวมถึง
แผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่าง ๆ และมุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน โดยค านึงถึง
ความพร้อมของทุกภาคส่วน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการเพิ่มขีดสมรรถนะในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยมีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มนั้น
อย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ด าเนินการทบทวนและจัดท าแผน 
ตามกระบวนการ โดยเชิญคณะท างานเพื่ อทบทวนและจัดท าแผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทบทวนถอดบทเรียน 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา วิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
255๙ และมีการประชุมเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั้ง ๔ จังหวัด น าข้อมูลที่
ได้มาท าการประมวลและวิเคราะห์จัดท า ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
น าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวิพากษ์และรับฟังข้อคิดเห็นเมื่อวันที่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และ
ปรับปรุงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน 255๙     

ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จึงได้จัดท าเอกสารแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) ฉบับใหม่ เพื่อจัดส่งให้
ส านักงาน ก.พ.ร.  ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส านักงบประมาณและ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณา  ทั้งนี้  กลุ่มจังหวัดฯ หวังว่าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฉบับนี้จะเป็นทิศทาง
และแนวโน้มในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดภายในกลุ่ม ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่ ณ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภาคประชาสังคมในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ  
ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
กันยายน  255๙ 

 
 
 
 
 

  



สารบญั 
 
   

 
 

  

เรื่อง  หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวดัภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ตอนล่าง 2 1 
 1.1  ความเป็นมา ๑ 
 1.2 ลักษณะทางกายภาพ ๑ 
 1.3 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 5 
 1.4 ข้อมูลเศรษฐกิจ 6 
 1.5 ลักษณะทางสังคม 13 
 1.6 โครงสร้างพื้นฐาน 16 
 1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑9 
 1.8 ข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญของพื้นที่ 20 
 1.9 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินการตามแผนฯที่ผ่านมา 22 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 38 
 2.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชน  38 
 2.2 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด 41 
  2.2.1 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 41 
  2.2.2 ศักยภาพด้านเกษตรกรรม ๔6 
  2.2.3 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม ๔8 
  2.2.4 ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ๔9 
  2.2.5 ศักยภาพด้านการค้า 50 
  2.2.6 ศักยภาพด้านสังคม 52 
 2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกลุ่มจังหวัด (SWOT) 66 
ส่วนที่ 3 สรุปข้ อมูลแผนพัฒนากลุ่ มจั งหวั ด  ประกอบด้ วย  วิ สั ยทั ศน์  พันธกิจ / 

เป้าประสงค์รวมและการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
9๑ 

ส่วนที่ 4 บัญชีสรุปงบหน้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  
พ.ศ. 25๖๑ –  256๔ 

9๙ 

   
   
   



สารบญัตาราง 
   

 
เรื่อง   หน้า 

ตารางที ่ 1 แสดงพื้ นที่ ข อ งกลุ่ มจั งหวั ดภาคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อตอนล่ า ง  2  
แยกรายจังหวัด 

๓ 

ตารางที ่ 2 ระยะทางระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
2 กับจังหวัดอุบลราชธานี 

3 

ตารางที ่ 3 ขนาดและร้อยละการใช้ที่ดินตามประเภทการใช้งานของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕ 

ตารางที ่ 4 จ า น ว น อ า เ ภ อ  ต า บ ล  ห มู่ บ้ า น แ ล ะ ป ร ะ ช า ก ร ข อ ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด 
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘    

๖ 

ตารางที ่ 5 จ านวนและร้อยละ ประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง ๒ จ าแนกตามเพศ    

๖ 

ตารางที ่ 6 มู ล ค่ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม  (GPP) ข อ ง จั ง ห วั ด ใ น ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗) 

7 

ตารางที ่ 7 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ 

๗ 

ตารางที ่ 8 เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ต่อครัวเรือนของจังหวัดภายใน
กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 

7 

ตารางที ่ 9 ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

8 

ตารางที ่ 1๐ จุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ 

9 

ตารางที ่ 1๑ ข้ อมู ลการค้ าชายแดนของกลุ่ มจั งหวั ดภาคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ 
ตอนล่าง ๒   

๙ 

ตารางที ่ 1๒ มูลค่าการค้าชายแดนและดุลการค้าของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕6 - ๒๕๕8 

9 

ตารางที ่ 1๓ พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒   10 
ตารางที ่ 1๔ เปรียบเทียบเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิต (กก./ไร่) ของข้าวนาปีกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 
10 

ตารางที ่ 1๕ จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่การปลูกหญ้าอาหารสัตว์ ประจ าปี 
๒๕๕๘ 

11 

ตารางที ่ 1๖ จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รายจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๘ 11 
ตารางที ่ 1๗ จ านวนเกษตรกรและกระบือ รายจังหวัดประจ าปี ๒๕๕๘ 12 
ตารางที ่ ๑๘ จ านวนสุกร ไก่ เป็ด แพะและแกะ ประจ าปี ๒๕๕๘ 12 
ตารางที ่ ๑๙ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง ๒ จ าแนกรายจังหวัด ณ สิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
13 

ตารางที ่ 2๐ จ านวนประชากรวัยแรงงาน ผู้มีงานท าและผู้ว่างงานของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

1๓ 



สารบญัตาราง (ต่อ) 
 
 

เรื่อง   หน้า 
ตารางที ่ 2๑ จ านวนแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 
14 

ตารางที ่ 2๒ ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด 
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

1๔ 

ตารางที ่ 2๓ จ านวนสถานศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ๑5 
ตารางที ่ 2๔ จ านวนครู  นั ก เ รี ยน  และสั ดส่ วนครู ต่ อนั ก เ รี ยนของกลุ่ ม จั งหวั ด 

ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง ๒  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
15 

ตารางที ่ 2๕ จ านวนสถานพยาบาลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕7 

15 

ตารางที ่ 2๖ สัดส่วนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่อประชากรกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑6 

ตารางที ่ 2๗ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๖ 

ตารางที ่ ๒๘ เส้นทางหลวงเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด และเชื่อมต่อกับ
กรุงเทพมหานครและระยะทาง 

๑7 

ตารางที ่ ๒๙ การให้บริการกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของจงัหวดัในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

๑7 

ตารางที ่ 3๐ จ านวนประปาส่วนภูมิภาค จ านวนผู้ใช้น้ าและปริมาณการผลิตน้ าของจังหวัด
ต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัด 

๑8 

ตารางที ่ 3๑ จ านวนผู้ เช่าหมายเลขโทรศัพท์ของจังหวัดต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

๑8 

ตารางที ่ 3๒ พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 19 
ตารางที ่ 3๓ ปริมาณขยะมูลฝอยของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  

พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 
20 

ตารางที ่ 3๔ การก าจัดขยะมูลฝอยของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

20 

ตารางที ่ 3๕ จ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ 

21 

ตารางที ่ 36 รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ 

21 

ตารางที ่ 37 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 

29 

   ตารางที ่ 38 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

30 

ตารางที ่ 39 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

32 

ตารางที ่ 40 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

34 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 
 

เรื่อง   หน้า 
ตารางที ่ 41 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง ๒ กับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 
41 

ตารางที ่ 42 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดระหว่างปี พ.ศ.  
๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ 

47 

ตารางที ่ 43 แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 69 
ตารางที ่ 44 การวิเคราะห์ SWOT ด้านการเกษตร  72 
ตารางที ่ 45 สรุปผลิตผลที่ ส าคัญ ๕ ประเภทของแต่ละจั งหวัดของกลุ่ มจั งหวัด 

ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตอนล่าง ๒ 
73 

ตารางที ่ 46 การเชื่อมโยงของทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดฯ  
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ และกรอบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

78 

ตารางที ่ 47 ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพทางการท่องเที่ยว
ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

79 

ตารางที ่ 48 สรุปสถิตินักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
ระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 

84 

ตารางที ่ 49 สรุปรายได้จากนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ ระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 

84 

ตารางที ่ 50 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) ด้านการท่องเที่ยว 86 
ตารางที ่ 51 ทรัพยากร วิสาหกิจชุมชุน ผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาศักยภาพขีด

ความสามารถทางการค้าชายแดนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ 

8๘ 

ตารางที ่ 52 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) ด้านการค้าชายแดน 88 



สารบญัภาพ 
 

 
เรื่อง  หน้า 

ภาพที ่ 1 แสดงที่ตั้ง และอาณาเขตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ๒ 
ภาพที ่ 2 แสดงสัดส่วนพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 3 
ภาพที ่ 3 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 22 
ภาพที ่ 4 แสดงรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 22 
ภาพที ่ 5 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPCP) 43 
ภาพที ่ 6 แสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPCP) 44 
ภาพที ่ 7 แ ส ด ง จ า น ว น แ ร ง ง า น แ ล ะ แ ร ง ง า น ภ า ค ก า ร ค้ า ใ น ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด 

ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
44 

ภาพที ่ 8 แสดงจ านวนประชากรวัยแรงงงานและผู้มีงานท า ระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 45 
ภาพที ่ 9 แสดงจ านวนผู้มีงานท าจ าแนกตามสาขาอาชีพ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 46 
ภาพที ่ 10 แสดงผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ๕ ชนิด (ตัน) 48 
ภาพที ่ 11 แสดงจ านวนโรงงาน แยกรายจังหวัด 48 
ภาพที ่ 12 แสดงรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 49 
ภาพที ่ 13 แสดงจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนจากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ ระหว่างปี 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
49 

ภาพที ่ 14 แสดงจ านวนห้องพักและอัตราการเข้าพักจากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ 
ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 

50 

ภาพที ่ 15 แสดงค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ฯระหว่างปี 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ (บาท/คน/วัน) 

50 

ภาพที ่ 16 แสดงจ านวนสถานประกอบการในสาขาการขายส่งและขายปลีก ของกลุ่ม
จังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕0 – ๒๕๕4 

51 

ภาพที ่ 17 แสดงจ านวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่มีงานท าในสาขา การขายส่งและ
ขายปลีก ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 

51 

ภาพที ่ 18 แสดงจ านวนครัวเรือน และความหนาแน่นประชากรของกลุ่มจังหวัด ฯ 
ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 

52 

ภาพที ่ 19 แสดงจ านวน และสัดส่วนคนจน ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 53 
ภาพที ่ 20 แสดงจ านวนก าลังแรงงาน และอัตราการว่างงาน ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี 

๒๕๕4 – ๒๕๕7 
53 

ภาพที ่ 21 แสดงจ านวนแรงงานในระบบประกันสังคม ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี  
๒๕๕4 – ๒๕๕7 

54 

ภาพที ่ 22 แสดงจ านวนนักเรียน ครู และห้องเรียน ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี  
๒๕๕4 – ๒๕๕8 

54 

ภาพที ่ 23 แสดงจ านวนรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี  
๒๕๕0 – ๒๕๕6 

55 

ภาพที ่ 24 แสดงจ านวนเงินออมเฉลี่ยของครัวเรือน ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี  
๒๕๕0 – ๒๕๕6 

55 

ภาพที ่ 25 แสดงจ านวนหนี้ สิ นของครั ว เ รื อน  ของกลุ่ มจั งหวั ด  ฯ  ระหว่ า งปี   
๒๕๕0 – ๒๕๕6 

56 



สารบญัภาพ (ต่อ) 
 
 

เรื่อง   หน้า 
ภาพที ่ 26 แสดงจ านวนอัตราประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ ของกลุ่มจังหวัด ฯ 

ระหว่างปี ๒๕๕3 – ๒๕๕5 
56 

ภาพที ่ 27 แสดงจ านวนสัดส่วนประชากรต่อสถานพยาบาล ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี 
๒๕๕3 – ๒๕๕5 

57 

ภาพที ่ 28 แสดงจ านวนผู้ ป่ ว ย  5 โ ร คส า คัญ  ขอ งกลุ่ ม จั ง หวั ด  ฯ  ร ะหว่ า งปี   
๒๕๕3 – ๒๕๕6 

57 

ภาพที ่ 29 แสดงจ านวนอัตราผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ของกลุ่มจังหวัด ฯ 
ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 

57 

ภาพที ่ 30 แสดงจ านวนการเข้าถึงไฟฟ้า ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 58 
ภาพที ่ 31 แสดงจ านวนการเข้าถึงประปา ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 58 
ภาพที ่ 32 แสดงจ านวนการเข้ าถึ งอินเตอร์ เน็ต ของกลุ่มจั งหวัด ฯ ระหว่างปี   

๒๕๕5 – ๒๕๕7 
59 

ภาพที ่ 33 แสดงสถิติการรับแจ้ งและการจับกุมกลุ่ มคดีอาญาที่น่ าสนใจ (คดี )  
ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 

59 

ภาพที ่ 34 แสดงสถิติการรับแจ้งและการจับกุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ (คดี) 
ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 

60 

ภาพที ่ 35 แสดงทรัพยากรป่าไม้ ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 60 
ภาพที ่ 36 แสดงปริมาณน้ าต้นทุน และความต้องการใช้น้ า (ล้าน ลบ.ม.) ของกลุ่มจังหวัด ฯ 

ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 
61 

ภาพที ่ 37 แสดงสัดส่วนความต้องการใช้น้ าในฤดูแล้งปี เพาะปลูก 2557/2558  
(ล้าน ลบ.ม.) ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 

61 

ภาพที ่ 38 แสดงประชากรที่ประสบภัยธรรมชาต ิ(คน) ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕
4 – ๒๕๕6 

62 

ภาพที ่ 39 แสดงมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ เกิดจากภัยธรรมชาติ (บาท)  
ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕4 – ๒๕๕6 

62 

ภาพที ่ 40 แสดงปริมาณขยะมูลฝอย ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕6– ๒๕๕7 63 
ภาพที ่ 41 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี  

๒๕๕3– ๒๕๕6 
63 

ภาพที ่ 42 แสดงคุณภาพน้ าผิวดิน ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕4– ๒๕๕7 64 
ภาพที ่ 43 แสดงอัตราการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง/คน)  

ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5– ๒๕๕7 
64 

ภาพที ่ 44 แสดงอัตราการใช้ไฟฟ้าทีไ่ม่ใช่ภาคครัวเรือนต่อ GPCP (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง/ล้าน
บาท) ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5– ๒๕๕7 

65 

ภาพที ่ 45 แสดงอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร (คน/ลิตร) 
ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5– ๒๕๕7 

65 

ภาพที ่ 46 แสดงอั ต ร าการ ใช้ น้ า มั น เ ชื้ อ เ พลิ ง ในภาคอุ ตส าหกรรมต่ อ  GPCP 
ภาคอุตสาหกรรม  (ลิ ตร /ล้ านบาท)  ของกลุ่ มจั งหวัด  ฯ  ระหว่ างปี   
๒๕๕5– ๒๕๕7 

65 



 

สารบญัภาพ (ต่อ) 
 

 
เรื่อง   หน้า 

ภาพที ่ 47 แสดงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 66 
ภาพที ่ 48 แสดงกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 66 



 
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑  

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป 

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ 
 
  



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ ) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 1 
 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
 
๑.๑ ความเป็นมา 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ เห็นชอบการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดและ
ก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด รวมทั้งให้จัดตั้งส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) 
ในจังหวัดที่ เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และตามค าสั่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง จัดตั้งส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 การจัดตั้งส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็น
เจ้าภาพในการประสานงาน เพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล  
โดยท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
ศรีสะเกษ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอ านาจเจริญ  
 ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดมีโครงสร้างการบริหารงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๑  เห็นชอบการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดและการก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัด  รวมทั้งให้จัดตั้งส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) ในจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่ม
จังหวัดตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  
  
๑.๒ ลักษณะทางกายภาพ 

 ที่ตั้งและอาณาเขต 
  พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ตั้งอยู่ ในตอนล่างของประเทศไทย   
ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ  
มีพื้นที่รวมกันประมาณ ๓๑,๙๐๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๙,๙๔๒,๓๓๖ ไร่ คิดเป็นร้อย ๑๘.๘๙ ของพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ ๖.๒ ของพื้นที่ประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
ระยะทางรวม ๖๐๑ กิโลเมตร ดังนี ้
จังหวัดอุบลราชธานี  มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
   ระยะทาง ๓๖๑ กิโลเมตร 
                      มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทาง ๖๗ กิโลเมตร 
จังหวัดศรีสะเกษ  มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทาง ๑๓๕ กิโลเมตร 
จังหวัดอ านาจเจริญ  มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
   ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร 

 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร 
 ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักร 
                               กัมพูชา 
 ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและสุรินทร์ 
 ทิศใต้   มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
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ภาพที่ 1 แสดงที่ตั้ง และอาณาเขตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

 
 ขนาดพื้นที ่

 กลุ่มจังหวัดฯ มีระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ๕๙๒ กิโลเมตร และทางรถไฟ ๕๗๕ 
กิโลเมตร  มีขนาดพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ๓๑,๙๐๗.๗๒๘ ตารางกิโลเมตร  โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๔  รองลงมาคือ ศรีสะเกษ ร้อยละ ๒๗.๗๐ ยโสธร ร้อยละ ๑๓.๐๔ และ
อ านาจเจริญ ร้อยละ ๙.๙๑ ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ ๑ 
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ตารางที่ ๑ แสดงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ แยกรายจังหวัด 

กลุ่มจังหวดั / จังหวัด 
เนื้อที ่ ร้อยละ 

(ของกลุ่มจังหวัด) ตารางกิโลเมตร ไร ่
กลุ่มจังหวัด ฯ ๓๑,๙๐๗.๗๒๘ ๑๙,๙๔๒,๓๓๖ ๑๐๐.๐๐ 
อุบลราชธาน ี ๑๕,๗๔๔.๘๔๐ ๙,๘๔๐,๕๒๖ ๔๗.๓๔ 
ศรีสะเกษ ๘,๘๓๙.๙๗๖ ๕,๕๒๔,๙๘๕ ๒๗.๗๐ 
ยโสธร ๔,๑๖๑.๖๔๔ ๒,๖๐๑,๐๔๐ ๑๓.๐๔ 
อ านาจเจริญ ๓,๑๖๑.๒๔๘ ๑,๙๗๕,๗๔๘ ๙.๙๑ 
ท่ีมา : ส านักทะเบียน  กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 

ภาพที่ ๒ สัดสว่นพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
 
 ระยะทางระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กับจังหวัด
อุบลราชธานี (ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๘ กิโลเมตร โดยจังหวัดที่ห่างจากศูนย์ปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัดมากที่สุด คือ ยโสธร ๙๘ กิโลเมตร อ านาจเจริญ ๗๕ กิโลเมตร และศรีสะเกษ ใกล้ที่สุด ๖๑ 
กิโลเมตร 
 
ตารางที่  ๒  ระยะทางระหว่างจั งหวัดภายในกลุ่มจั งห วัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  

กับศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 
จังหวดั ระยะทางห่างจากศูนย์ปฏบิตักิารกลุ่มจังหวัด 

ศรีสะเกษ ๖๑ กิโลเมตร 
ยโสธร ๙๘ กิโลเมตร 
อ านาจเจริญ ๗๕ กิโลเมตร 
ท่ีมา : ส านักทะเบียน  กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 ลักษณะภูมิประเทศ 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ลาดเอียงจาก 
ทิศตะวันตกลงไปทางทิศตะวันออก  พื้นที่ทางตอนเหนือเป็นที่ราบสูง  ภูเขา  สลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น มี
สภาพป่าและภูเขา  มีแหล่งน้ าขนาดกลางและเป็นที่ราบลุ่มต่ าสลับซับซ้อนกับสันดินริมน้ า 
 จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่บริเวณทีเรียกว่า แอ่งโคราช (Korat basin) สูงจากระดับน้ าทะเล 
ปานกลางเฉลี่ย ๖๘ เมตร (๒๒๗ ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไป เป็นที่ราบสูงต่ าสลับกัน ลาดเอียงไปทางตะวันออกมี
แม่น้ ามูล ไหลผ่านกลางจังหวัด จากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก ไหลลงสู่แม่น้ าโขง  ที่อ าเภอโขงเจียม     
มีล าน้ าที่ส าคัญได้แก่ ล าเซบก ล าเซบาย ล าโดมใหญ่ ล าโดมน้อย และมีภูเขาซับซ้อนหลายแห่งบริเวณ
ชายแดนทางตอนใต้ มีเทือกเขาที่ส าคัญ คือ เทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่ งกั้นอาณาเขต
ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
 จังหวัดศรีสะเกษ มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบโดยพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ ๕,๓๔๐.๗๖ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๓๓๗,๙๗๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๒ พื้นที่ป่าไม้ ประมาณ ๗๒๑.๘๘ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๔๕๑,๑๗๒ ไร่ คิดเป็นประมาณร้อยละ ๘.๑๗  นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เป็นที่อาศัยและอื่น ๆ  
อีกประมาณ ๒,๗๗๗.๓๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๗๓๕,๘๔๐ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๒ ของพื้นที่ทั้ง
จังหวัด บริเวณที่ราบลุ่มส่วนใหญ่เป็นบริเวณแม่น้ ามูล  ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอ าเภอราศีไศล  ยางชุม
น้อยและกันทรารมย์  เทือกเขาที่ส าคัญคือเทือกเขาพนมดงรัก  ซึ่งอยู่ด้านใต้ของจังหวัด กั้นเขตแดนไทย – 
กัมพูชา 
 จังหวัดยโสธร  มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูง โดยมีพื้นที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว มีแม่น้ าชี 
ไหลผ่านตอนใต้ของจังหวัด  อยู่เหนือระดับนน้ าทะเลประมาณ ๒๒๗ ฟุต มีพื้นที่เป็นภูเขา  บางส่วนทาง 
ตอนเหนือของจังหวัดอยู่ในเทือกเขาภูพาน เขตอ าเภอเลิ งนกทา อ าเภอกุดชุม สภาพดินโดยทั่วไปเป็น 
ดินทราย ไม่อุ้มน้ า ท าการเกษตรไม่ค่อยดีนัก 
 จังหวัดอ านาจเจริญ มีภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่ม มีเนินเขาเตี้ย ๆ ทอดยาวไปจรดจังหวัด
อุบลราชธานีที่อ าเภอชานุมาน  ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ ๖๘ เมตร  สภาพดิน
โดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรังบางส่วน  มีแม่น้ าโขงเป็นแนวกั้นจังหวัดอ านาจเจริญกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่อ าเภอชานุมาน 
 

 ลักษณะภูมิอากาศ 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีลักษณะภูมิอากาศร้อนเกือบตลอดปีและหนาวจัด
ในฤดูหนาว  มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๑๒.๑ – ๔๑.๑ องศาเซลเซียส 
 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในเขตที่มีปริมาณน้ าฝนค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยของ
จังหวัดอื่น ๆ  ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเลยไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม  อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ าลง
ตั้งแต่เดือนตุลาคมและสิ้นสุดปลายเดือนมกราคม  จากนั้นจะเริ่มร้อนอบอ้าวไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  
 จังหวัดศรีสะเกษ มีสภาพอากาศร้อนเกือบตลอดปี  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๑๕.๘ – ๓๕.๔ องศา
เซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ๓๑.๐-๙๖.๐ สภาพอากาศของศรีสะเกษแบ่งเป็น ๓ ฤดู โดยฤดูร้อนจะเริ่ม
ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม  ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ์
 จังหวัดยโสธร สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและป่าโปร่ง  อากาศจะร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัด 
ในฤดูหนาว  อุณหภูมิระหว่าง ๑๒.๑ – ๔๑.๑ องศาเซลเซียส 
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 จังหวัดอ านาจเจริญ มีลักษณะภูมิอากาศแบบ Tropical Savannah คือ จะเห็นความแตกต่าง      
ของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างชัดเจนมีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อนและมีอุณหภูมิสูงตลอดปี สภาพภูมิอากาศ
แบ่งเป็น ๓ ฤดู ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงมกราคม และฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 
 

 อุณหภูม ิ
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีอุณหภูมิระหว่าง ๑๒.๑ – ๔๑.๑ องศาเซลเซียส 
 

 การใช้ที่ดิน 
 จากการส ารวจข้อมูลสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกรมพัฒนาที่ดินพบว่าพื้นที่ของกลุ่ม
จังหวัดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม ร้อยละ ๖๘.๕๕  รองลงมาคือพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ ๑๕.๖๔ พื้นที่
เบ็ดเตล็ดร้อยละ ๗.๐๐ พื้นที่ชุมชน ร้อยละ ๔.๙๐ พื้นที่แหล่งน้ า ร้อยละ ๓.๑๖ รายละเอียดดังตารางที่ ๓ 
 
ตารางที่ ๓ ขนาดและร้อยละการใช้ที่ดินตามประเภทการใช้งานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กลุ่มจังหวัด 
/ จังหวัด 

พื้นท่ีชุมชนและ 
สิ่งปลูกสร้าง 

พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีป่าไม้ พื้นท่ีแหล่งน้้า พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 

ขนาด ร้อยละ ขนาด ร้อยละ ขนาด ร้อยละ ขนาด ร้อยละ ขนาด ร้อยละ 
กลุ่มจังหวัด ๙๗๗,๕๙๕ ๔.๙๐ ๑๓,๘๑๘,๑๘๐ ๖๙.๒๙ ๓,๑๑๙,๘๓๘ ๑๕.๖๔ ๖๓๐,๕๒๑ ๓.๑๖ ๑,๓๙๖,๒๐๒ ๗.๐๐ 
อุบลราชธาน ี ๔๖๓,๒๐๓ ๔.๗๑ ๖,๑๖๕,๒๐๒ ๖๒.๖๕ ๑,๙๘๔,๑๔๓ ๒๐.๑๖ ๓๖๓,๒๔๐ ๓.๖๙ ๘๖๔,๗๔๓ ๘.๗๙ 
ศรีสะเกษ ๒๙๔,๕๑๓ ๕.๓๒ ๔,๒๑๐,๕๓๘ ๗๖.๑๙ ๖๔๔,๔๓๒ ๑๑.๖๗ ๑๔๗,๖๙๖ ๒.๖๗ ๒๒๗,๘๐๖ ๔.๑๕ 
ยโสธร ๑๒๗,๕๖๖ ๔.๙๑ ๑,๙๒๕,๗๘๗ ๗๔.๐๒ ๒๖๔,๖๗๑ ๑๐.๑๘ ๗๓,๔๗๓ ๒.๘๒ ๒๐๙,๕๔๓ ๘.๐๗ 
อ านาจเจริญ ๙๒,๓๑๓ ๔.๖๖ ๑,๕๑๖,๖๕๓ ๗๖.๗๗ ๒๒๖,๕๙๒ ๑๑.๔๗ ๔๖,๑๑๒ ๒.๓๔ ๙๔,๑๑๐ ๔.๗๖ 

ท่ีมา : http://www.ldd.go.th/web_OLP/report_research_NE.html  สืบค้นข้อมูลเมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
๑.๓ ข้อมูลการปกครอง / ประชากร 

 เขตการปกครอง ประชากรและการบริหาร 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  เป็นรูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่ งแบ่ง
พื้นที่ของประเทศไทยและจัดเป็นกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม  
๒๕๕๑ โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เป็นกลุ่มจังหวัดล าดับที่ ๑๔ ประกอบด้วย ๔ 
จังหวัด  ซึ่งมีหน่วยการปกครองระดับอ าเภอรวมกัน  ๖๓ อ าเภอ ๕๕๔ ต าบล ๖,๘๒๐ หมู่บ้าน ๑๔๔ 
เทศบาล  ๔๖๐ อบต. มีบ้านพักอาศัยทั้งหมด ๑,๐๑๕,๕๐๐ หลังคาเรือน จ านวนประชากรของกลุ่มจังหวัด 
รวม ๔,๒๔๒,๗๙๑ คน โดยจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือจังหวัดอุบลราชธานี ๑,๘๕๗,๔๒๙ คน รองลงมา
คือจังหวัดศรีสะเกษ  ๑,๔๖๘,๗๙๘ คน จังหวัดยโสธร ๕๔๐,๑๘๒  คน และจังหวัดอ านาจเจริญ ๓๗๖,๓๘๒ 
คน ตามล าดับ 
 ถึงแม้จังหวัดอุบลราชธานีจะมีจ านวนประชากรมากที่สุด แต่ด้วยขนาดของพื้นที่จังหวัดที่มากเช่นกัน  
ท าให้อัตราความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่าจังหวัดอื่น ๆ โดยจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากร
สูงสุด คือ จังหวัดศรีสะเกษ ๑๖๕.๗๗ คน/ตร.กม.  รองลงมาคือ จังหวัดยโสธร  ๑๒๙.๘๐ คน/ตร.กม. 
จังหวัดอ านาจเจริญ ๑๑๙.๐๖ คน/ตร.กม. และจังหวัดอุบลราชธานี ๑๑๗.๙๗ คน/ตร.กม. รายละเอียดตาม
ตารางที่ ๔ 

http://www.ldd.go.th/web_OLP/report_research_NE.html
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ตารางที่  ๔ จ านวนอ าเภอ ต าบล หมู่บ้านและประชากรของกลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กลุ่มจังหวัด / 
จังหวัด 

เขตการปกครอง จ้านวน
ประชากร 

(คน) 

เนื้อที่ 
(ตร.กม.) 

บ้าน 
(หลัง) อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

กลุ่มจังหวัด ๖๓ ๕๕๔ ๖,๘๒๐ ๑๔๔ ๔๖๐ ๔,๒๔๒,๗๙๑ ๓๒,๓๖๒.๗๐ ๑,๐๑๕,๕๐๐ 
อุบลราชธาน ี ๒๕ ๒๑๖ ๒,๖๙๙ ๕๙ ๑๗๙ ๑,๘๕๗,๔๒๙ ๑๕,๗๔๔.๘๔ ๔๘๑,๒๐๐ 
ศรสีะเกษ ๒๒ ๒๐๔ ๒,๖๓๓ ๓๗ ๑๗๙ ๑,๔๖๘,๗๙๘ ๘,๘๓๙.๙๗ ๓๐๘,๙๐๐ 
ยโสธร ๙ ๗๘ ๘๓๕ ๒๔ ๖๓ ๕๔๐,๑๘๒ ๔,๑๖๑.๖๔ ๑๔๕,๘๐๐ 
อ านาจเจริญ ๗ ๕๖ ๖๕๓ ๒๔ ๓๙ ๓๗๖,๓๘๒ ๓,๑๖๑.๒๔ ๗๙,๖๐๐ 
ท่ีมา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries๑๑.html 
สืบค้นข้อมูลเมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

ตารางที่ ๕ จ านวนและร้อยละ ประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ จ าแนกตามเพศ 

กลุ่มจังหวัด / 
จังหวัด 

จ้านวน
ประชากร 

(คน) 

ชาย หญิง 
ร้อยละ

ประชากร
ท้ังกลุ่ม ฯ 

ความ
หนาแน่น 
(คน/ตร.

กม.) 
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

กลุ่มจังหวัด ๔,๒๔๒,๗๙๑ ๒,๑๒๓,๕๗๑ ๕๐.๐๕ ๒,๑๑๙,๒๒๐ ๔๙.๙๕ ๑๐๐ ๑๓๑.๑๐ 

อุบลราชธาน ี ๑,๘๕๗,๔๒๙ ๙๓๐,๗๐๑ ๕๐.๑๑ ๙๒๖,๗๒๘ ๔๙.๘๙ ๔๓.๖๕ ๑๑๗.๙๗ 

ศรีสะเกษ ๑,๔๖๘,๗๙๘ ๗๓๓,๖๕๗ ๔๙.๙๕ ๗๓๕,๑๔๑ ๕๐.๐๕ ๓๔.๖๗ ๑๖๕.๗๗ 

ยโสธร ๕๔๐,๑๘๒ ๒๗๑,๑๐๙ ๕๐.๑๙ ๒๖๙,๐๗๓ ๔๙.๘๑ ๑๒.๗๘ ๑๒๙.๘ 

อ านาจเจริญ ๓๗๖,๓๘๒ ๑๘๘,๑๐๔ ๔๙.๙๘ ๑๘๘,๒๗๘ ๕๐.๐๒ ๘.๘๙ ๑๑๙.๐๖ 

ท่ีมา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries๑๑.html 
สืบค้นข้อมูลเมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
๑.๔  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

 โครงสร้างและขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
คิดเป็น  ๑๓๐,๓๗๗ ล้านบาท ซึ่งโดยภาพรวมมีมูลค่าลดลงจากปี ๒๕๕๖ รายละเอียดตามตารางที่ ๖ 
 

http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries11.html
http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries11.html
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ตารางที่ ๖ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒     
               (พ.ศ. ๒๕๕๗)                  หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มจังหวดั / จังหวัด ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
กลุ่มจังหวัด ฯ ๑๗๖,๘๓๓ ๑๙๗,๙๓๒ ๒๒๕,๙๗๕ ๒๐๘,๒๘๖ 
อุบลราชธาน ี ๘๗,๑๙๖ ๙๘,๘๓๑ ๑๑๔,๒๕๘ ๑๐๔,๔๘๐ 
ศรีสะเกษ ๕๔,๗๙๖ ๖๑,๐๕๙ ๖๗,๒๙๗ ๖๒,๗๖๒ 
ยโสธร ๒๒,๒๓๓ ๒๔,๑๕๕ ๒๗,๖๓๘ ๒๕,๗๓๑ 
อ านาจเจริญ ๑๒,๖๐๘ ๑๓,๘๘๗ ๑๖,๗๘๒ ๑๕,๓๑๓ 
ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional  สืบค้นเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
  
  รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๕๔-๒๕๕๖  
รายละเอียดตามตารางที่ ๗ และเมื่อเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – 
๒๕๕๖ พบว่า ประชาชนมีการใช้จ่ายลดลง แสดงถึงการเก็บออมหรือเหลือเก็บมากขึ้น ซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกับการใช้จ่ายภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียดตามตารางที่ ๘ 
 
ตารางที่ ๗ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

ภาค / จังหวดั 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗  (บาท) 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖๑,๐๔๑ ๖๗,๙๔๕ ๗๓,๓๓๙ ๗๑,๒๘๖ 
อุบลราชธาน ี ๕๐,๑๐๑ ๕๖,๙๕๗ ๖๖,๐๓๔ ๖๐,๕๖๘ 
ศรีสะเกษ ๕๒,๐๒๖ ๕๘,๑๒๒ ๖๔,๒๕๖ ๖๐,๑๒๖ 
ยโสธร ๔๕,๖๑๘ ๔๙,๖๔๒ ๕๖,๙๒๘ ๕๓,๑๒๐ 
อ านาจเจริญ ๔๔,๕๗๑ ๔๙,๒๓๔ ๕๙,๗๒๙ ๕๔,๖๗๘ 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ  http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries/๑๕.html 
สืบค้นเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ต่อครัวเรือนของจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 

๒๕๕๒-๒๕๕๖ 
ภาค / จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รายได้ รายจ่าย ส่วนต่าง รายได้ รายจ่าย ส่วนต่าง รายได้ รายจ่าย ส่วนต่าง 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

๑๘,๒๑๗ ๑๔,๓๗๕ ๓,๘๔๒ ๑๙,๑๘๑ ๑๕,๐๙๒ ๔,๐๘๙ ๒๑,๐๙๔ ๑๗,๐๓๒ ๔,๐๖๒ 

อุบลราชธาน ี ๒๑,๖๖๐ ๑๖,๐๓๐ ๕,๖๓๐ ๒๒,๓๔๔ ๑๓,๕๘๗ ๘,๗๕๗ ๒๐,๔๕๓ ๑๓,๘๔๘ ๖,๖๐๕ 
ศรีสะเกษ ๑๓,๙๔๔ ๑๑,๖๗๒ ๒,๒๗๒ ๑๖,๒๐๗ ๑๓,๓๖๘ ๒,๘๓๙ ๑๘,๗๙๓ ๑๘,๑๒๔ ๖๖๙ 
ยโสธร ๑๖,๗๖๗ ๑๒,๘๔๒ ๓,๙๒๕ ๑๔,๔๑๘ ๑๒,๕๔๙ ๑,๘๖๙ ๑๙,๕๑๘ ๑๔,๔๕๓ ๕,๐๖๕ 
อ านาจเจริญ ๑๕,๙๗๕ ๑๔,๘๖๒ ๑,๑๑๓ ๑๗,๒๗๓ ๑๔,๑๖๒ ๓,๑๑๑ ๒๑,๑๗๓ ๑๗,๐๒๙ ๔,๑๔๔ 
ที่มา : การส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือ ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
สื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๘http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries๑๑.html สืบค้นเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๙  

http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional%20%20สืบค้น
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries/15.html
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries๑๑.html%20สืบค้น
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 การวัดข้อมูลการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด จ านวน ๑๓ ตัวชี้วัด โดย
เปรียบเทียบกับประเทศ พบว่า มีตัวชี้วัดที่อยู่ในเกณฑ์ดี สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จ านวน ๔ ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด  อัตราการขยายตัวสาขาอุตสาหกรรมและ 
เหมืองแร่  อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานและอัตราการขายตัวรายได้ท่องเที่ยว  รายละเอียดตาม
ตารางที่ ๙ 
 
ตารางที่ ๙ ข้อมูลตัวช้ีวัดการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ตัวชี้วดั ประเทศ กลุ่มจังหวดั ฯ หน่วย 
ขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ๓๕๒,๙๐๗.๒๐ ๒๒๗,๗๘๘.๑๔ ล้านบาท 
ขนาดเศรษฐกิจภาคเกษตร ๗๖,๔๙๘.๘๓ ๗๑,๘๔๑.๖๗ ล้านบาท 
ขนาดเศรษฐกิจสาขาอุตสาหกรรมและ
เหมืองแร่ 

๘๐,๘๘๗.๐๗ ๒๐,๗๔๐.๖๒ ล้านบาท 

ขนาดเศรษฐกิจภาคบริการ ๑๘๘,๑๘๑.๖๘ ๑๓๕,๒๐๕.๘๖ ล้านบาท 
อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่ม
จังหวัด 

๑.๐๓ ๔.๙๖ ร้อยละ 

อัตราการขยายตัวภาคเกษตร ๐.๐๓ -๐.๗๑ ร้อยละ 
อัตราการขยายตัวสาขาอุตสาหกรรมและ
เหมืองแร่ 

๐.๒๔ ๑๘.๕๖ ร้อยละ 

มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว ๑๑๑,๑๗๒.๓๙ ๖๔,๒๘๒.๗๐ บาท/คน 
ผลิตภาพแรงงาน ๑๑๐,๖๒๒.๐๒ ๓๕,๑๒๑.๖๙ บาท/คน 
อัตราการขายตัวของผลิตภาพแรงงาน ๐.๗๐ ๕.๖๕ ร้อยละ 
อัตราการว่างงาน ๐.๘๓ ๐.๙๕ ร้อยละ 
รายได้การท่องเที่ยว ๒๐,๔๐๕.๑๙ ๑๗,๗๕๕.๐๗ ล้านบาท 
อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว ๑๓.๑๐ ๑๓.๕๕ ร้อยละ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

 ข้อมูลด้านการธุรกิจและการค้าชายแดน 
 การประกอบการด้านธุรกิจการค้าของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ส่วนใหญ่เป็น
ธุรกิจทางด้านการเกษตร  การค้าปลีก  ค้าส่งและการบริการ  นอกจากนี้ยังมีการน าเข้า ส่งออก สินค้า
โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร  เนื่องจากกลุ่มจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถึง ๓ จังหวัด  การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด มีการขยายตัวอย่างช้า ๆ เนื่องจากความแตกต่างกันของขนาด
เศรษฐกิจและทรัพยากรภายในกลุ่มจังหวัด 
 นอกจากนี้แล้ว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน ๒ ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา  โดยมีจังหวัดที่
ติดต่อกับประเทศดังกล่าว ๓ จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษและอ านาจเจริญ  ท าให้มีจุดผ่านแดนทั้งจุด
ผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรน รวม ๙ ช่องทาง ดังตารางที่ ๑๐ 
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ตารางที่ ๑๐ จุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
 

จังหวดั จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน 
อุบลราชธาน ี ด่านพรมแดนช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร 

ด่านพรมแดนปากแซง อ าเภอนาตาล 
หน้าที่ว่าการอ าเภอเขมราฐ 
บ้านสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร 
บ้านด่านเก่า อ าเภอโขงเจียม 
ช่องตาอู อ าเภอบุณฑริก 
ช่องอานม้า อ าเภอน้ ายืน 

ศรีสะเกษ ด่านพรมแดนช่องสะง า อ าเภอภูสิงห ์  - 
อ านาจเจริญ  - บ้านยักษ์คุ อ าเภอชานุมาน 
ท่ีมา : ด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 ส าหรับมูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕6 -
๒๕๕8 พบว่า กลุ่มจังหวัดได้เปรียบดุลการค้าทุกปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี ๒๕๕8 มีมูลค่าการค้า 
18 ,533 .14  ล้ านบาท   ได้ เป รียบดุ ลการค้ า 11 ,383 .08  ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี  ๒๕๕๖  
ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุด  โดยมีข้อมูลดังตารางที่ ๑๑ และ ตารางที่ ๑๒ 
 

ตารางที่ ๑๑ ข้อมูลการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
                หน่วย ล้านบาท 
กลุ่มจังหวัด / 
จังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๕6 พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
สินค้าน้าเข้า สินค้าส่งออก สินค้าน้าเข้า สินค้าส่งออก สินค้าน้าเข้า สินค้าส่งออก 

กลุ่มจังหวัด ๑,720.84 14,046.55 ๑,835.62 16,613.53 3,574.86 ๑4,958.28 
อุบลราชธานี 1,668.37 13,212.21 ๑,76๓.๑๒ 15,580.98 3,361.29 14,045.45 
ศรีสะเกษ ๔๖.๙5 778.97 65.90 960.46 202.24 836.07 
อ านาจเจริญ 5.52 55.37 6.60 72.09 11.33 76.76 
ท่ีมา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดภายในกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๕8  
 
ตารางที่ ๑๒ มูลค่าการค้าชายแดนและดุลการค้าของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕6-๒๕๕8         หน่วย ล้านบาท 
กลุ่มจังหวัด 
/ จังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๕6 พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
มูลค่าการค้า

ชายแดน 
ดุลการค้า มูลค่าการค้า

ชายแดน 
ดุลการค้า มูลค่าการค้า

ชายแดน 
ดุลการค้า 

กลุ่มจังหวัด 15,767.39 12,325.71 18,449.15 14,777.91 18,533.14 11,383.08 
อุบลราชธานี 14,880.58 11,543.84 17,344.10 13,817.86 17,406.74 ๑0,684.16 
ศรีสะเกษ 825.92 732.02 1,026.36 894.56 ๑,038.๓1 633.83 
อ านาจเจริญ 60.89 49.85 78.69 65.49 88.09 65.09 
ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดภายในกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๕8 
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 ศักยภาพด้านพืชเศรษฐกิจ 
 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญที่มีการเพาะปลูกและท ารายได้ให้กับจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ มากที่สุด  ๕ 
อันดับแรก ได้แก่ ข้าว มีพื้นที่เพาะปลูกรวมกันถึง ๙,๗๐๗,๐๙๕ ไร่ รองลงมาคือ มันส าปะหลัง ๗๓๓,๐๔๗ ไร่  
ยางพารา ๖๑๓,๑๘๗  ไร่  ผลไม้ ๑๔๐,๘๓๖ ไร่ และอ้อย ๑๒๘,๔๗๐ ไร่รายละเอียดดังตารางที่ ๑๓ 
 
ตารางที่ ๑๓ พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
กลุ่มจังหวัด 
/ จังหวัด 

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 
รวม 

ข้าว มันส้าปะหลัง ยางพารา ผลไม้ อ้อย 
กลุ่มจังหวัด ๙,๗๐๗,๐๙๕ ๗๓๓,๐๔๗ ๖๑๓,๑๘๗ ๑๔๐,๘๓๖ ๑๒๘,๔๗๐ ๑๑,๓๒๒,๖๓๕ 
อุบลราชธานี ๔,๒๙๘,๘๗๘ ๔๓๕,๖๐๕ ๓๒๓,๕๙๕ ๑๒๘,๐๖๗ ๑๕,๗๗๗ ๕,๒๐๑,๙๒๒ 
ศรีสะเกษ ๓,๑๐๓,๓๘๘ ๑๔๘,๒๓๕ ๑๙๓,๓๕๑ ๓,๘๙๑ ๒๒,๐๖๔ ๓,๔๗๐,๙๒๙ 
ยโสธร ๑,๒๘๐,๕๗๗ ๘๘,๓๒๗ ๕๘,๘๕๓ ๗๑๒ ๔๖,๘๐๓ ๑,๔๗๕,๒๗๒ 
อ านาจเจริญ ๑,๐๒๔,๒๕๒ ๖๐,๘๘๐ ๓๗,๓๘๘ ๘,๑๖๖ ๔๓,๘๒๖ ๑,๑๗๔,๕๑๒ 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
สืบค้นเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
 เมื่อตรวจสอบพื้นที่ เพาะปลูกและผลผลิต (กก./ไร่) ของข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัด ซึ่ งเป็น 
พืชเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด เปรียบเทียบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗  พบว่า  
ภาพรวมมีผลผลิตต่อไร่สูงกว่าระดับภาคเล็กน้อย  ยกเว้นปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีผลผลิตต่อไร่ต่ ากว่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อย รายละเอียดตามตารางที่ ๑๔ 
 
ตารางที่  ๑๔  เปรียบเทียบเนื้ อที่ เพาะปลูกและผลผลิต (กก./ไร่ ) ของข้าวนาปีกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 
กลุ่มจังหวัด / 

จังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เนื้อท่ีเพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(กก./
ไร่) 

เนื้อท่ีเพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(กก./
ไร่) 

เนื้อท่ี 
เพาะปลูก (ไร่) 

ผลผลิต 
(กก./
ไร่) 

เนื้อท่ี 
เพาะปลูก (ไร่) 

ผลผลิต 
(กก./
ไร่) 

ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓๙,๕๖๕,๓๙๒ ๓๔๐ ๓๙,๔๘๗,๒๒๐ ๓๑๒ ๓๗,๐๖๖,๖๒๙ ๓๓๒ ๓๗,๐๓๐,๓๓๕ ๓๓๗ 

กลุ่มจังหวัด ๙,๖๖๔,๔๕๙ ๓๔๔ ๙,๗๔๒,๔๙๘ ๓๑๓ ๙,๒๒๙,๙๐๑ ๓๓๒ ๙,๑๗๐,๓๑๒ ๓๓๔ 
อุบลราชธาน ี ๔,๒๗๓,๑๑๑ ๓๒๗ ๔,๓๑๔,๘๓๑ ๓๓๒ ๓,๘๙๑,๕๓๕ ๓๒๕ ๓,๘๕๒,๒๙๖ ๓๑๑ 
ศรีสะเกษ ๓,๐๙๙,๕๗๒ ๓๗๖ ๓,๐๕๓,๕๓๗ ๓๕๓ ๓,๐๒๐,๐๘๗ ๓๔๕ ๓,๐๐๑,๑๙๐ ๓๕๙ 
ยโสธร ๑,๒๗๕,๐๑๔ ๓๔๕ ๑,๓๔๔,๒๒๙ ๒๙๙ ๑,๓๕๓,๙๗๖ ๓๒๘ ๑,๓๕๓,๒๓๑ ๓๔๔ 
อ านาจเจรญิ ๑,๐๑๖,๗๖๒ ๓๒๘ ๑,๐๒๙,๙๐๑ ๒๖๙ ๙๖๔,๓๐๓ ๓๒๙ ๙๖๓,๕๙๕ ๓๒๐ 
ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
http://www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/majorrice๒๕๕๗-๕๘/๑.pdf 
http://www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/majorrice๒๕๕๖-๕๗/๑.pdf 
http://www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/majorrice๒๕๕๕-๕๖/๑.pdf   สืบค้นเมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

http://www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/majorrice2557-58/1.pdf
http://www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/majorrice2556-57/1.pdf
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 ข้อมูลด้านการปศสุัตว ์

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมปศุสัตว์ได้รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านการปศุสัตว์ในประเทศ โดยในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีข้อมูลด้านการปศุสัตว์ที่ส าคัญ คือ จังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นจังหวัดที่มีจ านวนโคและกระบือมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ  นอกจากนี้ ยังมีจ านวนปศุสัตว์ที่ส าคัญ 
ในพื้นที่ ดังนี ้

ตารางที่ ๑๕ จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่การปลูกหญ้าอาหารสัตว์ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
กลุ่มจังหวดั / จังหวดั เกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ 

(ครัวเรือน) 
พืน้ที่ปลกูหญา้/ 

พชือาหารสัตว์ (ไร่) 
พืน้ที่ทุ่งหญา้สาธารณะ 

(ไร่) 
กลุ่มจังหวัด ฯ 273,584.00 36,267.75 204,421.25 
อุบลราชธานี 102,915 12,063.00 61,798.00 
ศรีสะเกษ 103,207 7,681.00 90,002.00 
ยโสธร 41,274 8,876.00 16,575.75 
อ านาจเจริญ 26,188 7,647.75 36,045.50 
ท่ีมา : รายงานข้อมูลจ านวนปศุสตัว์ กรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2558 

ตารางที่ 16 จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รายจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๘ 

จังหวดั 

โคเนื้อ  
โคพื้นเมือง โคพันธุแ์ละลูกผสม โคขุน โคเนื้อทัง้หมด 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรอืน) 

                

กลุ่มจังหวัด 388,980 101,656 128,638 39,164 2,305 886 519,923 135,327 

อุบลราชธานี 177,050 46,273 24,873 8,664 508 340 202,431 51,938 

ศรีสะเกษ 174,813 43,137 30,385 8,621 830 221 206,028 50,101 

ยโสธร 17,810 5,300 49,520 14,890 691 188 68,021 19,727 

อ านาจเจริญ 19,307 6,946 23,860 6,989 276 137 43,443 13,561 

ท่ีมา : รายงานข้อมูลจ านวนปศุสตัว์ กรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2558 

  จากตารางที่ 16 ข้อมูลจ านวนเกษตรกรและโคเนื้อในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี มีปริมาณการเลี้ยงโค 
มากที่สุด รวมกันถึง 4๐8,45๙ ตัว ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีจ านวนโคมากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 และ 4 ของประเทศ   
ขณะที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดอ านาจเจริญก็มีกลุ่มเกษตกรผู้เลี้ยงโค ถึงแม้จะไม่มากแต่ก็เพียงพอในการ 
ที่จะเป็นแหล่งวัตถุดิบเสริมความต้องการของกลุ่มจังหวัด ในการที่จะพัฒนาไปสู่การส่งเสริมการเลี้ยงหรือการ 
แปรรูปโคเนื้อในพื้นที่ต่อไป  
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ตารางที่ 17 จ านวนเกษตรกรและกระบือ รายจังหวัดประจ าปี ๒๕๕๘ 

กลุ่มจังหวดั 
จังหวดั 

กระบอื 

ผู้ (ตัว) 
 

เมีย (ตัว) รวม 
(ผู้+เมีย) 

(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

แรกเกิดจนถึง 
โคสาว 

ตั้งท้อง
แรกขึ้นไป 

กลุ่มจังหวัด 49,000 75,367 46,614 170,984 50,493 
อุบลราชธานี 23,536 31,653 19,471 74,660 22,586 
ศรีสะเกษ 19,972 33,105 17,545 70,622 19,290 
ยโสธร 3,391 6,224 6,508 16,123 5,221 
อ านาจเจริญ 2,101 4,385 3,090 9,579 3,396 

ท่ีมา : รายงานข้อมูลจ านวนปศุสตัว์ กรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2558 

  ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยง
กระบือมากที่สุด 74,660 ตัว จ านวนครัวเรือนที่เลี้ยงกระบือ 22,586 ครัวเรือน รองลงมาคือจังหวัด 
ศรีสะเกษ 70,622 ตัว  19,290 ครัวเรือน จังหวัดยโสธร 16,123 ตัว 5,221 ครัวเรือน และจังหวัด
อ านาจเจริญ 9,579 ตัว  3,396 ครัวเรือน ตามล าดับ 

ตารางที่ 18 จ านวนสุกร ไก่ เป็ด แพะและแกะ ประจ าปี ๒๕๕๘  

กลุ่มจังหวดั / จังหวดั 
จ้านวนสตัวเ์ศรษฐกิจทีส่้าคัญในพืน้ที ่

สุกร ไก ่ เป็ด แพะ แกะ 
กลุ่มจังหวัด 256,540 12,019,671 899,995 425 93 
อุบลราชธานี 131,215 6,904,530 410,402 101 ๑๕ 
ศรีสะเกษ 67,760 2,872,748 340,429 223 ๗๘ 
ยโสธร 35,375 1,286,182 93,626 32 ๐ 
อ านาจเจริญ 22,190 956,211 55,538 69 ๐ 
ท่ีมา : รายงานข้อมูลจ านวนปศุสตัว์ กรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2558 

 
 จากตารางที่ 18 จะเห็นว่านอกจากโคเนื้อและกระบือ ที่มีปริมาณการเลี้ยงมากในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ แล้ว  ยังมีสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญในพื้นที่ ได้แก่ สุกรที่มีปริมาณการเลี้ยง
รวมกัน ๒๕๖,๕๔๐ ตัว ไก่ ๑๒,๐๑๙,๖๗๑ ตัว เป็ด ๘๙๙,๙๙๕ ตัว  ส่วนแพะและแกะนั้น มีปริมาณไม่มาก
นัก ทั้งนี้ เนื่องจากไม่เป็นที่นิยมในการบริโภคของคนในพ้ืนที่  
 

 ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีการลงทุนและประกอบการด้านอุตสาหกรรม
กระจายตัวในจังหวัดต่าง ๆ ครบทุกจังหวัด โดยมีจ านวนโรงงานรวมกัน ๗,๘๑๕ โรง  มีเงินลงทุนหมุนเวียน
ทั้งสิ้น ๖๒,๕๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจ านวน ๓๙,๑๒๙ คน โดยจังหวัด
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อุบลราชธานี ยังเป็นจังหวัดที่มีจ านวนโรงงานมากกว่าทุกจังหวัด โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕๐ รายละเอียด
ตามตารางที่ ๑9 
 
ตารางที่  19 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  

จ าแนกรายจังหวัด ณ สิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กลุ่มจังหวดั / จังหวัด จ้านวนโรงงาน เงินลงทุน (ลา้นบาท) การจา้งงาน (คน) 

กลุ่มจังหวัด ๗,๘๑๕ ๖๒,๕๔๐ ๓๙,๑๒๙ 
อุบลราชธาน ี ๔,๔๖๕ ๔๔,๓๕๙.๘๐ ๒๔,๑๒๐ 
ศรีสะเกษ ๒,๐๐๗ ๑๑,๕๓๗.๔๔ ๗,๖๗๗ 
ยโสธร ๙๔๑ ๓,๙๖๓.๔๖ ๔,๘๓๙ 
อ านาจเจริญ ๔๐๒ ๒,๖๗๘.๙๘ ๒,๔๙๓ 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss๕๙  สืบค้นเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
๑.๕ ลักษณะทางสังคม 

 ข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีประชากรวัยแรงงานรวมกันทั้งสิ้น ๒,๗๕๙,๙๘๑
คน เป็นประชากรวัยแรงงานที่มีอายุระหว่าง ๑๕-๖๐ ปี จ านวน ๑,๙๗๖,๒๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๐
และมีงานท าจ านวน ๑,๙๕๑,๘๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๖ ของวัยแรงงานทั้งหมด รายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 20 
 
ตารางที่ 20 จ านวนประชากรวัยแรงงาน ผู้มีงานท าและผู้ว่างงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ภาค/จังหวัด 
ประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป) ผู้มีงานท้าและผู้ว่างงาน 

ประชากรรวม 
วัยแรงงาน ผู้มีงานท้า ผู้ว่างงาน 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑๔,๘๗๖,๘๓๑ ๙,๙๘๗,๗๑๑ ๖๗.๑๔ ๙,๙๐๓,๕๐๗ ๙๙.๑๖ ๕๒,๒๖๔ ๐.๕๒ 

กลุ่มจังหวัด ฯ ๒,๗๕๙,๙๘๑ ๑,๙๗๖,๒๖๑ ๗๑.๖๐ ๑,๙๕๑,๘๐๓ ๙๘.๗๖ ๘,๓๔๖ ๐.๔๒ 
อุบลราชธานี ๑,๓๕๓,๒๕๑ ๙๓๖,๕๗๙ ๖๙.๒๑ ๙๑๕,๕๑๑ ๙๗.๗๕ ๕,๑๘๔ ๐.๕๕ 
ศรีสะเกษ ๘๐๔,๑๑๔ ๕๙๔,๗๕๗ ๗๓.๙๖ ๕๙๒,๘๕๗ ๙๙.๖๘ ๑,๗๙๑ ๐.๓๐ 
ยโสธร ๓๘๓,๐๔๔ ๒๘๓,๕๙๘ ๗๓.๙๔ ๒๘๒,๓๑๙ ๙๙.๕๕ ๑,๒๗๙ ๐.๔๕ 
อ านาจเจริญ ๒๑๙,๐๗๖ ๑๖๑,๓๒๗ ๗๓.๖๔ ๑๖๑,๑๑๖ ๙๙.๘๗ ๙๒ ๐.๐๖ 
ท่ีมา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร  ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries๐๓.htmlสืบค้นเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss59
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries03.html


แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ ) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 14 
 

ตารางที่ 21 จ านวนแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
กลุ่มจังหวดั/จงัหวดั จ้านวนแรงงานต่างด้าว 

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
กลุ่มจังหวัด ๑,๖๑๔ ๒,๘๒๕ ๘,๐๖๕ 
อุบลราชธาน ี ๙๓๒ ๒,๑๖๐ ๖,๘๔๕ 
ศรีสะเกษ ๕๘๖ ๔๔๓ ๑,๐๓๑ 
ยโสธร ๔๔ ๑๘๔ ๑๔๗ 
อ านาจเจริญ ๕๒ ๓๘ ๔๒ 
ท่ีมา : ส านักงานแรงงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ 
 ประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ได้แก่ การท านา ท าไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๗ ที่เหลือประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร เช่น พาณิชยกรรม
และบริการ ร้อยละ ๑๖.๒๗ การอุตสาหกรรม ร้อยละ ๙.๕๑ รับจ้างร้อยละ ๑๐.๓๗ และอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 
๐.๒๓ 
 
ตารางที่ 22 ร้อยละของการประกอบอาชีพของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

ภาค/จังหวัด ผู้มีงานท้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ลูกจ้างในครัวเรือน อื่น ๆ 
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

ภาค 
ตะวันออก- 
เฉียงเหนือ 

๙,๗๑๗,๘๔๖ 
 

๕,๕๕๘,๑๒๐ ๕๖.๑๒ ๑,๒๘๖,๗๗๗ ๑๒.๙๙ ๒,๐๒๑,๔๗๓ ๒๐.๔๑ ๑,๐๐๙,๘๔๙ ๑๐.๒๐ ๒๗,๒๘๙ ๐.๒๘ 

กลุ่มจังหวัด ฯ  ๑,๙๕๑,๘๐๓ ๑,๒๓๒,๙๑๔ ๖๓.๑๗ ๑๘๕,๖๓๖ ๙.๕๑ ๓๒๖,๓๔๒ ๑๖.๗๒ ๒๐๒,๓๖๕ ๑๐.๓๗ ๔,๕๔๕ ๐.๒๓ 
อุบลราชธานี ๙๑๕,๕๑๑ ๕๑๒,๗๕๕ ๕๖.๐๑ ๑๑๗,๐๔๒ ๑๒.๗๘ ๑๘๒,๙๖๙ ๑๙.๙๙ ๑๐๐,๖๐๘ ๑๐.๙๙ ๒,๑๓๘ ๐.๒๓ 
ศรีสะเกษ ๕๙๒,๘๕๗ ๔๑๕,๙๙๐ ๗๐.๑๗ ๓๕,๓๐๕ ๕.๙๖ ๘๑,๙๕๘ ๑๓.๘๒ ๕๗,๖๕๖ ๙.๗๓ ๑,๙๔๗ ๐.๓๓ 
ยโสธร ๒๘๒,๓๑๙ ๑๙๖,๑๖๐ ๖๙.๔๘ ๒๐,๒๓๒ ๗.๑๗ ๓๘,๕๔๙ ๑๓.๖๕ ๒๗,๒๖๓ ๙.๖๖ ๑๑๔ ๐.๐๔ 
อ านาจเจริญ ๑๖๑,๑๑๖ ๑๐๘,๐๐๙ ๖๗.๐๔ ๑๓,๐๕๗ ๘.๑๐ ๒๒,๘๖๖ ๑๔.๑๙ ๑๖,๘๓๘ ๑๐.๔๕ ๓๔๖ ๐.๒๑ 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ สืบค้นข้อมูลเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

 ข้อมูลด้านการศึกษา 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีระบบการศึกษาทั้งรูปแบบการศึกษาในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา  ข้อมูลการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีจ านวนสถานศึกษารวม ๓,๐๖๗ แห่ง  มีครู 
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจ านวน ๔๓,๕๕๘ คน  มีนักเรียนนักศึกษารวม  ๘๑๒,๗๑๙ คน  สัดส่วน
ระหว่างครูต่อนักเรียน จ านวน ๑:๑๘.๖๔ คน 
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ตารางที่ 23 จ านวนสถานศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

กลุ่มจังหวดั/จงัหวดั 
จ้านวนสถานศึกษาจ้าแนกตามระดบั 

รวม 
อุดมศึกษา มัธยมศกึษา ประถมศกึษา 

กลุ่มจังหวัด ๘ ๑๘๗ ๒,๘๗๒ ๓,๐๖๗ 
อุบลราชธาน ี ๔ ๘๒ ๑,๑๘๒ ๑,๒๖๘ 
ศรีสะเกษ ๒ ๕๖ ๙๙๔ ๑,๐๕๒ 
ยโสธร - ๒๗ ๔๓๘ ๔๖๕ 
อ านาจเจริญ ๒ ๒๒ ๒๕๘ ๒๘๒ 
ที่มา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มจังหวัด 
 

ตารางที่ 24 จ านวนครู นักเรียน และสัดส่วนครูต่อนักเรียนของกลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กลุ่มจังหวดั/จงัหวดั 
จ้านวนครูและ

บคุลากรทางการ
ศึกษา 

จ้านวนนกัเรียน 
นักศึกษา 

สัดส่วน ครู : นักเรียน 

กลุ่มจังหวัด ๔๓,๕๕๘ ๘๑๒,๗๑๙ ๑ : ๑๘.๖๔ 
อุบลราชธาน ี ๑๗,๙๐๑ ๒๖๙,๘๑๗ ๑ : ๑๕.๐๗ 
ศรีสะเกษ ๑๖,๔๒๔ ๔๑๕,๑๒๗ ๑ : ๒๕.๒๗ 
ยโสธร ๖,๐๔๒ ๗๕,๔๕๗ ๑ : ๑๒.๔๘ 
อ านาจเจริญ ๓,๑๙๑ ๕๒,๓๑๘ ๑ : ๑๖.๓๙ 
ที่มา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มจังหวัด 
 

 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีโรงพยาบาลศูนย์ ๔ แห่ง  โรงพยาบาลชุมชน ๕๖ 
แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  ๗๕๐ แห่ง  ไม่รวมสถานพยาบาลของเอกชน ร้านขายยา
ที่กระจายอยู่ภายในจังหวัด  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดมีแพทย์ทั้งสิ้น ๕๗๖ คน  ทันตแพทย์ ๑๘๑ คน 
พยาบาล ๔,๔๐๓ คน คิดเป็นสัดส่วนต่อจ านวนประชากรทั้งกลุ่มจังหวัด เท่ากับ ๑:๗,๓๓๖ คน  สัดส่วน 
ทันตแพทย์ต่อประชาการ เท่ากับ ๑:๗,๓๓๖ คน  สัดส่วนพยาบาลต่อประชากร เท่ากับ ๑:๙๖๐ คน   
 

ตารางที่ 25 จ านวนสถานพยาบาลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด 

ประชากร 

สัดส่วนข้อมูลสถานพยาบาลต่อประชากร 

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพ 
จ้านวน สัดส่วน จ้านวน สัดส่วน จ้านวน สัดส่วน 

กลุ่มจังหวัด ๔,๒๒๕,๔๗๓ ๔ ๑:๑,๐๕๖,๓๖๘ ๕๖ ๑:๗๕,๔๕๕ ๗๕๐ ๑: ๕,๖๓๔ 
อุบลราชธานี ๑,๘๔๔,๖๖๙ ๑ ๑:๑,๘๔๔,๖๖๙ ๒๓ ๑: ๘๐,๒๐๓ ๓๑๗ ๑: ๕,๘๑๙ 
ศรีสะเกษ ๑,๔๖๕,๒๑๓ ๑ ๑:๑,๔๖๕,๒๑๓ ๑๙ ๑: ๗๗,๑๑๖ ๒๔๔ ๑: ๖,๐๐๕ 
ยโสธร ๕๔๐,๒๑๑ ๑ ๑:๕๔๐,๒๑๑ ๘ ๑: ๖๗,๕๒๖ ๑๑๒ ๑: ๔,๘๒๓ 
อ านาจเจริญ ๓๗๕,๓๘๐ ๑ ๑:๓๗๕,๓๘๐ ๖ ๑: ๖๒,๕๖๓ ๗๗ ๑: ๔,๘๗๕ 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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ตารางที่  26 สัดส่วนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่อประชากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก -  
เฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กลุ่ม
จังหวดั/
จังหวดั 

ประชากร 
แพทย ์ ทนัตแพทย ์ พยาบาล 

จ้านวน สัดส่วน จ้านวน สัดส่วน จ้านวน สัดส่วน 
กลุ่มจังหวัด ๔,๒๒๕,๔๗๓ ๕๗๖ ๗,๓๓๖ ๑๘๑ ๒๓,๓๔๕ ๔,๔๐๓ ๙๖๐ 
อุบลราชธาน ี ๑,๘๔๔,๖๖๙ ๓๖๓ ๕,๐๘๒ ๘๑ ๒๒,๗๗๔ ๒,๔๘๔ ๗๔๓ 
ศรีสะเกษ ๑,๔๖๕,๒๑๓ ๑๒๕ ๑๑,๗๒๒ ๔๗ ๓๑,๑๗๕ ๙๑๕ ๑,๖๐๑ 
ยโสธร ๕๔๐,๒๑๑ ๓๒ ๑๖,๘๘๒ ๒๓ ๒๓,๔๘๗ ๔๑๗ ๑,๒๙๕ 
อ านาจเจริญ ๓๗๕,๓๘๐ ๕๖ ๖,๗๐๓ ๓๐ ๑๒,๕๑๓ ๕๘๗ ๖๓๙ 
ท่ีมา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ข้อมูลด้านศาสนา 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีวัดรวมกันทั้งสิ้น ๓,๙๗๔ แห่ง โบสถ์ ๗๐ แห่ง 
มัสยิด ๗ แห่ง มีพระสงฆ์ ๒๒,๐๔๕ รูป  ประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดนับถือพุทธศาสนา ร้อยละ 
๙๙.๒๓ ศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๐.๖๙ และศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๐.๐๘ ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ๒7 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กลุ่มจังหวดั/ จังหวดั พระสงฆ ์ วัด โบสถ์ มัสยิด 
กลุ่มจังหวัด ๒๒,๐๔๕ ๓,๙๗๔ ๗๐ ๗ 
อุบลราชธาน ี ๙,๗๗๕ ๑,๖๙๔ ๒๒ ๑ 
ศรีสะเกษ ๗,๙๘๐ ๑,๑๑๕ ๑๔ ๔ 
ยโสธร ๒,๔๒๑ ๖๑๓ ๒๘ ๑ 
อ านาจเจริญ ๑,๘๗๘ ๕๕๒ ๖ ๑ 
ท่ีมา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๑.๖ โครงสร้างพื้นฐาน 
 โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อ
กับจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดและใกล้เคียงทั่วประเทศ  รวมถึงเชื่อมต่อกับต่างประเทศ  มีความสะดวก 
สามารถเดินทางได้หลากหลายเส้นทาง ทั้งเครื่องบนิโดยสาร  รถยนต์  รถไฟ ดังนี ้
 

 รถยนต ์
 จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกันทางถนนลาดยางขนาด ๔ ช่องจราจรและ ๒ 
ช่องจราจร ประกอบด้วย ทางหลวงหมายเลข ๒๓  หมายเลข  ๒๔  หมายเลข  ๒๐๒  หมายเลข ๒๑๔ และ
หมายเลข ๒๒๖ โดยมีระยะทางระหว่างกลุ่มจังหวัด ดังแสดงในตาราง 28 
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ตารางที่ ๒8 เส้นทางหลวงเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด และเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร 
และระยะทาง 
การเดินทาง ทางหลวงทีเ่ชื่อมต่อ ระยะทาง (กม.) 

อุบลราชธานี – กรุงเทพมหานคร ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ๖๒๙ 
ศรีสะเกษ – กรุงเทพมหานคร  ทางหลวงหมายเลข ๒๔ และ ๒๒๖ ๕๔๐ 
ยโสธร – กรุงเทพมหานคร ทางหลวงหมายเลข ๒๓ และ ๒๐๒ ๕๕๒ 
อ านาจเจริญ – กรุงเทพมหานคร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ และ ๒๑๒ ๕๘๕ 
อุบลราชธานี – ศรีสะเกษ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ และ ๒๒๖ ๖๑ 
อุบลราชธานี – ยโสธร ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ๙๘ 
อุบลราชธานี – อ านาจเจริญ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ๗๕ 
ที่มา : กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

 รถไฟ 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี 
ศรีสะเกษกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยมีเส้นทางเดินรถไฟและสถานีรถไฟในจังหวัดอุบลราชธานีและ      
ศรีสะเกษ วันละ ๑๑ เที่ยว ประกอบด้วยรถธรรมดา ๔ เที่ยว รถเร็ว ๔ เที่ยว รถด่วน ๒ เที่ยว รถด่วนพิเศษ 
๑ เที่ยว 

 เครื่องบิน 
 ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีสนามบินตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเพียง
จังหวัดเดียว จ านวน ๒ แห่ง ซึ่งเป็นสนามบินพาณิชย์ ๑ แห่ง และสนามบินทางทหาร ๑ แห่ง  มีสายการบิน
ให้บริการ ๕ สายการบิน ประกอบด้วย สายการบินไทยสมายล์  สายการบินนกแอร์  สายการบินไทย       
แอร์เอเชีย สายการบินกานต์แอร์ และสายการบินไลออนแอร์  มีจ านวนเที่ยวบิน  ๑๑๒ เที่ยวต่อสัปดาห์ 

 ข้อมูลด้านการไฟฟ้า 
 การให้บริการด้านการไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัด  มีจ านวนสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมกัน ๒๖ แห่ง  
จ านวนหน่วยกระแสไฟฟ้า  ๖๑๓,๐๒๒,๕๑๕.๖๔ กิโลวัตต์/ชม. รายละเอียดตามตารางที่ ๒9 
 
ตารางที่ 29 การให้บริการกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก- 

เฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
กลุ่มจังหวดั / จังหวัด สถานีไฟฟา้สว่นภูมิภาค จ้านวนหน่วยกระแสไฟฟา้ 

(กิโลวัตต์/ชม.) 
กลุ่มจังหวัด ๒๖ ๖๑๓,๐๒๒,๕๑๕.๖๔ 
อุบลราชธาน ี ๔ ๕๙๒,๙๐๔,๗๐๒.๐๐ 
ศรีสะเกษ ๕ ๒๒,๐๐๐.๐๐ 
ยโสธร ๙ ๒๐,๐๔๐,๘๑๓.๖๔ 
อ านาจเจริญ ๘ ๔๓,๖๖๐.๐๐ 
ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ 
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 ข้อมูลด้านการประปา 
 การให้บริการน้ าประปาของจังหวัดต่าง ๆ มีส านักงานประปารวมกัน ๑๐ แห่ง มีจ านวนผู้ใช้น้ ารวม 
๑๐๙,๒๑๔ ราย มีก าลังการผลิตและจ่ายน้ า ๓,๓๖๘,๕๓๘ ลบ.ม.  นอกจากนี้ยังมีองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประปาหมู่บ้านและประปาของกรมอนามัย ครอบคลุมพื้นที่ในหมู่บ้านต่าง ๆ ดังแสดง ในตารางที่ 30 
 

ตารางที่ 30 จ านวนประปาส่วนภูมิภาค จ านวนผู้ใช้น้ าและปริมาณการผลิตน้ าของจังหวัดต่าง ๆ ภายในกลุ่ม
จังหวัด 

กลุ่มจังหวดั / จังหวัด จ้านวนประปาส่วน
ภูมิภาค (แห่ง) 

จ้านวนผู้ใช้น้า้ 
(ราย) 

ปริมาณน้้าผลติจ่าย 
(ลบ.ม.) 

กลุ่มจังหวัด ๑๐ ๑๒๖,๙๗๐ ๓,๓๘๘,๔๓๒ 
อุบลราชธาน ี ๔ ๖๖,๔๔๒ ๒,๐๘๓,๘๖๔ 
ศรีสะเกษ ๒ ๒๗,๕๗๕ ๗๒๘,๙๓๔ 
ยโสธร ๓ ๑๙,๘๙๔ ๓๕๐,๕๔๑ 
อ านาจเจริญ ๑ ๑๓,๐๕๙ ๒๒๕,๐๙๓ 
ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอ านาจเจริญ 
 

 ข้อมูลด้านโทรศัพท์ 
 การให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
มีทั้งระบบโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่  ระบบอินเตอร์เนต  วิทยุกระจายเสียง ครอบคลุมทุกพื้นที่  
ในทุกจังหวัด ทั้งการติดต่อสื่อสารภายในประเทศ การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ  โดยมีผู้ให้บริการ
ประกอบด้วยบริษัท กสท.จ ากัด มหาชน บริษัท TOT จ ากัด มหาชน เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกบริษัท 
นอกจากนี้ ยังมีส านักประชาสัมพันธ์เขต ๒ สถานีคลื่นหลักและสถานีวิทยุชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่  
๔ จังหวัด รายละเอียดดังตารางที่ ๓๑ จ านวนผู้เช่าหมายเลขโทรศัพท์ของจังหวัดต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
 
ตารางที่ 31 จ านวนผู้เช่าหมายเลขโทรศัพท์ของจังหวัดต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง ๒ 
กลุ่มจังหวดั/

จังหวดั 
ประเภทกลุ่มเปา้หมาย 

ธุรกิจ บา้น สาธารณะ ส่วนราชการ รวม 
กลุ่มจังหวัด ๙,๑๓๐ ๗๐,๐๙๐ ๘,๒๒๔ ๖,๒๖๗ ๙๓,๗๑๑ 
อุบลราชธาน ี ๔,๖๗๐ ๓๙,๑๙๙ ๔,๗๐๑ ๓,๑๘๖ ๕๑,๗๕๖ 
ศรีสะเกษ ๒,๒๓๐ ๑๖,๔๔๗ ๑,๐๔๔ ๑,๔๕๗ ๒๑,๑๗๘ 
ยโสธร ๙๘๕ ๙,๓๑๙ ๑,๕๖๔ ๑,๐๖๒ ๑๒,๙๓๐ 
อ านาจเจริญ ๑,๒๔๕ ๕,๑๒๕ ๙๑๕ ๕๖๒ ๗,๘๔๗ 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอ านาจเจริญ 
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๑.๗ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม ้

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีพื้นที่ป่าไม้รวมกันทั้งสิ้น ๒,๙๓๔,๘๙๐.๙๙  
ไร่  เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๖ พบว่า โดยภาพรวมมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น  ๓๐,๗๙๘.๓๙ ไร่  และเมื่อ
พิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น  แสดงให้
เห็นว่า จังหวัดมีการรณรงค์หรือจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ท าให้จ านวนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น  ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 32 
 
ตารางที่ 32 พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  

กลุ่มจังหวดั/
จังหวดั 

พืน้ที่ป่าไม้ (ไร)่ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กลุ่มจังหวัด ๓,๑๙๗,๔๘๐.๗๕ ๓,๑๙๗,๔๘๕.๘๕ ๒,๙๐๔,๐๙๒.๖๐ ๒,๙๓๔,๘๙๐.๙๙ 
อุบลราชธาน ี ๑,๘๙๖,๙๔๓.๗๕ ๑,๘๙๖,๙๔๕.๓๐ ๑,๗๘๑,๖๗๕.๙๙ ๑,๘๒๒,๙๐๓.๖๙ 
ศรีสะเกษ ๖๖๘,๓๘๗ ๖๖๘,๓๘๕.๘๕ ๖๗๘,๙๑๑.๔๑ ๖๓๙,๒๗๖.๕๗ 
ยโสธร ๒๗๒,๗๒๕ ๒๗๒,๗๒๗.๒๑ ๒๑๕,๓๐๓.๘๐ ๒๕๐,๕๒๖.๙๗ 
อ านาจเจริญ ๓๕๙,๔๒๕ ๓๕๙,๔๒๗.๔๙ ๒๒๘,๒๐๑.๔๐ ๒๒๒,๑๘๓.๗๖ 
ที่มา : สถิติ forest Land Assessment ส านักอุทยานแห่งชาติ ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ 
 

 ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ า 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นดินทรายไม่สามารถอุ้มน้ าได้  จึงท าให้ขาดแคลนน้ าธรรมชาติ   
ต้องอาศัยการชลประทานเข้ามาช่วย  มีการสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ า โดยจ าแนก
เป็นรายจงัหวัด ดังนี้ 
 จังหวัดอุบลราชธานี มีแม่น้ ามูล แม่น้ าชี ไหลผ่านทางตอนกลางของจังหวัดจากทิศตะวันตกมาทิศ
ตะวันออก  ไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่อ าเภอโขงเจียม  มีล าน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ ามูล แม่น้ าชี แม่น้ าโขง ล าเซบก 
ล าเซบาย ล าโดมใหญ่ ล าโดมน้อย และล าน้ าสาขา รวม ๑๔ สาย 
 จังหวัดศรีสะเกษ มีแหล่งน้ าที่ส าคัญและมีผลต่อกิจกรรมการเกษตร การประมง ได้แก่ แม่น้ ามูล 
ห้วยทับทัน ห้วยส าราญ ห้วยศาลา  บึงและหนองน้ าธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วพื้นที่  ส่วนมากทางตอนเหนือ
ของจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอ าเภอราษีไศล  อ าเภอยางชุมน้อยและอ าเภอเมือง 
 จังหวัดยโสธร มีแหล่งน้ าขนาดกลาง ได้แก่ ห้วยลิงโจน  ห้วยสะแบก โพง ล าเซบาย (ลุ่มน้ ามูล) ไหล
ผ่านทางตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด  ส่วนพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มต่ าสลับซับซ้อนกับ
สันดินริมน้ า  มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ได้แก่ แม่น้ าชีและแหล่งน้ าขนาดกลาง ได้แก่ ล าน้ ายัง  ล าทวน (ลุ่มน้ าชี) 
ไหลผ่านจังหวัด 
 จังหวัดอ านาจเจริญ  มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ ล าเซบาย ล าเซบก ล าละโอง ล าห้วยปลาแดก ล าห้วย
จันทัน ล าห้วยพระเหลา ล าห้วยแซง ล าห้วยทม ล าห้วยตาเทียว ล าห้วยจิตาปา ล าห้วยทราย ล าห้วยคันแท 
ล าห้วยแก้งแม้งและล าห้วยตุ้มแคน  ซึ่งแหล่งน้ าดังกล่าวนี้ มีผลต่อกิจกรรมการเกษตรและการประมง 
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 ข้อมูลทรัพยากรดิน   
 สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย เนื่องมาจากการย่อยสลายตัวของหินทราย  ซึ่งขาดความอุดม
สมบูรณ์และไม่เก็บน้ า ท าให้เกิดความแห้งแล้งปรากฏอยู่ทั่วไปทั้งภูมิภาค 

 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม   
 สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาต่อการท่องเที่ยวคือ ขยะและการก าจัดขยะ โดยแยกเป็นภายในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล และจากข้อมูลขยะในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ พบว่า มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  
ดังแสดงในตารางที่ 33 
 
ตารางที่ 33 ปริมาณขยะมลูฝอยของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

หน่วย : ตันต่อวัน 
 

จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

2555 2556  2557 

ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม 
ในเขต

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม 
ในเขต

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม 

กลุ่มจังหวัด 699 1,203 1,902 1,118 2,788 3,90๖ 1,016 2,050 3,066 

อุบลราชธาน ี 328 518 846 556 1,161 1,716 469 719 1,188 

ศรีสะเกษ 180 460 640 250 1,103 1,353 333 1,028 1,361 

ยโสธร 106 130 236 162 326 488 98 147 245 

อ านาจเจริญ 85 95 180 150 198 348 116 156 272 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ตารางที่ ๓4 การก าจัดขยะมูลฝอยของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด 

ขยะที่มีการก้าจัด ขยะที่น้าไปใช้
ประโยชน์ 

ขยะที่ไม่มีการ
ก้าจัดและ 

อื่น ๆ 

รวม 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง รวม 

กลุ่มจังหวัด ๖๐๐.๓๖ ๔๘๓.๙๖ ๑,๐๘๔.๓๒ ๒๔๐.๙๖ ๑,๗๔๙.๕๓ ๓,๐๖๕.๘๑ 
อุบลราชธานี ๓๕๒.๖๓ ๒๐๘.๑๓ ๕๖๐.๗๖ ๙๒.๒๙ ๕๓๕.๔๔ ๑,๑๘๘.๔๙ 
ศรีสะเกษ ๑๐๙.๑๕ ๑๐๑.๔๙ ๒๑๐.๖๔ ๑๒๐.๖๔ ๑,๐๒๘.๙๖ ๑,๓๖๐.๒๔ 
ยโสธร ๕๒.๖๔ ๙๙.๘๔ ๑๕๒.๔๘ ๑๔.๒๕ ๘๗.๕๙ ๒๔๕.๓๒ 
อ านาจเจริญ ๘๕.๙๔ ๗๔.๕ ๑๖๐.๔๔ ๑๓.๗๘ ๙๗.๕๔ ๒๗๑.๗๖ 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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๑.๘  ข้อมูลเชิงสถิติที่ส้าคัญของพื้นที่ 
 ข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญของพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีดังน้ี 
 

 ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
ประเพณี  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นจ านวนมากกระจายตัวอยู่ในทุกจังหวัด โดยมีแหล่งท่องเที่ยว
รวมกันจ านวน  ๑๕๙ แห่ง  แยกเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และประเพณี จ านวน ๙๔ 
แห่ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ๖๕ แห่ง  ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่มี
การจัดเก็บในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ พบว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ 
จังหวัด โดยในปี ๒๕๕๘ มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖ จ านวน ๑๖๘,๐๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓.๕๖ รายละเอียดดังตารางที่ 35 
 ขณะเดียวกัน เมื่อจ านวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพิ่มขึ้น  ส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่  โดยมูลค่าการท่องเที่ยวในปี ๒๕๕๘  สูงถึง 
๘,๔๑๒.๙๑  ลา้นบาท  ซึ่งเพิ่มขึ้น  ๔๒๑.๗๖ ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๗ 
 
ตารางที่ ๓5 จ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๖-

๒๕๕๘ 
กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ชาวไทย 
ชาว 

ต่างชาติ 
รวม ชาวไทย 

ชาว 
ต่างชาติ 

รวม ชาวไทย 
ชาว 

ต่างชาติ 
รวม 

กลุ่มจังหวัด ๔,๕๑๓,๒๔๘ ๑๕๗,๔๐๔ ๔,๖๗๐,๖๕๒ ๔,๕๕๙,๖๓๓ ๑๕๖,๒๗๘ ๔,๗๑๕,๙๑๑ ๔,๗๒๒,๓๓๔ ๑๖๑,๖๐๓ ๔,๘๘๓,๙๓๗ 

อุบลราชธานี ๒,๔๗๑,๕๖๘ ๑๑๙,๘๕๘ ๒,๕๙๑,๔๒๖ ๒,๔๖๗,๓๘๗ ๑๑๘,๙๘๑ ๒,๕๘๖,๓๖๘ ๒,๕๔๓,๑๐๒ ๑๒๓,๐๑๑ ๒,๖๖๖,๑๑๓ 

ศรีสะเกษ ๑,๒๙๙,๕๗๓ ๑๗,๖๗๐ ๑,๓๑๗,๒๔๓ ๑,๓๔๗,๖๕๑ ๑๗,๗๐๑ ๑,๓๖๕,๓๕๒ ๑,๔๐๗,๖๗๔ ๑๘,๔๔๕ ๑,๔๒๖,๑๑๙ 

ยโสธร ๔๘๗,๖๒๙ ๑๒,๒๗๓ ๔๙๙,๙๐๒ ๔๘๒,๓๗๗ ๑๒,๐๐๘ ๔๙๔,๓๘๕ ๕๐๐,๙๒๒ ๑๒,๓๒๒ ๕๑๓,๒๔๔ 

อ านาจเจริญ ๒๕๔,๔๗๘ ๗,๖๐๓ ๒๖๒,๐๘๑ ๒๖๒,๒๑๘ ๗,๕๘๘ ๒๖๙,๘๐๖ ๒๗๐,๖๓๖ ๗,๘๒๕ ๒๗๘,๔๖๑ 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. เวปไซต์ สืบค้นเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
ตารางที่ ๓6 รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ระหว่าง พ.ศ.     
                  ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘              หน่วย : ล้านบาท 
กลุ่ม
จังหวัด/
จังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ชาวไทย 
ชาว 

ต่างชาติ 
รวม ชาวไทย 

ชาว 
ต่างชาติ 

รวม ชาวไทย 
ชาว 

ต่างชาติ 
รวม 

กลุ่มจังหวัด ๗,๓๖๔.๑๔ ๔๙๓.๐๐ ๗,๘๕๗.๑๔ ๗,๕๑๖.๕๙ ๔๙๗.๖๗ ๗,๙๙๑.๑๕ ๗,๘๘๘.๓๓ ๕๒๔.๕๘ ๘,๔๑๒.๙๑ 
อุบลราชธาน ี ๔,๙๓๐.๒๕ ๔๐๒.๘๘ ๕,๓๓๓.๑๓ ๔,๙๙๘ ๔๐๖.๗ ๕,๔๐๔.๗ ๕,๒๓๗.๑๑ ๔๒๗.๖๑ ๕,๖๖๔.๗๒ 
ศรีสะเกษ ๑,๕๖๔.๗๖ ๔๐.๑๔ ๑,๖๐๔.๙๐ ๑,๖๐๘.๕๖ ๔๐.๘๑ ๑,๖๔๙.๓๗ ๑,๗๒๒.๗๔ ๔๓.๘๘ ๑,๗๖๖.๖๒ 
ยโสธร ๕๔๘.๖๓ ๒๗.๑๐ ๕๗๕.๗๓ ๕๕๔.๕๗ ๒๗.๐๕ ๕๘๑.๖๒ ๕๘๐.๔๘ ๒๘.๗๐ ๖๐๙.๑๘ 
อ านาจเจริญ ๓๒๐.๕๐ ๒๒.๘๘ ๓๔๓.๓๘ ๓๕๕.๔๖ ๒๓.๑๑ ๓๕๕.๔๖ ๓๔๘.๐๐ ๒๔.๓๙ ๓๗๒.๓๙ 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เวบไซต์ สืบค้นเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
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ภาพที่ ๓ แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 
 
 

 
ภาพที่ ๔ แสดงรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 
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๑.๙ สรปุผลการด้าเนนิงานตามแผน ฯ ที่ผ่านมา 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ในระยะที่ผ่านมา 
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) มีรายละเอียด ดังนี ้
 

 วิสัยทัศน์    

    ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล 

พันธกิจ 

1. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาด 
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  

2. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาดให้ได้มาตรฐาน 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ
การค้าชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน 
 

เป้าประสงค์รวม 
1. เพิ่มผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปเพิ่มช่องทาง การตลาด

ทั้งในและต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการการมี

ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว  
3. สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์  (Logistics) 

ที่มีประสิทธิภาพ  
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่เพิ่มขึ้น เป้าหมาย 4 ปี 400 ก.ก. ต่อไร่ 
2. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของรายได้จาการท่องเที่ยว เป้าหมายรวม 4 ป ีร้อยละ 20  
3. มูลค่าการคา้ชายแดนเพิ่มขึ้น เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 
4. อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2เป้าหมายรวม 4 

ปี ขยายตัวร้อยละ 8 
5. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น เป้าหมายรวม 4 ป ีร้อยละ 12  
6. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพิ่มขึ้นเป้าหมายรวม 4 

ปีร้อยละ 12  
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เป้าประสงค์รวม 
ตัวชีว้ัด/ 

เป้าหมายรวม 4 ป ี
ข้อมูลค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายป ี
2557 2558 2559 2560 

1. เพิ่มผลผลิตให้ได้ตาม
มาตรฐานและสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูป
เพิ่มช่องทางการตลาดทัง้
ในและต่างประเทศ ข้าว
หอมมะลิคุณภาพด ี

 1. ผลผลิตข้าวหอมมะลิ
ต่อไร่เพิ่มขึ้น เปา้หมาย 
4 ปี 400 ก.ก. ต่อไร ่

 
 
 

ผลผลิต 
ปี 57 
313 

ก.ก./ไร ่

330 360 
 

390 400 

2. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ 
และพัฒนาทักษะบุคลากร 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
และการตลาดให้ได้
มาตรฐาน 

2. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของ
รายได้จาการทอ่งเที่ยว  
เป้าหมายรวมรอ้ยละ 
20 
 
 

รายได ้
ปี 2556 

7,537.32 
ล้านบาท  

5 10 15 20 

3. สร้างเครือข่ายการค้า
กลุ่มจังหวัดเพือ่เพิ่มมูลค่า
การค้าชายแดนด้วยระบบ 
โลจิสติกส์(Logistics)ที่มี
ประสิทธิ ภาพ  

3. มูลค่าการค้าชาย 
แดน เพิ่มขึ้นเป้าหมาย
รวมรอ้ยละ 20 
 

มูลค่า 
ปี 2556 

11,039.47 
ล้านบาท 

5 10 15 20 

4. อัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ              
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 เป้าหมาย
รวม ร้อยละ 8 

(เฉลี่ยปี  
53 – 56) 

58 ล้านบาท 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

5. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมจงัหวัด (GPP) ภาค
การเกษตรเพิ่มขึ้น
เป้าหมายรวมร้อยล่ะ 12 

มูลค่า  
ปี 2556 

40,852.40 
ล้านบาท 

3 6 9 12 

6. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 เป้าหมาย
รวมรอ้ยละ 12 

    มูลค่า  
ปี 2556 
227,788 
ล้านบาท 

3 6     9   12 
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ประเด็นยุทธศาสตร์   

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดฯ เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 
เป้าประสงค์ 
1. เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP  
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากการ 

แปรรูปข้าวหอมมะลิคุณภาพด ี
3. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่เพิ่มขึ้น เป้าหมาย 4 ปี 400 ก.ก. ต่อไร่ 
2. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของมูลค่าข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด เป้าหมาย รวม 4 ป ีร้อยละ 8  
3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นเป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 12 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน  
2. ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
3. เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
4. สร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาด 

เป้าประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ ตัวชีว้ัด/ 
เป้าหมายรวม 4 ป ี

ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

1. เพิ่มผลผลิตและพัฒนา
คุณภาพกระบวนการผลิตข้าว
หอมมะลิคุณภาพดีตาม
มาตรฐาน GAP  

  ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อ
ไร่เพิ่มขึ้น เป้าหมาย  

  4 ปี 400 ก.ก. ต่อไร ่
 

ผลผลิตปี 57 
313 

ก.ก./ไร ่

330 360 390 400 

 2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการแปรรูปตาม
มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป
ข้าวหอมมะลิคณุภาพด ี

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
ข้าวหอมมะลิของกลุ่ม
จังหวัดเป้าหมายรวม 4 ปี 
ร้อยละ 8 

มูลค่าปี 255๖ 
6.1 

ล้านบาท 

2 4 6 8 

3. พัฒนาและเพิ่มช่องทาง
การตลาดข้าวหอมมะลิและ
ผลิตภัณฑ์จากขา้วหอมมะลิ
คุณภาพดี 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจงัหวดัภาค
การเกษตรเพิ่มขึ้น        
เป้าหมายรวมรอ้ยละ 12 

มูลค่าปี 255๖ 
40,852.40 

ล้านบาท 
 

3 6 9 12 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาด 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 
2. อัตราการขยายตัวของรายได้ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 13.55 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

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

ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว 
 

เป้าประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ 
ตัวชีว้ัด/ 

เป้าหมายรวม 4 ป ี
ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมายรายป ี
2557 2558 2559 2560 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
สากล 
2. สนับสนนุการพัฒนา
บริการและการบริหารจัดการ
ของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพ 
3. สง่เสริมการประชาสัมพันธ์ 
และพัฒนาการตลาด 
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการและ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

1. ร้อยละที่เพิม่ขึ้น
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเป้าหมาย
รวมรอ้ยละ 20 

รายได้ปี 255๖ 
5,679.61 
ล้านบาท 

5 10 15 20 

2. อัตราการขยาย 
ตัวของรายได้ 
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัด ร้อยละ 
13.55 

 
 
 

   ร้อยละ 
13.55 

 

3. ร้อยละที่เพิม่ขึ้น
ของจ านวนนักท่อง 
เที่ยว เป้าหมายรวม 
4 ปี ร้อยละ 20 

จ านวน
นักท่องเที่ยว  
ปี 255๖ 

2,341,434 
คน 

5 10 15 20 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่า          
       การค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจ         
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 
3. ศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพื่อสนับสนุนการค้า 
4. เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมายรวม 4 ปี  ร้อยละ 12 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ค่าเป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 
 

กลยทุธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจ         

ขนาดกลางและขนาดย่อม 
2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 
3. การศึกษาวิจัยและการพฒันาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics) เพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า 
4. เสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
5. พัฒนาด่านการค้าชายแดนให้มีมาตรฐานรองรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
6. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน  เพิ่มผลิตภาพแรงงานและความสามารถในการแข่งขนั 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั/ 
เป้าหมายรวม 4 

ป ี

ข้อมูลค่าฐาน ค่าเปา้หมายรายป ี
2557 2558 2559 2560 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนและผู้ประกอบการ 
เศรษฐกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
2. เสริมสร้างเครือข่าย 
พันธมิตรทางการค้า การ
ลงทุนในกลุ่มจงัหวัดและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. ศึกษาและพัฒนาระบบ
การให้บริการ  โลจิสติกส์ 
(Logistics) เพื่อสนับสนุน
การค้า 
4. เสริมสร้างศักยภาพ การ
แข่งขันของกลุ่มจังหวัด
ภายใต้กรอบประชาคม
อาเซียน 

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของมูลค่าการค้า
ชายแดน 
เป้าหมายร้อยละ 
20 

มูลค่าปี 2556 
14,650.95  

ล้านบาท 

5 10 
 

15 20 

2. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของมูลค่า
การจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ ์OTOP
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 20 

มูลค่าปี 2556 
เทา่กับ 

5,583,137,345 
บาท 

10 13 18 20 
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สรุปแผนปฏบิตัิราชการ ประจ้าปี ๒๕๕๗ – ๒๕60 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕60 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้ด าเนิน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ  รวม 33 โครงการ ใช้งบประมาณทั้ งสิ้น 
1,457,842,409.80 บาท ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๓7 - 40 
 
ตารางที่ 37 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕7 
ล้าดบั

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนว่ยงาน 
รับผดิชอบหลัก 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพ 

57,029,074.80  สนง.เกษตรฯ ในกลุ่มจังหวัดฯ 

2. โครงการส่งเสริมการตลาดข้าวหอมมะลิ 22,265,683 สนง.พาณิชย์ จ.อบุลราชธาน ี

3. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

157,842,952   

 3.1 ก่อสร้างประติมากรรมบัวห้วยวังนอง   
ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลฯ 

48,160,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
อุบลราชธาน ี

 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทปรางค์กู่  
อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 

4,778,000 สนง.พระพุทธศาสนา                
จ.ศรีสะเกษ 

 3.3 ก่อสร้างอาคารสารสนเทศและจ าหนา่ย ของ
ที่ระลึกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ศรีสะเกษ 

3,500,000 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
ศรีสะเกษ 

 3.4 ปรับปรงุภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมแหล่ง
ท่องเที่ยวลานพระธาตุสีดา ต.ด่าน อ.ราศีไศล จ.
ศรีสะเกษ 

1,980,000 สนง.พระพุทธศาสนา                
จ.ศรีสะเกษ 

  3.5 ปรับปรงุภูมิทัศน์สวนป่าเฉลิมพระเกียรต ิร.
9 (โนนหนองกว้าง) อ.เมืองศรสีะเกษ   
จ.ศรีสะเกษ 

   4,985,000 ที่ท าการปกครองอ าเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 3.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนภายในวัดพระ

ธาตุเรืองรอง  จ.ศรีสะเกษ 
   6,960,000 ส านักงานทางหลวงชนบท 

จ.ศรีสะเกษ 

 3.7 ปรับปรงุภูมิทัศน์ปราสาทสระก าแพงน้อย 
จ.ศรีสะเกษ 

      498,000 ที่ท าการปกครอง          
อ.อทุุมพรพิสัย 

 3.8 ปรับปรงุภูมิทัศน์ศูนย์บริการนัก ท่องเที่ยว
อุทยานแหง่ชาติเขาพระวิหาร 

      997,000 ที่ท าการปกครอง             
อ าเภอกันทรลักษ์ 

 3.9 ปรับปรงุภูมิทัศน์น้ าตกห้วยจันทร์       
จ.ศรีสะเกษ 

      295,000 ที่ท าการปกครอง          
อ าเภอขุนหาญ 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ ) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 30 
 

ล้าดบั
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนว่ยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
 3.10 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไป

น้ าตกห้วยจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
9,980,000 ส านักงานทางหลวงชนบท        

จ.ศรีสะเกษ 

 3.11 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวต านาน 
บุญบั้งไฟ จ.ยโสธร 

44,800,000 สนง.โยธาธิการฯ จ.ยโสธร 

 3.12 ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วยสีโท 
จ.อ านาจเจรญิ 

10,935,000 โครงการชลประทาน  
จ.อ านาจฯ 

 3.13 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยาน 
ภูสิงห์-ผาผึ้ง  จ.อ านาจเจริญ 

19,935,000  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ        
จ.อ านาจเจรญิ 

4. โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือตอนล่าง 2 

16,110,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ 

5. โครงการพัฒนาจุดผ่อนปรนการค้าช่องตาอู อ าเภอ
บุณฑริก จงัหวดัอุบลราชธาน ี

4,000,000 
  

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  

6. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานภายใน
กลุ่มจังหวัดรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

8,180,000  สนง.ทางหลวงชนบท                 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

7. โครงการปรับปรุงถนนและทางระบายน้ าเพื่อ
แก้ปัญหาน้ าทว่มเชื่อมศูนย์ OTOP      
ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

   12,955,000  สนง.ทางหลวงชนบท           
จ.อุบลฯ 

8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

5,000,000  
 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดฯ 

รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ 441,185,709.80 บาท 
 
ตารางที่ 38 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕8 

ล้าดบัที่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนว่ยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ

คุณภาพ 
74,608,000 สนง.เกษตรจงัหวัดในกลุ่ม

จังหวัด       
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีมาตรฐาน 
38,119,000 สนง.เกษตรจงัหวัดในกลุ่ม

จังหวัด,สนง.สหกรณจ์ังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด 
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ล้าดบัที่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนว่ยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
3. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วให้มีคุณภาพได้

มาตรฐาน  
80,000,000   

(1) พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว หาดสลึง – ปากบ้อง 
จังหวัดอุบลราชธานี     

5,500,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
อุบลราชธาน ี

(2) พัฒนาศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจ าลอง
อุบลราชธานีสู่อาเซียน  

9,500,000  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุบลราชธาน ี

(3) พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวและเรียนรู้ อนุพุทธ
มณฑล จังหวัดศรีสะเกษ            

20,000,000 ส านักงานจงัหวดัศรีสะเกษ,
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ  

(4) พัฒนาจัดท านิทรรศการ วมิานพญาแถน 
ต านานบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร          

30,000,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดยโสธร 

(5) ปรับปรุง-ภมูิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภู
สิงห์-ภูผาผ้ึง  จ.อ านาจเจริญ 

15,000,000 วนอุทยานภูสิงห์- ภูผาผ้ึง     
จ.อ านาจเจรญิ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจงัหวัดกับประเทศเพื่อน
บ้าน  

19,005,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

5. โครงการส่งเสริมตลาดข้าวหอมมะลิ 12,980,000 สนง.พาณิชย์จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

6 โครงการเพิ่มศกัยภาพการค้า การลงทุนในกลุม่
จังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน 

22,390,000 สนง.พาณิชย์จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

7 โครงการพัฒนาด่านการค้าชายแดนปากแซง 
อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  

8,500,000 ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี/ทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอนาตาล 

8 โครงการส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตรการค้าการ
ลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 

1,900,000 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
อุบลราชธาน ี

9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ 

5,000,000 กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ 262,502,000 บาท 
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ตารางที่  39 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ป ระจ าปี      
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

ล้าดบั
ที ่

โครงการ งบประมาณ หนว่ยงานรบัผิดชอบ 

1  พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน     207,267,300   

1.1) อนุรกัษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (อทุยานบึงบัว) 

29,575,000 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุบลราชธานี/ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองอุบลราชธาน ี

1.2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขา
พระวิหาร ท้องที่ อ าเภอน้ าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 

3,817,600 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอุบลราชธาน ี

1.3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาตแิก่งตะ
นะ จังหวัดอุบลราชธาน ี

4,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอุบลราชธาน ี

1.4) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี
และปรับปรุงลานจอดรถบริเวณแก่งกะเลา เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ในอุทยานแห่งชาติ
ภูจองนายอย จงัหวัดอุบลราชธานี 

9,297,100 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอุบลราชธานี/
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
อุบลราชธาน ี

1.5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานน้ าตกผา
หลวง อุบลราชธานี 

8,378,500 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอุบลราชธานี/ส านัก
บริหารพื้นที่อนรุักษ์ที่ 9 

1.6) พัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยาน
แห่งชาติผาแต้ม 

3,767,500 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอุบลราชธานี/ส านัก
บริหารพื้นที่อนรุักษ์ที่ 9 

1.7) ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี 
(ระยะที่ ๒)     

19,913,100 ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุบลฯ 

1.8) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดชมดาว (แก่งหิน
งาม)  

12,766,300 ส านักงานการทอ่งเที่ยวและ
กีฬาจงัหวดัอุบลราชธาน ี

1.9) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดนางเหงาและศูนย์
จ าหน่ายสินค้า OTOP  

3,962,000 ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
กันทรารมย ์

1.10) ก่อสร้างศาลากลางน้ าหนองใหญ่ไพรบึง  
1 ชุด 2 หลัง 

3,940,000 ที่ท าการปกครองอ าเภอไพรบงึ 

1.11) กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในวัด
ล้านขวด 

2,452,500 ที่ท าการปกครองอ าเภอขุนหาญ 

1.12) บูรณะซอ่มแซมพร้อมปรับปรงุภูมิทัศน์
ปราสาทตาเลง็ ม. 1 ต าบลปราสาท อ าเภอขุขนัธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

6,000,000 ที่ท าการปกครองอ าเภอขุขันธ์ 
จ.ศรีสะเกษ 

1.13) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหว้ยตามาย 5,000,000 ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
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ล้าดบั
ที ่

โครงการ งบประมาณ หนว่ยงานรบัผิดชอบ 

1.14) ปรับปรงุผังบริเวณและพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกพื้นฐานบริเวณผามออีแดง พร้อมทั้ง
ปรับปรงุภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการอุทยานแห่งชาติเขา
พระวิหาร 

3,000,000 ที่ท าการปกครองอ าเภอกันทร
ลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 

1.15) ปรับปรงุภูมิทัศน์หนองสังข์เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว อ าเภอพยุห ์

11,991,700 ที่ท าการปกครองอ าเภอพยุห์  
จ.ศรีสะเกษ 

1.16) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอาคารพญานาค 29,650,000 ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดยโสธร/ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร 

1.17) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวล าทวนฝั่งซ้าย 24,908,500 ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดยโสธร/ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร 

1.18) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูสิงห์-ภูผา
ผึ้ง  จังหวัดอ านาจเจรญิ (ระยะที่ 3) 

24,847,500 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดัอ านาจ
ฯ/วนอทุยานภสูิงห์-ภูผาผ้ึง
จังหวัดอ านาจฯ 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

58,500,000 โครงการชลประทานจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด 

2.1 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยซัน ต าบลโนข่า อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 586,480 ลูกบาศก์เมตร 

19,500,000 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 

2.2 ขุดลอกห้วยโพง หมู่บ้านทุ่งเศรษฐกจิ ต าบล 
ส้มผ่อ อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ปริมาตร 
ดินขุดไม่น้อยกว่า 220,679 ลูกบาศก์เมตร 

9,750,000 โครงการชลประทานยโสธร 

2.3 ก่อสร้างระบบเก็บกกัน้ าและระบบกระจายน้ า 
หมู่บ้านโนนงาม ต าบลโนนงาม อ าเภอปทุมราช
วงศา จ.อ านาจเจริญ 

29,250,000 โครงการชลประทาน
อ านาจเจริญ 

3 โครงการเพิ่มศกัยภาพด้านการค้า การลงทุนในกลุ่ม
จังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน 

8,504,500 สนง.พาณิชย์จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

4 โครงการปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเชือ่มโยง
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 

49,117,300 แขวงการทางอบุลราชธานีที่ 1 

5 โครงการส่งเสริมตลาดข้าวหอมมะลิ   7,355,500 สนง.พาณิชย์จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปร
รูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ 

20,800,000 สนง.เกษตรจงัหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพ 

30,247,800 สนง.เกษตรจงัหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 
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ล้าดบั
ที ่

โครงการ งบประมาณ หนว่ยงานรบัผิดชอบ 

8  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชือ่มการค้าการ
ลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

18,244,500 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

9 งบบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000   

รวม 9 โครงการ 405,036,900   

 
ตารางที่  40 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปี      

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
ล้าดบั

ที ่
โครงการ งบประมาณ หนว่ยงานรบัผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

154,893,400   

1.1 ปรับปรงุพืน้ที่จัดท าเส้นทางจักรยานเพื่อ
การท่องเที่ยวในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงฟ้า 
ห่วน  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 3 กิโลเมตร 

4,595,000 ส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ที่ 9/
ส านักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ 
7 อุบลฯ 

1.2 ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์คอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 ชั้น และอาคารรองรับนักท่องเที่ยว  
อ าเภอปรางค์กู่ จังหวดัศรีสะเกษ 

5,600,000 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอปรางค์กู่ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

1.3 พัฒนาอนุพุทธมณฑลจงัหวัดศรีสะเกษ 
(ระยะที่ 3) ต าบลน้ าค า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

9,400,000 สนง.พระพุทธศาสนา 
จังหวัดศรีสะเกษ 

1.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ  ต าบลหนองครก 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวัดศรีสะเกษ 

18,285,400 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศรีสะเกษ 

1.5 ก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายผลติภัณฑ์ OTOP 
รองรับการทอ่งเที่ยว บ้านกลาง หมู่ที่ 4  
ต าบลขะยูง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

21,120,000 ที่ท าการปกครอง  
อ าเภออุทุมพรพิสัย   
จังหวัดศรีสะเกษ 

1.6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดท านิทรรศการ
อาคารพญาคันคาก  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร 

28,500,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดยโสธร /สนง.การ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร 

1.7 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธาตุก่องข้าวนอ้ย   
ต าบลตาดทอง อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

10,893,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดยโสธร /สนง.การ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร 
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1.8 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
วนอุทยานภูสิงห์ - ภูผาผ้ึง บริเวณจุดสูงสุด  
จังหวัดอ านาจเจริญ 

28,500,000 วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผ้ึง  
จ.อ านาจเจรญิ 

1.9 พัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา 
Gate Way ประตูสู่วัฒนธรรม  ต าบลบุ่ง อ าเภอ
เมืองอ านาจเจรญิ จังหวัดอ านาจเจรญิ 

28,000,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ านาจเจริญ 

2 
โครงการเพิ่มศกัยภาพด้านการค้าการลงทุนใน
กลุ่มจังหวัดกับประเทศเพือ่นบา้น 

14,571,400 
สนง.พาณิชย์จังหวัด ภายใน
กลุ่มจังหวัด 

3 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลด
ต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่
เหมาะสม 

47,125,000 
สนง.เกษตรจงัหวัด ภายในกลุ่ม
จังหวัด 

4 
โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 

45,000,000 
ส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ที่ 9 
อุบลราชธาน ี

5 โครงการส่งเสริมตลาดข้าวหอมมะลิ 7,528,000 
สนง.พาณิชย์จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

6 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า
เพื่อการเกษตร 

75,000,000 
 

6.1 แก้มลิงกุดชุมพร้อมอาคารประกอบ ต าบล
แดงหม้อ อ าเภอเขื่องใน จังหวดัอุบลราชธานี 
ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 144,760 
ลูกบาศก์เมตร 

 
20,000,000 

โครงการชลประทาน
อุบลราชธาน ี

6.2 ขุดลอกร่องเอี่ยนเพื่อการกักเก็บน้ า บ้าน
โนนแย้ ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 
115,700 ลูกบาศก์เมตร  

 
15,000,000 

โครงการชลประทานศรีสะเกษ 

6.3 แก้มลิงล าชีเก่า บ้านหนองหอย ต าบลเขื่อง
ค า อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 44,000 ลูกบาศก์เมตร 

15,000,000 โครงการชลประทานยโสธร 

6.4 แก้มลิงกุดยอดนิยม บ้านคุยส าโรง ต าบล
เขื่องค า อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 44,000 ลูกบาศก์
เมตร 

15,000,000 โครงการชลประทานยโสธร 

6.5 ขุดลอกคลองเชื่อมห้วยเสน บ้านหว้า หมู่ที่ 
2 ต าบลกู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 192,450 ลูกบาศก์
เมตร    

10,000,000    โครงการชลประทานศรีสะเกษ 
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7 งบบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 
ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  

รวม 7 โครงการ 349,117,800 

 
 จากข้อมูลในตาราง ส านักงานยุทธศาสตร์การบริหารกลุ่มจังหวัดได้ติดตามประเมินผลการด าเนิน
โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสุนนงบประมาณ  สรุปได้ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 
 

กลุ่มจังหวัดฯ ได้มีการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ  
และสินค้าเกษตรปลอดภัยในหลายโครงการ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการความรู้ด้านการผลิตและการแปรรูป 
การจัดหาปัจจัยการผลิตรวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน และการจัดท ากิจกรรมทางการ
ตลาดให้กับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป เช่น Thai Hom Mali Expo เพื่อแสดงสินค้าและสร้างพันธมิตร
ทางการค้า ความส าเร็จของการด าเนินการของโครงการในยุทธศาสตร์ส่งผลให้ประชาชน (โดยเฉพาะ
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร) ที่เข้าร่วมในโครงการได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรง เช่น ระบบการเกษตรกรรม
ที่ดีและมีมาตรฐานมากขึ้น มีการขยายตลาดของสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป ตลอดจนมีรายได้
เพิ่มขึ้น และ ทางอ้อม เช่น มีคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ดีขึ้น และมีการสร้างงานในพื้นที่ส่งผลให้มีการ
ลดลงของการเคลื่อนย้ายแรงงานจากส่วนภูมิภาคไปยังกรุงเทพและภาคส่วนอื่นๆ ของประเทศ เมื่อพิจารณา
ข้อเสนอแนะของการด าเนินงานโครงการต่างๆ พบว่า มีความคล้ายคลึงกันในประเด็นที่ส าคัญ ต่อไปนี้ควรมี
การวางแผนการผลิตข้าวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งในปริมาณและ
คุณภาพควรส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้ าควรมีการให้ความรู้แก่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการด้านมาตรฐานสินค้าเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดควรด าเนินการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการตลาดให้กับสินค้า เพื่อขยายตลาดของสินค้าจาก
ประเด็นข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการของยุทธศาสตร์ฯ พบว่า การตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้
มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนการวางแผนการผลิตสินค้าทั้งในรูปวัตถุดิบ  
(ต้นน้ า) และผลิตภัณฑ์แปรรูป (กลางน้ าและปลายน้ า) เป็นสิ่งที่ควรได้รับการด าเนินการต่อไป เพื่อเป็นการ
สร้างโอกาสทางการตลาดและศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
 

กลุ่มจังหวัดฯ ได้มีการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้
ระดับมาตรฐานสากลและยั่งยืนในหลายโครงการ ซึ่งครอบคลุมถึงโครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงรุกเน้นการท่องเที่ยวตลอดปีการพัฒนาบุคลากร
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ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวโครงการ
ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมถึงการปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการผลิต
ผลิตภัณฑ ์OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  
 จากการพัฒนาโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่ผ่านมาท าให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ไม่ว่าจะเป็นวิมานพญาแถน (อาคารพญาคันคาก) สวนสาธารณะพญาแถนจังหวัดยโสธร อุทยานแห่งชาติ
ผาแต้ม ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์และการด าเนินการตลาดที่ถ่ายทอดจุดเด่นทางการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดและดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน 
       ครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
 
 กลุ่มจังหวัด ฯ ได้ด าเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่ม
มูลค่าการค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพศักยภาพ
การค้าการลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน  และการเพ่ิมศักยภาพด้านการลงทุน
ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ดังจะเห็นจากตัวเลขมูลค่า
การค้าในช่วงปี ๒๒๕๖ - ๒๕๕๗  ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก ๑๑,๐๓๙.๔๗ เป็น ๑๗,๗๑๔.๐๖ ล้านบาท  
โดยได้เปรียบดุลการค้าถึง ๑๔,๓๓๒.๖๒ ล้านบาท  



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
 

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
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ส่วนที ่๒ 
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

 
 ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของประชาชน การวิเคราะห์
สถานการณ์และศักยภาพของพื้นที่ การวิเคราะห์สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงสังคมโลก นโยบายการบริหาร
ภาครัฐต่าง ๆ ดังนี ้
 
๒.๑ การวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ 
 ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ ได้จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดในด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยสรุปมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประชุม ดังนี้ 
 

๑) ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 
 

ปญัหา ความต้องการ 
๑. ผลผลิตทางการเกษตรโดยภาพรวมมีผลผลิตต่ า  

นอกจากนี้ประเด็นของผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 
ยังไม่มีการรับรองมาตรฐานการผลิต  ไม่มีตลาด
รองรับและมีราคาต่ า 

๒. ขาดความเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลผู้ ผลิต   
แหล่งผลิต  ผู้ค้า ผู้บริโภค ทั้งในระดับประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐท า ให้ภาคประชาชน 
ขาดองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทั้งระบบ
การผลิต   การแปรรูป  การบริหารจัดการ 
การตลาด 

๓. เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตที่ได้โดยตรง เพราะขาด
ความรู้และหน่วยงานที่จะส่งเสริมสนับสนุน 
การน าผลผลิตมาแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
แก่สินค้า / ผลิตภัณฑ ์

๑. ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริม/
สนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้า เกษตรมีความ
เข้มแข็ง และส่งเสริมให้เกษตรกรด าเนินการตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

๒. ส่งเสริมการรวมเป็นกลุ่ม Cluster ของเกษตร
อินทรีย์ ในกลุ่ มจั งหวัด  และมีการท า งาน 
ครบวงจร เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า แก่ ผลผลิ ตทา ง
การเกษตร โดยการเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ 

๓. พัฒนาระบบกลไกให้ เกิดตลาดกลางสินค้า
เกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้มาตรฐาน
ของกลุ่มจังหวัด 

๔. พัฒนาให้เกิด หน่วยงาน หรือเครือข่ายความ
ร่วมมือของผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด
ทั้งระดับต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า  เพื่อท า
หน้าที่ในการประสานงานร่วมกับภาครัฐ เป็น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม
ผู้ผลิต 
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๒) ด้านการทอ่งเที่ยว 

ปญัหา ความต้องการ 
๑. หน่วยงานภาครัฐที่ดูแล สนับสนุนการท่องเที่ยว

ขาดการประสานงานและบูรณาการการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดั บกลุ่ ม จั ง ห วั ด  ท า ใ ห้ ก า ร ขั บ เ คลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ระดับกลุ่มจังหวัดไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าประสงค ์

๒. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยว เช่น ถนน ไฟฟ้า สัญญาณ
อิน เตอร์ เน็ ต  ระบบขนส่ งและรถโดยสาร
สาธารณะ โรงแรมที่พัก และร้านอาหาร เป็นต้น 
ยังขาดประสิทธิภาพ และยังไม่ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 

๓. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ม่ ต ร ง กั บพฤติ ก ร ร มขอ ง
นักท่องเที่ยว จึงท าให้สถานที่ท่องเที่ยวไม่เป็นที่
รูจ้ักในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย 

๔. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมการท่องเที่ยว
ในฐานข้อมูลส่วนราชการไม่เป็นปัจจุบันและขาด
ความเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยว โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวทั้งในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   

๕. ขาดการพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ได้มาตรฐาน 
รวมถึงผู้ ให้บริการยังไม่มีความพร้อมในการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

๑. ปรับปรุงฐานข้อมูลท่องเที่ยวของหน่วยงาน
ภาครัฐให้ เป็นปัจจุบัน ทั้ งแหล่งท่องเที่ยว  
สิ่งอ านวยความสะดวก การเดินทาง ที่พัก 
โปรแกรมการท่องเที่ยวและค่าใช้จ่าย เพื่อเป็น
ข้อมูลการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว   

๒. พัฒนามาตรฐานและความปลอดภัยด้านการ
ท่องเที่ยวให้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันทั้งกลุ่มจังหวัด 
ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น ถนน ห้องน้ า wifi hotspot   
ผู้ ให้บริการในสถานที่ท่องเที่ยว มาตรฐาน
ร้านค้าและอาหาร ที่พัก  

๓. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ป้ายภาษาอังกฤษ และใช้
ช่องทางอย่างไม่เป็นทางการ เช่น สื่อออนไลน์ 
แชะ เช็ค-อิน เป็นต้น หรือ ใช้ดาราในพื้นที่เป็น
ตัวแทนน าเสนอ เช่น หม่ า จ๊กม๊ก เป็นต้น 

๔. พัฒนาแหล่ งท่อง เที่ ยวและกิจกรรมการ
ท่อง เที่ ยว  ให้มีความหลากหลาย  สร้ าง 
อัตลักษณ์หรือจุดเด่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
เช่น เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง 
เส้นทางท่องเที่ยวสายธรรม สายวัด  เส้นทาง
ท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน เป็นต้น  

๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและประชาชน ในการร่วมกัน
พัฒนาและดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น การพัฒนา
จุดบังคับการลงท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มทัวร์  การ
สร้างผู้น าทางท่องเที่ยวที่เป็นคนในพื้นที่  การ
พัฒนาสินค้าและตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด  
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 ๓) ด้านการค้าชายแดน 
  

ปญัหา ความต้องการ 
๑. ขาดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภายในกลุ่มจังหวัด 

ท าให้ไม่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่ เป็นที่
ต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน ท าให้สินค้า 
ส่วนใหญ่ที่ส่งออกไม่ใช่สินค้าที่ผลิตในกลุ่ม
จังหวัด  

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ส่งออก น าเข้าสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน  
ท าให้เกิดความผิดตามกฎหมายของประเทศ 

๓. ระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ดีและเพียงพอที่จะ
เอื้ออ านวยต่อการน าเข้าและส่งออกสินค้า 
 

 

๑. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและการ
บริหารจัดการ เพื่อให้เอื้ออ านวยต่อการส่งออก
หรือล าเลียงสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้ เอื้อต่อการค้า
ชายแดน เช่น การพัฒนาจุดผ่อนปรนไทย-ลาว 
บ้านยักษ์ค ุอ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร  การเพิ่มระยะเวลาใน
การเปิดด่าน  ประเภทของสินค้าส่งออก 

๒. การพัฒนาพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นจุดพัก  
จุดกระจายสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อรอการส่งออก
ไปยังด่านการค้าชายแดนทั้งภายในกลุ่มจังหวัด
และนอกกลุ่ มจั งหวัด เช่น ด่ านชายแดน
มุกดาหาร  ด่านชายแดนนครพนม  

๓. พัฒนาให้กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการ 
แปรรูปสินค้า / ผลิตภัณฑ์ทั้งจากสินค้าน าเข้า
และสินค้าส่งออก เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้
เพิ่มให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยอาศัยการวิจัย 
เป็นฐาน  

๔. การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ
ประเทศไทยและประเทศคู่ค้า เพื่อลดปัญหา
การบังคับใช้กฎหมายการค้าที่ไม่เท่าเทียมกัน
และปัญหามาตรฐานสินค้า 

๕. การประสานความร่ วมมื อทั้ งหน่ วย งาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพแรงงาน  พัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน ให้เกิดความเชื่อมโยงทั้งระดับการ
ผลิตสินค้า การบริหารจัดการ  
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๒.๒  การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ 
 ๑) ด้านเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาดเล็ก  แต่เริ่มมีบทบาทโดยโครงสร้างการผลิตขึ้นอยู่กับ
สาขาบริหารและการบริการเป็นหลัก  ขณะที่การค้าชายแดน  ภาคบริการและการท่องเที่ยวเติบโตสูงขึ้น  
ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ ๒ และ 
มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์รวม  ณ ราคาประจ าปี เท่ากับ ๕.๐  
 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPCP) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยในปี ๒๕๕๖ มีมูลค่า  ๒๒๕,๙๗๕ 
ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๑๖ จากปีก่อนหน้า และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากร 
๖๑,๗๓๗ บาท/คน/ปี   ซึ่งมูลค่าของเศรษฐกิจที่ส าคัญ ๓ อันดับแรก คือ ภาคการเกษตร  (เกษตรกรรมและ
ประมง)  ภาคบริการ (สาขาการศึกษา) และภาคการค้า (สาขาขายปลีก) โดยที่อัตราการขยายตัวของภาค
การเกษตรมีอัตราสูงกว่าภาคการผลิตอื่น ๆ อย่างส าคัญ  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่าจังหวัด
อุ บ ล ร า ช ธ านี  มี ผ ลิ ต ภัณฑ์ ม ว ล ร วมสู ง สุ ด ที่ ป ร ะม าณ  ๑๑๔ ,๒๕๘  ล้ า นบ าท  ร อ ง ล งม าคื อ  
จังหวัดศรีสะเกษ ๖๗,๒๙๗ ล้านบาท จังหวัดยโสธร ๒๗,๖๓๘ ล้านบาทและจังหวัดอ านาจเจริญ ๑๖,๗๘๒ 
ล้านบาท  
 

ตารางที่  ๔๑  เปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ มภาคตะวันออกเฉี ยง เหนือตอนล่ าง  ๒  
กับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณราคา
ประจ าปี 

ประเทศ กลุ่มจังหวัด 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
การเปลี่ยน 

แปลง 
ร้อยละ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

การ
เปลี่ยน 
แปลง 

ร้อยละ 

ภาคเกษตร ๑,๔๒๑,๙๖๒ ๑,๔๖๙,๘๘๘ ๔๗,๙๒๖ ๓.๓๗ ๕๕,๓๙๑ ๖๘,๖๑๓ ๑๓,๒๒๒ ๒๓.๘๗ 

เกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่า
ไม้ 

๑,๓๐๘,๙๐๒ ๑,๓๖๕,๗๓๖ ๕๖,๘๓๔ ๔.๓๔ ๕๔,๓๘๒ ๖๗,๓๙๑ ๑๓,๐๐๙ ๒๓.๙๒ 

การประมง ๑๑๓,๐๖๐ ๑๐๔,๑๕๒ -๘,๙๐๘ -๗.๘๗ ๑,๐๐๘ ๑,๒๒๔ ๒๑๖ ๒๑.๔๒ 

ภาคนอกเกษตร ๑๐,๙๒๗,๐๕๙ ๑๑,๔๓๑,๖๐๒ ๕๐๔,๕๔๓ ๔.๖๑ ๑๔๒,๕๔๒ ๑๕๗,๓๖๑ ๑๔,๘๑๙ ๑๐.๓๙ 

การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน ๔๘๓,๔๒๕ ๔๙๕,๑๐๓ ๑๑,๖๗๘ ๒.๔๑ ๘๑๓ ๘๑๒ -๑.๐๐ -๐.๑๒ 

อุตสาหกรรม ๓,๔๗๓,๘๑๗ ๓,๕๗๑,๘๗๖ ๙๘,๐๕๙ ๒.๘๒ ๑๔,๑๕๗ ๑๙,๘๐๒ ๕,๖๔๕ ๓๙.๘๗ 

การไฟฟ้า แก๊สและการประปา ๓๒๖,๙๔๒ ๓๕๔,๒๒๒ ๒๗,๒๘๐ ๘.๓๔๔ ๒,๗๖๒ ๓,๑๗๗ ๔๑๕ ๑๕.๐๒ 

การก่อสร้าง ๓๔๐,๙๕๖ ๓๔๙,๖๖๘ ๘,๗๑๒ ๒.๕๕ ๘,๔๑๗ ๙,๘๑๐ ๑,๓๙๓ ๑๖.๕๕ 

การขายส่งการขายปลีก การ
ซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน
ครัวเรือน 

๑,๗๗๖,๗๓๙ ๑,๗๙๖,๑๒๐ ๑๙,๓๘๑ ๑.๐๙ ๒๑,๒๙๑ ๒๔,๑๘๑ ๒,๘๙๐ ๑๓.๕๗ 

โรงแรมและภัตตาคาร ๔๑๓,๒๙๑ ๔๗๕,๐๐๐ ๖๑,๗๐๙ ๑๔.๙๓ ๓,๓๒๓ ๓,๔๗๐ ๑๔๗ ๔.๔๒ 

การขนส่งสถานท่ีเก็บสินค้าและการ
คมนาคม 

๘๕๗,๓๗๙ ๘๙๘,๑๗๒ ๔๐,๗๙๓ ๔.๗๕ ๕,๐๕๓ ๕,๐๓๖ -๑๗.๐๐ -๐.๓๓ 

ตัวกลางทางการเงิน ๗๔๔,๘๐๐ ๘๖๗,๕๐๘ ๑๒๒,๗๐๘ ๑๖.๔๗ ๑๒,๑๕๘ ๑๓,๙๑๑ ๑,๗๕๓ ๑๔.๔๑ 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณราคา
ประจ าปี 

ประเทศ กลุ่มจังหวัด 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
การเปลี่ยน 

แปลง 
ร้อยละ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

การ
เปลี่ยน 
แปลง 

ร้อยละ 

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้
เช่าและบริการทางธุรกิจ 
 

๘๔๐,๒๑๒ ๘๗๒,๗๑๔ ๓๒,๕๐๒ ๓.๘๖ ๑๓,๗๒๗ ๑๔,๘๔๕ ๑,๑๑๘ ๘.๑๔ 

การบริหารราชการและการป้องกัน
ประเทศรวมทั้งการประกัน สังคม
ภาคบังคับ 

๗๓๐,๐๕๓ ๗๖๑,๒๖๒ ๓๑,๒๐๙ ๔.๒๗ ๑๖,๗๙๖ ๑๔,๑๔๐ -๒,๖๕๖ -๑๕.๘๑ 

การศึกษา ๕๐๘,๐๐๓ ๕๓๔,๔๖๒ ๒๖,๔๕๙ ๕.๒๐ ๓๕,๒๐๑ ๓๘,๗๘๔ ๓,๕๘๓ ๑๐.๑๗ 

การบริการด้านสุขภาพและสังคม ๒๐๐,๑๗๐ ๒๐๖,๑๗๕ ๖,๐๐๕ ๓.๐๐ ๕,๕๐๒ ๕,๖๙๗ ๑๙๕ ๓.๕๔๔๒ 

การให้บริการด้านชุมชนสังคมและ
บริการส่วนบุคคลอื่นๆ 

๒๐๘,๖๔๙ ๒๒๖,๐๒๓ ๑๗,๓๗๔ ๘.๓๒๖๙ ๒,๘๑๙ ๓,๐๕๒ ๒๓๓ ๘.๒๖๕๓ 

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ๒๒,๖๒๓ ๒๓,๒๙๗ ๖๗๔ ๒.๙๗๙๓ ๕๒๑ ๖๔๓ ๑๒๒ ๒๓.๔๑๗ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ๑๒,๓๔๙,๐๒๑ ๑๒,๙๐๑,๔๙๐ ๕๕๒,๔๖๙ ๔.๔๗ ๑๙๗,๙๓๒ ๒๒๕,๙๗๕ ๒๘,๐๔๓ ๑๔.๑๖ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อคน 
(บาท) 

๑๘๕,๗๒๒ ๑๙๓,๒๖๖ ๗,๕๔๔ ๔.๐๖ ๕๓,๔๘๙ ๖๑,๗๓๗ ๘,๒๔๘ ๑๕.๔๒ 

ประชากร  
(๑,๐๐๐คน) 

๖๖,๔๙๒ ๖๖,๗๕๕ ๒๖๓ ๐.๓๙ ๓,๕๕๕ ๓,๕๔๓ -๑๒ -๐.๓๓ 

ที่มา  ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ  
http://ecodata.nesdb.go.th/na/GPP_Report.aspx  สืบค้น เมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
 จากตาราง เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
กับประเทศ พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มจังหวัดมีอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูงกว่าระดับประเทศ มีเพียง
สาขา การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน  โรงแรมและภัตตาคาร  การขนส่ง  สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน  การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ  รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 
การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ  ที่มีอัตราการเตบิโต ต่ ากว่าระดับประเทศ 

http://ecodata.nesdb.go.th/na/GPP_Report.aspx%20%20สืบค้น


แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า 43 
 

 
ภาพที ่๕ แสดงมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPCP) 
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ลูกจ้างในครัวเรือน การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนอ่ืน ๆ 

การบริการด้านสุขภาพและสังคม การศึกษา

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ ประกันสังคม บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

ตัวกลางทางการเงิน การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าและคมนาคม

โรงแรมและภัตตาคาร การขายส่ง ขายปีก ซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคและในครัวเรือน

การก่อสร้าง การไฟฟ้า ประปา

อุตสาหกรรม การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน

ภาคเกษตร
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ภาพที่ ๖ แสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPCP) 

   
 มูลค่าเศรษฐกิจสาขาการค้าปลีกและค้าส่ง  คิดเป็นประมาณร้อยละ ๑๓ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมกลุ่มจังหวัด  ซึ่งสถานประกอบการด้านค้าปลีกและค้าส่ง  มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง  
๕ ปี (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) มีสถานประกอบการเพิ่มขึ้นจาก ๑๔,๔๑๔ แห่ง เป็น ๔๕,๕๕๑ แห่ง แต่จ านวน
แรงงานในภาคค้าปลีกค้าส่ง กลับมีจ านวนไม่มาก เพียงร้อยละ ๑๒.๑๗  ของจ านวนแรงงานทั้งหมด 
 

 
ภาพที่ ๗ แสดงจ านวนแรงงานและแรงงานภาคการค้าในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
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 สภาวะแรงงาน 

  สถานการณ์ด้านแรงงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๕๖-๒๕๕๘ พบว่า ในปี ๒๕๕๗ จ านวนประชากรวัยแรงงานมีจ านวนลดลง ประมาณร้อยละ ๒๕.๕๔ จากปี
ก่อนหน้า  และเริ่มมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นในปี ๒๕๕๘ แต่ไม่มากนักเพียงร้อยละ ๐.๘๖ เท่านั้น โดยจ านวน
ประชากรวัยแรงงานของจังหวัดอุบลราชธานี มีจ านวนมากที่สุด รองลงมาคือ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร
และจังหวัดอ านาจเจริญ ตามล าดับ 

  เมื่อพิจารณา จ านวนผู้มีงานท าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แยกตามอาชีพ จะพบว่า โดยภาพรวมกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประชากรประกอบอาชีพในภาคการเกษตรและประมงสูงที่สุดถึง 
๑,๑๐๑,๑๕๓ คน  รองลงมาคือ พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า ๒๗๘,๘๑๕ คน ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้า ๑๕๗,๐๔๗ คน อาชีพพื้นฐานด้านการขายและการให้บริการ 
๑๒๙,๕๗๕ คน  

 

ภาพที่ ๘ แสดงจ านวนประชากรวัยแรงงงานและผู้มีงานท า ระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 
 

วัยแรงงาน ผู้มีงานท า วัยแรงงาน ผู้มีงานท า วัยแรงงาน ผู้มีงานท า

2556 2557 2558

กลุ่มจังหวัด 2,619,564 2,590,142 1,950,475 1,918,439 1,967,267 1,938,049

อบ. 1,074,599 1,063,173 935,268 915,898 940,971 920,869

ศก. 930,764 921,743 577,531 568,243 590,280 586,376

ยส. 383,229 379,999 281,495 279,998 280,728 278,288

อจ. 230,972 225,227 156,180 154,300 155,288 152,516

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

กลุ่มจงัหวดั อบ. ศก. ยส. อจ.
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ภาพที ่๙ แสดงจ านวนผู้มีงานท าจ าแนกตามสาขาอาชีพ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๒) ด้านการเกษตร 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ลาดเอียงจากทิศ
ตะวันตกลงไปทางทิศตะวันออก พื้นที่ทางตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ภูเขา สลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่นมี
สภาพป่าและภูเขา มีแหล่งน้ าขนาดกลางและเป็นที่ราบลุ่มต่ าสลับซับซ้อนกับสันดินริมน้ า พื้นที่มีปัญหา
เกี่ยวกับที่ดิน เนื่องจากมีลักษณะของดินเป็นดินปนทรายเนื่องมาจากการย่อยสลายตัวของหินท ราย  
ไม่สามารถอุ้มน้ าได้ จึงท าให้ขาดแคลนน้ าเป็นส าคัญ ต้องอาศัยการชลประทานเข้ามาช่วย มีการสร้างเขื่อน
หรืออ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ เพี่อเก็บกักน้ า นอกจากนี้มีปัญหาดินเสื่อมโทรม เกิดจากการท าการเกษตรที่ใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีปราบศัตรูพืชในปริมาณสูง และมีการเผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้พื้นที่เกษตรกรรมของ
กลุ่มจังหวัดฯ (ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน ในปี ๒๕๕๓) คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๕ ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยสัดส่วนที่
เหลือเป็นพื้นที่ป่าไม้ (ร้อยละ ๑๕.๔๔) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (ร้อยละ ๔.๘๗) พื้นที่แหล่งน้ า (ร้อยละ 
๓.๑๙) และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ ๗.๙๖) 
 การวัดข้อมูลการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งส านักคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนากลุ่มจังหวัด จ านวน ๑๓ ตัวชี้วัดโดยเปรียบเทียบกับ
ประเทศ พบว่า ในปี ๒๕๕๘ มีตัวชี้วัดที่อยู่ในเกณฑ์ดีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จ านวน ๔ ตัวชี้วัด 
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2. ผู้
ประกอบ

วิชาชีพด้าน
ต่างๆ

3. ผู้
ประกอบ

วิชาชีพช่าง
เทคนิคสาขา
ต่างๆ และ
อาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง

4. เสมียน 5. 
พนักงาน

บริการ และ
พนักงานใน
ร้านค้า และ

ตลาด

6. 
ผู้ปฏิบัติงาน

ท่ีมีฝีมือ
ทางด้าน

การเกษตร 
และการ
ประมง

7. 
ผู้ปฏิบัติงาน

ด้าน
ความสามาร
ถทางฝีมือ 
และธุรกิจ
การค้าท่ี
เกี่ยวข้อง

8. ผู้
ปฏิบัติการ
โรงงานและ
เคร่ืองจักร 

และ
ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการ
ประกอบ

9. อาชีพ
ขั้นพื้นฐาน

ต่างๆ ในด้าน
การขาย และ
การให้บริการ

กลุ่มจังหวัด 62,544 77,667 38,846 31,782 278,815 1,101,153 157,047 60,621 129,575

อบ. 35,016 38,937 24,473 15,763 149,545 464,693 86,010 30,870 75,561

ศก 13,725 23,283 7,001 9,307 78,299 369,697 36,985 14,438 33,642

ยส 8,016 9,936 4,878 4,863 32,334 177,245 18,888 9,252 12,876

อจ 5,787 5,511 2,492 1,848 18,637 89,518 15,164 6,062 7,497

กลุ่มจังหวัด อบ. ศก ยส อจ
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ประกอบด้วย อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด อัตราการขยายตัวสาขาอุตสาหกรรมและ  
เหมืองแร่ อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน และอัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว โดยเมื่อท าการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลผลการด าเนินงานในระหว่างปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ พบว่าตัวชี้วัดข้างต้นที่ได้รายงานในปี 
๒๕๕๘ นั้นมีค่าที่สูงกว่ายกเว้นอัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยวที่ซึ่งค่าที่รายงานในปี ๒๕๕๘ นั้นมีค่าต่ ากว่า
เกือบ 2 เท่า การเพิ่มขึ้นของค่าตัวบ่งชี้ในปี ๒๕๕๘ โดยเฉพาะด้านมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด อุตสาหกรรม
และผลิตภาพแรงงาน เป็นผลจากการลงทุนและประกอบการด้านอุตสาหกรรมที่ได้กระจายตัวภายในกลุ่ม
จังหวัดฯ จากข้อมูลทางสถิติของกลุ่มจังหวัดฯ (ข้อมูลในปี ๒๕๕๔) พบว่า มีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น ๑,๙๔๐ 
โรงงาน และมีเงินลุงทุนรวมทั้งสิ้น ๒๓,๑๔๕,๒๖๕,๕๕๔ บาท โดยมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจ านวนกว่า 
๒๓,๕๙๑ คน ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร (เช่น โรงสีข้าว 
โรงงานแปรรูปผลผลิตการเกษตร) ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลด้านมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ค่า GPP 
ของกลุ่มจังหวัดเท่ากับ ๑๗๐,๐๓๔ ล้านบาท ในขณะที่ค่าดังกล่าวในปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ มีค่าเท่ากับ 
๑๔๗,๗๒๕ และ ๑๖๓,๓๘๘ ล้านบาท ตามล าดับ จากข้อมูลสถิติของกลุ่มจังหวัดฯ พบว่า อุตสาหกรรม
การเกษตรเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อัตรา
การขยายตัวรายได้ท่องเที่ยวที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่รายงานในปี ๒๕๕๘ และในปี ๒๕๕๓ - 
๒๕๕๖ นั้นอาจเป็นผลจากการชะลอตัวของทางเศรษฐกิจมหภาคระดับประเทศ โดยข้อมูลได้แสดงให้เห็นการ
ลดลงของอัตราการขยายตัวดังกล่าวในระดับประเทศด้วย ในปี ๒๕๕๘ ค่าอัตราขยายตัวรายได้ท่องเที่ยวที่ 
สูงกว่าระดับประเทศอาจเป็นผลจากการด าเนินการประชาสัมพันธ์ที่และการบริการนักท่องเที่ ยวที่มี
ประสิทธิภาพของกลุ่มจังหวัดฯ 
 
ตารางที่ ๔๒ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 
                หน่วย  ล้านบาท 
จังหวดั/กลุ่มจงัหวดั ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
กลุ่มจังหวัด ๔๓,๕๙๐ ๕๕,๓๙๐ ๖๘,๖๑๓ ๕๕,๓๗๐ 
อุบลราชธานี ๑๘,๒๐๕ ๒๔,๔๙๙ ๒๙,๙๐๖ ๒๔,๑๔๙ 
ศรีสะเกษ ๑๖,๒๕๐ ๑๙,๗๒๐ ๒๓,๔๒๖ ๑๘,๙๐๘ 
ยโสธร ๕,๗๓๙ ๗,๐๙๕ ๙,๒๙๙ ๗,๕๙๕ 
อ านาจเจริญ ๓,๓๙๔ ๔,๐๗๕ ๕,๙๘๐ ๔,๗๑๖ 
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ภาพที่ ๑๐  แสดงผลผลิตพชืเศรษฐกิจที่ส าคัญ ๕ ชนิด (ตัน) 

 ๓) ด้านอตุสาหกรรม 

  มูลค่าเศรษฐกิจสาขาอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวดั  
มีจ านวนโรงงานของทั้งกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี ๒๕๕๗ มีจ านวน ๗,๗๘๗ แห่ง  ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่
จังหวัดอุบลราชธานี  
  ด้านเงินลงทุนปรับเพิ่มขึ้นทุกปี  โดยปี ๒๕๕๗ มีจ านวนเงินลงทุนรวมทั้งกลุ่มจังหวัด เท่ากับ 
๕๓,๑๐๘ ล้านบาท จ านวนคนงานเพ่ิมขึ้นทุกปี  ซึ่งมีจ านวนเท่ากับ ๓๘,๑๖๗ คน 
  ด้านผลิตภาพแรงงานของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี ๒๕๕๖ อยู่ที่ ๔๘,๘๘๕ บาท/คน/ปี 
 

 
ภาพที่ ๑๑ แสดงจ านวนโรงงาน แยกรายจังหวัด 

3,551,075 3,349,051 3,250,451 3,273,200

467,629 608,934 628,864 646,695
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ข้าว ยางพารา อ้อย มันส าปะหลัง ปาล์ม
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ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อ านาจเจริญ



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า 49 
 

 ๔)  ด้านการท่องเที่ยว  
  มูลค่าเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสาขาภัตตาคารและโรงแรม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๓ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด  มีอัตราการขายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๙.๑๙ 
ต่อปี 
  จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี  ส่วนใหญ่เป็นนักทัศนาจรและนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยเฉลี่ย ประมาณ ๔.๕ ล้านคนต่อปี  รายได้จากการท่องเที่ยว มาจากชาวไทยเป็นหลัก โดยเฉลี่ย ๓ ปี
ย้อนหลัง มูลค่าการท่องเที่ยวอยู่ที่ ๗,๔๐๐ ล้านบาท 
  นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะพักค้างคืนมากขึ้น สังเกตจากอัตราการเข้าพักโรงแรมที่เพิ่มขึ้นทุก
ปี  ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้น  โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายสูงที่สุด ซึ่ง ในปี 
๒๕๕๗ เท่ากับ ๑,๑๘๙ บาท/คน/วัน 

 
 

ภาพที่ ๑๒ แสดงรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 
 

 
ภาพที่ ๑๓ แสดงจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนจากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
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อ า น า จ เ จ ริ ญ ย โ ส ธ ร ศ รี ส ะ เ ก ษ อุ บ ล ร า ช ธ า นี ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด
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ภาพที่ ๑4 แสดงจ านวนห้องพักและอัตราการเข้าพักจากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ฯ  

ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
 

 
ภาพที่ 15 แสดงค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ฯ  

ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ (บาท/คน/วัน) 
 

5)  ด้านการค้า 
 มูลค่าเศรษฐกิจสาขาการค้าส่ง - ค้าปลีก คิดเป็นร้อยละ 13 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
 สถานประกอบการด้านการค้าส่ง – ค้าปลีก มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่าต่อเนื่อง โดยในช่วง 5 ปี  

(ปี 2550 – 2554) มีสถานประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 14,414 แห่ง เป็น 45,551 แห่ง 
 แรงงงานภาคการค้ามีจ านวนไม่คงที่ มีสัดส่วนแรงงานภาคการค้าต่อแรงงานทั้งหมด  

อยู่ที่ร้อยละ 12.17 
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ภาพที่ 16 แสดงจ านวนสถานประกอบการในสาขาการขายส่งและขายปลีก ของกลุ่มจังหวัด ฯ  

ระหว่างปี ๒๕๕0 – ๒๕๕4  
 
 

 
 2555 2556 2557 

จ านวนแรงงานทั้งหมด 1,940,104 1,911,677 1,908,050 

จ านวนแรงงานภาคการค้า 230,788 225,125 232,186 

สัดส่วนแรงงานภาคการค้า 11.90 11.78 12.17 

อัตราการเปลี่ยนแปลงแรงงานภาคการค้า 0.58 2.45 3.14 
 

 
ภาพที่ 17 แสดงจ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท าในสาขา การขายส่งและขายปลีก  

ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 
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6)  ด้านสงัคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557-2560) ไม่ได้มีการก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสถิติตัวชี้วัดด้านสังคมที่ส าคัญ แสดงผลการพัฒนาด้านสังคม 
ได้ดังนี้  

1) โครงสร้างประชากร 
o ในปี 2557 กลุ่มจังหวัด มีจ านวน ประชากรรวม 4,225,473 คน โดยส่วน

ใหญ่เป็นประชากรวัยท างาน 
o จ านวนครัวเรือนปรับตัวลดลง แต่มีความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้น โดยใน

ปี 2557 มีความหนาแน่นประชากรเท่ากับ 132.31 คน/ตร.กม. 
o สัดส่วนคนจนเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2554 โดยในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 21.89 

ของประชากรทั้งกลุ่มจังหวัด 
 

 
  2555 2556 2557 

จ านวนครัวเรือน 1,227,458 1,243,626 1,005,940 

จ านวนความหนาแน่นประชากร (คน/ตร.กม.) 131.48 131.94 132.31 
 

ภาพที่ 18 แสดงจ านวนครัวเรือน และความหนาแน่นประชากรของกลุ่มจังหวัด ฯ  
ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 
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  2555 2556 2557 

จ านวนคนจน 706,580 735,345 775,700 

เส้นความยากจน (บาท/คน/เดือน) 2,079 2,140 2,235 

สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) 19.83 20.69 21.89 
 

ภาพที่ 19 แสดงจ านวน และสัดส่วนคนจน ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 
 

2) การท างาน 
o ก าลังแรงานของกลุ่มจังหวัดมีจ านวนลดลง ในปี 2557 ในขณะที่อัตราการ

ว่างงานกลับเพ่ิมสูงขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 1.07  
o แรงงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม แต่มีการ

ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยในปี 2557 มีสัดส่วนแรงงานในระบบฯ อยู่ที่ 
ร้อยละ 11.52 

 

 
ภาพที่ 20 แสดงจ านวนก าลังแรงงาน และอัตราการว่างงาน ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕4 – ๒๕๕7 
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ภาพที่ 21 แสดงจ านวนแรงงานในระบบประกันสังคม ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕4 – ๒๕๕7 
 

3) การศึกษา 
o ด้านการศึกษาของกลุ่มจังหวัด ในปี 2558 มีจ านวนนักเรียน 376,541 คน 

จ านวนห้องเรียน 24,461 ห้อง และมีครู 24,354 คน 
o จ านวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องเรียนลดลง ปี  2558  อยู่ที่ 15.39 คน และ

อัตราส่วน ครู 1 คน ต่อนักเรียน 15.46 คน 
 

 
    ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ านวนห้องเรียน 25,030 24,843 24,537 24,500 24,461 

จ านวนครู 25,250 25,686 25,006 24,850 24,354 

จ านวนนักเรียน 422,998 409,260 394,561 385,216 376,541 

จ านวนนักเรียนเฉลี่ยต่อเรียน 16.90 16.47 16.08 15.72 15.39 

อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 16.75 15.93 15.78 15.50 15.46 

ภาพที่ 22 แสดงจ านวนนักเรียน ครู และห้องเรียน ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕4 – ๒๕๕8 
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4) รายรับรายจ่ายภาคครัวเรือน 
o รายได้เฉลี่ยครัวเรือนในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2556 อยู่ที่

ประมาณ 17,561 บาทต่อเดือน 
o รายจ่ายของครัวเรือนในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นในปี 2550 - 2554 แต่ลดลงในปี 

2556 และเงินออมเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น โดยปี 2556 สัดส่วนเงินออมคิดเป็น 
ร้อยละ 24 ของรายได ้

o หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบสัดส่วนหนี้สิน
ต่อรายได้แล้ว พบว่าครัวเรือนมีภาระหนี้สินในสัดส่วนที่สูงมาก โดยในปี 2556 
มีสัดส่วนหนี้สินสูงกว่ารายได้ถึง 7.90 เท่า 

 

 
ภาพที่ 23 แสดงจ านวนรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕0 – ๒๕๕6 

 

 
ภาพที่ 24 แสดงจ านวนเงินออมเฉลี่ยของครัวเรือน ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕0 – ๒๕๕6 
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ภาพที่ 25 แสดงจ านวนหนี้สินของครัวเรือน ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕0 – ๒๕๕6 

 
5) การสาธารณสุข 

o จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ลดลงจากปี 2554 มาปี 2555 โดยปี 2555 
มีจ านวนแพทย์เท่ากับ 919 คน 

o ในด้านการให้บริการในปี 2555 มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1:4,558 คน 
โดยมีแนวโน้มสัดส่วนประชากรต่อแพทย์ลดลงในปี 2555 มีสถานีพยาบาล 
72 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนสถานพยาบาลต่อประชากร 58,183 คน 

o ในกลุ่ม 5 โรค ส าคัญของประเทศไทย พบว่า ในกลุ่มจังหวัดมีประชากรป่วย
เป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด รองลงมาคือโรคเบาหวานและโรคหัวใจ ทั้งนี้
ทุกโรคมีจ านวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกป ี

o พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น คือ
มีอัตราการบริโภคฯ ที่ลดลงทุกปี 

 

 
ภาพที่ 26 แสดงจ านวนอัตราประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์  

ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕3 – ๒๕๕5 
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ภาพที่ 27 แสดงจ านวนสัดส่วนประชากรต่อสถานพยาบาล ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕3 – ๒๕๕5 

 

 
ภาพที่ 28 แสดงจ านวนผู้ป่วย 5 โรคส าคัญ ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕3 – ๒๕๕6 

 

 
ภาพที่ 29 แสดงจ านวนอัตราผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 
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6) การเข้าถึงบริการสาธารณะ และข่าวสารเทคโนโลย ี
o ครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า และน้ าประปาจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่การเข้าถึง

ไฟฟ้าค่อนข้างครอบคลุมเกือบทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 91.27 แต่การเข้าถึง
ประปายังมีสัดส่วนค่อนข้างต่ ามากเมื่อเทียบกับจ านวนครัวเรือนทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 10.73 

o สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตยังมีค่อนข้างน้อย แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุ กปี โดยปี 
2557 มีการเข้าถึงคิดเป็นร้อยละ 24.50 

 

 
ภาพที่ 30 แสดงจ านวนการเข้าถึงไฟฟ้า ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 

 

 
ภาพที่ 31 แสดงจ านวนการเข้าถึงประปา ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 
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ภาพที่ 32 แสดงจ านวนการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 

 
7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

o กลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจของกลุ่มจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง คือ การโจรกรรม
รถจักรยานยนต์ การฉ้อโกง และการยักยอกทรัพย์ 

o กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ มีการรับแจ้งความลดลงในปี 2557 โดย
คดีส่วนใหญ่เกี่ยวกับการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา รองลงมาได้แก่ การชิงทรัพย์ และ
การวางเพลิง 

 

 
ภาพที่ 33 แสดงสถิติการรับแจ้งและการจบักุมกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ (คดี) 

ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 
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ภาพที่ 34 แสดงสถิติการรับแจ้งและการจบักุมกลุ่มคดีอกุฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ (คดี) 

ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 
  

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
1) ทรัพยากรป่าไม้และน้ า 
o พื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนร้อยละ 14.68 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดทั้งหมด โดยจ านวนพื้นที่

ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดในปี 2557 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย 
o ปริมาณน้ าต้นทุนของกลุ่มจังหวัดมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละปี ทั้งนี้ 

ความต้องการใช้น้ าของกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่เป็นความต้องการใช้น้ าเพื่อการเกษตร 
คิดเป็นร้อยละ 90 ของความต้องการใช้น้ าทั้งหมด 

 

 
รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

พื้นที่จังหวัดที่เหลือ (ไร่) 16,792,276.62  17,085,669.87  17,054,871.48 
พื้นที่ป่าไม ้(ไร่) 3,197,485.85  2,904,092.60  2,934,890.99  
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) -    -9.18  1.06  
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัด (ร้อยละ) 15.02  14.53  14.68  

ภาพที่ 35 แสดงทรัพยากรป่าไม้ ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 
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ภาพที่ 36 แสดงปริมาณน้ าต้นทุน และความต้องการใช้น้ า (ล้าน ลบ.ม.)  

ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 
 

 
ภาพที่ 37 แสดงสัดส่วนความต้องการใช้น้ าในฤดูแล้งปีเพาะปลูก 2557/2558 (ลา้น ลบ.ม.)  

ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5 – ๒๕๕7 
 

2) ภัยธรรมชาติ 
o ภัยหนาว เป็นภัยธรรมชาติที่ประชาชนต้องประสบมากที่สุดในทุกปี รองลงมา

คือภัยแล้ง และอุทกภัย โดยมูลค่าความเสียหายที่ปรากฏในปี 2556 พบว่า  
มีมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยสูงถึง 11.9 ล้านบาท 
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ภาพที่ 38 แสดงประชากรที่ประสบภัยธรรมชาติ (คน) ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕4 – ๒๕๕6 

 

 
ภาพที่ 39 แสดงมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยธรรมชาติ (บาท)  

ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕4 – ๒๕๕6 
 

3) สิ่งแวดล้อม 
o มีปริมาณขยะในปี 2557 เท่ากับ 1.1 ล้านตัน ซึ่งมีปริมาณขยะน ากลับมาใช้

ใหม่คิดเป็นร้อยละ 7.68 จากปริมาณขยะทั้งหมด ลดลงร้อยละ 8.08 จากปี 
2556 

o คุณภาพน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยค่าคะแนน WQI แตะระดับฐานของช่วง
คะแนน ควรมีมาตรการเฝ้าระวังไม่ให้คุณภาพน้ าลดต่ าลงกว่าปัจจุบัน 
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o มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า โดยในปี 2556 มี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 2.5 ล้านตัน คิดเป็นอัตราการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม กลุ่มจังหวัด เท่ากับ 18.76 ตัน/ล้าน
บาท 

 

 
ภาพที่ 40 แสดงปริมาณขยะมูลฝอย ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕6– ๒๕๕7 

 

 
ภาพที่ 41 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕3– ๒๕๕6 
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ภาพที่ 42 แสดงคุณภาพน้ าผิวดิน ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕4– ๒๕๕7 

 
4) การใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง 
o อัตราการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2557 อยู่ที่ 

263.09 กิโลวัตต์ – ชั่วโมงต่อคน ส่วนในภาคที่ไม่ใช่ภาคครัวเรือนมีอัตราการใช้
ไฟฟ้าต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2557 อยู่ที่ 
5,743.27 กิโลวัตต์ – ชั่วโมงต่อล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.67 

o อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากรขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่าง
ต่อเนื่องในทุกปี โดยในปี 2557 อยู่ที่ 151.04 ลิตรต่อคน ในส่วนภาคอุตสาหกรรม
ต่ อ  GPCP ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ ช้ น้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ล ด ล ง ต่ อ เ นื่ อ ง  
ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 มีอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 324.96 ลิตรต่อ
ล้านบาท 

 

 
ภาพที่ 43 แสดงอัตราการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง/คน) 

ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5– ๒๕๕7 
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อัตราฯ ของกลุ่มจังหวัด เฉลี่ย 76 จังหวัด
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ภาพที่ 44 แสดงอัตราการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช่ภาคครัวเรือนต่อ GPCP (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง/ล้านบาท) 

ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5– ๒๕๕7 
 

 
ภาพที่ 45 แสดงอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร (คน/ลิตร) 

ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5– ๒๕๕7 
 

 
ภาพที่ 46 แสดงอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPCP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้านบาท) 

ของกลุ่มจังหวัด ฯ ระหว่างปี ๒๕๕5– ๒๕๕7 
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๒.๓   การวิเคราะห์สภาวการณ์ / สภาพแวดล้อมของกลุ่มจังหวัด 
  
  การวิเคราะห์สภาวการณ์ 
 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งบริบทของพื้นที่ การเปลี่ยนบริบทสังคมโลก  จึงได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลสภาวการณ์และนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ่๑๒ 
 

 

ภาพที่ 47 แสดงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

 
ภาพที่ 48  แสดงกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
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 วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) คือ ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
  (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ดอลลาร์ 
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อป ี
  (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
  (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 ๓. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
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๕. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
 (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
๒. การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลือ่มล้ าในสังคม 
๓. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๕. ความมั่นคง 
๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
๗. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
๙. การพัฒนาภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
๑๐.  การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 

 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ 
รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายการขับเคลื่อน

ประเทศไทยสู่ ความมั่นคง  มั่งคั่งและยั่งยืน 
 มั่นคง  การที่ประเทศมีความสงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ใช้ความ
รุนแรงหรือวิถีนอกกฎหมาย 
 มั่งคั่ง  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับตลาดโลก  
โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านให้มากขึ้น มีการบริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ 
 ยั่งยืน  การค านึงถึงความเหมาะสม คุ้มค่า ในการปฏิบัติงาน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกัน 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 นโยบายรัฐบาลและแผนการบรหิาราชการแผน่ดิน (นายประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี) 
 รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี ้
 ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
 ๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 ๓. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 ๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 ๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
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 ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 
 ๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 ๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 ๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้น้อมน าแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและเกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๖ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 กรอบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งาติ ได้จัดท าแนวทางการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อให้ส่วนราชการระดับต่าง ๆ  น าไปประกอบการ
พิจารณาจัดท าแผนพัฒนาให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน  โดยสาระส าคัญของแนวทางการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังน้ี 

ตารางที่ ๔๓ แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แนวทางการพฒันาหลกั แนวทางการพฒันารอง 

๑. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
แนวทางการพัฒนารอง 

 

๑. พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ใหเ้ป็นแหล่งผลิตข้าว
หอมมะลิคุณภาพสูง 

๒. ส่งเสริมการปรบัเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิด
ใหม่ ตามศักยภาพของพื้นที่โดยส่งเสริมการ
ปลูกพืชผัก ผลไม้และไม้ดอก  รวมทั้งส่งเสรมิ
การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงและโคนม 

๓. สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้
พึง่ตนเองได้ 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า 70 
 

แนวทางการพฒันาหลกั แนวทางการพฒันารอง 
๒. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์

ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
 

๑. พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบ
วงจร 

๒. ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้า
ย้อมครามและส่งเสริมพื้นที่ทีม่ีศักยภาพให้ก้าว
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค 

๓. ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม ผลิตสินค้า
อุปโภค บริโภค ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียบ
เศรษฐกิจด้านตะวันออก-ตะวันตก 

๔. เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน 
๓. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม 

อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
ธรรมชาติและกีฬาสู่นานาชาติ 

 

๑.  ส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
    - เชิงประเพณีวัฒนธรรม 
    - อารยธรรมขอม 
    - วัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงและสุขภาพ 
    - ยคุก่อนประวัติศาสตร ์
    - เชิงกีฬา 
    - ธรรมชาติ 
๒.  พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง
เชื่อม สปป.ลาว 

๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 

๑. พัฒนาแหล่งน้ าดิบและแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ 

๒. พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นทีลุ่่มน้ าเลย ชี มูล 
และ สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า 
ฝาย และ แหลง่น้ าขนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสม 
ในพื้นที่การเกษตร 

๕. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์
และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ต้นน้ า 

 

๖. การพัฒนาเมืองส าคัญ ๑. พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การ
ลงทุน การบรกิารสุขภาพและศูนย์กลาง
การศึกษา 

๑. พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง ระบบรางในเมืองที่
มีศักยภาพที่ส าคัญ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นทีเ่ขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

๗. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ๑. ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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แนวทางการพฒันาหลกั แนวทางการพฒันารอง 
๒. สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

๓. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง  เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์
จากการพัฒนา 

๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม 

 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกลุ่มจังหวัด (SWOT Analysis) 
 ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกลุ่มจังหวัด (SWOT Analysis) ได้ท าการวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูล
จากการถอดบทเรียนการด าเนินงานจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) เพื่อให้
ได้ข้อมูลพื้นฐานในการน ามาประกอบการทบทวนเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะ ๔ ปี ฉบับใหม่ 
(๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

 ในระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ กลุ่มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม คือ “การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตรปลอดภัย” 
ซึ่งได้มีการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วยโครงการหลัก คือ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิ โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีมาตรฐาน 
โครงการอนุรักษ์ไม้ผลทางเศรษฐกิจและไม้ผลประจ าถิ่น และ โครงการส่งเสริมการตลาดข้าวหอมมะลิ ผลการ
ด าเนินงานของโครงการย่อยในโครงการหลักเหล่านี้สามารถสรุปโดยสังเขป ดังนี้ 

กลุ่มจังหวัดฯ ได้มีการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ  
และสินค้าเกษตรปลอดภัยในหลายโครงการ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการความรู้ด้านการผลิตและการแปรรูป 
การจัดหาปัจจัยการผลิตรวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน และการจัดท ากิจกรรมทางการตลาด
ให้กับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป เช่น Thai Hom Mali Expo เพื่อแสดงสินค้าและสร้างพันธมิตรทาง
การค้า ความส าเร็จของการด าเนินการของโครงการในยุทธศาสตร์ส่งผลให้ประชาชน (โดยเฉพาะเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกร) ที่เข้าร่วมในโครงการได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรง เช่น ระบบการเกษตรกรรมที่ดีและมี
มาตรฐานมากขึ้น มีการขยายตลาดของสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป ตลอดจนมีรายได้เพิ่มขึ้น และ 
ทางอ้อม เช่น มีคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ดีขึ้น และมีการสร้างงานในพื้นที่ส่งผลให้มีการลดลงของการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากส่วนภูมิภาคไปยังกรุงเทพและภาคส่วนอ่ืนๆของประเทศ 

เมื่อพิจารณาข้อเสนอแนะของการด าเนินงานโครงการต่างๆ พบว่า มีความคล้ายคลึงกันในประเด็นที่
ส าคัญ ต่อไปนี ้
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๑. ควรมีการวางแผนการผลิตข้าวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ทั้งในปริมาณและคุณภาพ 

๒. ควรส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 
๓. ควรมีการให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านมาตรฐานสินค้าเพื่ อเป็นการยกระดับ

คุณภาพของสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
๔. ควรด าเนินการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการตลาดให้กับสินค้า เพ่ือขยายตลาดของสินค้า 

จากประเด็นข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการของยุทธศาสตร์ฯ พบว่า การตลาด การพัฒนา
คุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนการวางแผนการผลิตสินค้า
ทั้งในรูปวัตถุดิบ (ต้นน้ า) และผลิตภัณฑ์แปรรูป (กลางน้ าและปลายน้ า) เป็นสิ่งที่ควรได้รับการด าเนินการ
ต่อไป เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดและศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ จากการวิเคราะห์ SWOT ของการด าเนินการด้านการเกษตรของกลุ่ม
จังหวัดฯ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๔๔ การวิเคราะห์ SWOT ด้านการเกษตร 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. สภาพพื้นดินและภูมิอากาศเหมาะสมกับการท า

เกษตร สามารถปลูกพืชได้หลากหลายเช่น ข้าว
หอมมะลิ ยางพารา มันส าปะหลัง หอมแดง
กระเทียม พริก อ้อย ผลไม้ ฯลฯ 

๒. มีผลผลิตด้านการเกษตรหลากหลาย มีศักยภาพที่
จะแปรรูปเป็นสนิค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า เช่น  ข้าว
หอมมะลิ หอมแดง กระเทียม ยางพารา มัน
ส าปะหลัง พริกฯลฯ 

๓. กลุ่มจังหวัดภาคอีสานล่าง ๒ เป็นพื้นที่ลุ่มมีแหล่ง
น้ าธรรมชาติสายส าคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าชี 
แม่น้ ามูล และแม่น้ าโขง 

๔. เป็นพื้นทีท่ี่สามารถปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี 
๕. วิถีการผลิตของชุมชนด้านการเกษตรเชื่อมโยงกับ

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน มศีักยภาพเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมชุมชน 

๑. เกษตรเข้าไม่ถึงข้อมูลการตลาด ไม่มีความรู้ด้าน
การตลาด และการบริการจัดการผลผลิต 

๒. ขาดความรู้ ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการ
สนับสนุนด้านการแปรรูปผลผลิตทางทางการ
เกษตร 

๓. การพัฒนาแหลง่น้ าไม่ครอบคลมุพื้นที่เพาะปลกู 
เช่น พื้นที่ชลประทานมีน้อย ไม่ครอบคลุม 

๔.   หน่วยงานภาครัฐทกุระดับ ขาดการบรูณาการ
การท างานสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์อย่าง
ต่อเนื่อง 

๕. ทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตรของแต่ละจังหวัด
ไม่เชื่อมโยงกัน พัฒนาในลักษณะการแขง่ขันกัน
โดยเฉพาะเรื่องข้าวหอมมะล ิ

 

โอกาส อุปสรรค 
๑. กระแสผู้บริโภคตระหนักถึงความปลอดภัยด้าน

อาหาร สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ความ
ต้องการของตลาดผู้บริโภคอาหารอินทรีย์มี
แนวโน้มสูงขึ้นและนโยบายของรัฐให้ความส าคัญ
ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

๒. สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ความต้องการ
อาหารเพื่อสุขภาพจึงเพิ่มมากขึ้น 

๑. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับประเทศ ระดับ
จังหวัดบ่อยครั้ง ท าให้นโยบายภาครัฐขาดความ
ต่อเนื่อง ทิศทางและเป้าหมายไม่ชัดเจน 

๒. นโยบาย/หน่วยงานภาครัฐขาดการประสานและ
การบรูณาการการท างานร่วมกัน 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า 73 
 

๓. การพัฒนาและความก้าวหน้าดา้นสื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการขยายแนวคดิ
การเกษตรอินทรีย์ และการขายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ผ่านตลาดอิเลคโทนิคส์ (Electronic 
Market: e-Market) 

๔. แนวโน้มเกิด Smart farmer ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่
จบปริญญา มีการศึกษาที่หันมาสนใจการท า
เกษตรอินทรีย ์

๕. ตลาดยุโรปต้องการสินค้าแปรรูปจากข้าว แทนข้าว
สาลี/บาเลย์ 

๓. การเปดิ AEC สง่ผลให้ศักยภาพการแขง่ขันของ
กลุ่มจังหวัดลดลง สินค้าเกษตรราคาถกูจาก
ประเทศเพือ่นบา้นเข้ามาแข่งขันด้านราคา 

๔. ปัจจัยการผลิตสินค้าการเกษตรสูง ส่งผลต่อตน้ทุน
การผลิตของเกษตรกร 

๕. ราคาสินค้าเกษตรไม่แน่นอน ไม่สามารถ 
ควบคุมได้ 

 

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นว่า ข้าวหอมมะลิ ยังคงเป็นผลิตผลการเกษตรหลัก เนื่องจากข้าว
เป็นอาหารหลักที่คนส่วนใหญ่บริโภค (staple food) และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดกันมา 
ตลอดจนเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของเกษตรกรและภาพรวมของรายได้ของจังหวัด เมื่อพิจารณาความเห็น
ผ่านกิจกรรม การสนทนากลุ่ม (focus group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  กับ 
ผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัด พบว่า ในแต่ละจังหวัดมีผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ ที่มีความส าคัญ
และ/หรือศักยภาพทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากข้าวหอมมะลิ และสามารถสรุปผลิตผลที่ส าคัญ ๕ ประเภท
ของแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

 

ตารางที่ ๔๕ สรุปผลิตผลที่ส าคัญ ๕ ประเภทของแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง ๒ 

จังหวดั ผลติผลทางการเกษตรหลกั ผลติผลทางการเกษตรรอง 
ยโสธร ๑. ข้าวหอมมะลิ 

๒. มันส าปะหลัง 
๓. ยางพารา 

๑. หอมแดง/กระเทียม 
๒. โคขุน/กระบือ 
๓. พริก 
๔. สมุนไพร 
๕. ปลา  

๖. สุกร 
๔. แตงโม  
๕. ถั่วลิสง 
๗. อ้อย 

ศรีสะเกษ ๑. ข้าวหอมมะลิ 
๒. มันส าปะหลัง 
๓. ยางพารา 
๔. พริก หอม กระเทียม 
๕. เงาะ และทุเรียน 

๑. ปาล์มน้ ามัน 
๒. โคเนื้อ  
๓. ไก่บ้าน 
๔. กล้วย 

๕. สุกร 
๖. ปลา/กบ 
๗. มั น เ ท ศ ส า ย พั น ธุ์

พื้นบ้านและสายพันธุ์
ญี่ปุ่น 

๘. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
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จังหวดั ผลติผลทางการเกษตรหลกั ผลติผลทางการเกษตรรอง 
อ านาจเจริญ ๑. ข้าวหอมมะลิ 

๒. มันส าปะหลัง 
๓. ยางพารา 
๔. อ้อย 

1. สุกร 
2. ปลา 
3. แตงโม 

4. วัว 
 

อุบลราชธาน ี ๑. ข้าวหอมมะลิ 
๒. มันส าปะหลัง 
๓. ยางพารา 
๔. อ้อย 

1. โคเนื้อ/กระบือ/แพะ 
2. ไก่ 
3. สุกร 
4. ปลา 
5. ผลไม้/ทุเรียน 

6. ข้าวโพดอาหารสัตว ์
7. ฟักทอง 
8. ข้าวพันธ์สินเหล็ก 

(ข้าวพันธุ์น้ าตาลต่ า) 
9. อ้อย/ปาล์มน้ ามัน 
10. พริก 

 
ผลิตผลทางการเกษตรหลักที่แสดงข้างต้นมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับ

จังหวัดต่างๆ ได้โดยเฉพาะเมื่อมีการท าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น  
o ยางพารา ซึ่งพื้นที่การปลูกยางพาราใน ๔ จังหวัดมีการขยายตัวมากขึ้น และพบว่าคุณภาพของ

ยางพาราในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอยู่ในระดับที่สูงซึ่งการแปรรูปยางพาราในรูปยางแท่งและอบแผ่น 
หรือผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป เช่น หมอนขิดยางพารา จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับยางพารา 

o มันส าปะหลัง ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแป้ง มันเส้น อาหารสัตว์ และพลังงานของ 
น้ ามันไบโอเอทานอล ซึ่งมีโรงงานผลิตน้ ามันที่ อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 

o อ้อย เพื่อการแปรรูปเป็นน้ าตาล โดยมีแผนการสร้างโรงงานผลิตน้ าตาลที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
หรือ จังหวัดอุบลราชธานี  

o เงาะ และทุเรียน มีการปลูกมากในเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี (อ าเภอนาจะหลวย 
และอ าเภอน้ ายืน) และจังหวัดศรีสะเกษ (อ าเภอขุนหาญ อ าเภอภูสิงห์ และอ าเภอกันทรลักษณ์) 
โดยปริมาณการผลิตนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผลิตและจ าหน่ายในพื้นที่และตลาดกรุงเทพ
และจังหวัดภาคตะวันออก (ข้อมูลจากแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ทั้งนี้ผลผลิต
เงาะและทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ เป็นผลิตผลที่ได้รับความนิยมสูง
จากตลาด ส่งผลให้จ านวนที่ผลิตได้ไม่เพียงพอ จ าเป็นที่ต้องมีการวางแผนการผลิตให้มีปริมาณ
และคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

o พริก เช่น สายพันธุ์หัวเรือหรือศรแดง หอมแดงและกระเทียม เพื่อการบริโภคสดและบริโภคเป็น
ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น กระเทียมเจียว-หอมเจียวพร้อมรับประทาน น้ าพริกเผา 

ในกลุ่มของผลิตผลทางการเกษตรรอง พบว่าเป็นผลผลิตที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าและรายได้
ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเมื่อน ามาแปรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น 
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o ปลา เป็นวัตถุดิบของการท าปลาส้ม ปลาร้า ปลาตากแห้ง หรือผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปอื่นๆ เช่น 
เค็มบักนัด (จังหวัดอุบลราชธานี) ปลายอ น้ าพริกปลา 

o โคเนื้อ กระบือ ไก่ สุกร และ แพะ เพื่อเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปต่างๆ 
o กล้วย เพื่อขายผลและตัดใบสดขาย 

 เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ข้ อ มู ล ใ น ต า ร า ง พ บ ว่ า  ผ ลิ ต ผ ล ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร ห ลั ก ข อ ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 คือ ข้าวหอมมะลิ มันส าปะหลัง และยางพารา ซึ่งเป็นผลิตผลที่มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจที่สูงของกลุ่มจังหวัด ดังนั้นกลุ่มจังหวัดฯ สามารถก าหนดผลิตผลทั้งสามนี้ให้เป็นวาระในการ
พัฒนาร่วมกันเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้มีมูลค่าสูงมากขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
นอกจากนี้แล้วข้อมูลดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นว่า ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
2 มีทิศทางไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรด้วยวิธีการเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากความต้องการของตลาดต่อผลิตผล
เกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ เพราะสินค้าเกษตร
ที่ผลิตโดยการเกษตรแบบเคมีนั้นอาจส่งผลให้มีสารตกค้างและน าไปสู่การสะสมของสารก่ อมะเร็ง 
(carcinogenic materials) ทั้งนี้การผลิตแบบการเกษตรอินทรีย์จ าเป็นที่ต้องได้รับความดูแลเอาใจใส่จาก
เกษตรกรและผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อมในการผลิตให้เอื้อต่อการปลูกพืชหรือ
เลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ อย่างไรก็ตามการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งจากหน่วยงานใน
ประเทศ เช่น ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) หรือ หน่วยงานนอกประเทศ เช่น BSC ซึ่งเป็น เป็น
บริษัทตรวจรับรองสินค้าอินทรีย์จากประเทศเยอรมัน ต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่สูง ส่งผลให้ผู้ผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์มีจ านวนที่จ ากัด แต่การสนับสนุนจากภาครัฐทั้งในรูปของนโยบายและการด าเนินการผ่าน
โครงการต่างๆ เช่น การสนับสนุนปัจจัยในการผลิต การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพ จะเป็น
แนวทางให้การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนที่ถูกลงและมีตลาดที่ยั่งยืนต่อไป 

แนวทางในการสร้างความร่วมมือ/การเช่ือมโยงระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเกษตรแปรรูปและการเกษตรอินทรีย์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

o การปรับทัศนคติ/มุมมองของคนท างาน (4 จังหวัด) ให้เห็นเป้าหมายร่วมและประโยชน์ที่จะเกิด
กับ 4 จังหวัดร่วมกัน 

o ส่งเสริมการผลิตโดยใช้ตลาดเป็นตัวน า  สร้างโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปและ
เกษตรอินทรีย์ ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ เช่น ตลาดยุโรป สหรัฐฯ AEC 

o สร้างเครื่องหมายการค้า (Brand) สินค้าของกลุ่มจังหวัด 4 จังหวัด ท าการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกัน 

o สร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรระหว่าง 4 จังหวัด (การผลิต การแปรรูป การตลาด) 
o จัดท าการประชาสัมพันธ์ (public relation; PR) สินค้าเกษตรเด่นๆของแต่ละจังหวัดร่วมกัน เช่น 

ตามสนามบินนานาชาติ สถานที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดทั้ง 4 เช่น ศาลากลาง สถานที่ราชการ ททท. 
o ใช้เวทีภาคประชาสังคมเป็นเวทีเชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ มาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้/ท างานร่วมกัน 
o เชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ผลิต/ แหล่งผลิต/ ผู้ค้า 
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o สร้างเวทีให้พบปะ แลกเปลี่ยน รู้จักกัน (ต้องมีกลไกประสานเครือข่าย เพื่อให้เกิดการท างาน
ต่อเนื่อง) 

o เสนอให้มหาวิทยาลัยอุบล หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในพื้นที่ ตั้งเป็นหน่วยงานตรวจรับรอง
มาตรฐาน 

o มีหน่วยงานให้ค าปรึกษาทางสื่อต่างๆ (เช่น โทรศัพท์ ไลน์ และเฟสบุ๊ค) 
o ตั้งศูนย์ปัจจัยการผลิต เพื่อส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ (มูลสัตว์ การคัดแยกขยะเศษผักมาท าปุ๋ย) 

 
ข้อเสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพและความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกรอบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการของยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 ในประเด็นการแปรรูปผลิตผลการเกษตร เป็นแนวทางส าคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร
ได้ ดังนั้นการแปรรูปข้าวและผลิตผลการเกษตรที่ส าคัญของแต่ละจังหวัด ตลอดจนการก าหนดคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปให้ได้ตามมาตรฐานและความต้องการของตลาดเป็นแนวทางส าคัญในการสร้าง
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ  (economic potentials) และความสามารถด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
(economic competency) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้หน่วยงานด้านการศึกษาในกลุ่มจังหวัด เช่น 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วิทยาลัย
เกษตรกรรมและเทคโนโลยีจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตอ านาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ สามารถให้การสนับสนุนความรู้และการพัฒนานวัตกรรมการ
แปรรูปผลิตผลสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดได้ทิศทางการพัฒนาการ

เกษตรไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปนั้นเป็นมติที่ส าคัญของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข

ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ได้ก าหนดให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 2 เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (คลัสเตอร์) แปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งมีแนวทางในการ

ด าเนินการสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม เช่น โรงงานแปรรูปยางพารา (ยางแท่ง)  โรงงาน

แปรรูปมันส าปะหลัง (ผลิตเอทานอล, แป้งมันหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้จากมันส าปะหลัง) โรงงานแปรรูปข้าว 

(โรงสีข้าว ,ผลิตภัณฑ์จากข้าว) โรงงานอ้อยและน้ าตาลการแปรรูปปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์การ

ประมง สินค้าแปรรูปจากประมง 

นอกเหนือจากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ผลิตผลจากการท าการเกษตรแบบอินทรีย์ เป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่า เนื่องจากผู้บริโภคได้ให้ความสนใจกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสินค้าเกษตรอินทรีย์
สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ ทั้งนี้การจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์อาจอยู่ในรูปของผลิตผลเดิม 
เช่น ข้าว ผักใบและผลไม้เป็นลูก หรือ ในรูปของผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น คุ้กกี้ข้าวอินทรีย์ หรือ เครื่องดื่มพร้อม
รับประทานจากผงข้าวกล้องงอก 
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การเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายพันธมิตรทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูป จะเป็นการท าให้
สินค้าเกษตรแปรรูปสามารถไปถึงมือผู้บริโภคและตลาดใหม่ของสินค้า (niche market) และท าให้เกษตรกร
และผู้ประกอบการสามารถจ าหน่ายสินค้าแปรรูปได้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ซึ่งตลาดของสินค้าแปรรูป
อาจอยู่ในรูปของ (1) การจัดมหกรรมสินค้า (Expo.) ที่จัดร่วมกับงานเทศกาลประจ าปีของแต่ละจังหวัด เช่น 
งานเงาะทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษ งานแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี งานบุญบั้งไฟของ
จังหวัดยโสธร งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่น้ าโขง ชมตะวันริมโขง และการท่องเที่ยวในพื้นที่เกษตรกรรม  
ตลอดจนการจัดมหกรรมสินค้าที่ศูนย์แสดงสินค้าที่ส าคัญ เช่น อิมแพคเมืองทองธานี ไบเทคบางนา และศูนย์
ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ (2) ตลาด/บริษัทของแนวทางประชารัฐ เช่น ร้านยางนาประชาวารินช าราบสุขใจ 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายตลาด/บริษัทของแนวทางประชารัฐของกลุ่มจังหวัด
อื่นๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้กับผู้บริโภค หรือ (3) การตลาดออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์และ
เครือข่ายทางสังคม (social media)  

จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
ที่น าเสนอข้างต้น สามารถสรุปทิศทางการพัฒนาได้ดังนี้ 

o การเกษตรอุตสาหกรรมที่มีการต่อเน่ืองกับกระบวนแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 
o การเกษตรอินทรีย์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ซึ่งสินค้า

เกษตรอินทรีย์สามารถน าไปแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าต่อไปได ้
o การสร้างตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูป ตลอดจนสร้างศักยภาพทางการตลาดของสินค้าเกษตร

แปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

เมื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ได้น าเสนอข้างต้น พบว่ามีความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกรอบ  
ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถสรุปการเชื่อมโยงของแต่ละทิศทางการพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัดฯ ได้ดังนี ้

o การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดฯ จะส่งผลให้เกิดการเพิ่มศักยภาพด้านเกษตร
ไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และปลอดภัยที่ เป็นแนวทางหลักของการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการด าเนินการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (การด าเนินกิจกรรมาทาง
การเกษตรต้นน้ า) สามารถส่งผลให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติบรรลุเป้าหมายในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยอาศัย
การสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน (ตารางที่
๔๖) 

o การพัฒนาด้านเกษตรอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับการแปรรูปของกลุ่มจังหวัดฯ จะน าไปสู่การ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปซึ่งมีวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาหลักของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (การด าเนินกิจกรรมกลางน้ า) การด าเนินการพัฒนาดังกล่าว
สามารถเพิ่มความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร โดยเฉพาะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 
ทั้งนี้การน าผลผลิตจากการเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐานมาท าการแปรรูป จัดได้ว่าเป็น
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แนวทางส าคัญในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตการเกษตร เนื่องจากเกษตรอินทรีย์ได้สร้างความ
ปลอดภัยให้กับผลผลิตโดยไม่มีการใช้สารเคมี การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การแปรรูป
เบื้องต้น (minimal processing)การแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีความดันสูง (high 
pressure) การใช้สนามไฟฟ้าแบจังหวะ (pulse electric field) หรือการบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ 
(active packaging) ที่ไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายเพื่อการถนอมอาหารจะช่วยต่อยอด
มูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูป ซึ่งจะส่งผลท าให้การด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
และยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติสามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้ (ตารางที่ ๔๖) 

o การสร้างตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มจังหวัดฯ โดยทิศทางดังกล่าวจะช่วยให้
สามารถน าผลิตภัณฑ์แปรรูปไปสู่ตลาด (การด าเนินกิจกรรมปลายน้ า) ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
ขับเคลื่อนโซ่อุปทานของสินค้าแปรรูป และเกิดการขับเคลื่อนของการผลิตสินค้าเกษตรและ
กระบวนการแปรรูป ทั้งในระดับภาคและระดับชาติตามยุทธศาสตร์และกรอบทิศทางการ
พัฒนาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น (ตารางที่ ๔๖) 

 
ตารางที่ ๔๖ การเชื่อมโยงของทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดฯ กับยุทธศาสตร์การพัฒนา  
         ประเทศ ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกรอบทิศทางการพัฒนา 
         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์การ
พฒันาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของ 
คณะรักษาความสงบ

แห่งชาต ิ

กรอบทศิทางการพฒันา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทศิทางการพฒันาของ
กลุ่มจังหวดัฯ 

ปพี.ศ. 2561-2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
สร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตร ความมั่นคง
ของอาหารและพลังงาน 

 

เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า
เกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
 

การเกษตรอินทรีย์ เพือ่
ตอบสนองตอ่ความต้องการ
สินค้าอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย  
ซึ่งสินค้าเกษตรอินทรยี์
สามารถน าไปแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่าต่อไปได ้

  พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง 
 

๑. การเกษตรอตุสาหกรรม
ที่มีการต่อเนือ่งกับกระบวน
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้าเกษตร 
๒. การสร้างตลาดใหก้ับ
สินค้าเกษตรแปรรูป 
ตลอดจนสร้างศักยภาพทาง
การตลาดของสินค้าเกษตร
แปรรูปด้วยนวตักรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 สรุปผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานสากล
และยั่งยืนกลุ่มจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕60  

กลุ่มจังหวัดฯ ได้มีการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับ
มาตรฐานสากลและยั่งยืนในหลายโครงการ ซึ่งครอบคลุมถึงโครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงรุกเน้นการท่องเที่ยวตลอดปีการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวโครงการก่อสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ รวมถึงการปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการผลิตผลิตภัณฑ์  
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  

 
 จากการพัฒนาโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่ผ่านมาท าให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ไม่ว่าจะเป็นวิมานพญาแถน (อาคารพญาคันคาก) สวนสาธารณะพญาแถนจังหวัดยโสธร อุทยานบึงบัว
จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดมีการประชาสัมพันธ์และการด าเนินการตลาดที่ถ่ายทอดจุดเด่นทางการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดและดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด นอกจากนี้ 
ผนวกกับกลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
วัฒนธรรม ประเพณีประวัติศาสตร์และศาสนา ดังตารางที่ ๔๗ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด 
 
ตารางที่ ๔๗ ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจั งหวัด 

ในกลุ่มจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
จังหวดั ประเภทของทรัพยากรการทอ่งเที่ยว ตัวอย่างทรพัยากรการท่องเที่ยว 

ยโสธร ๑. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ 

๑. หาดทรายแม่น้ าช ี
๒. ภูทางเกวียน อ.กุดชุม 
๓. ภูถ้ าพระ 
๔. หาดทรายแม่น้ าชี บ้านท่าค าทอง  
๕. ภูหมากพริก อ.กุดชุม 
๖. ภูหินปูอ.กุดชุม 
๗. อุทยานแหง่ชาติภูสระดอกบัว 

๒. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม/ประเพณ ี

๑. ประเพณีบุญบั้งไฟ 
๒. ประเพณีการแห่มาลัยข้าวตอก เทศกาลวัน
มาฆบูชาหนึ่งเดียวในโลก 
๓. ชุมชนภูไท บ้านห้องแซง 

๔. ประเพณีจุดไฟตูมกา คืนวันออกพรรษา 
๕. หมู่บ้านหมอนขวานผ้าขิด บ้านศรีฐาน 

๓. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 

๑. ธาตุก่องข้าวน้อย 
๒. ชุมชนเมืองเก่า ๒๐๐ปี บา้นสิงห์ท่า 
๓. โบราณสถานดงเมืองเตย 
๔. พระธาตุกู่จาน 
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จังหวดั ประเภทของทรัพยากรการทอ่งเที่ยว ตัวอย่างทรพัยากรการท่องเที่ยว 
๕. แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย 
๖. หอไตรวัดสระไตรนุรักษ ์
๗. พระธาตุโพนทัน 
๘. ศาลหลักเมือง 

๔. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ๑. วัดพระพุทธบาทยโสธร  
๒. วัดอัครเทวดามิคาแอล (โบสถ์คริสต์บ้านซ่ง
แย้) 
๓. วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง/ พระธาตุ
พระอานนท์) 
๔. วัดภูถ้ าพระ (เลิงนกทา) 
๕. วักศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) 
๖. วัดพุทธยานภูจันทร์ภูสูง 
๗. วัดสิงห์ท่า 

๕. ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น
ใหม่/กิจกรรมพิเศษ event 

๑. วิมานพญาแถน (อาคารพญาคันคาก) 
๒. อนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา (เจ้าค าสิงห์) 
๓. สวนสาธารณะพญาแถน 

๖. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

๑. ศูนย์การเรยีนรู้เกษตรอินทรีย์และวิถีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยยีโสธร 
๒. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.น้ าอ้อม อ.ค้อวัง  
อ.กุดชุม อ.มหาชนะชัย  

๗. ทรัพยากรด้านอ่ืนๆ   - 
ศรีสะเกษ ๑. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง

ธรรมชาติ 
๑. ผามออีแดง 
๒. น้ าตกส าโรงเกียรติ 
๓. น้ าตกวังใหญ ่
๔. น้ าตกภูลออ 
๕. น้ าตกห้วยจันทร ์
๖. อุทยานแหง่ชาติเขาพระวิหาร 

๒. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม /ประเพณ ี

๑. งานประเพณีแซนโฎนตาหรือสารทเขมร  
๒. งานเทศกาลดอกล าดวนบาน 
๓. งานเทศกาลเงาะทุเรียน 
๔. งานประเพณี ๔ เผ่า 

๓. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 

๑. ปราสาทสระก าแพงใหญ ่
๒. ปราสาทสระก าแพงน้อย 
๓. ปราสาทปรางค์กู่ 
๔. ภาพแกะสลักนูนต่ า  
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จังหวดั ประเภทของทรัพยากรการทอ่งเที่ยว ตัวอย่างทรพัยากรการท่องเที่ยว 
๕. ปราสาทห้วยทับทัน 
๖. กู่แก้วสีท่ิศ บ้านหว้าน 

๔. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ๑. วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) 
๒. วัดพระธาตุเรืองรอง 
๓. วัดไพรพัฒนา 
๔. วัดโนนกุดหล่ม 
๕. วัดล้านขวด 
๖. วัดสุพรรณหงษ ์
๗.วัดจ าปา 

๕. ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น
ใหม่/ กจิกรรมพิเศษ event 

๑. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า 
๒. เขาพระวิหารจ าลอง 
๓. สวนสมเด็จศรีนครินทร ์
๔. สนามกีฬาใช้แข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 
๕. กิจกรรมแข่งขันมินิฮาล์ฟมาราธอนผามออี
แดง 

๖. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ๑. โครงการพระราชด าริศูนย์เกษตรภูสิงห์ 
๒. ศูนย์ส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพีย อ าเภอ
กันทรารมย ์
๓. สวนผลไม้ ซ าตารมย์ 

๗. ทรัพยากรด้านอ่ืนๆ 
 

๑. ด่านชายแดนช่องสะง า  
๒. ศูนย์เรียนรูห้ม่อนไหมครบวงจรเพื่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ 
(ฐานเรียนรู้ด้านหม่อนไหมครบวงจร/ ศูนย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหม) 
๓. เขื่อนราษีสไสล 

อ านาจเจริญ ๑. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 

๑. อุทยานแหง่ชาติภูสระดอกบัว 
๒. แก่งคันสูง 
๓. น้ าตกตาดใหญ่ โคกก่ง 
๔. วนอุทยานภูสิงห-์ภูผาผึ้ง 

๒. ทรัพยากรการท่องเที่ยววัฒนธรรม /
ประเพณ ี

๑. ฮีตสิบสอง 
๒. ประเพณีบุญคูณลาน 

๓. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ 

๑. แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง 
๒. แหล่งโบราณคดีบ้านเปือยหัวดง 
๓. กลุ่มเสมาบริเวณวัดป่าเรไร 
๔. กลุ่มเสมาในเขตวัดโพธิ์ศิลา 

๔. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศาสนา ๑. วัดพระเหลาเทพนิมิตร 
๒. วัดถ้ าแสงเพชร 

http://amnat.info/tour/luaamnat3.html
http://amnat.info/tour/luaamnat4.html


แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า 82 
 

จังหวดั ประเภทของทรัพยากรการทอ่งเที่ยว ตัวอย่างทรพัยากรการท่องเที่ยว 
๓. พระมงคลมิ่งเมือง 
๔. วัดศรีโพธ์ิชัย 
๕. วัดพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ 
๖. วิหารหลวงปู่ขาวอนาลโย 
๗. วัดพระเจ้าใหญ่ลือชัย 
๘. วัดเก่าบ่อ ถิ่นบูรพาจารย ์
๙. วัดภูจ าปา บ้านนาหมอม้า ต.นาหมอม้า อ.
เมือง 

๕. ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น
ใหม่/กิจกรรมพิเศษ event 

๑. หอนาฬิกา 
๒. สวนพุทธอุทยาน 

๖. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
๗. ทรัพยากรด้านอ่ืนๆ  

อุบลราชธานี ๑. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 

๑. สามพันโบก 
๒. หาดชมดาว 
๓. แก่งตะนะ 
๔. อุทยานแหง่ชาติภูจองนายอย/น้ าตก 
ห้วยหลวง 
๕. ผาชะนะได 
๖. เขื่อนสิรินธร/ พัทยาน้อย 
๗. แก่งสะพือ 
๘. อุทยานแหง่ชาติผาแต้ม 
๙. วนอุทยานน้ าตกผาหลวง 
๑๐. อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 
๑๑. ภูหินดาด อ.บุณฑริก 

๒. ทรัพยากรการท่องเที่ยววัฒนธรรม /
ประเพณ ี

๑. งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
๒. งานร าลึกหลวงปู่ชา 
๓. งานร าลึกหลวงปู่มั่น 

๓. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ 

๑. ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ (ผาแต้ม) 
๒.ปราสาทบ้านเบ็ญ 
๓. เนิน ๕๐๐ และนารายณ์บรรทมศิลป ์

๔. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศาสนา ๑. วัดมหาวนาราม 
๒. วัดพระธาตุหนองบัว 
๓. วัดปากแซง 
๔. วัดป่านานาชาติ 
๕. วัดปากน้ าบุ่งสะพัง 
๖. วัดทุ่งศรีเมือง 
๗. วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว 

http://www.paiduaykan.com/province/Northeast/ubonratchathani/banben.html
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จังหวดั ประเภทของทรัพยากรการทอ่งเที่ยว ตัวอย่างทรพัยากรการท่องเที่ยว 
๘. วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 
๙. วัดป่าสว่างวีรวงศ์ 
๑๐. สุปัฏนารามวรวิหาร 
๑๑. วัดเลียบ 
๑๒. วัดศรีอุบลรัตนาราม 
๑๓. วัดมณีวนาราม 
๑๔. วัดหลวง 
๑๕. วัดหนองป่าพง 
๑๖. วัดดอนธาตุ 
๑๗.วัดถ้ าคูหาสวรรค ์

๕. ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น
ใหม่/กิจกรรมพิเศษ event 

๑. พิพิธภัณฑ์ ๓ มิต ิ

๖. ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร 

๑. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้าน 
บุเปือย อ.น้ ายืน 

๗.ทรัพยากรด้านอ่ืนๆ - 
 

ในการด าเนินการระดมความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) จากหน่วยงานภาครัฐบาล
และหน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆของทางราชการของกลุ่ม
จังหวัด (ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด พบว่า การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวยังคงเป็นเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เนื่องจากการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับ
กลุ่มจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงกลุ่มจังหวัดได้มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ที่ เป็นเอกลักษณ์และสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ดังจะเห็นได้จากสถิติ
นักท่อง เที่ ยวที่ เดินทางเข้ ามาท่อง เที่ ยวและรายได้จากการท่อง เที่ ยวในพื้นที่ กลุ่ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

จากตารางที่ 48 สามารถสรุปได้ถึงจ านวนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยพบว่าปี ๒๕๕๗ มีจ านวน 
๔,๗๑๕,๙๑๑ คน และในปี ๒๕๕๘ มีจ านวน ๔,๘๘๓,๙๓๗ คน ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึ้น ๑๖๘,๐๒๖ คน ในขณะที่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีจ านวน ๑๕๖,๒๗๘ คนในปี ๒๕๕๗ และมีจ านวน ๑๖๑,๖๐๓ คนในปี ๒๕๕๘ 
เพิ่มขึ้น ๕,๓๒๕ 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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ตารางที่  ๔๘ สรุปสถิตินักท่อง เที่ ยวในกลุ่ มจั งหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่ าง  ๒ 
 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ อ านาจเจริญ) ระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 

จังหวดั 
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

ชาว 
ต่างชาติ 

ชาวไทย 
รวม

นักท่องเที่ยว 
ชาว 

ต่างชาติ 
ชาวไทย 

รวม
นักท่องเที่ยว 

อุบลราชธานี ๑๑๘,๙๘๑ ๒,๔๖๗,๓๘๗ ๒,๕๘๖,๓๖๘ ๑๒๓,๐๑๑ ๒,๕๔๓,๑๐๒ ๒,๖๖๖,๑๑๓ 
ศรีษะเกษ ๑๗,๗๐๑ ๑,๓๔๗,๖๕๑ ๑,๓๖๕,๓๕๒ ๑๘,๔๔๕ ๑,๔๐๗,๖๗๔ ๑,๔๒๖,๑๑๙ 
ยโสธร ๑๒,๐๐๘ ๔๘๒,๓๗๗ ๔๙๔,๓๘๕ ๑๒,๓๒๒ ๕๐๐,๙๒๒ ๕๑๓,๒๔๔ 
อ านาจเจริญ ๗,๕๘๘ ๒๖๒,๒๑๘ ๒๖๙,๘๐๖ ๗,๘๒๕ ๒๗๐,๖๓๖ ๒๗๘,๔๖๑ 

รวม ๑๕๖,๒๗๘ ๔,๕๕๙,๖๓๓ ๔,๗๑๕,๙๑๑ ๑๖๑,๖๐๓ ๔,๗๒๒,๓๓๔ ๔,๘๘๓,๙๓๗ 
ท่ีมา : กรมการท่องเที่ยว. ๒๕๕๙. สถิตินักท่องเที่ยว. เว็ปไซต์ 

 
ตารางที่  ๔๙ สรุปรายได้จากนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ อ านาจเจริญ) ระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 
หน่วยนับ: ล้านบาท 

จังหวดั 
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

ชาวต่างชาต ิ ชาวไทย รวมรายได ้ ชาวต่างชาต ิ ชาวไทย รวมรายได ้
อุบลราชธานี ๔๐๖.๗ ๔,๙๙๘ ๕,๔๐๔.๗ ๔๒๗.๖๑ ๕,๒๓๗.๑๑ ๕,๖๖๔.๗๒ 
ศรีษะเกษ ๔๐.๘๑ ๑,๖๐๘.๕๖ ๑,๖๔๙.๓๗ ๔๓.๘๘ ๑,๗๒๒.๗๔ ๑,๗๖๖.๖๒ 
ยโสธร ๒๗.๐๕ ๕๕๔.๕๗ ๕๘๑.๖๒ ๒๘.๗๐ ๕๘๐.๔๘ ๖๐๙.๑๘ 
อ านาจเจริญ ๒๓.๑๑ ๓๕๕.๔๖ ๓๕๕.๔๖ ๒๔.๓๙ ๓๔๘.๐๐ ๓๗๒.๓๙ 

รวม ๔๙๗.๖๗ ๗,๕๑๖.๕๙ ๗,๙๙๑.๑๕ ๕๒๔.๕๘ ๗,๘๘๘.๓๓ ๘,๔๑๒.๙๑ 
ท่ีมา : กรมการท่องเที่ยว. ๒๕๕๙. สถิตินักท่องเที่ยว. เว็ปไซต์ 
 

จากตาราง สามารถสรุปได้ถึงรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่าปี ๒๕๕๗ มีรายได้จาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ ๗,๕๑๖ ล้านบาทและในปี ๒๕๕๘ มีรายได้ประมาณ ๗,๘๘๘ ล้านบาท ซึ่งมี
จ านวนเพิ่มขึ้น ๓๗๒ ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีรายได้ประมาณ ๔๙๗ ล้านบาท 
ในปี ๒๕๕๗ และในปี ๒๕๕๘ มีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ ๕๒๔ ล้านบาท มีรายได้เพิ่มขึ้น
ประมาณ ๒๗ ล้านบาท 

นอกจากนี้ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
ยังสามารถเห็นได้จากการมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่อันเป็นผลมาจากการผลักดันและแผนพัฒนา
ตามนโยบายทางด้านการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด จากการระดมความเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียพบว่า จุดแข็งของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ นั้น ประกอบด้วย การมีทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชาติพันธ์ ธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตโดยเฉพาะทางด้านการเกษตร ที่ถ่ายทอดผ่านเทศกาลและบุญประเพณีต่างๆ ที่ส าคัญ 
รวมถึงการแต่งกาย มีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เช่น ดารานักแสดง นักร้องที่จะสามารถช่วยสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการมีความพร้อมของภาคประชาชนและภาคเอกชนที่จะพัฒนาเป็น 
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Homestay เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนได้ นอกจากนี้ประจวบกับการมีโอกาสที่เอื้อต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้แก่ การมีนโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งผลให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ การมี
นโยบายประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ส่งผลให้เอื้อประโยชน์ต่อการเดินทางท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการมีพื้นที่ติดชายแดนหลายประเทศที่ส่งผลให้สามารถ
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและเพ่ิมกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกในพื้นที่ชายแดนได้ 

ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดของกลุ่มจังหวัดผ่าน
กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (focus group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  ที่พบว่า กลุ่ม
จังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งเชิงวัฒนธรรมและประเพณี ศาสนสถาน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่สามารถน ามายกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ระดับประเทศได้ 

อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด พบว่า การพัฒนาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวยังขาดการบริหารงานแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานในกลุ่มจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับกลุ่มจังหวัดไม่เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์  รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  
เช่น ถนน ไฟฟ้า สัญญาณอินเตอร์เน็ต ระบบการคมนาคมขนส่งและรถโดยสารสาธารณะ โรงแรมที่พัก  
และร้านอาหาร ยังขาดประสิทธิภาพ และไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน   นอกจากนี้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น 
อีกประการ คือ การขาดการก าหนดต าแหน่งทางการแข่งขันและนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนท าให้การ
จัดการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวไม่ตรงกับเป้าหมาย  ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวของ 
กลุ่มจังหวัดไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดของหน่วยงานภาครัฐบาลให้เป็นปัจจุบัน ท าให้นักท่องเที่ยวไม่รู้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว  
ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นใหม่  

ส่วนอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด พบว่า ไม่มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวภายนอกพื้นที่และผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ท าให้
รายการน าเที่ยวที่ให้บริการโดยบริษัทน าเที่ยวภายนอกพื้นที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของ  
กลุ่มจังหวัด  ที่ต้องการเน้นย้ าการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดได้ ซึ่ง 
ส่วนใหญ่รายการน าเที่ยวได้มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเมืองชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาวและ
กัมพูชามากกว่า ท าให้การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดกระจุกตัวอยู่ภายในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง รวมถึงอุปสรรค
ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศไทยและประเทศ
กัมพูชา และประเทศไทยกับประเทศลาว เรื่องข้อบังคับการใช้บริการบริษัทน าเที่ยวของประเทศลาวและ
มัคคุเทศก์ในพื้นที่  
 ดังนั้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ สามารถสรุปได้ดังตารางข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจากการระดมความเห็น  
ดังตารางที่ ๕๐ ด้านล่าง 
 
  



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า 86 
 

ตารางที่ ๕๐ ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) ด้านการท่องเที่ยว  
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. มีทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์ เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีไหลเรือไฟ เป็นต้น 

๒. มี ท รั พยากรการท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง ช าติ พั น ธ์  
ประกอบด้วย กลุ่มชาติพันธ์ส่วยบรู เยอ และ
เขมร รวมถึงภูไท เป็นต้น ซึ่งมีความน่าสนใจ 
ทั้งด้านวิถีชีวิต การแต่งกาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เช่น  

๓. มีอุทยานแห่งชาติที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มี
ความโดดเด่น   

๔. มีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เช่น ดารา
นักแสดง นักร้องที่จะสามารถช่วยสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

๕. มีความพร้อมของภาคประชาชนและภาคเอกชน
ที่จะพัฒนาเป็น Homestay เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน 

๑. ขาดการเชื่อมโยงบูรณาการแผนการท่องเที่ยว
ระหว่างจังหวัดเป็น Road Map ร่วมกัน ท าให้
เกิดการท่องเที่ยวแบบกระจุกตัวอยู่เพียงบาง
จังหวัดเท่าน้ัน 

๒. ขาดการเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งเรื่องแผน
งบประมาณ การประสานองค์ความรู้การ
ประสานงานท า 

๓. ข้อมูลข่าวสารในฐานข้อมูลส่วนราชการด้าน 
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดทั้งแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมการท่องเที่ยว ไม่ละเอียดและไม่เป็น
ปัจจุบัน 

๔. ขาดการเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว 
๕. เส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวไม่สะดวก

ปลอดภัย 
๖. แหล่งท่องเที่ยวไม่กระจายตัวในพื้นที่ต่างๆมีการ

กระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที ่
โอกาส อุปสรรค 

๑. มีกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับ
กลุ่มจังหวัด ท าให้สามารถเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นโอกาสให้
สามารถพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและเพิ่ม
กลุ่ มนักท่องเที่ ยวที่ เดินทางเข้ าออกพื้นที่
ชายแดนได้ เช่นนักท่องเที่ยวลาว จีน เวียดนาม 
นอกจากนั้นสามารถพัฒนาการค้าชายแดนซึ่ง
จะเอ้ือประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวได้ 

๒. การเปิดประชาคมอาเซียนจะท าให้เกิดการเข้า
มาของนักท่องเที่ยวและนโยบายประชาคม
อ า เ ซี ย น  ( ASEAN Community) ร ว ม ทั้ ง
ความก้าวหน้าทางสาธารณสุขและการศึกษา
เป็นโอกาสให้พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและการศึกษาได้ 

๓. นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท าให้เกิด
การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที ่

๑. ข า ด เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวภายนอกพื้นที่และ
ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวภายในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด  

๒. ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
กฎหมายการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศกัมพูชา และประเทศไทยกับ
ประเทศลาวเรื่องข้อบังคับการใช้บริการบริษัท
น าเที่ยวของประเทศลาวและมัคคุเทศก์ในพื้นที่ 
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 ข้อเสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพ  
 จากประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคข้างต้น ประเด็นส าคัญที่กลุ่มจังหวัดจะต้องค านึงถึง
คือ การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ของกลุ่มจังหวัดให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ให้มากขึ้นได้อย่างไร โดยเฉพาะเมื่อพิจารณา
สัดส่วนของนักท่องเที่ยวจะพบว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นมีปริมาณสัดส่วนที่ยังน้อยอยู่เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งนี้หาก
ต้องการที่จะเพิ่มรายได้จากท่องเที่ยวในพื้นที่ได้นั้น สิ่งส าคัญคือการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว (Long Stay Tourists) 
 ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ นั้นควร 
ที่จะมุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถทางแข่งขันทางการท่องเที่ยว ผ่านการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและ
บุคลากรทางการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการตลาด โดยสามารถด าเนินการภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
การบูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม  
การท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลายอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งแนวทางการด าเนินการภายใต้กลยุทธ์ด้านต่าง  ๆ 
ข้างต้นให้บรรลุเป้าหมาย สามารถด าเนินการผ่านโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การค้าชายแดน 
โดยผลการด าเนินงานระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดที่จะสามารถพัฒนา 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถได้อย่างยั่งยืน และสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่ม  
ส่วนแบ่งทางการค้าจากส่วนกลางที่ได้ท าการส่งออกผ่านช่องทางด่านการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดฯ  

อนึ่งขีดความสามารถการค้าชายแดนนี้จะไม่สามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่ได้รับความ
ร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฯ  ไปพร้อมๆ กัน 
ทั้งนี ้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการพัฒนา อันประกอบไปด้วย กระทรวงต่างๆ ซึ่งจะเป็นการ
ร่วมมือกันพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ดังตารางที่ ๕๑ แสดงรายละเอียดศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการค้าชายแดน 
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ตารางที่ ๕๑ ทรัพยากร วิสาหกิจชุมชุน ผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถทาง 
การค้าชายแดนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

ผู้ประกอบการ ทรพัยากร จังหวดั 
การแปรรูปข้าวสารอินทรีย์, เครื่องดื่มจากข้าว 
อินทรีย,์ อาหารแปรรูปจากขา้ว, เครื่องส าอาง 
จากข้าว 

ข้าวหอมมะลิอินทรีย ์
ข้าวเหนียว 

ยโสธร อ านาจเจริญ      
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 

ผู้ผลิตปลาสม้ และปลาร้า ปลาในกระชัง ยโสธร อ านาจเจริญ      
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 

อาหารแปรรูปจากเน้ือสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว ์ ยโสธร อ านาจเจริญ      
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 

อาหารแปรรูปจากไข่สด ฟาร์มปศุสัตว ์ ยโสธร อ านาจเจริญ      
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 

น้ าผลไม้แปรรูป, ผลไม้แปรรปู, เบเกอร์รี่จากผลไม ้ ผลไม้สดจากสวน 
ในกลุ่มจังหวัด 

ยโสธร อ านาจเจริญ      
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 

ผ้าไหมพื้นเมือง, ตุ๊กตาจากผ้า, 
ผู้ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปจากผ้าไหมและผ้าฝ้าย 

ผู้เลี้ยงไหม ผลิตเส้นไหมผ้า
ฝ้าย  

ยโสธร อ านาจเจริญ      
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 

เครื่องปรุงอาหารจากพืชสวนครัว พืชผักสวนครัว ยโสธร อ านาจเจริญ      
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 

 
จากการลงพื้นที่ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) รวม ๔ จังหวัดจากทั้ง

หน่วยงานภาครัฐบาลและหน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ท าให้ได้
ข้อมูลว่ากลุ่มจังหวัดฯ มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดได้อีกในระดับสูง รวมถึงการรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนยังเสริมขีดความสามารถในการขยายตลาดสินค้าของไทยผ่านกิจกรรมการค้าชายแดนไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้านได้อีกด้วย  ซึ่งเมื่อน ามาจัดล าดับความส าคัญ ๕ ประเด็นได้ดังรายละเอียด คือ 

 
ตารางที่ ๕๒ ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) ด้านการค้าชายแดน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านมีชายแดน

ยาวซึ่งเอื้อต่อการค้าขาระหว่างประเทศ 
๒. สินค้าในกลุ่มมคีุณภาพได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง 

ผลไม ้
๓. แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีสินค้า OTOP ที่มี

คุณภาพสากลสามารถท าตลาดต่างประเทศได้ 
๔. เส้นทางคมนาคมดี ท าให้การเดินทางติดต่อ

ค้าขายสะดวกขึ้น 
๕. มีสินค้าที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการ  และเป็น

จุดยุทธศาสตร์ กระจายสินค้า 

๑. ประชาชนบางส่วนยังไม่รู้ช่องทางการตลาดและ
ขาดข้อมูลส าหรับท าการค้าขายชายแดน
ส่วนมาก เป็นการติดต่อแบบบุคคลต่อบุคคล  
ซึ่งบางครั้งขัดต่อกฎหมายของของประเทศ
เพื่อนบ้าน ท าให้เกิดปัญหากับผู้ประกอบการ
ของไทย 

๒. ผู้ประกอบการยังขาดทักษะด้านภาษาทั้ ง
ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มอาเซียน รวมทั้ง
ขาดความ เข้ า ใจทางวัฒนธรรมประเทศ 
เพื่อนบ้าน 
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๓. ขาดการประสานงานของหน่วยงานภาครัฐและ
ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
ขาดการประสานงานระหว่างกลุ่มจังหวัด 
(เงื่อนไขกลุ่มจังหวัด) 

๔. ขาดนักลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่ ที่จะท าการ
แปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่เพื่อส่งออกไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

๕. ขาดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภายในกลุ่มจังหวัด
ที่เชื่อมห่วงโซ่อุปทานกันในกลุ่มจังหวัดและ
สินค้าขาด Innovation ราคาสินค้า OTOP สูง 
สินค้า OTOP ในตลาดชายแดน บางส่วนยัง
ไม่ได้มาตรฐาน 

 
 

โอกาส อุปสรรค 
๑. ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านมีความต้องการ

สินค้าไทยเป็นจ านวนมากเนื่องจากคุณภาพด ี
๒. มีทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบคุณภาพดี มีชื่อเสียง

จ านวนมาก เช่น ข้าวอินทรีย์ ผลไม้ 
๓. มีสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้เข้มแข็งใน

ด้านการผลิตนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าต่างๆ
ในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

๔. มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้มาตรฐานและมีความ
เข้มแข็งจ านวนมาก 

๕. พื้นที่ติดชายแดนมีระยะทางยาวหลายกิโลเมตร 
 

๑. กฎระเบียบทางการค้าของประเทศเพื่อนบ้าน 
ยังขาดมาตรฐาน ไม่มีความแน่นอน ใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรมากเกินไป 

๒. ขาดนักลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่ท าให้เสียโอกาส
ในการพัฒนาและมีกลุ่มทุนขนาดใหญ่จากจีน
เข้ามาลงทุนหาผลประโยชน์ในพื้นที่ 

๓. ควรมีการก าหนดจุดขนถ่ายสินค้าที่ชัดเจนและ
สร้าง Truck Terminal ที่มีมาตรฐานและอยู่ใน
จุดที่สามารถใช้ได้จริง 

๔. ระเบียบการขนส่ง และ รถบรรทุกในประเทศ
เพื่อนบ้านยังไม่อนุญาตให้รถบรรทุกของไทยเข้า
ไปในเขตแดน ซึ่งเป็นต้นเหตุของต้นทุนในการ
ขนส่งที่สูง 

๕. ขั้นตอนการตรวจปล่อยทางมาตรฐานสุขอนามัย  
พืช-สัตว์ ยังมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เสียเวลานาน 

 
 กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง ๒ มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ๒ ประเทศคือ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ในเขตกลุ่มจังหวัดมีด่านการค้าชายแดนบ้านยักษ์คุ 
อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ ด่านการค้าชายแดนช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัด
อุบลราชธานี  มีด่านการค้าชายแดนประมาณ ๔ ด่านคือ ด่านการค้าชายแดนเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ  
ด่านการค้าชายแดนปากแซง อ าเภอนาตาล การค้าชายแดนช่องอานม้า อ าเภอน้ ายืน ด่านการค้าชายแดน  
ช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร ซึ่งถือเป็นด่านการค้าถาวรมีปริมาณการค้าเข้าออกค่อนข้ างสูงกว่าด่านอื่นๆ ในเขต
พื้นที่กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง ๒ จากข้อมูลปริมาณการค้าใน ๒ จังหวัดคือ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด 
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ศรีสะเกษ  โดยจังหวัดศรีสะเกษ มีมูลค่าการค้าส่งออกสูงขึ้นประมาณ ๒.๗๗% ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ส่วนมูลค่า 
การน าเข้าสูงขึ้น ๒.๖๔% ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ มาเป็นล าดับ ด้านจังหวัดอุบลราชธานี มีมูลค่าการส่งออกสูงขึ้น 
๔๖๓.๕๓% และน าเข้าสูงขึ้น ๓๘๑.๑๖% ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ มาเป็นล าดับเช่นเดียวกัน 
 หากเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียดจะพบว่า ปริมาณสินค้าที่ผ่านแดนในทั้ง ๒ จังหวัดนี้เป็นสินค้า
ที่มาจากภาคกลางกว่า ๙๐% โดยประมาณ  ในรายละเอียดสินค้าแต่ละรายการที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค
พบว่า วัตถุดิบบางส่วนสามารถเพาะปลูกหรือจัดหาในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง ๒ อีกทั้งเทคโนโลยี
ไม่ได้มีความซับซ้อนหรือใช้การลงทุนสูงมากนัก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในพื้นที่มีศักยภาพและความสามารถ
ในการเข้าถึงได้โดยง่าย รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยังมีราคาถูกและสดใหม่กว่า จึงเป็นโอกาสของกลุ่ม
จังหวัดอีสานตอนล่าง ๒ ที่จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเองได้  



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
 

สรุปข้อมูลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม 

และการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที ่๓ 
สรุปข้อมูลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

 
วิสัยทัศน์ 

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมูลค่า 
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล 

 
ค านิยาม 

วิสัยทัศน ์ ความหมาย 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ
เกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า 

การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปผลผลิตการเกษตรใน
ระดับอุตสาหกรรมด้วยความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการท า
เกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ 

การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ พัฒนาการท่องเที่ยว ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ทั้งกลุ่ม
ระดับกลาง-บน กลุ่มความสนใจพิเศษ โดยน าเสนอสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการ
ท่องเที่ยว และสร้างการเดินทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  

การค้าชายแดน 
ได้มาตรฐานสากล 
 

การมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกตามระบบและ
มาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติ
มีความชัดเจนและเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระบบและมาตรฐานการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อการ 
ท าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

 
พันธกิจ 

๑) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์

๒) พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการและส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  

๓) สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ  ในด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยง
ธุรกิจการค้าสูส่ากล 

เป้าประสงค์รวม  
๑) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

เพื่อเพิ่มมูลค่า  
๒) พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
๓) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน  
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ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
1. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 10  
2.  มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นทุกปี  เป้าหมาย 4 ปี รวมร้อยละ 23  
3.  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมาย ร้อยละ ๓.๕ ต่อปี 

 
ล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ไว้ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง  
ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓  สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้า
การลงทุนสู่สากล 
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง ด้วย
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย ์  
 เป้าประสงค์ 

๑) ผลิตข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดฯ ให้ได้ปริมาณ
และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   

๒) ส่งเสริม สนับสนุนการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรในระดับอุตสาหกรรม  
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย ์
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
๑) จ านวนพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์อื่นๆ ที่ ได้มาตรฐาน 

       เพิ่มขึ้น เป้าหมายรวม ๔ ปี  ๑๐๐,๐๐๐ ไร ่
๒) ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐานต่อจ านวนผลิตภัณฑ์ 

      เกษตรแปรรูปของกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับการตรวจจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน  เป้าหมาย  
      ๔ ปี  ร้อยละ ๘๐ 

๓) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์  เป้าหมาย ๔ ปี   
       ร้อยละ ๑๐ 

กลยุทธ์ 
๑. ผลิตข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ  ปศุสัตว์ และประมงของกลุ่มจังหวัดฯให้ได้ปริมาณและ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์   
๒. แปรรูปสินค้าเกษตรและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑเ์กษตรแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม   
๓. ผลักดันกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์   
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ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายรายปี 

เป้าประสงค ์ ชื่อตัวชี้วดั 
ค่าเปา้หมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ผ ลิ ต ข้ า ว ห อ ม ม ะ ลิ  พื ช
เศรษฐกิจ   ปศุสัตว์  และ
ประมงของกลุ่มจังหวัดฯให้
ได้ปริมาณและมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์  

๑.  จ านวนพื้ นที่ ผลิ ตข้ าว 
หอมมะลิอินทรีย์และสินค้า 
เกษตรอินทรีย์อื่นๆ 
ที่ได้ มาตรฐาน (ไร)่     

๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรใน
ระดับอุตสาหกรรม    

๒ . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่
ไ ด้ รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น ต่ อ
จ านวนผลิ ตภัณฑ์ เกษตร 
แปร รู ป ขอ งกลุ่ ม จั ง ห วั ด 
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ต ร ว จ จ า ก
หน่วยงานรับรองมาตรฐาน   

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
กิจกรรมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและ
เกษตรอินทรีย์   

๓. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่า
ก ารค้ า ผลิ ตภัณฑ์ เ กษตร 
แปรรูปและเกษตรอินทรีย์ 

๔ ๖ ๘ ๑๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ   
เป้าประสงค์ 
๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือตอนล่าง ๒ 
๒) สร้างรายได้เพิ่มจากการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เพ่ิมมูลค่าและคุณค่า 
๓) เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว   
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  
๑) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้ทางการท่องเที่ยว  ค่าเป้าหมายรวม ๔ ปี  ร้อยละ ๒๓ 
๒) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว  ค่าเป้าหมายรวม ๔ ปี  ร้อยละ ๒๓ 
กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความหลากหลาย  
๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 
๓. บูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม  
๔. พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ  
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ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายรายปี 

เป้าประสงค ์ ชื่อตัวชี้วดั 
ค่าเปา้หมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑. เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ 
๒. สร้างรายได้เพิ่ม จากการ
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่ เ พิ่ ม มู ล ค่ า แ ล ะ คุ ณ ค่ า
ทางการท่องเที่ยว  
3 . เพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยว   
 
 

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้
ทางการท่องเที่ยว 

๕ ๕.๕ ๖ ๖.๕ 

๒ .  ร้ อ ย ล ะ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง
จ านวนนักท่องเที่ยว 

๕  ๕.๕ ๖ ๖.๕ 

     

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓  สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้า
การลงทุนสูส่ากล 

เป้าประสงค์ 
๑) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและการบริการทั้งในและต่างประเทศ 
๒) ยกระดับโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ให้ได้

มาตรฐานเอื้อต่อการค้า การลงทุน 
   ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

๑)  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมาย ร้อยละ ๓.๕ ต่อปี 
2) จ านวนผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ    

       ค่าเป้าหมายรวม  ๔ ปี 1,00๐ คน  
กลยุทธ์ 
1) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและการสร้างเครือข่ายด้านการค้า การลงทุนทั้งในและ

ต่างประเทศ  
2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์  
3) การสร้างกลไกและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน กับประเทศเพื่อนบ้าน 
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ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายรายปี 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัรวม 
ค่าเปา้หมายรายป ี

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑) เพื่ อ เพิ่ มศักยภาพการ

แข่งขันด้านการค้า การ
ลงทุนและการบริการ   
ทั้งในและต่างประเทศ 

๒) ยกระดับโครงข่ายการ
คมนาคม การขนส่ง และ
สิ่งอ านวยความสะดวก
ด้ า น โ ล จิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานเอื้อต่อการค้า 
การลงทุน 
 

1. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของมูลค่า
การค้าชายแดนต่อปี 

๓.๕ ๓.๕ ๓.๕ ๓.๕ 

2. จ านวนผู้ประกอบการ 
บุคลากรใน 
สถานประกอบการที่ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ    

๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ 

     

 



 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๔ 
 

บัญชีสรุปงบหน้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔ 
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วิสัยทศัน์ : อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า 

การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร ์ ตัวชี้วดั 

ค่าเปา้หมาย 

กลยทุธ ์
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2561-
2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ 
การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ 
พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และ
ประมง ด้วยอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและมาตรฐาน
สินค้าเกษตรอินทรีย์ 

1. ผลิตข้าวหอมมะลิ  
พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และ 
ประมง ที่ส าคัญของกลุ่ม 
จังหวัดฯ ให้ได้ปริมาณและ 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์   

1. จ านวนพื้นที่ผลิตข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ และ  
สินค้าเกษตรอินทรีย์อื่นๆ 
ที่ได้มาตรฐาน (ไร)่       

๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑. ผลิตข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ  
ปศุสัตว์ และประมงของกลุ่มจังหวัดฯ
ให้ได้ปริมาณและมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์   

2. ส่งเสริม สนับสนุนการ
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เกษตรในระดับอุตสาหกรรม 

2. ร้อยละของจ านวน
สินค้าเกษตรแปรรูปที่
ได้รับรองมาตรฐานต่อ
จ าน วนสิ นค้ า เ กษตร 
แปรรูปของกลุ่มจังหวัด 
ที่ ได้ รับการตรวจจาก
ห น่ ว ย ง า น รั บ ร อ ง
มาตรฐาน 

65 70 75 80 80 2. แปรรูปสินค้าเกษตรและสร้าง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
ในระดับอุตสาหกรรม   
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร ์ ตัวชี้วดั 

ค่าเปา้หมาย 

กลยทุธ ์
พ.ศ. 

2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561-
2564 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุน 
กิจกรรมทางการตลาดของ
สินค้าเกษตรแปรรูปและ
เกษตรอินทรีย ์

 
 

ร้ อยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
มู ล ค่ า ก า ร ค้ า สิ น ค้ า
เ ก ษ ต ร แ ป ร รู ป แ ล ะ
เกษตรอินทรีย ์

4 6 8 10 10 3. ผลักดันกิจกรรมทางการตลาด
ของผลิตผลการเกษตรและสนิค้า
เกษตรแปรรูป   
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บญัชีรายชื่อชดุโครงการ งบประมาณด าเนินการ (หน่วย: ล้านบาท) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์/โครงการ กลยทุธ ์ แหลง่ 

งปม 

ผล 

ผลติ 

หน่วยด าเนนิ 

การ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2561 - 
2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑     การเพิ่มมลูคา่ข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสตัวแ์ละประมง ด้วยอตุสาหกรรมเกษตรแปรรปูและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

1. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิ 
พืชเศรษฐกิจ  ปศุสัตว์  และ
ป ร ะ ม ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น 
เกษตรอินทรีย ์

กลยุทธ์ที่  1  ผลิตข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ   
ปศุสัตว์ และประมงของกลุ่มจังหวัดฯ ให้ได้ปริมาณ
และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

1 1 เกษตรจังหวัด, 
ประมงจังหวัด,   
ปศุสัตว์จังหวัด,
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
สาธารณสุขจังหวัด
ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร 

๓๕ ๕๐ ๖๕ ๘๐ ๒๓๐ 

2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี 
น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม 
การแปรรูปสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 2 แปรรูปสินค้าเกษตรและสร้าง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปในระดับ
อุตสาหกรรม   

1 1 สหกรณ์จังหวัด,
เกษตรจังหวัด,
เกษตรและ 
สหกรณ์จังหวัด, 
สถาบันการศึกษา
และอุดมศึกษา 

๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๒๔๐ 

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ก า ร ถ่ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี 
การแปรรูปสินค้าเกษตรและ
สร้างผู้ประกอบการใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 2  แปรรูปสินค้าเกษตรและสร้าง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปในระดับ
อุตสาหกรรม   

1 1 สหกรณ์จังหวัด,
เกษตรจังหวัด,
เกษตรและ 
สหกรณ์จังหวัด,
อุตสาหกรรม
จังหวัด 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๑๘๐ 
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บญัชีรายชื่อชดุโครงการ งบประมาณด าเนินการ (หน่วย: ล้านบาท) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์/โครงการ กลยทุธ ์ แหลง่ 

งปม 

ผล 

ผลติ 

หน่วยด าเนนิ 

การ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2561 - 
2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑     การเพิ่มมลูคา่ข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสตัวแ์ละประมง ด้วยอตุสาหกรรมเกษตรแปรรปูและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

4. โครงการส่งเสริมการตลาด
สินค้าเกษตรและการแปรรูป 

กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันกิจกรรมทางการตลาดของ
ผลิตผลการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป 

1 1 สหกรณ์จังหวัด,
เกษตรจังหวัด,
เกษตรและ 
สหกรณ์จังหวัด,
อุตสาหกรรม
จังหวัด,พาณิชย์
จังหวัด, พัฒนา
ชุมชนจังหวัด   

๔๐ ๔๐ ๒๐ ๑๐ ๑๑๐ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วดั 

ค่าเปา้หมาย 

กลยทุธ ์พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561-
2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การขยายฐานตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ   

 

๑. เพิ่มขีดความสามารถใน
ก า ร แ ข่ ง ขั น ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
ตอนล่าง ๒ 
2. สร้างรายได้เพิ่มจาก 
การพัฒนากิจกรรม 
การท่องเที่ยวที่เพิ่มมูลค่า
และคุณค่า  
3. เพิ่มประสิทธภาพการ 
บริหารจัดการด้าน 
การท่องเที่ยว   
 

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้
ทางการท่องเที่ยว   
๒ .  ร้ อ ย ล ะที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง
จ านวนนักท่องเที่ยว  
 

 

๕ 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕.๕ 
 

๕.๕ 
 
 

๖ 
 

๖ 
 
 

๖.๕ 
 

๖.๕ 
  
 

๒๓ 
 

๒๓  
 
 

๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีความหลากหลาย   
๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 

๓. บูรณาการพัฒนาการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม  
๔. พัฒนาการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเที่ยว
คุณภาพ  
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บญัชีรายชื่อชดุโครงการ งบประมาณด าเนินการ (หน่วย: ล้านบาท) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์/โครงการ กลยทุธ ์ แหลง่ 

งปม 

ผล 

ผลติ 

หน่วยด าเนนิ 

การ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ.
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒     การขยายฐานตลาดการทอ่งเที่ยวเชิงคุณภาพ   

๑ . โ ค ร งการปรั บปรุ ง แหล่ ง
ท่องเที่ยวและพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ 

กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมการท่องเที่ ยว 
รู ป แ บ บ ใ ห ม่ แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น ใ ห้ มี 
ความหลากหลาย   

๑ ๑ ส า นั ก ง า น ก า ร
ท่องเที่ยวและกีฬา
, องค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น , 
อุทยานแห่งชาติ, 
ส านักบริหารพื้นที่
อ นุ รั ก ษ์ ที่  ๙ , 
โยธาธิการและผัง
เ มื อ ง , ส ถ า บั น 
การศึกษา 

๕๐ ๕๐ ๔๐ ๓๐ ๑๗๐ 

๒. โครงการยกระดับคุณค่าและ
มู ลค่ าของผลิตภัณฑ์ท้ อ งถิ่ น 
บนพื้นฐานอัตลักษณ์ของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ 

กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความ
หลากหลาย   

๑ ๑ ส า นั ก ง า น ก า ร
ท่องเที่ยวและกีฬา
, องค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ,
ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด 

 

๒๐ ๒๐  ๒๐ ๒๐ ๘๐ 
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บญัชีรายชื่อชดุโครงการ งบประมาณด าเนินการ (หน่วย: ล้านบาท) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์/โครงการ กลยทุธ ์ แหลง่ 

งปม 

ผล 

ผลติ 

หน่วยด าเนนิ 

การ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ.
๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒     การขยายฐานตลาดการทอ่งเที่ยวเชิงคุณภาพ   

3 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
ข อ ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐาน  

๑ ๑ ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
อุทยานแห่งชาติ, 
แขวงทางหลวง,
แขวงทางหลวง
ชนบท 

๗๐ ๖๐ ๕๐ ๕๐ ๒๓๐ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๓ บรูณาการพัฒนาการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 

๑ ๑ ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
, ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด, 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๘๐ 

๕ . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร
ประชาสัมพันธ์และการตลาด 
เ ชิ ง รุ ก ก ลุ่ ม นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
เชิงคุณภาพ 

 

กลยุทธท์ี่ ๔ พัฒนาการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง   

๑ ๑ ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา   
ส านักงานการ
ท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 
(อุบลราชธานี)   
ประชาสัมพันธ์
จังหวัด 

๓๐ ๒๐ ๑๐ ๑๐ ๗๐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชงิยทุธศาสตร ์ ตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยทุธ ์
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2561-
2564 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓   
สนับสนุนและส่งเสริม 
ศักยภาพผู้ประกอบการ  
เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้า 
การลงทุนสู่สากล 
 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แข่ งขันด้ านการค้ า  การ
ลงทุนและการบริการทั้งใน
และต่างประเทศ 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
มูลค่าการค้าชายแดน 
ต่อปี 

๓.5 ๓.๕ ๓.๕ ๓.๕ ๑๔ 1 .  ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง
เครือข่ายด้านการค้า การลงทุนทั้งใน
และต่างประเทศ  
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เครือข่ายการคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์  
3. สร้างกลไกและพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือและบูรณาการการ 

2. ยกระดับโครงข่ายการ
คมนาคม การขนส่ง และ 
สิ่ ง อ า น วยความสะดวก
ด้ า น โ ล จิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานเอื้อต่อการค้า การ
ลงทุน 
 

2. จ านวนผู้ประกอบการ 
บุ ค ล า ก ร ใ น ส ถ า น
ประกอบการที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ    

๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๑,๐๐๐ 

      ท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชน กับประเทศเพื่อนบ้าน 
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บญัชีรายชื่อชดุโครงการ งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์/
โครงการ 

กลยทุธ ์ แหลง่ 

งปม 

ผล 

ผลติ 

หน่วยด าเนนิ 

การ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2561 - 
2564 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3      สนบัสนนุและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพือ่เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล 
1. โครงการเสริมสร้าง 
ศักยภาพทางการค้าการ 
ลงทุนของกลุ่มจังหวัด 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและการ 
แข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ
การสร้างเครือข่ายด้านการค้า การลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ  
 

1 1 ส านักงานพาณชิย์
จังหวัด , 
ส านักงานแรงงาน
จังหวัด, สถาบัน
พัฒนาฝีมือและ
แรงงาน ,ศูนย์
ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาค, 
อุตสาหกรรม
จังหวัด, ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัด, ด่าน
ศุลกากรช่องเม็ก,
ด่านศุลกากร
เขมราฐ 

๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐ 

2. โครงการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับ 
การแข่งขันทางด้านการค้า  
การลงทุนของกลุ่มจังหวัด 

กลยุทธ์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เครือข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์  
 

1 1 โยธาธิการและผัง
เมือง, แขวงทาง
หลวง, แขวงทาง
หลวงชนบท, 
ด่านศุลกากร 

๑๕0 ๑๕0 ๑๐0 ๘0 ๔๘0 
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บญัชีรายชื่อชดุโครงการ งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์/
โครงการ 

กลยทุธ ์ แหลง่ 

งปม 

ผล 

ผลติ 

หน่วยด าเนนิ 

การ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2561 - 
2564 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3      สนบัสนนุและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพือ่เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล 
3. โครงการส่งเสริมความ
ร่วมมือเพ่ือยกระดับ
ความสัมพันธ์ท้องถิ่นกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างกลไกและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน กับประเทศเพื่อนบ้าน 
 

1 1 ส านักงานจังหวัด, 
ส านักงานพาณชิย์
จังหวัด,ส านักงาน
แรงงานจงัหวัด,  
ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัด,  อ าเภอ
ชายแดน, ด่าน
ศุลกากร, ตรวจคน
เข้าเมือง 

 

๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ 
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การจดัท าแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทกุโครงการภายใตง้บประมาณของกลุ่มจังหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  

 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   การเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง ด้วย 
     อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสนิค้าเกษตรอินทรีย์ 
กลยทุธ์ ผลิตขา้วหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ  ปศุสัตว์ และประมงของกลุ่มจังหวัดฯ ให้ได้ปริมาณและมาตรฐาน 
  เกษตรอินทรีย์ 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการผลิตข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และประมงตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     การท าการเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางที่ได้ 
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
ว่าเป็นแนวทางส าคัญที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 
จะเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ
อาหารปลอดภัย ในปัจจุบันพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ได้มีการปลูกข้าวหอมมะลิ
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสินค้าเกษตรอื่นที่ได้รับ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยังมีจ ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวหอมมะลิ ดังนั้น
การเพิ่มผลผลิตของข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และประมงให้ได้
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จึงมีความจ าเป็นและจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้น
ของมูลค้าสินค้า ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ของกลุ่มจังหวัดฯ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ  ปศสุัตว์ และประมง 
ที่ไดม้าตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

4.  ตัวชี้วดัความส าเร็จของ
โครงการ 
  

จ านวนพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์อื่น  ๆ ที่ได้
มาตรฐาน  เป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ไร ่   

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ 1. จ านวนพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรียแ์ละสนิค้าเกษตรอินทรีย ์

อื่น ๆ ที่ได้มาตรฐาน       
2. มูลค่าของสินคา้เกษตรที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการท าการเกษตร 

ตามมาตรฐานอินทรีย ์
6.  ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์
  

ระบุความเช่ือมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตรช์าต ิ(20 ปี) : ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน    
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ): การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
๓) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคา้
เกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 

7.  ระยะเวลา 4 ปี 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการ

บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 
  
 

การจัดต้ังสถาบันเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แนวทางการด าเนินงาน:  

 การจัดการท าเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ ทั้งการสร้างระบบตรวจสอบ 
ระบบควบคุมภายใน การใหค้ าปรึกษา (Mentoring/Coaching)  

 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และการตรวจรับรองมาตรฐาน 
และการวิจัยและพัฒนา 

 พัฒนาการขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม โดยให้
มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นสอดคล้องกับกับมาตรฐานของ มกท. เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล 

 ก าหนดมาตรการกระตุ้นและแรงจูงใจในการขยายพ้ืนที่การท า
เกษตรอินทรีย์ (เช่น มาตรการด้านราคา) 

 พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นผู้ตรวจสอบเพ่ือ
ขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได ้

งบประมาณ  ๕๐,000,000 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเกษตรจังหวัด  ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  กรมการข้าว  ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 

 
การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ าในไร่นา 
แนวทางการด าเนินงาน:  

 การพัฒนาน้ าบาดาล  
 การจัดตั้งกองทุนแหล่งน้ า เพื่อใช้เป็นแหล่งทุนหมุนเวียนให้

เกษตรกรกู้และ/หรือให้เปล่าส าหรับน าไปพัฒนาแหล่งน้ าของ
ตนเอง 

 การใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ในกิจกรรมทาง
การเกษตร 

งบประมาณ:  ๘0,000,000  
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานชลประทาน  
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานเกษตรจังหวัด  ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด ส านักงานเกษตร

และสหกรณ์จังหวัด  กรมการข้าว  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
8.๓ กิจกรรมหลักที่ 3 

 
ก า รพัฒน าก า ร ผ ลิ ต ข้ า วหอมมะลิ  พื ช เ ศ รษฐ กิ จ  ป ร ะม งแ ล ะ 
ปศุสัตว์ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดฯให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
แนวทางการด าเนินงาน:  

 เพิ่มพื้นที่การผลิตและผลผลิตต่อไร่  (หรือต่อแปลงฟาร์ม)  
ของข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ประมงและปศุสัตว์ที่ส าคัญตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

 ก าหนดมาตรการด้านการลดต้นทุน/ การเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขัน เช่น ลดต้นทุน 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการเข้าถึงแหล่งทุนและเทคโนโลยีต่างๆ 
ด้านการเกษตรของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 

งบประมาณ:  ๑00,000,000 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเกษตรจังหวัด  ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานเกษตรจังหวัด,ปศุสัตว์จังหวัด,ประมงจังหวัด, ส านักงานเกษตร

และสหกรณ์จังหวัด  กรมการข้าว  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
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กลยทุธ์ แปรรปูสินค้าเกษตรและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรปูในระดับอุตสาหกรรม   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ าเป็นปัญหาที่สะสมอย่างต่อเนื่องของเกษตรกร 
รัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้พยายามแก้ปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด 
แนวทางที่ส าคัญหนึ่งคือการแปรรูปผลผลิตเกษตร ซึ่งการแปรรูปเป็นการ
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ซึ่งสามารถเห็นได้จากผลิตภัณฑ์แปรรูปเชิงพาณิชย์
และสินค้า OTOP ที่วางจ าหน่ายในท้องตลาด ดังนั้น การแปรรูปสินค้า
เกษตร โดยเฉพาะในระดับอุตสาหกรรม จึงควรได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
พร้อมกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การแปรรูป ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพและอายุการเก็บรักษา 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
4.  ตัวชี้วดัความส าเร็จของ
โครงการ 
  

ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐานต่อจ านวน
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับการตรวจจากหน่วยงาน
รับรองมาตรฐาน  เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 80 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ 1. การเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ได้การรับรองมาตรฐาน 
2. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
3. มูลค่าของสินคา้เกษตรที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการแปรรูป 

6.  ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์
  

ระบุความเช่ือมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตรช์าต ิ(20 ปี) : ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน    
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ): การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
๓) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 

7.  ระยะเวลา 4 ปี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการ

บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 
  
 

การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปให้มีรูปลักษณ์  คุณภาพและอายุ
การเก็บรักษาตามความต้องการของตลาด 
แนวทางการด าเนินงาน:  

 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทาง
การเกษตรที่มีศักยภาพ เช่น เครื่องส าอางจากข้าว อาหารเสริม
ส าเร็จรูปพร้อมทาน ปลาส้มกระป๋อง ฯลฯ 

 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การแปรรูปสมนุไพรให้เป็นยา 
เวชภัณฑ์และเครื่องส าอาง 
ฯลฯ 

งบประมาณ ๒๔0,000,000 
ผู้รับผิดชอบ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร, สถาบันการศึกษาและอุดมศึกษา  
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานเกษตรจังหวัด,ปศุสัตว์จังหวัด,ประมงจังหวัด, ส านักงานเกษตร

และสหกรณ์จังหวัด,  กรมการข้าว, อุตสาหกรรมจังหวัด 
กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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กลยทุธ์ แปรรปูสินค้าเกษตรและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรปูในระดับอุตสาหกรรม   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร

และสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารเป็นปัจจัย 
ที่ส าคัญ ซึ่งสามารถส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรม 
เกษตรแปรรูปปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา/
อุดมศึกษา ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 
อย่างต่อเนื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ ได้พัฒนาขึ้น 
ไปสู่ผู้ประกอบการ  จัดว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ประกอบการ 
จะได้ท าการเลือกใช้ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับการด าเนินกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร นอกจากนี้การเพิ่ม
จ านวนผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลในการกระตุ้น
การพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นการเพิ่มช่องทางในการถ่ายทอดและกระจาย
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่ผู้ประกอบการ การรับและการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะช่วยท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามความต้องการ 
ของตลาด ซึ่งจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันเชิงธุรกิจ
ให้กับผู้ประกอบการ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป
สินค้าเกษตรไปสู่ผู้ประกอบการ 

2. เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
4.  ตัวชี้วดัความส าเร็จของ
โครงการ 
  

ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐานต่อจ านวน
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับการตรวจจากหน่วยงาน
รับรองมาตรฐาน  เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 80 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ 1. ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2. การเพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบใหม่ด้านผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูป 

6.  ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์
  

ระบุความเช่ือมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตรช์าต ิ(20 ปี) : ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน    
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ): การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๓) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 

7.  ระยะเวลา 4 ปี 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการ

บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
8.๑กิจกรรมหลักที่ 1 
  
 

โครงการ: การส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสินค้าเกษตร 
แนวทางการด าเนินงาน:  

 สร้างเทคนิคหรือช่องทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
แปรรูปอาหารให้เข้าถึงผู้ประกอบการ 

 การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเพ่ือรับการถ่ายทอดและ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

งบประมาณ ๘๐,000,000 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, ส านักงานเกษตรจังหวัด, สถาบันการศึกษา

และอุดมศึกษา 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานเกษตรจังหวัด,ปศุสัตว์จังหวัด,ประมงจังหวัด, ส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั,  กรมการข้าว, อุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 
  
 

โครงการ: การสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านผลิตภัณฑ์แปรรูป 
 ส่งเสริมความรู้ด้านภาวะผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 

ให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกร 
 ประสานความร่วมมือหรือการจับคู่เงินทุนทางธุรกิจ (matching 

funding) ระหว่างผู้ประกอบการใหม่และผู้พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร  

 การสนับสนุนเงินทุนบางส่วนให้กับผู้ประกอบการได้เริ่มต้นธุรกิจ  
งบประมาณ 1๐0,000,000 
ผู้รับผิดชอบ สถาบันการศึกษาและอุดมศึกษา  ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวัด 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานเกษตรจังหวัด,ปศุสัตว์จังหวัด,ประมงจังหวัด, ส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวดั,  กรมการข้าว, อุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
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กลยทุธ์ ผลักดันกิจกรรมทางการตลาดของผลิตผลการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและการแปรรูป 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     กิจกรรมทางการตลาดจัดเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญในโซ่อุปทาน 
ของสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป การส่งเสริมกิจกรรม
ทางการตลาด ซึ่งโดยหลักการคือการจัดหาสินค้า (product) ที่มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (place) และราคาที่ผู้บริโภคสามารถ
ซื้อได้ (price) และการส่งเสริมทางการตลาด (promotion) ที่มีความต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ สามารถส่งผลให้สินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นที่รู้จัก
ของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และเกิดการซื้อขายสินค้า เมื่อเกิดการ 
ซื้อขายจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนโซ่อุปทานของสินค้าแปรรูปและสินค้า
เกษตรอินทรีย์ ทั้งระดับต้นน้ า (ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ) และกลางน้ า  
(ผู้แปรรูปสินค้าเกษตร) ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทาง
การตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจึงมีความ
จ าเป็นและเป็นแนวทางที่สร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับ 
กลุ่มจังหวัดฯ ต่อไป  

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของผลิตผลการเกษตรอินทรีย์
และสินค้าเกษตรแปรรูป 

4.  ตัวชี้วดัความส าเร็จของ
โครงการ 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้า ผลิตภัณฑเ์กษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ 
เป้าหมาย 4 ป ีร้อยละ 10 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ 1. กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูป 
2. การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายของสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูป 

6.  ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์
  

ระบุความเช่ือมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตรช์าต ิ(20 ปี) : ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน    
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ): การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
๓) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มสูง 

7.  ระยะเวลา 4 ปี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
9. กิจกรรมหลักของโครงการ  ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการ

บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 
  
 

การจัดกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูป 
แนวทางการด าเนินงาน:  

 สร้างกลไกตลาดกลางรวบรวมสินค้าเกษตรในกลุ่มจังหวัดฯ 
 เพิ่มและจัดหาช่องทางการตลาด/รูปแบบตลาดที่เหมาะสมแต่ละ

พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น ตลาดเขียว ผูกปิ่นโต 
การตลาดระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การตลาดออนไลน์ รวมถึง
การจัดเวทีเพ่ือให้ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้บริโภคมาท าการเจรจาธุรกิจ 

 การประชาสัมพันธ์ เพื่อขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
ผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูป 

 ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตร
แปรรูปร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

 ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และผู้บริโภคอาหาร
ปลอดภัย  

งบประมาณ ๑๑0,000,000 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด   
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานเกษตรจังหวัด, ปศุสัตว์จังหวัด, ประมงจังหวัด, ส านักงานเกษตร

แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ จั ง ห วั ด ,   ก ร ม ก า ร ข้ า ว ,  อุ ต ส า ห ก ร ร ม จั ง ห วั ด 
กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ   
กลยทุธ์   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และผลิตภัณฑ ์
            ชุมชนให้มีความหลากหลาย   

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
มี ค ว ามส า คั ญ ต่ อ ก า รพัฒน าก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ นกลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เนื่องจากสถิติการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ นั้นส่วนใหญ่ได้มุ่งเน้น
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลักโดยเฉพาะการพัฒนาภูมิทัศน์ของ 
แหล่งท่องเที่ยว จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ทั้งหมด
รวมถึงไม่สามารถชะลอตัวนักท่องเที่ยว   ให้มีการพ านักในพื้นที่ท่องเที่ยว 
ได้นาน ดังนั้น การมุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่จึง
เป็นอีกทางเลือกของการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้
ใช้เวลาในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวได้มากขึ้น อันจะ
น าไปสู่การขยายระยะเวลาในการพ านักของนักท่องเที่ยวและเกิดการใช้
จ่ายเงินของนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

๓.  วัตถปุระสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อพัฒนากิจกรรมการทอ่งเที่ยวรูปแบบใหม่และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
เดิม ให้มีศักยภาพเพ่ือดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
๒. เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดและประเทศ 
เพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว 

4.  ตัวชี้วดัความส าเร็จของ
โครงการ 
  

๑. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของกลุ่มจังหวัด
๓๒ กิจกรรมการท่องเที่ยว / แหล่งท่องเที่ยว 
๒. มีเส้นทางการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ หรอืเช่ือมโยงประเทศเพื่อน  ๘ เส้นทาง 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ ๑. กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหมม่ีศักยภาพดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพให้เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น 
๒. มีเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ที่เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 
๓. นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวน าไปสู่
การเดินทางท่องเที่ยวซ้ า  สร้างรายได้ เพิ่มในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.  ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์

๑) ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒: การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๓) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  : ยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
ประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและ
กีฬาสู่นานาชาต ิ

7.  ระยะเวลา 4 ปี 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 ศึกษาศักยภาพ ส ารวจและรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจั งหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

  งบประมาณ ๒,000,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง สถาบันการศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่,  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 ออกแบบและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทอ่งเที่ยวใหม่ รวมถึงการปรับปรุง

แหล่งท่องเที่ยวเดิม 
  งบประมาณ ๘0,000,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง สถาบันการศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่,  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการท่องเที่ยว 

  งบประมาณ 20,000, 000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง สถาบันการศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่,  ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 
  งบประมาณ ๗๘,000,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อุทยานแห่งชาติ, แขวงการทาง, ทางหลวงชนบท, องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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กลยทุธ์   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และผลิตภัณฑ ์
            ชุมชนให้มีความหลากหลาย   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบนพ้ืนฐานอัตลักษณ์

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีทุนทางวัฒนธรรม 
ที่โดดเด่นหลากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศกาล
ประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น ซึ่งทุนทางวัฒนธรรมหลายด้าน
ได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จ าหน่ายระดับประเทศและนานา
ประเทศ ทั้งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ในชุมชนอีกหลายแห่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น 
แต่ยังไม่ได้รับการยกระดับคุณค่าและมูลค่า อันจะน าไปสู่การเสริมสร้าง 
การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ ดังนั้น โครงการยกระดับคุณค่าและมูลค่า
ของผลิ ตภัณฑ์ท้ อ งถิ่ นบนพื้ น ฐ านอั ตลั กษณ์ ของกลุ่ ม จั งหวั ดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนามิติ
ทางการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการใช้เอกลักษณ์ของทุนทางวัฒนธรรมเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
๒. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผ่านอัตลักษณ์ของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  

4.  ตัวชี้วดัความส าเร็จของ
โครงการ 
  

๑. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นทุกปี 
เป้าหมาย ๔ ป ีรวมร้อยละ ๑๐   
๒. จ านวนที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับคุณค่าและ
มูลค่า เป้าหมาย ๔ ปี ๘๐ ผลิตภัณฑ์  
๓. นักท่องเที่ยวมคีวามพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เฉลีย่รวมไม่ต่ ากว่า 
๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ ๑. ผลิตภัณฑท์้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
สามารถเพิ่มคณุค่าและมูลคา่ได้  
๒. เกิดภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผ่านอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.  ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์

๑) ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒: การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๓) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและกีฬาสู่
นานาชาต ิ

7.  ระยะเวลา 4 ปี 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 ส ารวจ รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด 
  งบประมาณ 2,000,000 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,  ส านักงานอตุ
สาหกรรมจังหวัด, ส านักงานพาณิชย์จังหวัด,  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  

8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยกระดับสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 

  งบประมาณ ๕๐,000,000 
ผู้รับผิดชอบ สถาบันการศึกษาและส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

8.๒ กิจกรรมหลักที่ ๓ การส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้าที่ระลึก 
  งบประมาณ ๒๘,000,000 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

 

  



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ ) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 119 
 

กลยทุธ์   พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ในแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
มีความส าคัญอย่างมากส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว เนื่องจาก 
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญ
กับความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ นอกเหนือจากประเด็นการพัฒนา 
ด้านต่างๆ เช่น การตลาด การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการท่องเที่ยว  
แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและ 
สิ่ งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมยังคงมีความส าคัญส าหรับ 
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

4.  ตัวชี้วดัความส าเร็จของ
โครงการ 
  

นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
ส ะ ด ว ก ใ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ค่ า เ ฉ ลี่ ย ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ร ว ม  ๔ . ๐ ๐  
จากคะแนนเต็ม ๕ 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ 1.   ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ว
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้รับการพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน 
2. นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  

6.  ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์

๑) ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒: การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๓) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
ประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและ
กีฬาสู่นานาชาติ 

7.  ระยะเวลา 4 ปี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 ส ารวจโครงสร้างพื้นฐานและประเมินศักยภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

  งบประมาณ 2,000,000 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อุทยาน
แห่งชาติ, ขวงทางหลวงชนบท 

8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
  งบประมาณ 2๒๘,000,000 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อุทยานแห่งชาติ, 
แขวงทางหลวงชนบท  
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กลยทุธ์   บูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 

กลุ่มคุณภาพ 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพมีความส าคัญส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในระดับ
ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานและชุมชนท่องเที่ยว โดยเน้นการประสานความ
ร่วมมือการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐบาล เอกชนและชุมชนในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ในการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในรูปแบบเครือข่ายการท างาน ซึ่งจะช่วย 
เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ภายใต้การท างาน
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  อย่างมีแบบแผนและ
สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และ
วิสาหกิจชุมชน 
๒. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศทางการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการ
ท างานของหน่วยงานทางการท่องเที่ยว 

4.  ตัวชี้วดัความส าเร็จของ
โครงการ 
  

๑. มีจ านวนบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ  
ปีละ ๑,๐๐๐ คน รวม ๔ ปี ๔,๐๐๐ คน 
๒.  นักท่องเทีย่วมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย
รวม ไม่ต่ ากว่า ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ ๑. ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวมีทักษะทางด้านการจัดการธุรกิจทางการ
ท่องเที่ยว 
๒. แรงงานทางด้านการท่องเที่ยวมีทักษะทางด้านการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 
๓. เกิดการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศทางการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบันที่พร้อมให้บริการแกน่ักท่องเที่ยว 
๔. มีการบริหารจัดการและท างานร่วมกันอย่างบูรณาการของทุกหน่วยงาน
ในกลุ่มจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์

๑) ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒: การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๓) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
ประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและ
กีฬาสู่นานาชาติ 

7.  ระยะเวลา 4 ปี  
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะระดับผู้บริหารแก่ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  งบประมาณ ๑๐,000,000 
ผู้รับผิดชอบ สถาบันการศึกษา 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 
8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 ฝึกอบรมบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติการทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพ่ือ

รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
  งบประมาณ ๒๐,000,000 
ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  สถาบันการศึกษา 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยว 

  งบประมาณ ๑๐,000,000 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  สถาบันการศึกษา 
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทางด้านการท่องเที่ยว 
  งบประมาณ ๕,000,000 
ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  สถาบันการศึกษา 
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 

  งบประมาณ ๑๐,000,000 
ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.๖ กิจกรรมหลักที่ ๖ สร้างเครือข่ายการท างานของหน่วยงานทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 
  งบประมาณ ๑๐,๐00,000  
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 
8.๗ กิจกรรมหลักที่ ๗ พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการท่องเที่ยวและให้บริการสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการท่องเที่ยว 
  งบประมาณ ๑๕,000,000 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  สถาบันการศึกษา 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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กลยทุธ์    พฒันาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเทีย่วเชิงคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเที่ยว 

เชิงคุณภาพ 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

    กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
หลักส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศบางส่วนที่มีความสนใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของชาวอีสาน อย่างไรก็ตามด้วยกระแสการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีอัตราการใช้จ่ายเงินเพื่อการ
ท่องเที่ยวสูงและมีความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ 
เช่น วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ดังนั้น จึงควร
มีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเที่ยว 
เชิงคุณภาพ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพให้มากยิ่งขึ้นและเป็นการสร้าง
ปรากฏการณ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ให้กับพื้นที่ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
๒. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดส าหรับกลุ่มนกัท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ   

4.  ตัวชี้วดัความส าเร็จของ
โครงการ 

๑. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น รวม ๔ ป ีร้อยละ ๒๓ 
๒. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รวม ๔ ป ีร้อยละ ๒๓ 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ ๑. มีเครื่องมือการประชาสัมพันธ์และการตลาดส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว 
เชิงคุณภาพ 
๒. มีกลุ่มนักทอ่งเที่ยวเชิงคุณภาพเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มากขึน้ 

6.  ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์

๑) ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒: การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๓) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยคุก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและกีฬาสู่
นานาชาติ 

7.  ระยะเวลา 4 ปี  
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  

  งบประมาณ ๔,000,000 
ผู้รับผิดชอบ สถาบันการศึกษา, ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง สถาบันการศึกษา, ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา 
8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 สนับสนุนการจัดงานเทศกาลประเพณีส าคัญด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอด
ทั้งป ี

  งบประมาณ ๓๖,000,000 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อุบลราชธานี) 
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 สร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง ๒ 
  งบประมาณ ๑๐,000,000 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา   

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อุบลราชธานี)   
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ผลิตและเผยแพร่เครื่องมือประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ๔.๐  เพื่อดึงดูด

นักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  งบประมาณ 1๐,000,000 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา   

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อุบลราชธานี)   ประชาสัมพันธ์
จังหวัด 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงรุกเพื่อขยายฐานตลาดนักท่องเทียว 
เชิงคุณภาพ 

  งบประมาณ ๑๐,000,000 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา   

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อุบลราชธานี)   ประชาสัมพนัธ์
จังหวัด 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3   สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุน 
     สู่สากล 

 
กลยทุธ์ การพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการและการสร้างเครือข่ายด้านการค้า การลงทนุทั้งในและต่างประเทศ  

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ 
ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาช่ติ รวมถึง
เชื่อมโยงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
จากพันธมิตรในกลุ่มจังหวัดและต่างประเทศ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน 
4.  ตัวชี้วดัความส าเร็จของ
โครงการ 

จ านวนผู้ประกอบการ/บุคลากรในสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ  ค่าเป้าหมาย 4 ปี 1,000 คน 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ จ านวนผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม การให้ค าปรึกษา 
6.  ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์
  

ระบุความเช่ือมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตรช์าติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๓) ยุทธศาสตรภ์าคตะวันออกเฉียงเหนือ : การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

7.  ระยะเวลา  ๔ ปี 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ   

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศ 
  งบประมาณ ๒๕,000,000   
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานพาณิชย์จังหวัด, ส านักงานแรงงานจังหวัด 
สถาบันพัฒนาฝีมือและแรงงาน, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 
ด่านศุลกากรช่องเม็ก, ด่านศุลกากรเขมราฐ 

8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 
 

การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและผลติภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเพื่อยก      
ระดับและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

  งบประมาณ ๒๕,000,000 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
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หัวข้อ รายละเอียด 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานพาณิชย์จังหวัด, พัฒนาชุมชนจังหวัด, ส านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัด 
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การเสริมสร้างและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 

สู่อาเซียน 

  งบประมาณ 5๐,000,000 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
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กลยทุธ์ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการแข่งขันทางด้านการค้า การ

ลงทุนของกลุ่มจังหวัด 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ มีความส าคัญต่อการด าเนินการและเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการท าการค้าระหว่างประเทศ ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าระดับสากล รวมถึงเป็นการลดต้นทุนทางการค้าเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยกับคู่แข่งประเทศอ่ืนๆ  

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส ์

4.  ตัวชี้วดัความส าเร็จของ
โครงการ 

สามารถให้บรกิารสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ และเพิ่มมูลค่าทาง
การค้าได ้  

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ - เกิดการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟจากสถานีหลกัในจังหวัดกลุ่มภาคอีสาน
ตอนล่าง ๒ ไปยังด่านการค้าชายแดนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
- มีการขยายถนนสี่เลนเพื่อเชือ่มต่อเส้นทางสู่ช่องทางการค้าชายแดนในกลุ่ม
จังหวัด 
- มีสถานที่พักและเปลี่ยนถ่ายสินค้าเพ่ืออ านวยความสะดวกและการ
ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

6.  ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์
  

๑) ยุทธศาสตรช์าติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๓) ยุทธศาสตรภ์าคตะวันออกเฉียงเหนือ : การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

7.  ระยะเวลา  ภายในระยะเวลา ๔ ปี 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 
 

  
  

การกอ่สร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายคมนาคมขนส่งและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส ์

- พัฒนาเส้นทางถนนสี่เลนจาก จ.อุบลราชธานี – ช่องอานม้า 
- พัฒนาเส้นทางถนนสี่เลน จากจังหวัดศรีสะเกษ – ช่องสะง า 
- พัฒนาระบบรางเชื่อมต่อจากเส้นทางเดิม: โคราช-อุบลฯ  

(วารินช าราบ)–ชายแดนช่องเม็ก 
- พัฒนาเส้นทางถนนสี่เลนระหว่าง จ. อ านาจเจริญ – ด่านยักษ์ค ุ
- ศึกษาและฟื้นฟูโครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก ด่านช่องสะง า ด่านยักษ์ค ุ
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หัวข้อ รายละเอียด 
งบประมาณ ๔00,๐๐๐,๐๐๐ 
ผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวง 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง โยธาธิการและผังเมือง, แขวงทางหลวง, แขวงทางหลวงชนบท, 

ด่านศุลกากร 
8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Truck Terminal) ด่านชายแดนในพื้นที่

กลุ่มจังหวัด 

งบประมาณ ๘0,๐๐๐,๐๐๐ 
ผู้รับผิดชอบ ด่านศุลกากร 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง โยธาธิการและผังเมือง, แขวงทางหลวง, แขวงทางหลวงชนบท, 

ด่านศุลกากร 
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กลยทุธ์  สร้างกลไกและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชน กับประเทศเพื่อนบ้าน   

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ท้องถิ่นกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน   

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

   การท าการค้าระหว่างประเทศมีความจ าเป็นที่จะต้องมีเครือข่าย 
ความร่วมมือทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง
และเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันให้สูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ 
CLMVT 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้ง และ เพ่ิมมูลค่าทางการค้า 
4.  ตัวชี้วดัความส าเร็จของ
โครงการ 

เกิดมูลค่าทางการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๕ ต่อปี 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ มูลค่าทางการค้าเพ่ิมขึ้น 
6.  ความเชื่อมโยงกบัยทุธศาสตร์ 
  

๑) ยุทธศาสตรช์าติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๓) ยุทธศาสตรภ์าคตะวันออกเฉียงเหนือ : การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

7.  ระยะเวลา  ๔ ปี 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ   

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 
 

การเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อน
บ้าน 

งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ด่านศุลกากร, ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, ส านักงานจังหวัด 
8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

เอกชนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ด่านศุลกากร, ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, ส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัด, ส านักงานจังหวัด 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ ) พ.ศ. 2561-2564 หน้า 131 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
8.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓ 

 
3.3 โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

งบประมาณ 2,000,000 ล้านบาท 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ด่านศุลกากร, ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก  ก   รายการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย 
    การบรหิารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
    กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ  
    ยโสธร อ านาจเจริญ) 

ภาคผนวก ข    สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ตอนล่าง ๒  (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ) 

ภาคผนวก ค    จุดเน้นทางยทุธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัดภายใน 
    กลุ่มจังหวัด ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔   
 



















ภาคผนวก ข 
 

สรุปผลการทบทวน 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (พ.ศ. 2561-2564) 

 
 

หัวข้อ แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั ฯ  
(พ.ศ. 2557-2560) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั ฯ  
(พ.ศ. 2557-2560) 

เหตุผลของการปรบัเปลี่ยน 

วิสัยทัศน ์ ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การทอ่งเที่ยว
และการค้าชายแดน 
ได้มาตรฐานสากล 

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
และเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า 
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  
การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล 

  จากการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด พบว่า 
เป็นพื้นที่ท าการเกษตรโดยมีพืชเศรษฐกิจหลักคือ 
ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศ เนื่องจาก
อยู่ในต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ส าคัญ ประกอบกับใน
ระยะ 4 ปีที่ผ่านมา  พื้นที่มีศักยภาพในการผลิต 
พืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง 
ยางพารา มีจ านวนปศุสัตว์โดยเฉพาะโค กระบือ  
มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ  มีโรงสีข้าว โรงงาน 
เอทานอล โรงงานแปรรูปยางพารา เพิ่มมากขึ้น 
ดังนั้น จึงเห็นว่ากลุ่มจังหวัดวัตถุดิบเพียงพอที่จะ
น าเข้าสู่ระบบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต 
ทางการเกษตรโดยการแปรรูปสินค้า ได้  จึ งได้ 
ปรับวิสั ยทัศน์จากข้ าวหอมมะลิ เป็น เลิศ  เป็น 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่ม
มู ลค่ า  ซึ่ ง จ ะมี ผลผลิ ตหลากหลายที่ น า เ ข้ า สู่
กระบวนการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมได ้



หัวข้อ แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั ฯ  
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เหตุผลของการปรบัเปลี่ยน 

    ประเด็นด้านการท่องเที่ยวนั้น กลุ่มจังหวัดให้
ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างใหม่
และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่
เป็นจ านวนมากในระยะ ๔ ปีที่ผานมา ท าให้มีจ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2556 
ประมาณร้อยละ 3 ต่อปี และรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 3.5 ต่อปี  ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ต้องมุ่งเน้นไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวเพื่อดึงนักท่องเที่ยว
กลุ่มเดิมและขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่  ให้เข้า
มาและใช้เวลาอยู่ ในพื้นที่มากขึ้น โดยการสร้าง
กิจกรรมการท่องเที่ ยวรูปแบบใหม่  ๆ มีความ
หลากหลาย การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว  
การจัดโปรแกรมการท่อง เที่ ยว เชิ งวัฒนธรรม 
ประเพณี ตลอดปี เป็นต้น  

เป้าประสงค์รวม 1. เพิ่มผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน 
และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการ
แปรรูปเพิ่มช่องทาง การตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ ข้ าวหอมมะลิ
คุณภาพด ี
 
 

1 .  พัฒนาอุ ต ส าหกร รม เ กษตร 
แปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่ม
มูลค่า  
 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพและวิสัยทัศน์
ของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามที่กล่าวถึงแล้ว 



หัวข้อ แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั ฯ  
(พ.ศ. 2557-2560) 
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2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศั ก ย ภ า พ ใ ห้ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ
เสริมสร้างการบริหารจัดการ การ 
มี ส่ วนร่ วมขององค์ กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนใน 
แหล่งท่องเที่ยว  

2. พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยกระดับ
มูลค่าและคุณค่า เพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่งขัน 
 

เพื่อสะท้อนภาพการพัฒนากลุ่มจังหวัดในระยะ 4 ปี
ข้างหน้า ที่มีการปรับเปลี่ยนแนวทางจากการพัฒนา
แหล่ งท่ อง เที่ ย ว  เน้น ไปที่ ก ารพัฒนาคุ ณภาพ 
การท่องเที่ยวผ่านการสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยว 
การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ ยวรูปแบบใหม่   
การสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ ให้เข้ามาในพื้นที่ 

3. สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัด
เพื่ อ เพิ่ มมู ลค่ าการค้ าชายแดน 
ด้วยระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ที่มี
ประสิทธิภาพ  
 

3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า
ชายแดน 

ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ 
ในพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันในยุค 4.0 ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ มากกว่า
การมุ่ ง เน้นพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
เนื่องจาก สินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 
ไม่ ใ ช่ สิ นค้ าที่ ผลิ ต ในพื้ นที่  ดั งนั้ น  การพัฒนา
ผู้ประกอบการจะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างโอกาส
ทางการค้าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่   แต่อย่างไร 
ก็ตามเพื่อให้ภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศมีการขยายตัว ยังคงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และด่านศุลกากร 
ในพื้นที่ให้เพียงพอและสะดวกต่อการน าเข้าและ
ส่งออกสินค้าเช่นเดิม  
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ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนา
คุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ
สู่ความต้องการของตลาด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่ม
มูลค่าข้าวหอมมะลิ  พืชเศรษฐกิจ  
ปศุสัตว์และประมงด้วยอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้า
เกษตรอินทรีย ์  

เพื่ อก าหนดต าแหน่งการพัฒนาในระยะ  4 ปี   
ข้างหน้าที่ต้องการขยายฐานการผลิตผลผลิตทาง 
การเกษตรอื่น ๆ ที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดไปสู่
ระบบเกษตรอินทรีย์และเน้นการแปรรูปผลผลิต 
โดยใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน น าไปสู่การสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่ง
นอกจากตอบสนองนโยบาย strartup ของรัฐบาล
แล้ว ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของ 
กลุ่มจังหวัดได้อีกด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนา
คุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับ
มาตรฐานและยั่งยืน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขยาย
ฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  
  

เพื่ อก าหนดต าแหน่งการพัฒนาในระยะ 4 ปี   
ข้างหน้าที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว 
ของกลุ่มจังหวัด โดยการสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยว 
การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ ยวรูปแบบใหม่   
การการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว การสร้าง 
อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อขยายตลาด
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มสูงอายุ 
นักท่องเที่ยวกลุ่ม CBT กลุ่ม Mice เป็นต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจ
การค้าและเพิ่มมูลค่า การค้าชายแดน
ครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ 
เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่
สากล 

เพื่อก าหนดต าแหน่งการพัฒนาในระยะ 4 ปี ที่ต้องการ
มุ่งเน้นการพัฒนา ผู้ประกอการในพื้นที่ให้มีความรู้และ
ศักยภาพในการท าการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน การ
พัฒนาสิ นค้ า ในท้ อ งถิ่ น และการจั บคู่ ธุ ร กิ จ กั บ
ผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยสร้าง
โอกาสการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในระยะยาว 



ข้าวหอมมะล ิ
เกษตรแปรรูป  

 
จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด  

ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ 

  

 
 

 
 

  

 

  
 

    

จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ของ
แต่ละจังหวัดที่โดดเด่น
แตกต่างจากกลุ่มจังหวัด 
(ถ้ามี) 

 

ภาคผนวก ค   

กลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

การท่องเที่ยว 

การค้าชายแดน 

 

จุดเน้นทาง
ยุทธศาสตร์
ของกลุ่ม
จังหวัด 

(๑) 

(๒) 

(๓) 

 

 ข้าวหอมมะลิอินทรียแ์ละ
การแปรรูปสินค้าเกษตร  
(ยางพารา,มันส าปะหลังฯ) 

 เมืองท่องเที่ยว 

(ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาต)ิ 

• การค้าชายแดน 

 (ช่องเม็ก/ปากแซง) 

 

 ข้าวหอมมะลิอินทรียแ์ละ
การแปรรูปสินค้าเกษตร  

(ยางพารา,มันส าปะหลังฯ) 
 

 เมืองท่องเที่ยว 

 (ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม) 

 

• การค้าชายแดน 

(การค้าชายแดนไทย – 
กัมพูชา ช่องสะง า) 

 
• ประตูสู่การค้า 

(การค้าชายแดนไทย 
- กัมพูชา) 

•  

• การเกษตรและ 
การแปรรูปสินค้าเกษตร  

 

• เมืองท่องเที่ยว  
( ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเพณีอีสาน) 

 การท่องเที่ยว 

 การค้าชายแดน 

 

 

• ท่องเที่ยวชายแดน 
(อ าเภอชานุมาน) 

• เมืองท่องเที่ยว 

(ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) 

• การเกษตรและการแปรรูป
สินค้าเกษตร (ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์) 

 

  

• การเกษตรและ 
การแปรรูปสินค้าเกษตร 

 การท่องเที่ยว  

• การเกษตรและการแปรรูป
สินค้าเกษตร(ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์) 

 

• การเกษตรและการ
แปรรูปสินค้าเกษตร  




