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 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 
มีมติเห็นชอบในคราวประชุมเมื ่อวันที ่ 24 กรกฎาคม 2529 ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564) ให้การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และทิศทางการพัฒนาภาค รวมถึง
แผนรายสาขาเฉพาะด้านต่างๆ จังหวัดอุบลราชธานีได้ด าเนินการทบทวนและจัดท าแผนตามกระบวนการ 
โดยเชิญคณะท างานเพื่อทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีและส่วนราชการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันถอดบทเรียนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา วิเคราะห์สภาวการณ์โอกาสและศักยภาพของ
จังหวัด และน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลและวิเคราะห์จัดท าน าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือวิพากษ์และ
รับฟังข้อคิดเห็น และปรับปรุงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) จังหวัดอุบลราชธานีฉบับนี้  ได้ผ่านกระบวนการ
จัดท าโดยคณะท างานจัดท าและบูรณาการโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  และผ่านการจัดประชุมปรึกษาหารือ โดยแผนดังกล่าวมีสาระส าคัญบน
พื้นฐานของความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ตลอดจนปัญหา/
ความต้องการของพ้ืนที่  จังหวัดอุบลราชธานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาจังหวัดฉบับนี้จะเป็นทิศทางและแนวโน้มให้
ส่วนราชการ/หน่วยงาน อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจะบูรณาการการท างานร่วมกันเพ่ือ
ผลักดันให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด  4 ปี ของจังหวัดอุบลราชธานีบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือน ามาซึ่งความผาสุกของประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
          ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 

                                  กันยายน 2559 



สารบัญ 

เรื่อง          หน้า 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี      1 
 1.1 ความเป็นมา         1 
 1.2 ลักษณะทางกายภาพ        3 
 1.3 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร       5 
 1.4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ        6 
 1.5 สภาพสังคม         20 
 1.6 โครงสร้างพื้นฐาน        35 
 1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      38 
 1.8 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ ที่ผ่านมา     41 
ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ      67 
 2.1 การวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในพื้นท่ี   67 
 2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดอุบลราชธานี    77 
 2.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์  /  สภาพแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี  100 
 2.4 การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด      105 
ส่วนที่ 3  สรุปข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี       117 
ส่วนที่ 4 บัญชีสรุปงบหน้าแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 – 2564   126 
ภาคผนวก    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญตาราง 

เรื่อง               หน้า 
ตารางท่ี ๑  แสดงพื้นท่ีของจังหวัดอุบลราชธานี          3 
ตารางท่ี 2   ขนาดและร้อยละการใช้ที่ดินตามประเภทการใช้งานของจังหวัดอุบลราชธานี     5 
ตารางที่ 3   จ านวนอ าเภอ ต าบล หมู่บ้านและประชากรของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕9 6 
ตารางท่ี 4  จ านวนและร้อยละประชากรในจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามเพศ      6 

  (ปี พ.ศ. 2556-2559) 
ตารางท่ี 5  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดอุบลราชธานี    6 
ตารางท่ี 6  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดอุบลราชธานี (ปี พ.ศ.2555-2559)      7 
ตารางท่ี 7  เนื้อท่ีเพาะปลูกและผลผลิตของข้าวนาปีจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕5-๒๕๕9 7 
ตารางท่ี 8  ปริมาณการผลิตปศุสัตว์ในจังหวัดอุบลราชธานี     9 
ตารางท่ี 9  ปริมาณการค้าขายและมูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตว์ที่ส าคัญ    9 
ตารางท่ี 10  โรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดอุบลราชธานี          10 
ตารางท่ี 11  สถิติการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ปี 2555-2559     11 
ตารางท่ี 12  สถิติการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ปี 2555-2559       11 
ตารางท่ี 13 สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล จัดตั้ง/เลิก 3 ปีล่าสุด       12 
ตารางท่ี 14  แสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมใน จ.อุบลราชธานี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559    12 
ตารางท่ี 15  จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามขนาดใน จ.อุบลราชธานี ณ วันที่      13 
  31 สิงหาคม 2559 
ตารางท่ี 16  ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการมากท่ีสุดใน จ.อุบลราชธานี  13  

ปี พ.ศ. 2559 
ตารางท่ี 17  สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดอุบลราชธานี   16 

 พ.ศ. 2552 – 2558 
ตารางที่ 18  เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ต่อครัวเรือนของจังหวัด  18 

   อุบลราชธานี พ.ศ. 2554-2558 
ตารางที ่19  รายได้เฉลี่ยของคนจังหวัดอุบลราชธานี      21 
ตารางที ่20  รายจ่ายเฉลี่ยของคนจังหวัดอุบลราชธานี      21 
ตารางที ่21 ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดอุบลราชธานี     22 

ตารางที่ 22 ข้อมูลการจดทะเบียนคนพิการในจังหวัดอุบลราชธานี    22 

ตารางที่ 23 ข้อมูลการด าเนินงานด้านการประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี   23 

ตารางที่ 24 ข้อมูลแรงงานต่างด้าวจังหวัดอุบลราชธานี      23 

ตารางที่ 25 จ านวนโรงเรียน ครู นักเรียน และห้องเรียน จ าแนกตามสังกัด ในจังหวัดอุบลราชธานี 25 



 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

      เรือ่ง               หน้า 

ตารางที่ 26 ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    25 

ตารางที ่27 จ านวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง   26 

จ าแนกตามระดับชั้น  

ตารางที ่28 ขอ้มูลนักเรียนที่จบการศ ึกษาชั้นม ัธยมศ ึกษาปีท ี่ 3 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2558 26                        

ที่ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ         

ตารางที ่29 ข้อมูลจ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2558 ศึกษาต่อ 27                

และไม่ศึกษาต่อ          

ตารางท่ี 30  สถิติความผิดในคดีอาญาที่ส าคัญเปรียบเทียบต ารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี     29 
  ต ารวจภูธรภาค 3 ระหว่างเดือน ต.ค.  2557 – ส.ค. 2558   
  กับ ต.ค 2558 – ส.ค 2559 

ตารางท่ี 31  แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558    33 
ตารางท่ี 32  แสดงรายละเอียดข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558  35 
ตารางท่ี 33   การให้บริการกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของจังหวัดอุบลราชธานี  37  

พ.ศ. 2556-2558 
ตารางท่ี 34  จ านวนประปาส่วนภูมิภาค, ผู้ใช้น้ าและปริมาณการผลิตน้ าของจังหวัดอุบลราชธานี 37  

ปี พ.ศ. 2556-2558 
ตารางท่ี 35   จ านวนผู้เช่าหมายเลขโทรศัพท์ของจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2558   37 
ตารางท่ี 36  สถิติเนื้อท่ีป่าไม้ในจังหวัดอุบลราชธานี 2559     38 
ตารางท่ี 37  ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗– ๒๕๕๘   40 
ตารางท่ี 38  สภาพปัญหาและความต้องการด้านสังคมของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี  67 
ตารางท่ี 39  สภาพปัญหาและความต้องการด้านการเกษตร, ปศุสัตว์ของประชาชนในจังหวัด  69 

อุบลราชธานี 
ตารางท่ี 40  สภาพปัญหาและความต้องการด้านการท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี 75 
ตารางท่ี 41  สภาพปัญหาและความต้องการด้านการค้า การลงทุนของประชาชนในจังหวัด  76 
  อุบลราชธานี 
ตารางท่ี 42  ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ าปี (ปี พ.ศ.2555 – 2557)   77 
ตารางท่ี 43  ประชากรแยกตามเพศและกลุ่มอายุ จังหวัดอุบลราชธานี    82 
ตารางท่ี 44  รายได้เฉลี่ยของประชาชนใน จ.อุบลราชธานี (แยกเขตชนบท-เขตเมือง)   86 

ปี พ.ศ. 2559 
 



 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

      เรือ่ง               หน้า 

ตารางท่ี 45  รายจ่ายเฉลี่ยของประชาชนใน จ.อุบลราชธานี (แยกเขตชนบท-เขตเมือง)   86 
ปี พ.ศ. 2559 

ตารางท่ี 46   5 อันดับแรกของอ าเภอใน จ.อุบลราชธานี ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงที่สุด  86 
ตารางท่ี 47   5 อันดับแรกของอ าเภอใน จ.อุบลราชธานี ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีน้อยที่สุด  87 
ตารางท่ี 48 แสดงภาพรวมจ านวนครัวเรือนในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ (จปฐ.)  87 
ตารางท่ี 49  แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     103 
ตารางท่ี 50  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานี     105 

ตารางท่ี 51 แสดงจุดแข็งและโอกาสของจังหวัดอุบลราชธานี             107 
ตารางท่ี 52  แสดงจุดแข็งและอุปสรรคของจังหวัดอุบลราชธานี     108 
ตารางท่ี 53  แสดงจุดอ่อนและโอกาสของจังหวัดอุบลราชธานี     110 
ตารางท่ี 54  แสดงจุดอ่อนและอุปสรรคของจังหวัดอุบลราชธานี     111 
ตารางท่ี 55     ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพทางการท่องเที่ยว  113 

ของจังหวัดอุบลราชธานี 
ตารางท่ี 56   สรุปผลิตผลที่ส าคัญ ๕ ประเภทของจังหวัดอุบลราชธานี    115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญรูปภาพ 
เรื่อง                 หน้า 

ภาพที่ 1  แสดงที่ตั้ง และอาณาเขตของจังหวัดอุบลราชธานี     2 
ภาพที่ 2  แสดงร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน (ปี 2558)    17 
ภาพที่ 3  แสดงร้อยละของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน (ปี 2558)   17 
ภาพที่ 4  แสดงรายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และจ านวนหนี้สินของครัวเรือน (ปี 2558)  19 
ภาพที่ 5  แสดงรายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือน  19  

(ปี 2547- 2558) 
ภาพที่ 6  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  27 

(O-NET)  ป.6 
ภาพที่ 7 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  28 

(O-NET)  ม.3 
ภาพที่ 8 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   28 

(O-NET)  ม.6   

ภาพที่ 9  แสดงอตัราเกิด อัตราตาย จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2541 – 2558   32
ภาพที่ 10  แสดงอัตราเพ่ิมของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2541 -2558   33
ภาพที่ 11 แสดงผลการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีตามตัวชี้วัดการพัฒนาใน 4 มิติ   41 
ภาพที่ 12  ผลการพัฒนาตามตัวชี้วัดของจังหวัดอุบลราชธานี     42
ภาพที่ 13  แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุบลราชธานี (GPCP)    78
ภาพที่ 14  แสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุบลราชธานี (GPCP)  79
ภาพที่ 15   แสดงลักษณะการใช้ที่ดินของจังหวัดอุบลราชธานี     79
ภาพที่ 16  แสดงผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ๕ ชนิด (ตัน)     80
ภาพที่ 17   แสดงจ านวนโรงงาน มูลค่าการลงทุนและจ านวนแรงงาน    80
ภาพที่ 18  แสดงจ านวนและรายได้จากการท่องเที่ยว ระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘   81
ภาพที่ 19  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพื่อการท่องเที่ยว (บาท/คน/วัน)     81
ภาพที่ 20  แสดงจ านวนประชากรวัยแรงงงานและผู้มีงานท า ระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘  83
ภาพที่ 21  แสดงข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี     83
ภาพที่ 22  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้น ป.6  84          

ภาพที่ 23  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.3  84 
ภาพที่ 24  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.3  85
ภาพที่ 25  รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินเฉลี่ยระดับครัวเรือน ปี พ.ศ.2554-2558   85 

 



สารบัญรูปภาพ (ตอ่) 
เรื่อง                 หน้า 

ภาพที่ 26  แสดงจ านวนบุคลากรทางการแพทย์      88
ภาพที่ 27  แสดงอัตราประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์     88
ภาพที่ 28  แสดงสัดส่วนประชากรต่อสถานพยาบาล      89
ภาพที่ 29  แสดงจ านวนผู้ป่วย 5 โรคส าคัญ       89
ภาพที่ 30  แสดงอัตราบริโภคเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่     90
ภาพที่ 31  แสดงการเข้าถึงไฟฟ้า        90 

ภาพที่ 32  แสดงการเข้าถึงประปา        91 
ภาพที่ 33  แสดงการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต       91 
ภาพที่ 34  แสดงสถิติการรับแจ้งและการจับกุมกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ (คดี)   92 
ภาพที่ 35  แสดงสถิติการรับแจ้งและการจับกุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ (คดี)  92 
ภาพที่ 36 แสดงทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัด       93 
ภาพที่ 37  แสดงปริมาณน้ าต้นทุน และความต้องการใช้น้ า (ล้าน ลบ.ม)    93 
ภาพที่ 38  แสดงสัดส่วนความต้องการใช้น้ าในฤดูแล้งปีเพาะปลูก 2557/58 (ล้าน.ลบ.ม)  94 
ภาพที่ 39  แสดงประชากรที่ประสบภัยธรรมชาติ (คน)      94 
ภาพที่ 40  แสดงมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยธรรมชาติ (บาท)   95 
ภาพที่ 41  แสดงคุณภาพน้ าผิวดิน        96 
ภาพที่ 42  แสดงปริมาณขยะมูลฝอย        97 
ภาพที่ 43  แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก      97 
ภาพที่ 44  แสดงอัตราการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนต่อประชากร (กิโลวัตต์/ชั่วโมง/คน)  98 
ภาพที่ 45  แสดงอัตราการใช้ไฟฟ้าในภาคไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ล้านบาท) 98 
ภาพที่ 46  แสดงอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร (ลิตร/คน)  99 
ภาพที่ 47  แสดงอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้านบาท)   99 
ภาพที่ 48  แสดงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒   100 
ภาพที่ 49  แสดงกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒    100 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  1 
ข้อมูลสภาพทั่วไป 

ของจังหวัดอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี 

 

1.1 ความเป็นมา 

  
 อุบลราชธานี  ราชธานี แห่ งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ชื่ อว่ า เป็น เมือง
ดอกบัวอันมีแม่น ้ามูลแม่น ้าชีไหลพาดผ่าน
ดุจเสมือนเส้นชีวิตของชาวเมืองในสมัยก่อน
กรุงรัตนโกสินทร์ท้าวค้าผง ท้าวทิศพรหม  
และท้าวก่้ าบุตรพระวอพระตาหนีภั ย
สงคราม “พระเจ้าสิริบุญสาร” เจ้าแห่งนคร
เวียงจันทน์เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและใน
สมัยนั นเมืองอุบลราชธานียังเป็นเพียงชุมชน
ที่กลุ่มชนอพยพเข้ามาตั งถิ่นฐานอยู่ที่เวียงดอนกองแขวงจ้าปาศักดิ์เท่านั น ยังไม่ได้สถาปนา เป็นเมือง
อุบลราชธานีจนถึงสิ นรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะรวมพลเมืองเพ่ือเป็นก้าลังของประเทศ โดยทรงมี
พระราชก้าหนดว่า หากเจ้าเมืองใดหรือบุคคลใดรวมไพร่พลได้มากตั งเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงก็จะได้รับ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั งให้เป็นเจ้าเมือง พระปทุมสุรราช  (ท้าวค้าผง) จึงอพยพครอบครัวไพร่พลจากเวียง
ดอนกองมาตั งหลักแหล่งบริเวณห้วยแจระแม จนต่อมาพระปทุมสุรราชสามารถยกทัพปราบกบฎได้ชัย
ชนะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเกล้าแต่งตั งพระปทุมสุรราชเป็น พระ
ปทุมวรราชสุริยวงศ์ครองเมืองอุบลราชธานี และเป็นเจ้าเมืองคนแรกของอุบลราชธานี ให้ยกฐานะบ้านแจ
ระแมขึ นเป็น “เมืองอุบลราชธานี” ในปี พ.ศ. 2335 และภายหลังได้ย้ายไปตั งเมืองใหม่ที่ “ดงอู่ผึ ง” อัน
เป็นที่ตั งเมืองอุบลราชธานีในปัจจุบัน เหตุที่มี “ราชธานี” ต่อท้ายนั นเป็นเพราะว่ามีเจ้าเมืองสืบต่อมาถึง 
4 คน และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจังหวัดอุบลราชธานี มีฐานะเป็นเมืองส้าคัญเมืองหนึ่งเป็นที่ตั ง
กองบัญชาการมณฑลอีสานมาโดยตลอดจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.
2468 ได้มีการยุบเลิกมณฑลอุบลราชธานี จึงนับได้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
จนกลายเป็นจังหวัดที่มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมจังหวัดต่างๆ ของไทยหลายจังหวัด 
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ภาพที่ 1 แสดงที่ตั ง และอาณาเขตของจังหวัดอุบลราชธานี 



แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 3 
 

1.2 ลักษณะทางกายภาพ 

 1. ขนาดและท่ีตั้ง 

 จังหวัดอุบลราชธานี ตั งอยู่สุดชายแดนตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศติด
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชาประชาธิปไตย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 630 
กิโลเมตร มีเนื อที่ประมาณ 10.0 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาณาเขต
ติดต่อดังนี  

 ทิศเหนือ ติดจังหวัดอ้านาจเจริญ  จังหวัดยโสธร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศตะวันออก ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต้  ติดประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย  และจังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันตก ติดจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร 
 

ขนาดพื นที่  

ตารางท่ี ๑ แสดงพื นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี  

จังหวัด 
เนื้อที ่

ตารางกิโลเมตร ไร ่
อุบลราชธานี ๑๕,๗๔๔.๘๔๐ ๙,๘๔๐,๕๒๖ 

ที่มา: ส้านักทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 2. ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิประเทศ  
 จังหวัดอุบลราชธานี ตั งอยู่บริเวณท่ีเรียกว่า แอ่งโคราช โดยสูงจากระดับน ้าทะเล เฉลี่ยประมาณ 

68 เมตร( 227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูงๆ ต่้าๆ 
จั ด เป็ นที่ ร าบสู ง  ลาด เ อีย ง ไปทางตะวั นออก                
มีแม่น ้าโขงเป็นแนวเขตกั นจังหวัดอุบลราชธานีกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น ้าชี
ไหลมาบรรจบกับแม่น ้ามูลที่อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี 
ซึ่งแม่น ้ามูลไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตก
มายังทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่แม่น ้าโขงที่อ้าเภอ

โขงเจียม และมีล้าน ้าใหญ่ๆ อีกหลายสาย ได้แก่               ล้าเซบก ล้าโดมใหญ่ ล้าโดมน้อย และมีภูเขา
สลับซับซ้อนหลายแห่งทางบริเวณชายแดนตอนใต้ที่ส้าคัญคือ เทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก  
ซึ่งกั นอาณาเขตระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
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ลักษณะภูมิสัณฐาน 

 ลักษณะภูมิสัณฐานของจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งออกโดยสังเขป ดังนี  
(1) บริเวณที่เป็นสันดินริมน ้า (River levee) เกิดจากตะกอนล้าน ้าที่พัดพามาทับถม สภาพ

พื นที่เป็นเนินสันดินริมฝั่งแม่น ้าโขง และบางบริเวณสันดินริมฝั่งล้าเซบาย  
(2) บริเวณที่เป็นแบบตะพักล้าน ้า (Terrace) ที่เกิดจากการกระท้าของขบวนการของน ้า

นานมาแล้ว ประกอบด้วยบริเวณที่เป็นลานตะพักล้าน ้าระดับต่้า ระดับกลาง และระดับสูง ลักษณะพื นที่
ที่มีทั งที่เป็นที่ราบแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงลูกคลื่นลอนชัน จะอยู่ถัดจากบริเวณที่ราบลุ่มน ้าท่วมถึง
ขึ นมา พื นที่เหล่านี จะพบในบริเวณทั่วไปของจังหวัด กล่าวคือทางตอนเหนือ ทางตะวันออก และทางใต้ 
บางแห่งใช้ส้าหรับท้านาและบางแห่งใช้ส้าหรับปลูกพืชไร่ 

 (3) บริเวณที่เป็นแอ่ง (Depression) หรือที่ลุ่มต่้าหลังล้าน ้า (back swamp) เกิดจากการ
กระท้าของน ้า พบบางแห่งในบริเวณริมแม่น ้าโขง แม่น ้าชี ล้าเซบาย และล้าโดมใหญ่ จะมีน ้าแช่ขังนานใน
ฤดูฝน 

(4) บริเวณที่เป็นเนินตะกอนรูปพัด (Coalescing fans) สภาพพื นที่แบบนี มีลักษณะเด่นคือ 
รูปร่างจะเป็นรูปพัด เกิดจากการที่หินในบริเวณเหล่านั นถูกท้าให้แตกหักสะสมอยู่กับพวกที่มีอนุภาค
ละเอียดกว่าเมื่อฝนตกลงมาในปริมาณมาก ก้าลังของน ้าจะมีมากจนสามารถพัดพาเอาตะกอนเหล่านั น
ออกมานอกหุบเขาได้ เมื่อมาถึงนอกหุบเขาหรือเชิงเขา สภาพพื นที่ก็จะเป็นที่ราบทางน ้า ไหลกระจาย
ออกไป ท้าให้ก้าลังของน ้าลดลง ก็จะตกตะกอนในบริเวณน ้า จะพบอยู่ทางตอนใต้และทางตะวันตกของ
จังหวัด 

(5) บริเวณที่เป็นเนินที่เกิดจากการไหลของธารลาวา (Lava flow hill) เป็นเนินเขาที่เกิด
จากการไหลของธารลาวา ดินบริเวณนี จะมีศักยภาพทางการเกษตรสูง ซึ่งเป็นผลจากการสลายตัวผุพัง
ของหินบะซอลต์ บริเวณนี จะพบอยู่ในอ้าเภอน ้ายืน 

(6) บริเวณท่ีลาดเชิงเขา (Foot hill slope) เป็นที่ลาดเชิงเขาที่ตะกอนบริเวณที่เกิดจากการ
กระท้าของน ้านานมาแล้วทับถมกัน บริเวณนี จะพบอยู่ในอ้าเภอโขงเจียม อ้าเภอพิบูลมังสาหาร อ้าเภอศรี
เมืองใหม่ และอ้าเภอตระการพืชผล  

(7) บริเวณที่ลาดเชิงซ้อน (Slope complex) ลักษณะเป็นภูเขาหรือทิวเขามีความลาดชัน
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ จะพบบริเวณทิวเขาพนมดงรักในอ้าเภอน ้ายืน อ้าเภอนาจะหลวย และอ้าเภอ
บุณฑริก อีกแห่งหนึ่งคือ ทิวเขาภูเขาซึ่งจะพบมากในอ้าเภอโขงเจียมและอ้าเภอศรีเมืองใหม่ 
 

 ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจะมีอากาศร้อน
ในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวในฤดูหนาวส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กันยายน และในปี 2555 มีฝนตกประมาณ 120 วัน ปริมาณน ้าฝนวัดได้ 1,658.9 มิลลิเมตร 
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 อุณหภูมิ 
 จังหวัดอุบลราชธานี มีอุณหภูมิระหว่าง ๑๒.๑ – ๔๑.๑ องศาเซลเซียส 
 

การใช้ที่ดิน 
 จากการส้ารวจข้อมูลสภาพพื นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกรมพัฒนาที่ดินพบว่าพื นที่ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นพื นที่เพ่ือการเกษตรกรรม ร้อยละ ๖๒.๖๕รองลงมาคือพื นที่ป่าไม้ รอ้ยละ ๒๐.๑๖พื นที่เบ็ดเตล็ด
ร้อยละ ๘.๗๙ พื นที่ชุมชน ร้อยละ ๔.๗๑ พื นที่แหล่งน ้า ร้อยละ ๓.๖๙ รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ขนาดและร้อยละการใช้ที่ดินตามประเภทการใช้งานของจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ป ี พื นที่ชุมชนและ 
สิ่งปลูกสร้าง 

พื นที่เกษตรกรรม พื นที่ป่าไม้ พื นที่แหล่งน ้า พื นที่เบ็ดเตล็ด 

ขนาด ร้อยละ ขนาด ร้อยละ ขนาด ร้อยละ ขนาด ร้อยละ ขนาด ร้อยละ 
2558 ๔๖๓,๒๐๓ ๔.๗๑ ๖,๑๖๕,๒๐๒ ๖๒.๖๕ ๑,๙๘๔,๑๔๓ ๒๐.๑๖ ๓๖๓,๒๔๐ ๓.๖๙ ๘๖๔,๗๔๓ ๘.๗๙ 

2553 452,367 4.60 5,975,492 60.72 2,083,008 21.17 359,299 3.65 970,365 9.86 

2551 439,361 4.46 5,835,709 59.31 2,559,101 26.00 352,774 3.58 653,586 6.65 

ที่มา: http://www.ldd.go.th/web_OLP/report_research_NE.htmlสืบค้นข้อมูลเมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

๑.๓ ข้อมูลการปกครอง / ประชากร 
 เขตการปกครอง ประชากรและการบริหาร 
 ในปี พ.ศ. 2559จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาค ออกเป็น 25 อ้าเภอ 216 
ต้าบล 2,704 หมู่บ้าน โดยมีอ้าเภอ ดังนี   

 
1.อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี 16.อ้าเภอม่วงสามสิบ  
2.อ้าเภอกุดข้าวปุ้น  17.อ้าเภอวารินช้าราบ 
3.อ้าเภอเขมราฐ  18.อ้าเภอศรีเมืองใหม่ 
4.อ้าเภอเขื่องใน   19.อ้าเภอส้าโรง  
5.อ้าเภอโขงเจียม 20.อ้าเภอสิรินธร  
6.อ้าเภอดอนมดแดง  21.อ้าเภอนาเยีย  
7.อ้าเภอเดชอุดม  22.อ้าเภอเหล่าเสือโก้ก   
8.อ้าเภอตระการพืชผล  23.อ้าเภอนาตาล  
9.อ้าเภอตาลสุม  24.อ้าเภอสว่างวีระวงศ์ 
10.อ้าเภอทุง่ศรีอุดม   25.อ้าเภอน ้าขุ่น 
11.อ้าเภอนาจะหลวย    
12.อ้าเภอน ้ายืน  

http://www.ldd.go.th/web_OLP/report_research_NE.html
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13.อ้าเภอบุณฑริก   
14.อ้าเภอพิบูลมังสาหาร   
15.อ้าเภอโพธิ์ไทร  

 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)1 แห่ง มีเทศบาล
ทั งหมด 59 แห่ง แยกเป็น เทศบาลนคร 1 แห่ง คือเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยได้รับการยกฐานะเป็น
เทศบาลนคร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เทศบาลเมือง 4 แห่ง คือเทศบาลเมืองแจระแม เทศบาล
เมืองวารินช้าราบ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และเทศบาลเมืองเดชอุดม มีเทศบาลต้าบล                  54 
แห่ง และมีองค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) 179 แห่ง 
 

ตารางที่ 3 จ้านวนอ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้านและประชากรของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕9 
 

จังหวัด เขตการปกครอง จ านวน
ประชากร (คน) อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

อุบลราชธาน ี ๒๕ ๒๑6 ๒,704 ๕๙ ๑๗๙ ๑,๘๕8,618 
 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2559 

 
ตารางท่ี 4 จ้านวนและร้อยละประชากรในจังหวัดอุบลราชธานี จ้าแนกตามเพศ (ปี พ.ศ. 2556-2559) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย(ปี พ.ศ. 2556-2559) 
 

๑.๔  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 โครงสร้างและขนาดเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี 
  

ตารางท่ี 5 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดอุบลราชธานี     

          
ปี ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด(ล้านบาท) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัดต่อคน (บาท) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค

เกษตร(ล้านบาท) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ภาคนอกเกษตร(ล้าน
บาท) 

ปี 
จ านวน

ประชากร (คน) 
ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2559 1,858,618 931,169 50.10 927,449 49.90 
2558 ๑,๘๕๗,๔๒๙ 930,701 50.11 ๙26,728 49.89 
2557 1,844,669 925,427 50.17 919,242 49.83 

2556 1,836,523 921,576 50.18 914,947 49.82 
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๒๕๕๗ ๑๐๔,๔๘๐ 60,568 24,149 80,331 
๒๕๕๖ ๑๑๔,๒๕๘ 66,034 29,907 84,352 

๒๕๕๕ ๙๘,๘๓๑ 56,957 24,499 74,332 
 

ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional  สืบค้นเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

 จังหวัดอุบลราชธานี  มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  คิดเป็น ๑๐๔,๔๘๐ 
ล้านบาท ซึ่งโดยภาพรวมมีมูลค่าลดลงจากปี ๒๕๕๖ประมาณ 10 ล้านบาท โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคนอกเกษตรสูงกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคเกษตร  
 

ภาคการเกษตร 
  1) พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

พืชเศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูกและท้ารายได้ให้กับจังหวัดอุบลราชธานีมากที่สุด 
๕ อันดับแรกประจ้าฤดูผลิตปี ๒๕๕๘  ได้แก่ ข้าว มีพื นที่เพาะปลูก ๔,168,797 ไร่ รองลงมาคือ                 
มันส้าปะหลัง ๔๓4,714 ไร่ ยางพารา ๔29,016 ไร่ ผลไม้ ๑34,278 ไร่ และอ้อย ๑7,039 ไร่  
 
ตารางท่ี 6 พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัดอุบลราชธานี (ปี พ.ศ.2555-2559) 
 

ปี พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 
รวม 

ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ผลไม-้ไม้ยืนต้น อ้อย 
2559 4,168,797 434,714 429,016 134,278 17,039 5,183,844 
2558 ๔,018๘,๘93 ๔๓๕,๖๐๕ 441,693 ๑๒๘,๐๖๗ ๑๕,๗๗

๗ 5,040,035 
2557 4,118,878 410,942 441,750 120,382 15,312 5,107,264 
2556 4,261,907 424,132 444,162 118,998 13,660 4,262,859 
2555 4,245,711 429,995 432,418 117,689 13,542 5,239,355 

ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 

 เมื่อตรวจสอบพื นที่เพาะปลูกและผลผลิต (กก./ไร่) ของข้าวนาปีของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็น 
พืชเศรษฐกิจ ระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๕5-๒๕๕๘  พบว่า มีจ้านวนพื นที่การผลิต เนื อที่เก็บเกี่ยวแกว่งตัว               
ไม่มากนัก โดยจากปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ แนวโน้มที่ผลผลิตจะลดลงเล็กน้อย ทั งนี อาจเนื่องจากสภาพ
ภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยน ส่งผลให้นาข้าวได้รับความเสียหาย  
 

ตารางท่ี 7 เนื อที่เพาะปลูกและผลผลิตของข้าวนาปีจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 
 

http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional%20%20สืบค้น
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ปี เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

2559 4,168,797 4,144,464 1,500,295 
๒๕๕๘ 4,018,893 3,876,135 1,337,266 
2557 4,118,878 4,074,374 1,434,179 
2556 4,261,907 3,899,495 1,380,421 

2555 4,245,711  4,036,596 1,445,101 
 

ที่มา :  ส้านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธาน ีพ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

2) ข้อมูลด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุบลราชธานี 

  พื้นที่การผลิต  
 จังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2559 มีพื นที่การเกษตรทั งหมด 5,849,799 ไร่ พื นที่การผลิตเกษตร
อินทรีย์ทั งหมด 28,909ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.494 ของพื นที่การเกษตรทั งจังหวัด แบ่งเป็น 

1. ข้าวอินทรีย์ : พื นที่ 27,624ไร่ 
2. พืชสมุนไพร : พื นที่ 36 ไร่  
3. พืชผัก ไม้ผล พื นที่  199 ไร่ 
4. ฝ้ายอินทรีย์ พื นที่ 1,050 ไร่ 

  หน่วยงานเอกชน 
 1.2.1 สมาคมเกษตรก้าวหน้าตระการพืชผล จ้ากัด เกษตรกร 300 ราย พื นที่ 11,404  ไร่ 
 1.2.2 สหกรณ์การเกษตรไรสารเคมี จ้ากัด เกษตรกร 230 ราย พื นที่ 5,164  ไร่ 
 1.2.3 บริษัทเอเชียโกด เด้นท์ ไรซ์ จ้ากัด เกษตรกร 120 ราย พื นที่ 1,050 ไร่ 
 1.2.4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกษตรกร 117 ราย พื นที่ 1,872 ไร่ 

1.2.5 กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนการปลูกฝ้ายอินทรีย์ พื นที่ 1,050 ไร่ 

 1.2.5 กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 14 ราย พื นที่ 52 ไร่ 
หน่วยงานภาครัฐรับรองมาตรฐาน 14 แปลง 
การปลูกไม้ผลอินทรีย์ 1 ราย 
การปลูกสมุนไพรอินทรีย์ 1 กลุ่ม 36 ไร่ 
กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าอินทรีย์ 58 กลุ่ม 

ด้านการตลาด  
 1. ตลาดเขียวทุกวันเสาร์ที่ตึกสุนีย์, ทุกวันจันทร์ที่โรงพยาบาลมะเร็ง ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี
ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และเปิดตลาดร่วมกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง  
 2. อุทยานบุญนิยมเปิดจ้าหน่ายทุกวัน 
การด าเนินงานเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด  
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 1. ได้มีการประกาศให้เกษตรอินทรีย์เป็นวาระของจังหวัดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 
2. ได้มีการประกาศยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 

ประกอบด้วย 

 

3) การปศุสัตว์ 

จังหวัดอุบลราชธานี  มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ เหมาะสมในการเลี ย งสัตว์                        

และเกษตรกรส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยในการเลี ยงสัตว์เคี ยวเอื อง โดยเฉพาะโค กระบือ แพะ แกะ และอีก

ส่วนหนึ่งท้าการเลี ยงไก่เนื อ และไก่ไข่ ในลักษณะฟาร์มระบบประกันราคา แต่ปัจจุบันการประกอบอาชีพ

ด้านการเกษตร เกษตรกรหันไปใช้เครื่องจักรรถไถนาเดินตาม แทนการใช้แรงงานจากสัตว์ และ                  

ที่สาธารณะเลี ยงสัตว์มีจ้านวนลดลง เกษตรกรเลิกเลี ยงสัตว์ไปประกอบอาชีพปลูกพืชเศรษฐกิจที่ได้ราคา

ดีกว่า เช่นปลูกยางพารา มันส้าปะหลัง ประกอบความจ้าเป็นในการใช้เงินเกษตรกรจึงได้ขายโคและ

กระบือ ท้าให้จ้านวนโค กระบือลดลงเป็นจ้านวนมาก อย่างไรก็ตาม โค กระบือยังมีความส้าคัญในฐานะ

เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ตลาดยังมีความต้องการมาก จ้าหน่ายได้ราคาดี ปัจจุบันราคาโค กระบือสูงมาก 

เกษตรกรหลายรายไม่มีเงินที่จะซื อโค กระบือ กลับมาเลี ยงอีก จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรมาเลี ยงโค 

กระบือกันมากขึ น เพ่ือเพ่ิมรายได้ลดปัญหาความยากจน ตามนโยบายของรัฐบาลและตามแผน

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานีคือ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ  โดยสนับสนุนกลุ่มนิติบุคคล

ที่มีกิจกรรมการเลี ยงโค กระบือที่มีอยู่เดิมและจัดตั งกลุ่มฯใหม่ สนับสนุนพันธุ์โค กระบือ ตามศักยภาพ

ของบุคคลในกลุ่มนั นๆ เป็นการสร้างรายได้หลักให้แก่เกษตรกร และท้าให้มีจ้านวน โค กระบือ เพ่ือผลิต

ขยายพันธุ์เพ่ิมจ้านวนมากขึ น 
 

 

ตารางท่ี 8 ปริมาณการผลิตปศุสัตว์ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ชนิดสัตว์ ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 
จ านวน

เกษตรกร 
(ราย) 

จ านวนสัตว์ 
(ตัว) 

จ านวน
เกษตรกร 

(ราย) 

จ านวนสัตว์ 
(ตัว) 

จ านวน
เกษตรกร 

(ราย) 

จ านวนสัตว์ 
(ตัว) 

โคเนื อ 51,178 199,114 51,938 202,431 43,689 168,617 
โคนม 15 219 23 255 9 251 

กระบือ 23,241 83,448 22,586 74,660 18,979 64,032 
สุกร 8,240 169,614 7,286 121,851 7,058 142,474 
แพะ 14 115 8 101 36 288 
แกะ 5 13 3 15 31 120 
ไก่ 79,446 6,363,481 28,480 6,904,530 78,112 5,282,614 
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เป็ด 22,926 344,856 25,817 410,402 18,611 324,317 
 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ TH-LiFDS (Thai Livestock Farmer Database System)  
http://survey-c.dld.go.th/ 
 

ตารางท่ี 9 ปริมาณการค้าขายและมูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตว์ที่ส้าคัญ 
 

ปีการผลิต ชนิดสัตว์ ปริมาณการผลิต(ตัว/ปี) ราคา(บาท/หน่วย) มูลค่าผลผลิต(บาท) 

2559 สุกร 142,474 7,600 1,082,802,400 
  ไก่เนื อ 5,282,614 60 316,956,840 
  โคเนื อ 168,617 32,000 5,395,744,000 
  กระบือ 64,032 35,000 2,241,120,000 
  ไข่ไก่ (ฟอง) 246,690,384 3.20 789,409,228 

        9,826,032,468 
2558 สุกร 121,851 6,500 792,031,500 

  ไก่เนื อ 4,142,880 48 198,858,240 
  โคเนื อ 202,431 28,000 5,668,068,000 
  กระบือ 74,660 30,000 2,239,800,000 
  ไข่ไก่ (ฟอง) 273,906,384 2.92 799,806,641     

9,698,564,381 
     

2557 สุกร 169,614 6,300 1,068,568,200  
ไก่เนื อ 16,719,030 45 752,356,350  
โคเนื อ 119,114 26,000 3,096,964,000  
กระบือ 83,448 28,000 2,336,544,000 

  ไข่ไก่ (ฟอง) 265,483,776 2.80 743,354,573 

  
   

7,997,787,123 

ที่มา: ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธาน ี

ตารางท่ี 10 โรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดอุบลราชธานี  

ชนิดโรงฆ่า มีใบอนุญาต (ฆ.จ.ส.2) (แห่ง) ขึ้นทะเบียนปรับปรุง (แห่ง) 
โค-กระบือ 22 10 

โค-กระบือ และสุกร 10 10 
สุกร 29 2 

http://survey-c.dld.go.th/
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 สัตว์ปีก 2 3 

โรงงานแปรรูปน้ านมดิบ จ้านวน 2 แห่ง 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ้านวน 4 แห่ง 
สถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์ จ้านวน  433  แห่ง 

 
 

4) ภาคการค้า 
 การค้าชายแดน 

จังหวัดอุบลราชธานีมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวม  2 ประเทศ คือ สปป.ลาว 

และกัมพูชา โดยแบ่งเป็นด่านพรมแดนถาวร จ้านวน 2 จุด และจุดผ่อนปรนจ้านวน 5 จุด ดังนี  

  ด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
1) ด่านถาวร มีจ้านวน 2 ด่าน ดังนี  

   1.1) ด่านพรมแดนช่องเม็ก ตั งอยู่ เขตรอยต่อพรมแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร                  
– ด่านวังเต่า ของ สปป.ลาว เปิดท้าการทุกวัน เวลา 06.00 – 20.00 น. 
   1.2) ด่านพรมแดนปากแซงตั งอยู่ที่บ้านปากแซง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี   
เป็นด่านพรมแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว มีแม่น ้าโขงกั นระหว่างเขตแดนตรงกันข้ามกับ บ้านตาดสะพาน
เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว เปิดท้าการทุกวัน เวลา 08.30 – 18.30 น.  

 2) จุดผ่อนปรน มีจ้านวน 4 จุดดังนี  
   2.1) จุดผ่อนปรนท่าเทศบาล ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เปิดท้าการ
สัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 07.00 – 17.00 น.  
   2.2) จุดผ่อนปรนท่าปากป้อง บ้านสองคอน หมู่ที่ 1 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร  
จ.อุบลราชธานี เปิดท้าการสัปดาห์ละ 1 วัน (วันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 – 15.00 น. 
   2.3) จุดผ่อนปรนบ้านด่านเก่า หมู่ที่ 1 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
เปิดท้าการสัปดาห์ละ 3 วัน (วันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์)เวลา 08.00 – 12.00 น. 
   2.4) จุดผ่อนปรนช่องตาอู บ้านหนองแสงหมู่ที่ 3 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก                  

จ.อุบลราชธานี ตรงกันข้ามกับเมืองสุขุมา แขวงจ้าปาสัก สปป.ลาว ตั งอยู่บนพื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

บุณฑริก-ยอดมนซึ่งอยู่ความดูแลของส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานีเปิดท้าการ                 

วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. 

  ด้านราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นจุดผ่อนปรน จ้านวน 1 จุด ได้แก่ 
   จุ ดผ่ อนปรนช่ องอานม้ าตั ง อยู่ บ้ านน ้ า ยื น  หมู่ ที่  6 ต . โซง  อ .น ้ า ยื น                            
จ.อุบลราชธานี โดยตรงข้ามกับกัมพูชา บ้านสะเตียลกวาง อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร เปิดท้าการ       
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. 
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ตารางท่ี 11 สถิติการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ปี 2555-2559 (มูลค่า : ล้านบาท) 

ปี 
มูลค่าการ
ส่งออก 

มูลค่าการ
น าเข้า 

ดุลการค้า 
มูลค่าการค้า

รวม 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 
 + เพ่ิม , - ลด % 

2555 11,737.53 1,919.19 9,818.34 13,656.72 2,268.38 19.92 

2556 13,212.21 1,668.37 11,543.84 14,880.58 1,223.86 8.96 
2557 15,580.98 1,763.12 13,817.86 17,344.10 2,463.52 16.56 
2558 14,580.98 3,361.29 10,684.16 17,406.74 62.64 0.36 

2559* 7,962.57 2,428.95 5,533.59 10,391.52 N/A N/A 
* ปี 2559 นับตั งแต่เดือน มกราคม – กรกฎาคม 2559  

 สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ น ้ามันเชื อเพลิงสินค้าอุปโภค – บริโภค วัสดุก่อสร้าง ยานพาหนะ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น 
 สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ สินค้ากสิกรรม พลังงานไฟฟ้า สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร                               
ไม้ ไม้แปรรูป เป็นต้น 

ตารางท่ี 12 สถิติการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ปี 2555-2559 (มูลค่า : ล้านบาท) 

ปี 
มูลค่าการ
ส่งออก 

มูลค่าการ
น าเข้า** 

ดุลการค้า 
มูลค่า

การค้ารวม 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 
 + เพ่ิม , - 

ลด % 
2555 527.43 N/A 527.43 527.43 0 0 
2556 424.79 N/A 424.79 424.79 -102.64 -19.46 
2557 470.72 N/A 470.72 470.72 45.93 10.81 
2558 394.59 N/A 394.59 394.59 -76.13 -16.17 
2559* 265.88 N/A 265.88 265.88 N/A N/A 

     * ปี 2559 นับตั งแต่เดือน มกราคม – กรกฎาคม 2559,  ** ไม่มีข้อมูลการนา้เข้า 
 

 สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ น ้ามันเชื อเพลิงสินค้าอุปโภค – บริโภค วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น 
 สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก ่สินค้าพื นบ้าน ของป่า  เป็นต้น 
  จากสถิติมูลค่าการค้าชายแดน พบว่า มูลค่าการค้าชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีแน้วโน้มเพ่ิมขึ นทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 เพ่ิมขึ นถึงร้อยละ 16.56 เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า ขณะที่มูลค่าการค้ากับราชอาณาจักรกัมพูชายังไม่สูงมากนักและมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2558   ลดลงร้อย 
16.17 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  
 

5) ด้านการพาณิชยกรรมและการจดทะเบียนนิติบุคคล   
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การค้าโดยทั่วไปของจังหวัดมีการขยายตัวเ พ่ิมขึ นโดยเฉพาะการค้าปลีกของ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่เพ่ิมขึ นตามการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 
ซึ่งได้มีการขยายสาขาออกไปในเขตชุมชนตามอ้าเภอใหญ่รอบนอก รวมถึงร้านค้าวัสดุก่อสร้างเพ่ิมสาขา
มากขึ น 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 จังหวัดอุบลราชธานี มีนิติบุคคลทั งสิ น จ้านวน 7,690 ราย 
มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 47,450 ล้านบาท  โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ด้าเนินกิจการ จ้านวน 3,665 ราย 
มูลค่าทุนจดทะเบียน 36,471 ล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจ้ากัด 1,288 ราย และ                    ห้าง
หุ้นส่วนจ้ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 2,377 ราย  

การจัดตั งห้างหุ้นส่วนและบริษัท ปี 2559 (มกราคม – สิงหาคม 2559) จ้านวน 320 
รายซึ่งเพ่ิมขึ นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (มกราคม – สิงหาคม 2558 = 276 ราย) จ้านวน 44 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 15.94  

ตารางท่ี 13 สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล จัดตั ง/เลิก 3 ปีล่าสุด 
 

ปี จัดตั้งใหม่ เฉลี่ยต่อเดือน เลิกกิจการ เฉลี่ยต่อเดือน 

2559 (ม.ค. – ส.ค.) 320 40.0 50 6.25 

2558 425 35.4 128 10.5 

2557 446 37.2 96 8 

ที่มา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
6) ด้านอุตสาหกรรม 
 1) จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม 

 ในพื นที่จังหวัดอุบลราชธานี  มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม)                  

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จ้านวนทั งสิ น 1,035 โรงงาน เงินลงทุน 19,501.77 ล้านบาท แรงงาน 

14,114 คน  

ตารางท่ี 14 แสดงจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมใน จ.อุบลราชธานี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 

จ าพวกที่ จ านวนโรงงาน จ านวนเงินทุน (ล้านบาท) จ านวนคนงาน 

1 - - - 

2 240 609.15 657 

3 795 18,892.62 13,457 
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2) ขนาดของโรงงาน 

โรงงานส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก (เงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท) จ้านวน 963 
โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 93.04 ของจ้านวนโรงงานทั งหมด รองลงมาเป็นโรงงานขนาดกลาง (เงินลงทุน
มากกว่า 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 200 ล้านบาท) จ้านวน 56 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 5.41 ของจ้านวน
โรงงานทั งหมด โรงงานขนาดใหญ่ (เงินลงทุนตั งแต่ 200 ล้านบาท ขึ นไป) จ้านวน 16 โรงงาน คิดเป็นร้อย
ละ 1.55 ของจ้านวนโรงงานทั งหมด  

 
ตารางท่ี 15 จ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามขนาดใน จ.อุบลราชธานี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 
 

ขนาดโรงงาน จ านวนโรงงาน (โรงงาน) เงินลงทุน (ล้านบาท) คนงาน (คน) 

โรงงานขนาดเล็ก 963 5,551.78 9,501 

โรงงานขนาดกลาง 56 5,331.92 3,033 

โรงงานขนาดใหญ่ 16 8,618.07 1,580 

รวม 1,035 19,501.77 14,114 

 

 3) ประเภทอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการมากที่สุด 

ประเภทอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการมากท่ีสุด คือ โรงงานซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์ 145 

โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ของจ้านวนโรงงานทั งหมด รองลงมา ได้แก่ โรงงานท้าวงกบประตู-หน้าต่าง 

บานประตู-หน้าต่าง 84 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 8.12 ของจ้านวนโรงงานทั งหมด โรงงานท้า    มันเส้น 78 

โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 7.54 ของจ้านวนโรงงานทั งหมด โรงสีข้าว 62 โรงงาน คิดเป็น               ร้อยละ 

6.00 

ตารางท่ี 16 ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมทีป่ระกอบกิจการมากท่ีสุดใน จ.อุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2559 

ที ่ ล าดับประเภท ประกอบกิจการ จ านวนโรงงาน เงินลงทุน(ล้านบาท) คนงาน (คน) 

1 95(1) ซ่อม เคาะ พ่นสรีถยนต ์ 145 2,319.33 1,398 

2 34(2) ท้าวงกบประตู-หน้าต่าง 84 359.07 749 

3 9(6) ท้ามันเส้น 78 1,202.20 344 

รวม 1,035 19,501.77 14,114 
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4 9(1) สีข้าว 62 3,783.98 787 

5 58(1) ท้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต 64 501.99 521 

6 37 ท้าเครื่องเรือนและเครื่อง

ตกแต่ง 

55 102.21 359 

7 64(13) กลึงและเชื่อมโลหะ 49 73.4 177 

8 65 ซ่อมเครื่องยนต ์ 33 31.32 142 

9 3(4) ดูดทราย 41 174.50 639 

10 3(2) ขุดตักดิน หิน กรวด หรือ

ทราย 

28 405.43 87 

โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ตั งอยู่ในเขตอ้าเภอเมือง 377 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 
36.46 ของจ้านวนโรงงานทั งหมด รองลงมา ได้แก่ อ้าเภอวารินช้าราบ 201 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 
19.44 ของจ้านวนโรงงานทั งหมด อ้าเภอเดชอุดม 65 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 6.29 ของจ้านวนโรงงาน
ทั งหมด อ้าเภอน ้ายืน 55 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของจ้านวนโรงงานทั งหมด อ้าเภอเขื่องใน                
54 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 5.22 ของจ้านวนโรงงานทั งหมด 

4) สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 
ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมขนส่ง และอุตสาหกรรมทั่วไป ตามล้าดับ

ดังนี  
(1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วยการสีข้าวเป็นหลัก รองลงมาคือ 

การท้ามันเส้น การอบลดความชื นข้าวเปลือก มีจ้านวนโรงงานทั งสิ น 166 โรงงาน เงินลงทุน 5,218.39 

ล้านบาท การจ้างแรงงาน 1,031 คน 

(2) อุตสาหกรรมขนส่ง  ประกอบด้วย การซ่อม และเคาะพ่นสีรถยนต์                   

ท้าหลังคารถยนต์และท้าเบาะรถยนต์ท้าท่อไอเสียและท้าชิ นส่วนอุปกรณ์ส้าหรับรถยนต์ เป็นหลัก                     

มีจ้านวนโรงงานทั งสิ น 168 โรงงาน เงินลงทุน 4,393.60 ล้านบาท จ้างแรงงาน 1,972 คน 

(3) อุตสาหกรรมทั่วไป ประกอบด้วย การขุด ตัก ดิน ทราย และดูดทราย       

การผลิตพลังงานไฟฟ้า มีจ้ านวนโรงงานทั งสิ น 145 โรงงาน เงินลงทุน 5,059.70 ล้านบาท                        

การจ้างแรงงาน 1,031 คน 

ที่มา: สรุปความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีประจ้าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 

 ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธาน ี

ด้านการด าเนนิงานOTOP  จังหวัดอุบลราชธานี  ปี  2559 
1) การลงทะเบียน  OTOP  จ านวน  1,557  ราย  2,586  ผลิตภัณฑ์ 
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  - กลุ่มผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ   จ้านวน  1,153  ราย 
  - ผู้ประกอบการรายเดียว   จ้านวน     399  ราย 
  - SME  จ้านวน     จ้านวน         5  ราย 
   2) ประเภทผลิตภัณฑ์ 
   - ประเภทอาหาร    จ้านวน     649  ผลิตภัณฑ์ 
   - ประเภทเครื่องดื่ม  จ้านวน       50  ผลิตภัณฑ์   
   - ผ้า  เครื่องแต่งกาย  จ้านวน     588  ผลิตภัณฑ์ 
   - ของใช้  ของตกแต่ง  ของที่ระลึก  จ้านวน  1,117  ผลิตภัณฑ์ 
   - สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร   จ้านวน     182  ผลิตภัณฑ์ 
  

   3) กลุ่มผลิตภัณฑ์  OTOP  ตามระดับการพัฒนา  4  Quadrant 
   - กลุ่มดาวเด่นสู่สากล  (A)   จ้านวน       91  ผลิตภัณฑ์ 
   - กลุ่มอนุรักษ์สร้างคุณค่า  (B)  จ้านวน     131  ผลิตภัณฑ์ 
   - กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน(C)  จ้านวน     465  ผลิตภัณฑ์ 
   - กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(D)  จ้านวน  1,899  ผลิตภัณฑ์ 
   4) คัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย  ปี  2559   
   จังหวัดอุบลราชธานี  มีผลิตที่ส่งเข้ารับการคัดสรรฯ จ้านวน  376  ผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับ
เป้าหมายของปี  2555  คิดเป็นร้อยละที่เพ่ิมขึ น 24 จ้านวน 73 ผลิตภัณฑ ์ดังนี    
   - ประเภทผลิตภัณฑ์  แยกเป็น  5  ประเภท จ้านวน  376  ผลิตภัณฑ์ 
   - ประเภทอาหาร     จ้านวน    70  ผลิตภัณฑ์ 
   - ประเภทเครื่องดื่ม    จ้านวน      8  ผลิตภัณฑ์ 
   - ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย   จ้านวน  125  ผลิตภัณฑ์ 
   - ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก  จ้านวน  162  ผลิตภัณฑ์ 
   - ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร   จ้านวน    11  ผลิตภัณฑ์ 
 

 ผลการคัดสรรฯ  ปี  2559  รวม 283  ผลิตภัณฑ์  ยังไม่ประกาศผล  93  ผลิตภัณฑ์  
   -ระดับ  5  ดาว   จ้านวน  19  ผลิตภัณฑ์ 
   -ระดับ  4  ดาว    จ้านวน  81  ผลิตภัณฑ์ 
   -ระดับ  3  ดาว   จ้านวน  72  ผลิตภัณฑ์ 
   -ระดับ  2  ดาว   จ้านวน  65  ผลิตภัณฑ์ 
   -ระดับ  1  ดาว    จ้านวน  46  ผลิตภัณฑ์ 
 

 รายได้จากการจ าหน่ายสินคา้หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจ าปี พ.ศ.2559 
  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ก้าหนดค่าเป้าหมายแบบท้าทายในการจัดเก็บข้อมูลรายได้จาก
การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP  ในปี  2559  เพิ่มขึ นร้อยละ 17 ของรายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์  
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OTOP  ปีงบประมาณพ.ศ.2558  จ้านวน  2,807,556,695  บาท  ผลการจ้าหน่ายตั งแต่เดือนตุลาคม  
2558 - เดือนกรกฎาคม  2559  จ้านวน  2,569,408,425  บาท  คิดเป็นร้อยละ 91.52 

ที่มา : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2559 

 
7) ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็น

จังหวัดชายแดนส้าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติความเป็นมากว่า                 

สองร้อยปี และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและน่าสนใจทั งด้านประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม

ประเพณี  

โดยภาพรวมการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2558 มีจ้านวน              

ผู้มาเยี่ยมเยือนทั งสิ น 2,666,113 คน เป็นชาวไทย 2,543,102 คน เป็นชาวต่างชาติ 123,011 คน คิด

เป็นร้อยละ 7.63 ของจ้านวนผู้มาเยี่ยมเยือนในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวทั งหมด 5,664.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.54 ของการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวนวันพักเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 วัน 

จ้านวนโรงแรม รีสอร์ท และอพาร์ทเม้นรายวัน รวม 180 แห่ง 4,993 ห้อง มีบริษัทน้า

เที่ยว 51 แห่ง มัคคุเทศก์ 266 คน แบ่งเป็น มัคคุเทศก์ประเภททั่วไป 246 คน มัคคุเทศก์เฉพาะพื นที่ 20 

คน บริษัทแท็กซี่ 13 แห่ง สายการบิน 5 สาย ระยะเวลาเข้าพักเฉลี่ย 2.46 วัน 

ตารางท่ี 17  สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2552 - 2558 



แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 18 
 

ที่มา:  กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาข้อมลูปรับปรุงเมื่อ มิ.ย. 2559 

8) ด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน 
  จากผลการส้ารวจในปี 2558 พบว่าครัวเรือนในจังหวัดอุบลราชธานีมีรายได้เฉลี่ย 
เดือนละ 20,453 บาทส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการท้างาน (ร้อยละ 64.2) ซึ่งได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือน 
(ร้อยละ 29.8) ก้าไรสุทธิจากการท้าการเกษตร (ร้อยละ 20.4) และก้าไรสุทธิจากการท้าธุรกิจ (ร้อยละ 
14.0) และมีรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการท้างานเช่นเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนนอกครัวเรือน/

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558p 
(2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

จ านวนผู้เยี่ยมเยือน 1,108,888   1,832,383   2,281,020   2,374,608   2,591,426   2,586,368   2,666,113   

            ชาวไทย 1,061,791   1,743,727   2,185,317   2,267,693   2,471,568   2,467,387   2,543,102   

            ชาวต่างประเทศ 47,097   88,656   95,703   106,915   119,858   118,981   123,011   

จ านวนนักท่องเที่ยว 666,785   1,080,616   1,211,837   1,307,342   1,438,916   1,429,648   1,471,607   

            ชาวไทย 649,216   1,038,322   1,165,026   1,250,348   1,372,493   1,363,866   1,403,524   

            ชาวต่างประเทศ 17,569   42,294   46,811   56,994   66,423   65,782   68,083   

จ านวนนักทัศนาจร 442,103   751,767   1,069,183   1,067,266   1,152,510   1,156,720   1,194,506   

            ชาวไทย 412,575   705,405   1,020,291   1,017,345   1,099,075   1,103,521   1,139,578   

            ชาวต่างประเทศ 29,528   46,362   48,892   49,921   53,435   53,199   54,928   

ระยะเวลาพ านักเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยว (วัน) 

2.61   2.79   2.42   2.56   2.56   2.55   2.46   

            ชาวไทย 2.60   2.77   2.39   2.52   2.52   2.50   2.41   

            ชาวต่างประเทศ 3.22   3.23   3.33   3.58   3.55   3.54   3.44   

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ (บาท/คน/วัน)               

    ผู้เยี่ยมเยือน 955   986   991   1,071   1,100   1,126   1,177   

            ชาวไทย 941   957   969   1,053   1,082   1,107   1,158   

            ชาวต่างประเทศ 1,309   1,568   1,392   1,359   1,393   1,422   1,479   

    นักท่องเที่ยว 963   992   1,054   1,147   1,189   1,218   1,278   

            ชาวไทย 943   958   1,025   1,126   1,167   1,197   1,255   

            ชาวต่างประเทศ 1,547   1,693   1,564   1,472   1,503   1,533   1,597   

    นักทัศนาจร 925   965   817   832   817   836   874   

            ชาวไทย 930   950   816   829   813   831   869   

            ชาวต่างประเทศ 852   1,199   841   895   908   933   973   

รายได้จากการท่องเทีย่ว (ล้านบาท)               

    ผู้เยี่ยมเยือน 2,087   3,711   3,970   4,731   5,333   5,405   5,665   

            ชาวไทย 1,974   3,424   3,685   4,386   4,930   4,998   5,237   

            ชาวต่างประเทศ 113   287   285   345   403   407   428   

สถานประกอบการที่พักแรม               

    จ านวนห้อง 2,289   3,461   3,940   4,066   4,066   3,589   3,619   

    อัตราการเขา้พัก (%) 45.05   44.55   43.51   47.94   53.76   54.17   56.51   

    จ านวนผู้เข้าพักแรม 375,498   725,467   825,622   917,133   1,019,319   1,019,802   1,059,689   

            ชาวไทย 359,924   683,175   778,812   860,140   957,605   959,112   996,451   

            ชาวต่างประเทศ 15,574   42,292   46,810   56,993   61,714   60,690   63,238   



แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 19 
 

รัฐ (ร้อยละ 13.6) รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี ย (ร้อยละ 0.6) นอกจากนั นยังมีรายได้ที่ไม่เป็น               
ตัวเงิน ซึ่งรวมค่าประเมินค่าเช่าบ้านที่ไม่เสียเงิน (รวมบ้านของตนเอง) (ร้อยละ 20.5) 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงร้อยละของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน (ปี 2558) 

ที่มา: ส้านักงานสถิติจังหวดัอุบลราชธานี 

  
  ในปี 2558 ครัวเรือนจังหวัดอุบลราชธานี มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ  13,848 บาท              

ซึ่งแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภค บริโภค (ร้อยละ 93.0) และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภค 

บริโภค เช่นค่าภาษีเบี ยประกันภัยดอกเบี ย ซื อสลากกินแบ่ง/หวยฯลฯ (ร้อยละ 7.0) ส้าหรับค่าใช้จ่าย

เพ่ือการอุปโภค บริโภคนั น ค่าใช้จ่ายร้อยละ 41.8 เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ (ซึ่งในจ้านวนนี เป็น

ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 0.1) รองลงมาเป็นค่าที่อยู่อาศัยเครื่องแต่งบ้านและเครื่องใช้ (ร้อยละ 

21.8)  ค่าใช้เกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทาง (ร้อยละ 18.6) ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า 

(ร้อยละ 3.6)  ใช้ในการสื่อสาร (ร้อยละ 2.6)  ใช้ในการบันเทิง/การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ (ร้อยละ 

1.4)ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา (ร้อยละ 1.4)  ใช้ในการศึกษา (ร้อยละ  1.1) ค่าเวชภัณฑ์/ค่า

ตรวจรักษาพยาบาล(ร้อยละ 0.6) 

 

 แผนภูมิ  1  ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน  จ าแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ (ปี 2558)

20.5

1.1

0.6

13.6

64.2

เงินท่ีได้รับเป็นการช่วยเหลือ

รายได้ท่ีเป็นตัว
เงินอ่ืนๆ

รายได้จากทรัพย์สิน

14.0

20.4

29.8
ค่าจ้างและเงินเดือน

ก้าไรสุทธิจากการท้าการเกษตร

ก้าไรสุทธิจากการท้าธุรกิจ

20,453
บาท

ตัวเงิน
รายได้ท่ีไม่เป็น

รายได้จาก
การท้างาน

 
แผนภูมิ  2  ร้อยละของค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อเดือนของครัวเรือน  จ าแนกตาม

ประเภทคา่ใช้จา่ย 
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ภาพที่ 3 แสดงร้อยละของค่าใช้จา่ยเฉลีย่ต่อเดือนของครัวเรือน (ปี 2558) 
ที่มา ส้านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 

 
  จากข้อมูลรายได้และรายจ่ายต่อเดือนของครัวเรือน พบว่า ส่วนต่างของรายได้กับ
รายจ่ายมีช่องว่างไม่มากนัก ส่งผลให้เกิดปัญหาหนี สินตามมา โดยในปี 2558  พบว่าร้อยละ 68.2 เป็น
ครัวเรือนที่มีหนี สิน เฉลี่ย 136,208 บาทต่อครัวเรือนซึ่งหนี สินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.4) เพ่ือใช้ในครัวเรือน
คือใช้ในการอุปโภคบริโภค ร้อยละ 56.8 ซื อ/เช่าซื อบ้านและ/หรือที่ดิน ร้อยละ 13.4 และหนี เพ่ือใช้ใน
การศึกษามีเพียง ร้อยละ 1.1 เท่านั นส้าหรับหนี เพ่ือใช้ท้าธุรกิจจะสูงกว่าใช้ท้าการเกษตรอยู่ร้อยละ 4.2 
(ร้อยละ 16.4 และ 12.2 ตามล้าดับ) 
 

ตารางที่ 18 เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ต่อครัวเรือนของจังหวัดอุบลราชธานี            
พ.ศ. ๒๕๕4-๒๕๕8 

ปี รายได้และค่าใช้จ่าย 
รายได้ รายจ่าย ส่วนต่าง 

2558 ๒๐,๔๕๓ ๑๓,๘๔๘ ๖,๖๐๕ 
2556 ๒๒,๓๔๔ ๑๓,๕๘๗ ๘,๗๕๗ 
2554 ๒๑,๖๖๐ ๑๖,๐๓๐ ๕,๖๓๐ 

ที่มา : การส้ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารพ.ศ.๒๕๕๘http: //service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries๑๑.html สืบค้นเมื่อ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙  

  เมื่อพิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนในจังหวัด
อุบลราชธานี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,453  บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 13,848 บาท ซึ่งจะ
พบว่ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 6,605 บาท และมีหนี สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 136,208 บาท 

เมื่อพิจารณาตามอาชีพพบว่าครัวเรือนลูกจ้างที่เป็นผู้จัดการ/นักวิชาการ/ผู้ปฏิบัติงาน
วิชาชีพมีรายได้เฉลี่ยสูงสุด  43,677 บาทรองลงมาได้แก่ครัวเรือนประมง/ป่าไม้/ล่าสัตว์/หาของป่าและ
บริการทางการเกษตรครัวเรือนของผู้ประกอบธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตรและครัวเรือนเสมียน/

0.6%
1.1%
1.4%
 1.4%
 2.6%
 3.6%

 18.6%

 21.8%

 41.8%

93.0 %    7.0%    ค่าใช้จ่าย    
อุปโภคบริโภค

ค่าใช้จ่าย
ท่ีไม่เก่ียวกับ

การอุปโภคบริโภค

(                            
                        

อาหาร/เครื่องด่ืม/ยาสูบ

ท่ีอยู่อาศัย/เครื่องใช้ฯ

พาหนะ/การเดินทาง

ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า

การส่ือสาร

กิจกรรมศาสนา

การศึกษา

การบันเทิง/การจัดงานพิธี

เวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล

13,848
บาท

http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries๑๑.html%20สืบค้น
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พนักงาน/ผู้ให้บริการ  (34,079  26,838 และ 22,270 บาทตามล้าดับ) และรายได้เฉลี่ยต่้าสุดคือ
ครัวเรือนคนงานเกษตร/ป่าไม้และประมง (12,753 บาท)  

และเม่ือพิจารณาด้านค่าใช้จ่ายของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนประมง/ป่าไม้/ ล่าสัตว์/หา
ของป่าและบริการทางการเกษตรมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดคือ 27,109 บาทรองลงมาได้แก่ครัวเรือน
ลูกจ้างที่เป็นผู้จัดการ/นักวิชาการ/ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ 22,658 บาทครัวเรือนผู้ประกอบธุรกิจของตนเอง
ที่ไม่ใช่เกษตร 16,889 บาทครัวเรือนเสมียน/พนักงาน/ผู้ให้บริการครัวเรือนผู้ถือครองท้าการเกษตรเป็น
เจ้าของที่ดินครัวเรือนผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตก่อสร้างและเหมือนแร่ ครัวเรือนผู้ถือครองท้า
การเกษตรเช่าที่ดิน/ท้าฟรี  (15,792  12,322 11,972 และ 11,035 บาทตามล้าดับ) และครัวเรือนที่มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่้าสุดคือครัวเรือนคนงานเกษตรป่าไม้และประมง (10,441 บาท)  

ส้าหรับหนี สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนนั น พบว่าครัวเรือนลูกจ้างที่เป็นผู้จัดการ/นักวิชาการ/
ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ มีหนี สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงสุดคือ 524,747 บาทรองลงมาได้แก่ครัวเรือนประมง/ป่า
ไม้/ ล่าสัตว์/หาของป่าและบริการทางการเกษตร  298 ,819 บาท อันดับสามคือครัวเรือนของ                  
ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่เกษตร 244,517 บาท  โดยครัวเรือนผู ้ถือครองท้าการเกษตร                    
เช่าที่ดิน/ท้าฟรี เป็นครัวเรือนที่มีหนี สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่้าสุด คือ 24,343 บาท ทั งนี  จะพบว่าครัวเรือน
อาชีพใดที่มีรายได้สูงส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายและจ้านวนเงินที่เป็นหนี สูงเช่นเดียวกัน 

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงรายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และจา้นวนหนี สินของครัวเรือน (ปี 2558) 
ที่มา: ส้านักงานสถิติจังหวดัอุบลราชธานี 

    แผนภูมิ  6 รายได้  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน  และจ านวนหนี้สนิเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น  ปี 2558
                 จ าแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

13,84812,322 11,035

27,109
16,889

22,658
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11,972 10,781

20,45316,777
14,690

34,079

26,838

43,677

12,753
12,939

22,270
16,43614,739

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

136,208

83,211
24,343

298,819

244,517

524,747

58,797
30,065

140,765 42,442
41,146

0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000

บาท

สถานะทางเศรษฐสงัคม

2  ผู้ถือครองท้าการเกษตรเป็นเจ้าของที่ดนิ

3  ผู้ถือครองท้าการเกษตร เช่าที่ดิน / ท้าฟรี

5  ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร

6  ลูกจ้างผู้จัดการ นักวิชาการและผู้ปฏบิัติงานวิชาชีพ

7  คนงานเกษตร ป่าไม้และประมง

8  คนงานด้านการขนส่งและงานพื นฐาน

9  เสมียน / พนักงาน / ผูใ้หบ้ริการ

10  ผู้ปฏิบัตงิานในกระบวนการผลติ ก่อสร้าง
      และเหมืองแร่
11  ผู้ไม่ได้ปฏิบัตงิานเชิงเศรษฐกิจ

4  ประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า
    และบริการทางการเกษตร

1  จังหวัดอุบลราชธานี

รายได้

ค่าใช้จ่าย

หนี สิน
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ภาพที่ 5 แสดงรายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี สินต่อรายไดข้องครัวเรือน (ปี 2547- 2558) 

ที่มา ส้านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
 

1.5 สภาพสังคม 

จังหวัดอุบลราชธานี  จัดเก็บข้อมูลความจ้าเป็นพื นฐานและข้อมูลพื นฐาน ปี 2559  ซึ่งได้
ท้าการส้ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนทั งในเขตเมืองและเขตชนบท  โดยจัดเก็บข้อมูลจากทุก
ครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริง ตั งแต่ 6 เดือนขึ นไป(ทั งที่มีเลขที่บ้านและไม่มีเลขที่บ้าน)  เป้าหมายในการ
จัดเก็บข้อมูล จ้านวน  371,331ครัวเรือนจาก 25  อ้าเภอ215ต้าบล  2,646 หมู่บ้าน  24 เทศบาล  

ผลการจัดเก็บข้อมูล  สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 373,083  ครัวเรือน  แยกเป็น 
-เขตชนบท  จัดเก็บข้อมูลได้  326,914  ครัวเรือน   
-เขตเมือง    จัดเก็บข้อมูลได้   46,169  ครัวเรือน   

 
1.) ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 ) 

1.1 จ านวนครัวเรือน  
จ้านวน 373,083  ครัวเรือน  
1.3 ช่วงอายุ 
เมื่อพิจารณาช่วงอายุต่างๆ ของประชากรในภาพรวมจังหวัด พบว่า ประชากรส่วนมากอายุ

ระหว่าง 26 ปีเต็ม - 49 ปี (ร้อยละ36.41) รองลงมาอายุ50 ปีเต็ม - 60 ปีเต็ม (ร้อยละ 15.23)  อายุ
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ นไป (ร้อยละ 14.81) อายุ 18ปีเต็ม-25 ปี (ร้อยละ 11.76)  และอายุ 6ปีเต็ม - 11 ปี  
(ร้อยละ 7.89)  ตามล้าดับ ทั งนี  ในส่วนของประชากรที่อายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ นไป เป็นผู้ที่อายุมากกว่า 
100 ปีขึ นไป 118คน (ชาย  45 คน หญิง 73 คน) 

  แผนภูมิ  7   รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน  และหน้ีสินต่อรายได้ของครัวเรือน  (ปี 2547 - 2558)
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1.4 ระดับการศึกษา  
จากข้อมูลภาพรวมจังหวัดพบว่า ประชากรส่วนมาก ร้อยละ 50.08  จบการศึกษาชั น

ประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6)  รองลงมาจบชั นมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3, ม.1-3) ร้อยละ 17.01 และ
จบชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5, ม.4-5, ปวช.) ร้อยละ 12.52  ตามล้าดับมีเพียงร้อยละ 0.52 ที่จบ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

1.5 อาชีพ 
จากข้อมูลภาพรวมจังหวัด พบว่า อาชีพที่ประชากรประกอบอาชีพมากที่สุด ได้แก่ 

เกษตรกรรม     ท้านา ร้อยละ 44.85  รองลงมาได้แก่ก้าลังศึกษา ร้อยละ 21.57  รับจ้างทั่วไป  ร้อยละ 
15.80  และน้อยที่สุดคือ     อาชีพเกษตรกรรมปศุสัตว์ มีจ้านวน  324 คน คิดเป็นร้อยละ 0.03 

1.6 ศาสนา 
จากข้อมูลภาพรวมจังหวัด  พบว่า ประชากรนับถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด ร้อยละ 99.43  

รองลงมา คือ คริสต์ ร้อยละ 0.55  อิสลาม ร้อยละ 0.01   และอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.01 
 

2.) คุณภาพชีวิตของคนจังหวัดอุบลราชธานี 
หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
ตัวชี วัดที่คนจังหวัดอุบลราชธานีผ่านเกณฑ์สูงสุดภาพรวมทั งจังหวัด ได้แก่ เด็กแรกเกิดถึง 12 

ปีเต็ม ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร้อยละ 99.98 
ตัวชี วัดที่คนจังหวัดอุบลราชธานีไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุดภาพรวมจังหวัด  ได้แก่ เด็กแรกเกิดไม่ได้

กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกันไม่ผ่านเกณฑ์ 342 คน ร้อยละ 4.31 
 
 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
ตัวชี วัดที่คนจังหวัดอุบลราชธานีผ่านเกณฑ์สูงสุด ได้แก่ ครัวเรือนมีความม่ันคงในที่อยู่อาศัย 

และบ้านมีสภาพคงทนถาวร ร้อยละ 99.92 
ตัวชี วัดที่คนไทยไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุด ได้แก ่ครัวเรือนมีน ้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ

ตลอดปี  มีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์  2,540  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 0.68 
 
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
ตัวชี วัดที่คนจังหวัดอุบลราชธานีผ่านเกณฑ์สูงสุดภาพรวมจังหวัด  คือ เด็กอายุ  3-5  ปีเต็ม 

ได้รับบริการเลี ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  และเด็กอายุ 6 – 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ                
9 ปี  คิดเป็นร้อยละ 99.97 

ตัวชี วัดที่คนไทยไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุดภาพรวมจังหวัด  ได้แก่ เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี                  
ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท้า ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพไม่ผ่านเกณฑ์  17 คน  คิดเป็นร้อยละ 
16.35 
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หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
ตัวชี วัดที่คนจังหวัดอุบลราชธานีผ่านเกณฑ์สูงสุดภาพรวมจังหวัด  ได้แก่  คนในครัวเรือน                    

มีรายได้เฉลี่ย ไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี ร้อยละ 99.96 
ตัวชี วัดที่คนจังหวัดอุบลราชธานีไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุดภาพรวมจังหวัด  ได้แก่ คนอายุมากกว่า 60 

ปีเต็ม ขึ นไป ไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้ ไม่ผ่านเกณฑ์  1,932  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.21 
 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6ตัวชี้วัด 
ตัวชี วัดที่คนจังหวัดอุบลราชธานีผ่านเกณฑ์สูงสุดภาพรวมจังหวัด ได้แก่ คนสูงอายุ ได้รับการ

ดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ ร้อยละ  99.99 
ตัวชี วัดที่คนจังหวัดอุบลราชธานีไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุดภาพรวมจังหวัด ได้แก่ คนในครัวเรือนสูบ

บุหรี่ ไม่ผ่านเกณฑ์  76,157  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.89 

ตารางท่ี 19 รายได้เฉลี่ยของคนจังหวัดอุบลราชธานี 

เขต จ านวนครัวเรือน จ านวนคน รายได้เฉลี่ย/คน/ปี (บาท) 
เขตชนบท 326,914   1,173,279 69,749 
เขตเมือง   46,169   131,352 109,640 

รวม 373,083 1,294,217      73,822*** 
  รายได้เฉลี่ยของคนจังหวัดอุบลราชธานี  จ้านวน 73,822  บาท/คน/ปี  โดยที่เขตเมืองมี

รายได้เฉลี่ย ต่อคนต่อปี จ้านวน 109,640 บาท /คน/ปี  และเขตชนบท  มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จ้านวน 
69,749 บาท/คน/ปี  

ตารางท่ี 20 รายจ่ายเฉลี่ยของคนจังหวัดอุบลราชธานี 

เขต จ านวนครัวเรือน จ านวนคน รายจ่ายเฉลี่ย/คน/ปี (บาท) 
เขตชนบท 326,914   1,173,279 38,307 
เขตเมือง   46,169   131,352 54,381 

รวม 373,083 1,294,217     39,948*** 
รายจ่ายเฉลี่ยของคนจังหวัดอุบลราชธานี จ้านวน 39,948  บาท/คน/ปี  โดยที่เขตเมืองมี

รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี จ้านวน 54,381 บาท /คน/ปี  และเขตชนบท  มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี 
จ้านวน 38,307 บาท/คน/ปี   
 ที่มา: ข้อมูลความจ้าเป็นพื นฐานและข้อมูลพื นฐาน ปี 2559 (จปฐ.) ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 
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3.) ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 

ตารางท่ี 21 ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 

 
ล าดับที่ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวกลุ่มเป้าหมาย 

  ครอบครัว คน ประสบปัญหา(%) รับสิทธิ์ 
1 เด็กแรกเกิด  4,534  2,940 
2 เด็กและเยาวชน  667,860 18,973(2.84%)  
3 สตรี  459,859 5,283(1.15%)  
4 ครอบครัว 424,242  3,484(0.82%)  
5 ผู้สูงอายุ  235,150 5,820    (2.47%)  
6 คนพิการ  64,505 2,855    (4.43%)  

แหล่งข้อมูล : ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีข้อมลู ณ วันที่ 30 ก.ย.59 

4.) ข้อมูลการจดทะเบียนคนพิการในจังหวัดอุบลราชธานี 

ตารางท่ี 22 ข้อมูลการจดทะเบียนคนพิการในจังหวัดอุบลราชธานี 

ล าดับที่ ประเภทความพิการ จ านวนคนพิการทั้งหมด 

  ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม (ราย) 

1 ทางการเห็น 4,550 5,520 10,070 

2 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 7,598 6,751 14,349 

3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 15,796 13,101 28,897 

4 ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 3,309 1,978 5,287 

5 ทางสติปัญญา 2,996 2,445 5,441 

6 ทางการเรียนรู้ 201 116 317 

7 ทางออทิสติก 106 38 144 

รวม 34,556 29,949 64,505 

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ ศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต คนพิการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
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5.) ข้อมูลการด าเนินงานด้านการประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 

ตารางท่ี 23 ข้อมูลการด้าเนินงานด้านการประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 

(1) กองทุนประกันสังคม 
รายการ จ.อุบลราชธานี สาขา อ.เดชอุดม รวม 

สถานประกอบการ 3,304 แห่ง 446 แห่ง 3,750 แห่ง 
จ้านวนผู้ประกันตน  
มาตรา 33 

62,934 คน 7,313 คน 70,247 คน 

จ้านวนผู้ประกันตนมาตรา  39 9}565 คน 1,421 คน 10,986 คน 
     (2) กองทุนเงินทดแทน 

 (3) ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 

ที่มา :  ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี   ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2559 

6.) ข้อมูลแรงงานต่างด้าว 
ตารางท่ี 24 ข้อมูลแรงงานต่างด้าวจังหวัดอุบลราชธานี 

ส้านักงานจัดหางานจังหวดัอุบลราชธานี  (ข้อมูล วันท่ี 18 มกราคม ถึงวันท่ี 25 สิงหาคม 2559) 

รายการ จ.อุบลราชธานี สาขา อ.เดชอุดม รวม 

จ้านวนนายจ้าง 2,538 ราย 220 ราย 2,758 ราย 

จ้านวนลูกจ้าง 40,942 คน 3,306 คน 44,248 คน 

รายการ จ.อุบลราชธานี สาขา อ.เดชอุดม รวม 

จ้านวนผู้ประกันตน ม.40 25,273  ราย 2,475 ราย 27,748 ราย 

ล าดับ ประเภทคนต่างด้าว 
นายจ้าง/สปก. 

(แห่ง) 
แรงงาน 

ต่างด้าว (คน) 
1. แรงงานต่างด้าวสญัชาติเมยีนมา ลาว และกัมพูชา 

ที่ด้าเนินการ ณ ศูนย์ OSS (สัญชาติเมียนมา 79 คน ,  
ลาว 703 คน และกัมพูชา 134 คน) 
- ผู้ติดตาม จ้านวน 32 คน 
(สัญชาตลิาว 26 คน และกัมพูชา 6 คน 

637 976 

2. แรงงานต่างด้าวสญัชาติเมยีนมา ลาว และกัมพูชา 
ที่ผ่านการพิสจูน์สญัชาต ิ

437 630 

3. แรงงานน้าเข้า (MOU) 147 850 

4. แรงงานต่างด้าวบุคคลพื นที่สูง , บุคคลไม่มสีถานะทางทะเบียน 15 26 

5. ส่งเสริมการลงทุน (จีน และออสเตรีเลีย) 3 6 

6. ทั่วไป (ฟิลิปปินส์ จีน อเมริกัน อังกฤษ ฯลฯ) 218 424 

รวม 1,457 2,912 
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 7.) การศึกษา 

จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งเขตพื นที่

การศึกษาระดับประถมศึกษาออกเป็น 5 เขต 

และมัธยมศึกษา 1 เขต ประกอบด้วย 

1.  ส า นั ก ง า น เ ขตพื้ น ที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รับผิดชอบการศึกษาในเขตพื นที่ 5 อ้าเภอ 

ได้แก่ อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี อ้าเภอเขื่องใน อ้าเภอม่วงสามสิบ อ้าเภอดอนมดแดง และอ้าเภอเหล่า

เสือโก้ก มีจ้านวนนักเรียนทั งสิ น 34,543  คน จ้านวนครู 2,202 คน จ้านวนโรงเรียน 251 แห่ง และ

โรงเรียนสาขา 1 แห่ง มีสถานศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ้านวน 

32 แห่ง 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2รับผิดชอบ

การศึกษาในเขตพื นที่ 5 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอตระการพืชผล อ้าเภอกุดข้าวปุ้น อ้าเภอเขมราฐ อ้าเภอโพธิ์

ไทร และอ้าเภอนาตาล มีจ้านวนนักเรียนทั งสิ น 28,955 คน จ้านวนครู 2,022 คน จ้านวนโรงเรียน 214 

แห่ง และโรงเรียนสาขา 3  แห่ง และมีสถานศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน  20  แห่ง 

  3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3รับผิดชอบ

การศึกษาในเขตพื นที่ 5 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอพิบูลมังสาหาร อ้าเภอโขงเจียม อ้าเภอศรีเมืองใหม่ อ้าเภอสิ

รินธร มีจ้านวนนักเรียนทั งสิ น 35,820คน จ้านวนครู 2,209คน จ้านวนโรงเรียน 211แห่งและมี

สถานศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 9 แห่ง 

 4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4รับผิดชอบ

การศึกษาในเขตพื นที่ 4 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอวารินช้าราบ อ้าเภอส้าโรง อ้าเภอสว่างวีระวงศ์ มีจ้านวน

นักเรียนทั งสิ น 18,298 คน จ้านวนครู 1,287 คน จ้านวนโรงเรียน 147 แห่ง โรงเรียนสาขา 1 แห่ง และมี

สถานศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 12 แห่ง 

 5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5รับผิดชอบ

การศึกษาในเขตพื นที่ 6 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเดชอุดม อ้าเภอบุณฑริก อ้าเภอนาจะหลวยอ้าเภอน ้ายืน 

อ้าเภอทุ่งศรีอุดม และอ้าเภอน ้าขุ่น มีจ้านวนนักเรียนทั งสิ น 47,543คน จ้านวนครู 3 ,113 คน จ้านวน

โรงเรียน 256  แห่ง และมีสถานศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน18 แห่ง 

6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29  รับผิดชอบ

การศึกษาในเขตพื นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีสถานศึกษาจ้านวน 59 แห่ง และจังหวัด
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อ้านาจเจริญ มีสถานศึกษาจ้านวน 22 แห่ง รวมทั งสิ น 81 แห่ง โดยในจังหวัดอุบลราชธานีจ้านวน

นักเรียนทั งหมด 57,857 คน และจ้านวนครู 3,912 คน 

ตารางท่ี 25 จ้านวนโรงเรียน ครู นักเรียน และห้องเรียน จ้าแนกตามสังกัด ในจังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงาน โรงเรียน ครู นักเรียน ห้องเรียน 
1. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.) 
 1.1 เขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 1.2 เขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
 1.3 เขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
 1.4 เขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 
 1.5 เขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5 
 1.6 เขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี) 

1,143 
251(1) 
214(3) 

211 
147(1) 

256 
59 

14,747 
2,202 
2,022 
2,209 
1,287 
3,113 
3,912 

223,016 
34,543 
28,955 
35,820 
18,298 
47,543 
57,857 

11,858 
2,266 
1,953 
2,065 
1,315 
2,626 
1,633 

2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10  
 2.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 อุบลราชธาน ี
 2.2 โรงเรียนอุบลปญัญานุกลู 
 2.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 

3 
1 
1 
1 

181 
94 
31 
56 

2,028 
795 
413 
820 

67 
- 

40 
27 

3. ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 90 1,831 40,362 n/a 
4.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 928 1,843 56,003 n/a 
 5.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 19 517 5,152 n/a 
 5.2 เทศบาลนคร/เทศบาล/เทศบาลต้าบล 12 190 9,421 n/a 
 5.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 897 1,136 41,430 n/a 
5. ส้านักงานส่งเสริมการจัดการศกึษานอกระบบและการจดั
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
 

25 

 
 

57 

 
 

41,625 

 
 
- 

6. ส้านักงานต้ารวจแห่งชาต ิ
 - โรงเรียนตา้รวจตระเวนชายแดน 

 
8 

 
69 

 
680 

 
n/a 

7. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 - โรงเรียนกีฬาจังหวดัอุบลราชธานี 

 
1 

 
16 

 
357 

 
12 

8.ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธาน ี 25 298 3,119  
9. ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9 1,121 25,788  
10.กระทรวงสาธารณสุข 2 226 1,010 n/a 
11. ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 - สถาบันอุดมศึกษา 

 
6 

 
2,731 

 
35,631 

 
- 

รวมทั งสิ น 2,240 23,120 429,619 11,937 
ที่มา : ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  www.bopp-obec.info  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 

 

 

http://www.bopp-obec/
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ตารางท่ี 26 ข้อมูลอัตราก้าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หน่วยงาน 
โรงเรียนเกินเกณฑ ์

โรงเรียน 
ต่ ากว่าเกณฑ ์

อัตรา 
ก าลัง

ภาพรวม 

พนักงานราชการ 
อัตราจ้างท าหน้าที่

สอน 

ร.ร. อัตรา ว่าง มีคน ร.ร. อัตรา 
ได้รับ
จัดสรร 

ว่าง 

สพป.อบ. 1 77 113 3 110 67 96 +17 123 22 
สพป.อบ. 2 47 58 1 57 72 116 -58 208 30 
สพป.อบ. 3 16 21 3 18 76 132 -111 230 13 
สพป.อบ. 4 63 113 19 94 18 19 +94 104 2 
สพป.อบ. 5 57 166 4 162 129 260 -94 266 18 
สพม. 29 
(อุบลราชธานี) 

14 46 12 34 29 234 -188 200 15 

รวมทั งสิ น 274 517 42 475 391 857 -340 1,131 100 

 

ตารางท่ี 27 จ้านวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง จ้าแนกตามระดับชั น 

ประเภท 
ระดับ 
ชั้น 

สพป.อบ.1 สพป.อบ.2 สพป.อบ.3 สพป.อบ.4 สพป.อบ.5 
รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
การอ่าน 
ไม่ออก 
เขียนไม่ได้ 

ป.1 46 166 128 61 135 536 
ป.2 41 150 268 71 146 676 
ป.3 28 104 272 65 110 579 

การอ่าน 
ไม่คล่อง 
เขียนไม่คล่อง 

ป.4 33 71 144 42 97 387 
ป.5 15 49 159 50 136 409 
ป.6 22 57 147 42 102 370 

รวม 185 597 1,118 331  726 2,957  
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  114,014  คน  2,957 คน คิดเป็นร้อยละ 2.59 

ที่มา : ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมลู ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 

ตารางที่ 28 ขอ้มูลนักเรียนที่จบการศ ึกษาชั นม ัธยมศ ึกษาปีท ี่ 3 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2558 ที่ศึกษาต่อ
และไม่ศึกษาต่อ 

รายการ ชาย หญิง รวม 
ศึกษาต่อม.4 โรงเรียนเดิม 2,829 4,171 7,000 
ศึกษาต่อม.4 โรงศึกษาอ่ืน ในจังหวัดเดิม 1,650 2,306 3,956 
ศึกษาต่อม.4 โรงศึกษาอ่ืน ในต่างจังหวัด 122 137 259 
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รายการ ชาย หญิง รวม 
ศึกษาต่อม.4 โรงศึกษาอ่ืน ใน กทม. 4 15 19 
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 1,158 840 1,998 
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 101 90 191 
ศึกษาต่อสถาบันอื่นๆ 798 635 1,433 
ไม่ศึกษาต่อท้างานภาคอุตสาหกรรม 33 16 49 
ไม่ศึกษาต่อท้างานภาคการเกษตร 95 39 134 
ไม่ศึกษาต่อท้างานค้าขาย ธุรกิจ 4 2 6 
ไม่ศึกษาต่อ ท้างานบริการ 1  - 1 
ไม่ศึกษาต่อท้างานรับจ้างทั่วไป 61 22 83 
ไม่ศึกษาต่อท้างานอ่ืน ๆ 247 94 341 
บวชในศาสนา 8  - 8 
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 2 4 6 
อ่ืนๆ 155 105 260 

ตารางท่ี 29 ข้อมูลจ้านวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2558 ศึกษาต่อ                
และไม่ศึกษาต่อ 

รายการ ชาย หญิง รวม 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 1,914 4,064 5,978 
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 109 125 234 
มหาวิทยาลัยของเอกชน 24 69 93 
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 184 147 331 
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 3 4 7 
สถาบันพยาบาล 4 23 27 
สถาบันทหาร 15 -  15 
สถาบันต้ารวจ 1 -  1 
สถาบันอื่นๆ 417 811 1,228 
ท้างานรัฐวิสาหกิจ 2 3 5 
ภาคอุตสาหกรรม 65 128 193 
ภาคการเกษตร 45 37 82 
ค้าขายธุรกิจ 19 31 50 
งานบริการ 13 23 36 
รับจ้างทั่วไป 104 132 236 
บวชในศาสนา 1 1 2 
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รายการ ชาย หญิง รวม 
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 8 15 23 
อ่ืนๆ 313 453 766 

รวมทั้งสิ้น 3,241 6,066 9,307 
ที่มา : ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ป.6 

 
ที่มา :  www.niets.or.th 

 
ภาพที่  ๗  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ม.3 

 
ที่มา :  www.niets.or.th 

 
ภาพที่ ๘  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ม.6 

http://www.niets.or.th/
http://www.niets.or.th/
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ที่มา : www.niets.or.th 

 
8.) อาชญากรรม 
 สถิติความผิดในคดีอาญาที่ส้าคัญเปรียบเทียบ 

ต้ารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ต้ารวจภูธรภาค 3 ระหว่าง

เดือน ต.ค.  2557 – ส.ค. 2558  กับ ต.ค.  2558 – ส.ค.  

2559 ดังนี  

ตารางท่ี 30 สถิติความผิดในคดีอาญาที่ส้าคัญเปรียบเทียบ 

ต้ารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ต้ารวจภูธรภาค 3 ระหว่าง

เดือน ต.ค.  2557 – ส.ค. 2558  กับ ต.ค.  2558 – ส.ค.  

2559 

ประเภทความผิด 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

1. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย 
และเพศ 

407 362 465 428 390 348 

1.1 ฆ่าผู้อื่น 33 29 35 30 23 23 

1.2 ท้าร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย 13 11 19 18 21 19 

1.3 พยายามฆ่า 71 65 67 61 62 54 

1.4 ท้าร้ายร่างกาย 196 172 239 226 207 188 

1.5 ข่มขืนกระท้าช้าเรา 68 64 60 52 49 39 

1.6 อื่นๆ  
 

26 31 45 42 28 18 

http://www.niets.or.th/
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ประเภทความผิด 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

2. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 922 644 1,132 773 982 664 

2.1 ปล้นทรัพย์ 4 4 0 0 1 1 

2.2 ชิงทรัพย์ 9 8 10 9 11 11 

2.3 วิ่งราวทรัพย์ 24 20 29 21 7 5 

2.4 ลักทรัพย์ 489 333 639 418 592 378 

2.5 กรรโชกทรัพย ์ 3 2 11 10 3 3 

2.6 ฉ้อโกง 131 85 135 82 141 88 

2.7 ยักยอกทรัพย ์ 152 101 173 125 128 93 

2.8 ท้าให้เสียทรัพย ์ 59 50 70 56 57 48 

2.9 รับของโจร 14 12 19 19 10 10 

2.10 ลักพาเรียกค่าไถ ่ 0 0 0 0 0 0 

2.11 วางเพลิง 6 3 4 2 10 9 

2.12 อ่ืนๆ  21 26 41 31 22 18 

การโจรกรรมรถยนต์ 9 4 12 9 5 5 

การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 154 74 182 85 162 64 

3. ฐานความผิดพิเศษ 2,174 856 1,320 560 908 974 

3.1 พ.ร .บ .ป้ องกันปราบปราม
การค้ามนุษย ์ พ.ศ. 2551 

3 3 0 0 3 3 

3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 8 7 16 16 8 8 

3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พ.ศ.2537 73 50 122 90 100 68 

3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 0 0 0 0 0 0 

3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.
2534 

24 23 0 0 3 1 

3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท้าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

1 0 33 21 12 2 

3 . 7  ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ บั ต ร
อิเล็กทรอนิกส์  
(ป.อาญา ม.269/1-269/7) 

0 0 0 0 2 1 

3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 1,827 669 919 323 633 206 

3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2528 

128 44 124 43 63 13 

3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
2504 

60 25 42 17 5 4 

3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ.2535 

19 17 31 26 28 26 
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3.12 พ.ร .บ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 

1 0 3 3 2 1 

ประเภทความผิด 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

3.13 พ.ร.บ.งาช้างพ.ศ.2558 0 0 0 0 0 0 

3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน 
พ.ศ.2543 

0 0 0 0 4 4 

3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 20 8 21 12 13 6 

3.16 พ.ร.บ.ป้องกันแลปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542 

0 0 0 0 0 0 

3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี ยเกิน
อัตรา พ.ศ. 2475 

10 10 9 9 32 31 

 จับกุม (ราย) 
ผู้ต้องหา 

(คน) 
จับกุม (ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

จับกุม (ราย) 
ผู้ต้องหา 

(คน) 

4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 5,308 8,464 5,679 9,952 12,168 15,952 

  4.1 ยาเสพติด 843 952 896 994 7,277 7,662 
4.1.1 ผลิต 46 48 65 66 51 52 

4.1.2 น้าเข้า 35 50 12 18 10 15 
4.1.3 ส่งออก 0 0 0 0 0 0 

4.1.4 จ้าหน่าย 676 762 809 900 901 986 
4.1.5 ครอบครองเพื่อจ้าหน่าย 1,050 1,270 944 1,110 1,153 1,305 
4.1.6 ครอบครอง 1,220 1,232 1,023 1,089 909 952 

4.1.7 เสพยาเสพตดิ 6,173 6,313 6,775 6,890 4,252 4,351 
4.1.8 อ่ืนๆ 86 92 10 10 1 1 

4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด 1,215 1,282 1,097 1,167 1,188 1,279 

4.2.1 อาวุธปืนสงคราม (ไม่สามารถ
ออกใบอนุญาตได้) 

3 4 3 6 2 2 

4.2.2 อาวุธปืนธรรมดาไม่มีทะเบียน 134 137 351 374 1,021 1,081 
4.2.3 อาวุธปืนธรรมดา (มีทะเบยีน) 1,076 1,139 735 779 142 169 

4.2.4 วัตถุระเบิด 18 20 11 11 11 12 
4.2.5 อ่ืน ๆ 2 2 8 8 12 15 
4.3 การพนัน 3,231 6,211 3,596 7,694 3,621 6,918 

4.3.1 บ่อนการพนัน (เล่นการพนัน
ตั งแต่ 20 คน ขึ นไป) 

0 0 0 0 1 1 

4.3.2 สลากกินรวบ 945 953 1,053 1,059 1,183 1,186 

4.3.3 ทายผลฟุตบอล/ออนไลน ์ 233 233 397 410 545 545 
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4.3.4 การพนันอ่ืน ๆ 2,053 5,025 2,146 6,225 1,892 
5,186 

 

 จับกุม (ราย) 
ผู้ต้องหา 

(คน) 
จับกุม (ราย) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

จับกุม (ราย) 
ผู้ต้องหา 

(คน) 

4.4 ความผิดเกี่ยวกับวสัดุ สื่อ 
สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร 

0 0 0 0 0 0 

4.5 ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คนเข้า
เมือง 

164 217 247 297 295 358 

4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการค้าประเวณ ี

2 2  8 10 4 16 

4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ 12 12 26 26 14 14 

4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุม
เคร่ืองด่ืม   แอลกอฮอล ์

19 19 90 97 93 93 

4.8.1 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

17 17 85 92 77 88 

4.8.2 พ.ร.บ. สุรา พ.ศ.2493 2 2 5 5 5 5 

 

9.) การศาสนา 

ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานีส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ จึงมีวัด และส้านักสงฆรวมทั งพุทธศาสนาสถาน
กระจายตัวกันอยู่ทั่วไปในพื นที่จังหวัด  จังหวัดอุบลราชธานี มีจ้านวน
พุทธศาสนาสถาน และพระภิกษุ สามเณร ดังนี  

1) วัด/ส้านักสงฆ์ จ้านวน 1,732 แห่ง (พระ
อารามหลวง 3 แห่ง) 

2) พระภิกษุและสามเณร จ้านวน 13,905 รูป 
 -มหานิกาย 12,647 รูป 
 - ธรรมยุต   1,258  รูป 

จังหวัดอุบลราชธานีมีพระอารามหลวง 3 แห่ง คือ 
1. วัดสุปัฏนารามวรวิหาร (ธรรมยุติ) 
2. วัดมหาวนารามวรวิหาร (มหานิกาย) 
3. วัดศรีอุบลรัตนารามวิหาร (ธรรมยุติ) 
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อัตรา/พันประชากร 

ปี พ.ศ. 

ร้อยละ 

ปี พ.ศ. 

 10.) การสาธารณสุข 

 การพัฒนางานสาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความส้าคัญทั งงานนโยบาย

ของรัฐบาล งานตามสภาพปัญหาสุขภาพของพื นที่ และการพัฒนาคุณภาพการบริการ ที่มุ่งเน้นให้

ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและมีสุขภาพดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและได้รับการคุ้มครองสุขภาพ    

สถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีปี 2558 
1) อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่ม 

1.1) อัตราเกิด  อัตราตาย จังหวัดอุบลราชธานีปี 2541 – 2558 

 

ภาพที่ 9  แสดงอัตราเกิด  อัตราตาย จังหวัดอุบลราชธานีปี 2541 – 2558 
ที่มา : ฐานข้อมูลการเกดิ การตาย ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

 

1.2) อัตราเพ่ิมของประชากร  จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2541 -2558 

ภาพที่ 10 แสดงอัตราเพิ่มของประชากร  จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2541 -2558 
ที่มา : ฐานข้อมูลการเกิด การตาย ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

2) สถานการณ์การเจ็บป่วย 
สาเหตุของการป่วยของผู้ป่วย 3 อันดับแรก (อัตราต่อแสนประชากร)  

13.63 13.7 13.18 13.01

11.35 11.47
12.12 12.5

11.71 11.68 11.67 11.46 11.4 11.99 11.72
10.99 10.48

9.85

5.37 5.36 5.56 5.42
4.64

5.3 5.2
5.6 5.39 5.43 5.59 5.75 5.82 6.08 5.99 6.07 6.36 6.41

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

อตัราเกดิ อตัราตาย

0.83 0.83 0.76
0.76

0.67 0.62 0.69 0.69 0.64 0.63 0.61 0.57 0.56 0.59 0.57
0.49 0.41

0.34

0

0.5

1

1.5

2

2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
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2.1) โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิซึมอัตรา 15,498.39 
2.2) โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก อัตรา 14,546.11 

   2.3) โรคระบบไหลเวียนเลือด   อัตรา 14,060.27 
  3) สถานการณ์การเสียชีวิตจากเจ็บป่วย 

สาเหตุการเสียชีวิต 3 อันดับแรก (อัตราต่อแสนประชากร) 
  3.1) โรคมะเร็งทุกชนิด   อัตรา      100.20 
  3.2) โรคหัวใจและหลอดเลือด  อัตรา       71.07  
  3.3) โรคไตและกลุ่มอาการของไต  อัตรา       48.24  
 

  4) ทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 
  4.1) ข้อมูลด้านสถานพยาบาล 
ตารางท่ี 31 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 

รายการ จ านวน 
หมายเหตุ 

1. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  โรงพยาบาลศูนย์ ระดับ A (รพศ.)
โรงพยาบาลทั่วไป 
         - ระดับ S 
         - ระดับ M1 
โรงพยาบาลชุมชน  
          - ระดับ M 2                    
          - ระดับ F  2                       
          - ระดับ F 3                                           
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 
ศสม. /ศสช.รพ. (ตั้งนอกเขต รพ.) 
 

2. สังกัดกระทรวงอ่ืน 
         - โรงพยาบาล 
         - สถานบริการเทศบาล 
 

3. สถานบริการเฉพาะโรค 
        - มีเตียงรับผู้ป่วยค้างคืน 
        - ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยค้างคืน 
 

 
 

1 
 

1 
2 

 
2 

15 
5 

317 
5 

36 
 

 

2 
10 

 

 

3 
4 
 

 
 

รพ. สรรพสิทธิประสงค์ 
 
รพ. ๕๐ พรรษาฯ, รพ.วารินช้า
ราบ,รพ.เดชอุดม 
 
รพ.ตระการฯ, รพ.พิบูล 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.ค่ายฯ,รพ.กองบิน 
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4.2) ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. สถานบริการเอกชน 
- โรงพยาบาล 
        - คลินิกแพทย์ 
        - คลินิกทันตกรรม 
        - คลินิกเทคนิคการแพทย์ 
        - คลินิกกายภาพบ้าบัด 
        - คลินิกการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ 
        - คลินิกแพทย์แผนไทย 
        - สหคลินิก 
        - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 
        - ร้านขายยา/ผลิตยาแผนโบราณ 
 

5.สถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข 
6. ศูนย์วิชาการ 

 

4 
205  
63 
8 
6 

262 
 

12 
3 

300 
55 

 

5 
5 
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ตารางท่ี 32 แสดงรายละเอียดข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 
 

สาขาวิชาชีพ จ านวน อัตราต่อประชากร ค่าเฉลี่ยของประเทศ 

แพทย์ 

ทันตแพทย์ 

เภสัชกร 

พยาบาลวิชาชีพ 

416 

109 

222 

3,344 

 1: 4,465 

 1: 17,041 

 1: 8,367 

 1: 555 

2,125 

9,876 

5,462 

433 

ที่มา  : ฐานข้อมูลบุคลากร สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มิถุนายน2559และ ฐานข้อมูลบุคลากร                   

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 
 

๑.๖ โครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคมและขนส่ง 

  จังหวัดอุบลราชานี มีการคมนาคมติดต่อกับจังหวัดต่างๆ รวมถึงเชื่อมต่อกับต่างประเทศ 

มีความสะดวก สามารถเดินทางได้หลากหลายเส้นทาง ทั งเครื่องบินโดยสาร รถยนต์ รถไฟ ดังนี  

  1) ทางรถไฟ มีขบวนรถด่วน รถเร็ว และรถไฟปรับอากาศด่วนพิเศษทุกวัน จาก

กรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ สุด

ปลายทางท่ีอ้าเภอวารินช้าราบ โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีสถานีย่อย  2 แห่ง คือสถานีบุ่งหวาย และสถานี

ห้วยขะยุง เวลาเดินรถไฟ ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มต้นที่เวลา 07.00 น. - 19.30 น.  

  2) ทางรถยนต์ สามารถใช้เส้นทางติดต่อภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจน 
กรุงเทพมหานคร ระยอง เชียงใหม่ เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างสะดวกสบายโดย รถทัวร์                     
ปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จ้ากดั และบริษัทเอกชนหลายบริษัท นอกจากนี  ยังมีรถประจ้าทางระหว่าง
จังหวัดที่เดินรถระหว่างอุบลราชธานีไปถึง ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง 
เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร 
อ้านาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ชัยภูมิ สกลนคร ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) และภูเก็ต กรมการขนส่ง
ทางบกได้ออกประกาศถึงการเปิดเดินรถสายอุบลราชธานี -เกาะสมุย เพ่ือเชื่อมเมืองท่องเที่ยวส้าคัญของ
ภูมิภาคในอนาคต และอีกในอนาคตข้างหน้า กรมการขนส่งทางบกอาจจะได้ออกประกาศถึงการเปิดเดิน
รถสายสายเหนืออีก 1 เส้นทาง รถสายอุบลราชธานี - เชียงราย - แม่สาย ขึ นกับบริษัทนครชัยแอร์                    
เพ่ือเชื่อมเมืองท่องเที่ยวส้าคัญของภูมิภาคในอนาคต และนอกจากนี กรมการขนส่งทางบกก้าลังจะเปิด
เดินรถสายระหว่างประเทศคือ สายอุบลราชธานี-จ้าปาสัก อุบลราชธานี-คอนพะเพง และ อุบลราชธานี-
เสียมราฐ อีกด้วย      
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  การเดินทางจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) 

จนถึงจังหวัดสระบุรี แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ไปจนถึงอ้าเภอสีคิ ว แยกเข้าทาง

หลวงหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) ผ่านอ้าเภอโชคชัย อ้าเภอนางรอง อ้าเภอสังขะ อ้าเภอเดชอุดม      

ไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี 

  3) ทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี มีท่าอากาศยานนานาชาติ จ้านวน 1 แห่ง                    

ซึ่งมีสายการบินที่ให้บริการ 5 สายการบิน ประกอบด้วย สายการบินนกแอร์ สายการบินแอร์เอเชีย                 

สายการบินไทย-สมายล์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินกานต์แอร์ รวม 18 เที่ยวบิน                    

/สัปดาห์ 
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การสาธารณูปโภค 
1) ข้อมูลด้านการไฟฟ้า  

ตารางท่ี 33 การให้บริการกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2556-
2558 

 

ปี สถานีไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

จ านวนผู้ใช้ไฟ จ านวนหน่วยกระแสไฟฟ้า 
(กิโลวัตต์/ชม.) 

๒๕๕๘ ๔ 556,914   1,430,106,738   
๒๕๕๗ ๔ 517,551   1,291,567,909   

๒๕๕๖ ๔ 503,398   1,222,543,253  

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี  
 

2) ข้อมูลด้านการประปา  
ตารางที่ 34 จ้านวนประปาส่วนภูมิภาค, ผู้ใช้น ้าและปริมาณการผลิตน ้าของจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 

2556-2558 
 

ปี จ านวนประปา
ส่วนภูมิภาค 

(แห่ง) 

จ านวนผู้ใช้น้ า 
(ราย) 

ปริมาณน้ าผลิตจ่าย 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าขาย 
(ลบ.ม.) 

๒๕๕๘ ๔ 69,906 26,387,891       18,692,783  
๒๕๕๗ ๔ ๖๖,๔๔๒ 26,553,097 17,978,548 
๒๕๕๖ ๔ 63,463 27,932,481 17,852,141 

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี  
 

 3) ข้อมูลด้านโทรศัพท์ 
  การให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในจังหวัดอุบลราชธานี มีทั งระบบโทรศัพท์
บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบอินเตอร์เนต วิทยุกระจายเสียง ครอบคลุมทุกพื นที่ทั งการติดต่อสื่อสาร
ภายในประเทศ การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ  โดยมีผู้ให้บริการประกอบด้วยบริษัท กสท.จ้ากัด 
มหาชน บริษัท TOT จ้ากัด มหาชน เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกบริษัท นอกจากนี  ยังมีส้านัก
ประชาสัมพันธ์เขต ๒ สถานีคลื่นหลักและสถานีวิทยุชุมชน 

ตารางท่ี35จ้านวนผู้เช่าหมายเลขโทรศัพท์ของจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2558 
 

ปี ประเภทกลุ่มเป้าหมาย 
ธุรกิจ บ้าน สาธารณะ ส่วนราชการ รวม 

2558 ๔,๖๗๐ ๓๙,๑๙๙ ๔,๗๐๑ ๓,๑๘๖ ๕๑,๗๕๖ 
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ที่มา: ส้านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  
 

1.7  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรป่าไม้  

ป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันมีพื นที่สภาพ

ป่าอุดมสมบูรณ์ประมาณ 1,689,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16 ของพื นที่จังหวัด ลักษณะป่าไม้ที่พบ ได้แก่ 

ป่าเต็งรัง หรือป่าแดงที่มีอยู่ทั่วไป ป่าดิบแล้ง และป่าผสมในเขตอ้าเภอน ้ายืน ส่วนป่า เบญจพรรณมีอยู่ใน

บริเวณอ้าเภอเขมราฐ อ้าเภอบุณฑริก และอ้าเภอพิบูลมังสาหาร ไม้ส่วนใหญ่ เป็นไม้กระยาเลย ได้แก่ ไม้

ยาง ไม้ตะแบง ไม้แดง ไม้ประดู่ แต่ป่าไม้ที่เหลือไม่เพียงพอที่จะรักษาสภาพความสมดุลของธรรมชาติและ

การพังทลายของดิน 

ตารางท่ี 36 สถิติเนื อทีป่่าไม้ในจังหวัดอุบลราชธานี 2559 

รายการ เนื้อที่ (ไร่) % หมายเหตุ 

พื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย ๙,๗๖๗,๐๕๒.๗๒ ๑๐๐  

เขตปฏิรูปที่ดิน (ไร่) ๑,๘๑๗,๘๓๑.๙๖ ๑๘.๖๑  

ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย (ไร่) ๑,๑๓๙,๗๐๙.๐๕ ๑๑.๖๗  

พื นที่บริการนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ไร่) ๕,๙๐๙,๘๘๐.๖๙ ๖๐.๕๑  

ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบกรมป่าไม้ (ไร่) ๙๔๖,๙๘๖.๕๐ ๙.๗๐  

พื้นที่คงสภาพป่าทั้งจังหวัด (ไร่) ๑,๕๐๙,๔๙๘.๘๓ 100  

พื นที่คงสภาพป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน (ไร่) ๑๑๗,๘๖๘.๐๔ ๗.๘๑  

พื นที่คงสภาพป่าในป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย (ไร่) ๑,๐๕๐,๐๖๗.๕๑ ๖๙.๕๖  

พื นที่คงสภาพป่านอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ไร่) ๕๒,๓๑๗.๒๔ ๓.๔๗  

พื นที่คงสภาพป่าในป่าสงวนแห่งชาติ (ไร่) ๒๘๙,๒๔๖.๐๓ ๑๙.๑๖  

หมายเหตุ ข้อมูลเชิงพื นที่ท่ีได้จากการค้านวณฐานข้อมูลระบบภมูิศาสตรส์ารสนเทศ(Geographic Information 
System: GIS) ของส้านักจัดการทีด่ินป่าไม้กรมป่าไม ้

 
  ทรัพยากรดิน 

  คุณสมบัติของดินทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งออกเป็น 
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1) ดินร่วน – ดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น ้า ปริมาณร้อยละ 
25.5 ของพื นที่ทั งหมด 

2) ดินร่วนทราย – ดินร่วนปนทราย เป็นดินตามบริเวณที่ราบสูงทั่วไป มีความอุดม-
สมบูรณ์ต่้า มีปริมาณร้อยละ 38.5 ของพื นที่ทั งหมด 

3) ดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่เป็นดินตามพื นภูเขาและที่ลาดชัน ดินมีความสมบูรณ์
ปานกลางมีปริมาณร้อยละ 7.5 ของพื นที่ทั งหมด 

 
  ทรัพยากรแร่ธาตุ  

จาการส้ารวจของกรมทรัพยากรธรณีพบว่าจังหวัดอุบลราชธานี มีแร่อโลหะเพียงชนิด
เดียว ได้แก่ เกลือหิน ซึ่งเจาะพบแล้วมีอยู่ 2 แห่ง คือ อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี 1 หลุม ลึก 457 ฟุต                 
มีเกลือหินหนา 179 ฟุต และที่อ้าเภอตระการพืชผล อีก 1 หลุม ลึก 361.5 ฟุต มีเกลือหนา 366.5 ฟุต 
ซึ่งขณะนี ยังมีการด้าเนินการน้าเกลือหินมาใช้เพียง 1 แห่ง ที่ อ้าเภอตระการพืชผล นอกจากนี                     
มีทรัพยากรแร่ที่อยู่ในรูปของหินชนิดต่างๆ อีกมาก อาทิ หินบะซอลต์ หินทราย และแร่รัตนชาติ เป็นต้น 

 
ทรัพยากรน้ า 

  1) แหล่งน้ าธรรมชาติ  
  จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดปลายน ้า มีแร่น ้าหลายสายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ไหลมาบรรจบกัน แม่น ้าและล้าธารที่ส้าคัญ มีดังนี  
   1.1) แม่น้ าโขง  เป็นแม่น ้ าที่ ไหลผ่านหลายประเทศ ไหลผ่านจังหวัด
อุบลราชธานีในท้องที่อ้าเภอเขมราฐ อ้าเภอนาตาล อ้าเภอโพธิ์ไทร อ้าเภอศรีเมืองใหม่ ไปบรรจบกับ
แม่น ้ามูลที่อ้าเภอโขงเจียม อันเป็นเส้นกั นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว 
   1.2) แม่น้ ามูลเฉพาะตอนที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวประมาณ 
100 กิโลเมตร ไหลผ่านอ้าเภอเมืองอุบลราชธานี อ้าเภอวารินช้าราบ อ้าเภอพิบูลมังสาหาร และอ้าเภอ
โขงเจียม 
   1.3) แม่น้ าชี เป็นสาขาใหญ่แม่น ้ามูล ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีในท้องที่
อ้าเภอเขื่องใน และบรรจบกับแม่น ้ามูล ซึ่งแม่น ้าชีมีน ้าไหลผ่านตลอดปี แต่ในช่วงฤดูแล้งจะมีปริมารน ้า
เหลือน้อยไม่เพียงพอที่จะสามารถน้าไปใช้ในการเกษตรได้ 
   1.4) ล าเซบก เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอ้าเภอเมืองอุบลราชธานี กับอ้าเภอม่วง
สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยไหลผ่านอ้าเภอตระการพืชผล อ้าเภอดอนมดแดง อ้าเภอเหล่าเสือโก้ก 
และไหลมาบรรจบกับแม่น ้ามูลที่อ้าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 
   1.5) ล าเซบาย ไหลมาจากจังหวัดยโสธร ผ่านอ้าเภอเขื่องใน อ้าเภอม่วง-
สามสิบ และอ้าเภอเมืองอุบลราชธานี  โดยเป็นเส้นแบ่งเขตทั ง 3 อ้าเภอ แล้วไหลลงสู่แม่น ้ามูลที่อ้าเภอ
เมืองอุบลราชธานี 
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  2) แหล่งน้ าเพื่อการชลประทาน 
   จังหวัดอุบลราชธานี ได้ก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ รวมทั งผลิต
กระแสไฟฟ้า 2 เขื่อน คือ 
   2.1) เขื่อนสิริธร ตั งอยู่อ้าเภอสิรินธร ลักษณะอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ขนาดเข่ือน
สูง 42 เมตร ยาว 950 เมตร สันเขื่อนกว้าง 7.50 เมตร เก็บน ้าได้ 1,966.5 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ 36,000 กิโลวัตต์ ส่งน ้าช่วยเหลือทางการเกษตร ได้ถึง 150,000 ไร่ 
   2.2) เขื่อนปากมูล ตั งอยู่ที่อ้าเภอโขงเจียม ลักษณะเป็นฝายกั นน ้าขนาดใหญ่ 
ความสูงเฉลี่ย 17 เมตร ยาว 300 เมตร ติดตั งประตูควบคุมการระบายน ้าฉุกเฉินขนาดใหญ่ 8 บาน
สามารถระบายได้สูงสุดถึง 18,500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สามารถระบายน ้าหลากได้เท่ากับสภาพน ้าเดิม 
ติดตั งเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า 4 เครื่อง ผลิตก้าลังไฟฟ้า 136 เมกกะวัตต์ หรือปีละ 280 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง 
อ้านวยประโยชน์ด้านการเกษตรได้ประมาณ 1.6 แสนไร่ 
 

ขยะมูลฝอย 
  สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาต่อการท่องเที่ยว คือ ขยะและการก้าจัดขยะ โดยแยกเป็น
ภายในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล และจากข้อมูลขยะในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ พบว่า ปริมาณ
ขยะมีแนวโน้มลดลง แต่ในปริมาณไม่มากนัก  
 

ตารางท่ี 37 ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗– ๒๕๕๘ 
 

  
ปริมาณและการจัดการขยะ 

  
  

ปี 

๒๕๕๘ ๒๕๕๗ 

พ้ืนที่ที่มีการให้บริการ 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ๔๒๖๗๑๖.๕            433,798.50  
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท.

พ้ืนที่ให้บริการ ๒๓๗๘๐๗.๑๘             241,056.60  
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปก าจัด ๑๙๙๖๖๙.๔            204,676.67  

ปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน ์ ๓๓๙๘๕.๖             33,686.23  
ปริมาณขยะที่ก าจัดไม่ถกูต้อง ๗๐๕๓๑.๗๒             75,969.64  
ปริมาณขยะที่ก าจัดถกูต้อง ๑๒๙๑๓๗.๗            128,703.38  

พ้ืนที่ที่ไม่มีการให้บริการ 

ปริมาณขยะทีเ่กิดขึ้นใน อปท.
พ้ืนที่ไม่ให้บริการ ๑๙๐๑๕๐.๔             192,741.90  

ปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน ์ - - 
ปริมาณขยะที่ก าจัดไม่ถกูต้อง ๑๙๐๑๕๐.๔             192,741.90  

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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1.8 สรุปผลการด าเนินงานตามแผน ฯ ที่ผ่านมา 
 

1.8.1 ผลการพัฒนาตามตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด 
  ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท้ารายงานผล
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามตัวชี วัดการพัฒนาใน 4 มิติ คือ มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง  
(Inclusive Growth)  มิติการเติบโตทางเศรษบกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (Growth 
& Competitiveness) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Growth) และมิติประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานของภาครัฐ ( Government Efficiency)  ซึ่งข้อมูลการวัดผลการพัฒนาที่ได้จัดท้าขึ นในปี 
2559  
  

 

ภาพที่ 11 แสดงผลการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานตีามตัวชี วัดการพัฒนาใน 4 มิติ 
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ภาพที่ 12 ผลการพัฒนาตามตัวชี วัดของจังหวัดอุบลราชธาน ี

  จากภาพ  เมื่อวิเคราะห์ถึงผลการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีในมิติการพัฒนา เป็นดังนี  

1) มิติการพัฒนาแบบท่ัวถึง  (Inclusive Growth)   

ในมิตินี จะแสดงการกระจายผลการพัฒนาและโอกาสสู่คนส่วนใหญ่ของจังหวัด  ซึ่งวัด

จาก 3 ประเด็น 6 ตัวชี วัดคือ ความยากจนและความเหลื่อมล ้า โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมและการ

เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม  จากแผนภาพจะเห็นว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีการพัฒนาโดย

รวมอยู่ 21.46 คะแนน ซึ่งต่้ากว่าค่ากลางของประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย 27.14 คะแนน และพิจารณาแยก

รายตัวชี วัดพบว่า มีเพียงตัวชี วัด จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ปี ที่มีค่าเฉลี่ย 9.0 ซึ่ง

สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศที่ 8.90  แสดงให้เห็นว่า จังหวัดมีการจัดระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ท้าให้ประชากรสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน 

2) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

(Growth & Competitiveness)  

ในมิตินี  จะวัดจากการเจริญเติบโต  ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและ

ขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด 6 ตัวชี วัด โดยข้อมูลภาพรวมจังหวัดอุบลราชธานีมีคะแนนการ

เติบโตทางเศรษฐกิจที่ 26.82 คะแนน ต่้ากว่าค่ากลางของประเทศที่ 29.73 คะแนน โดยใน 6 ตัวชี วัด 

พบว่า ตัวชี วัดอัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนมีค่า ร้อยละ 32.29 สูงกว่าค่ากลาง
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ระดับประเทศ ซึ่งอยู่ที่ 19.97  สะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนของประชากรจังหวัดอุบลราชธานี มีความ

มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสูงมาก เพราะมีการเก็บเงินออมไว้เพ่ือใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Growth) 

ในมิตินี  จะวัดระดับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาจาก

ประเด็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีตัวชี วัด

ย่อย 6 ตัวชี วัด ซึ่งผลการประเมินภาพรวมจงหวัดอุบลราชธานี มีคะแนนเฉลี่ย 25.41 สูงกว่าค่าเฉลี่ ย

ระดับประเทศที่มีคะแนน 22.53 โดยตัวชี วัดที่มีการพัฒนาอย่างชัดเจนคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ

พื นที่ป่าไม้ที่เพ่ิมขึ นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ  2.31  สัดส่วนการใช้น ้ามันเชื อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อ

ประชากร 188 ลิตร/คน สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน 316 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน  

 4) มิติประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาครัฐ ( Government Efficiency)  

แสดงระดับการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการสาธารณะการจัดเก็บรายได้

ของท้องถิ่นและการบริหารงบประมาณของจังหวัดประกอบด้วย 6 ตัวชี วัด ผลการพัฒนาโดยภาพรวม

จังหวัดอุบลราชธานีมีคะแนนเฉลี่ย 46.80 สูงกว่าระดับประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย45.68 ซึ่งมีตัวชี วัดที่ได้

คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ 2 ตัวชี วัด คือ ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับรองคุณภาพ 76.19  และ

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า 98.68 ที่เหลือ 4ตัวชี วัดมีค่าต่้ากว่าระดับประเทศ คือ ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงประปาร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อ

รายได้รวม และ ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด 

  1.8.2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
   ในแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ มีรายละเอียด ดังนี  
 

1) วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ” 
 

2) พันธกิจ  
  2.1) ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
  2.2) ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ น  
  2.3) พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ น 
 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 3.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  
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3.1.1) เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.1.2) ตัวช้ีวัด   

(1) ร้อยละของหมู่บ้านจัดการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด เป้าหมาย
ร้อยละ 100 ในปี 2560  

(2) ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของประชากรที่ได้รับศึกษาถึงระดับขั นพื นฐาน
อย่างมีคุณภาพ เป้าหมายร้อยละ 10 ในปี 2560 

(3) ร้อยละของประชาชนที่ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรมเป้าหมายร้อยละ 70 ในปี 2560    

(4) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป้าหมายร้อยละ 100 ในปี 2560   

(5) ร้อยละของรายได้เฉลี่ยของประชากรที่เพ่ิมขึ น เป้าหมายร้อยละ 5 
ในปี 2560   

(6) ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของผู้น้าธรรมาภิบาล เป้าหมายร้อยละ 10 ในปี 
2560 

   3.1.3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
    (1) พัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    (2) ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
    (3) ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
    (4) รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 3.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

3.2.1) เป้าประสงค์ มูลค่าการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมขึ น 
 
   3.2.2) ตัวช้ีวัด   

(1)  ร้อยละที่ เ พ่ิมขึ นของมูลค่าการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP 
เป้าหมายร้อยละ 6 ในปี 2560  

    (2) มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ นร้อยละ  5 ต่อปี 
   (3) ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของรายได้จากการท่องเที่ยว เป้าหมายร้อยละ 5 
ในปี 2560 

   3.2.3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์

(Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เพ่ือ

สร้างโอกาสและ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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    (3) พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน 
   (4) ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า                  
การลงทุน และการท่องเที่ยวทั งในและต่างประเทศ  

 
  3.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 

3.3.1) เป้าประสงค์ที่ 1 ข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญได้รับการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิต 

    ตัวช้ีวัด   
   (1) จ้านวนผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก./ไร่) เป้ าหมาย 
จ้านวน 420 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2560 

(2) ร้อยละของจ้านวนแปลง/ฟาร์มที่ ได้รับรองมาตรฐาน GAP                  
ข้าวหอมมะลิ ต่อจ้านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯ เป้าหมายร้อยละ 
90 ในปี 2560 

(3) จ้านวนผลผลิตมันส้าปะหลังเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก./ไร่) เป้าหมาย 
จ้านวน 3,800 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2560 

(4) จ้านวนผลผลิตยางพาราเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก./ไร่) เป้าหมาย จ้านวน 
280 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2560 
   3.3.2) เป้าประสงค์ที่ 2ปัจจัยพื นฐานทางการเกษตรได้รับการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม 

    ตัวช้ีวัด   
   (5) จ้านวนพื นที่ชลประทานเพ่ิมขึ น เป้าหมาย จ้านวน 20,000 ไร่ ใน
ปี 2560 
   3.3.3) เป้าประสงค์ที่ 3 เกษตรกร/ชุมชนเกษตรมีความเข้มแข็งตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    ตัวช้ีวัด   
   (6) ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนเกษตรกลุ่มเป้าหมายที่มีการ
พัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายร้อยละ 85 ในปี 2560 
 

   3.3.4) เป้าประสงค์ที่ 4 ผลผลิตทางเกษตรกรรมมีการจัดการเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
    ตัวช้ีวัด   

   (7) มูลค่าของสินค้าเกษตรที่ได้รับการแปรสภาพ/แปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าในระดับ กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจ/ชุมชน เป้าหมาย 560 ล้านบาท ในปี 2560 

   3.3.5) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
    (1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพและได้มาตรฐาน  
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    (2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ  
    (3) พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน ้า  
    (4) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    (5) พัฒนาและส่งเสริมการปศุสัตว์และการประมง  
    (6) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับประชาคมอาเชียน 
  
 3.4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.4.1) เป้าประสงค์  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ 

   3.4.2) ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายร้อยละ 90 ในปี 2560 
(2) ร้อยละของ อปท./ภาคราชการ/องค์กรภาคประชาชน ที่มีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายร้อยละ 90 ในปี 2560 
(3) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ก้าจัดได้ เป้าหมายร้อยละ 70 ใน

ปี 2560 
(4) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 

เป้าหมายร้อยละ 30 ในปี 2560  
  3.4.2) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
    (1) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วม 
    (3) บริหารจัดการด้านพลังงาน 
   
  3.5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 

3.5.1) เป้าประสงค์  พื นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย คน หมู่บ้านและชุมชน มีภูมิคุ้มกันและความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงทุกรูปแบบ บนพื นฐานการ มีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน และประชาชนในพื นที่
  3.5.2) ตัวช้ีวัด 

(1) จ้านวนหมู่บ้านและชุมชนชายแดน ที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน 
และชุมชนเข้มแข็ง เป้าหมาย 308 หมู่บ้าน ในปี 2560 

(2) ร้อยละของหมู่บ้านและชุมชน ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง 
เป้าหมายร้อยละ 100 ในปี 2560 
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3.5.3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
    (1) พัฒนาศักยภาพคนชุมชน และพื นที่เพ่ือความมั่นคง 
    (2) ผนึกก้าลังทุก ภาคส่วนเพื่อเสริม สร้างความม่ันคง 
    (3) พัฒนาความร่วม มือเพ่ือเสริมความม่ันคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
 3.6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3.6.1) เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐ 

    ตัวช้ีวัด  
   (1) ร้อยละของผู้รับบริการที่พึงพอใจในการบริการของหน่วยงานไม่ต่้า
กว่า 85 ต่อปี  

(2) ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการตอบสนองและ
ด้าเนินการภายในขอบเขตอ้านาจหน้าที่ของจังหวัด เป้าหมายร้อยละ 100 ในปี 2560 

3.6.2) เป้าประสงค์ที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานีมีระบบการ บริหารงานภาครัฐที่
มีประสิทธิภาพ 

(1) ร้อยละของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ เป้าหมาย
ร้อยละ 35ในปี 2560 

(2) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
ภาครัฐเพิ่มขึ นร้อยละ 5 ต่อปี 

   3.6.3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
    (1) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    (2) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 52 
 

สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๕๗ – ๒๕60 

  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕60 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ด้าเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด รวม 103 โครงการ ใช้งบประมาณทั งสิ น 1,072,435,200 บาท  
 

1. สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 จังหวัดอุบลราชธานีได้รับจัดสรรงบประมาณประจ้าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2557 จ้านวน 11 

โครงการ งบประมาณ 212,418,200 บาท สรุปผลการด้าเนินงาน แยกตามผลผลิตได้ดังนี   

1. ผลผลิตด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ้านวน 8 โครงการ งบประมาณ 197,418,200 บาท    แยก

เป็น 

 1.1. กิจกรรมพัฒนาโครงการส่งเสริมพื้นฐาน จ้านวน 2 โครงการ งบประมาณ 16,987,000 

บาท ประกอบด้วย 

  1) โครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง สายบ้านโนนรัง - บ้านนาผาย ต.โนนรัง                       

อ.เขื่องใน งบประมาณ 10,000,000 บาท 

  ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

   - มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานครอบคลุม และเชื่อมโยงในจังหวัด 

   - ท้าให้ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทาง 

เป็นการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เสริมสร้างรายได้จากชุมชนสู่จังหวัด 

 

  2) โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน งบประมาณ 6,987,000 บาท  

  ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

   - ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   - ผลผลิตทางการเกษตรไม่เกิดความเสียหาย 

   - ประชาชนมีรายได้เพ่ิม 

   - ประชาชนสามารถขนถ่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 1.2 กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ จ้านวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,000,000 บาท 

ประกอบด้วย 

  1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

งบประมาณ 1,000,000 บาท 

  ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
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   - แหล่งท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาและได้รับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 

 

 1.3 กิจกรรมสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ จ้านวน 5 โครงการ งบประมาณ 122,290,000 บาท 

ประกอบด้วย 

  1) โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 

85,000,000 บาท 

  ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

   - เกษตรกรประกอบอาชีพการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ

ลดรายจ่ายและมีรายได้เพ่ิมขึ น 

 

  2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ งบประมาณ 50,000,000 บาท 

  ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

   - เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ นจากการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มี

ประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

  3) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก งบประมาณ 4,970,200 บาท  

  ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ   

   - เกษตรกรมีความสนใจในการเลี ยงสัตว์ปีกเพ่ิมขึ น 

 

  4) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม 

งบประมาณ 27,461,000 บาท  

  ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

   - ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ 

   - ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ น 

   - ใช้เป็นพื นที่แก้มลิงในการรับน ้า ในฤดูฝน หรือมรสุม 

   - ประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรมีแหล่งน ้าส้าหรับใช้ในการ

เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งเพิ่มขึ น 

 

  5) โครงการจัดหาแหล่งน้ าและเพิ่มเติมพื้นที่ชลประทาน (ระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ า

ด้วยไฟฟ้าบ้านนาไร่ใหญ่ งบประมาณ 12,000,000 บาท)  

  ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
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   - สามารถส่งน ้าช่วยเหลือราษฎรที่ท้าการเพาะปลูกในพื นที่ 1,500 ไร่ 

   - เกษตรกรมีน ้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และสามารถส่งน ้าตามแผนการกระจายน ้า

ให้เกษตรกรตามท่ีก้าหนดได้  

   - เกษตรกรมีผลผลิตจากการเกษตรเพิ่มมากขึ น จากการได้รับน ้าในช่วงฤดูแล้ง 

 

2. ผลผลิตด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ จ้านวน 2 โครงการ งบประมาณ 5,000,000 บาท  

  1) โครงการขยายระบบติดตั้ งที วีวงจรปิด CCTV เพื่อป้องกันปราบปราม

อาชญากรรม ระยะที่ 4 งบประมาณ 4,398,300 บาท  

 

  ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  

   - ประชาชนในพื นที่  อ้าเภอวาริน ได้รับประโยชน์ในการลดปัญหาด้าน

อาชญากรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อ้านวยความสะดวกด้านการจราจร 

 

  2) โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน งบประมาณ 

1,000,000 บาท  

  ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  

   - เกิดความร่วมมือระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี – กับประเทศเพ่ือนบ้าน

ใกล้เคียงในการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา และการแก้ไขปัญหา

ชายแดน 

   - เจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ 

ความสามารถด้านความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศเพ่ือนบ้านที่มี

ชายแดนติดต่อกันและประเทศใกล้เคียงท่ีมีพันธะสัญญาร่วมกัน  

 

3. ผลผลิตด้านการบริหารจัดการ จ้านวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000,000 บาท 

 3.1 กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการ จ้านวน 1 โครงการ ทงบประมาณ 10,000,000 บาท

  1) โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 

10,000,000 บาท 

  ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

   - การด้าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี สามารถ

ขับเคลื่อนตัวชี วัดและเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาจังหวัดได้ส้าเร็จ 
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2. สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 จังหวัดอุบลราชธานีได้รับจัดสรรงบประมาณประจ้าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 จ้านวน 19 

โครงการ งบประมาณ 211,814,500 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการด้าเนินงานตามโครงการ โดยแยกตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ้านวน 4 

โครงการ งบประมาณ 7,000,000 บาท ประกอบด้วย 

  จุดเน้น คือ พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้

ชุมชน โดยมีโครงการรองรับ ประกอบด้วย 

  1.1 โครงการฝึกอาชีพระยะสั น งบประมาณ 1,000,000 บาท 

  1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณ 

3,000,000 บาท 

  1.3 โครงการส่งเสริมจริยธรรมประชาชน เพ่ือชุมชนเข้มแข็งตามอุดมการณ์แผ่นดิน

ธรรมแผ่นดินทอง งบประมาณ 1,000,000 บาท 

  1.4 โครงการพัฒนาหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ งบประมาณ 2,000,000 บาท 

  ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

  ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ด้ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ น ชุมชนปลอดยาเสพติด มีรายได้จากการประกอบอาชี พเสริม รู้จักอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จ้านวน 3 โครงการ งบประมาณ 39,103,200 บาท 

ประกอบด้วย 

  จุดเน้น  คือ พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยวของจังหวัด                          

โดยมีโครงการรองรับ ประกอบด้วย      

  2.1 โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน งบประมาณ 32,447,600 บาท 

  2.2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด 

(อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ) งบประมาณ 5,219,700 บาท 

  2.3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ งบประมาณ 

1,435,900 บาท 

  ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

  ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยจากการใช้เส้นทางคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงเป็น

การเพ่ิมความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี 
 



แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 56 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร  จ้านวน 5 โครงการ งบประมาณ 

132,905,000 บาท ประกอบด้วย 

  จุดเน้น คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ โดยมีโครงการรองรับ ประกอบด้วย   

  3.1 โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 

40,000,000 บาท 

  3.2  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ งบประมาณ 30,000,000บาท 

  3.3 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน ้าท่วม 

งบประมาณ 56,483,600 บาท 

  3.4  โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ งบประมาณ 

2,060,000 บาท 

  3.5 โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ปีก งบประมาณ 4,361,400 บาท  

  ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  

  เกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี มีแหล่งน ้าต้นทุนส้าหรับด้าเนินกิจกรรมทางด้าน

การเกษตรอย่างเพียงพอทั งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ซึ่งจะส่งผลในเรื่องผลผลิตต่อไร่สูงขึ น  สามารถลด

รายจ่ายและเพ่ิมรายได้จากอาชีพเสริม  
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้านวน 4 โครงการ งบประมาณ 

14,410,000 บาท ประกอบด้วย 

  จุดเน้น  คือ  การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยมีโครงการรองรับ ประกอบด้วย 

  4.1 โครงการปลูกไม้พะยูงและไม้มีค่าหายากเสริมในพื นที่ป่าอนุรักษ์ ตามแนว

พระราชด้าริ งบประมาณ 7,760,000 บาท 

  4.2 โครงการชุมชนขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่้า (Zero waste to Low carbon 

Community) งบประมาณ 2,000,000 บาท 

  4.3 โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาป่าพื นบ้านแหล่งอาหารชุมชนตามแนวพระราชด้าริ 

งบประมาณ 3,000,000 บาท  

  4.4  โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้าตามแนวพระราชด้าริ 

งบประมาณ 1,650,000 บาท  

  ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
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  พื นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการฟื้นฟูให้สมบูรณ์ขึ น มีการพัฒนาป่าพื นบ้านให้เป็นแหล่งอาหาร

ชุมชน อปท.และชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยและน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสถานที่ก้าจัดขยะขนาดใหญ่  
   

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง จ้านวน 2 โครงการ งบประมาณ 9,000,000 บาท 

ประกอบด้วย 

  จุดเน้น คือ เสริมสร้างความร่วมมือระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน และรักษาความ

สงบมั่นคง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โครงการรองรับ ประกอบด้วย   

  5.1 โครงการติดตั งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 4,000,000 บาท 

  5.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพความเข้มแข็งและรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน

งบประมาณ 5,000,000 บาท 

  ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

  ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาด้าน

อาชญากรรมและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลงได้ตามเป้าหมาย และเกิดความร่วมมือระหว่างจังหวัด

อุบลราชธานีกับประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงในการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สังคม 

วัฒนธรรม การศึกษา และการแก้ไขปัญหาชายแดน เสริมสร้างความเข็มแข็งและความปลอดภัยในชุมชน 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  จ้านวน 1 โครงการ งบประมาณ 

10,000,000 บาท ประกอบด้วย 

  จุดเน้น คือ การสร้างความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี

โครงการรองรับ ประกอบด้วย   

  3.1 โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 

10,000,000 บาท 

  ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

  การด้าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 2558 สามารถขับเคลื่อน

ตัวชี วัดและเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาจังหวัดได้ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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3. สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จังหวัดอุบลราชธานีได้รับจัดสรรงบประมาณประจ้าปีงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ               

พ.ศ.2559 จ้านวน 44 โครงการ งบประมาณ 296,403,600 บาท อยู่ระหว่างด้าเนินการจ้านวน 38 

โครงการ ด้าเนินการเสร็จสิ นแล้วจ้านวน 6 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั งสิ น 66,430,125 

บาท คิดเป็นร้อยละ 22.41 (ข้อมูล ณ 20 พฤษภาคม 2559) สรุปผลการด้าเนินงาน แยกตามผลผลิตได้ 

ดังนี    

1. ผลผลิตด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ้านวน 23 โครงการ งบประมาณ 19,589,100 บาท  แยกเป็น 

1.1 โครงการพัฒนาพุทธอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโต งบประมาณ 19,589,100 บาท 
 ผลการด าเนินโครงการ  ขอเปลี่ยนโครงการเป็นโครงการส้ารอง y2 (อุทธรณ์จากส้านัก
งบประมาณ) 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

จังหวัดอุบลราชธานีมีแหล่งท่องเที่ยวได้มาตรฐานเพิ่มขึ น 
 

1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหอเกียรติยศจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ                 
14,915,200 บาท 
 ผลการด าเนินโครงการ อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 1,926,150 บาท)  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ภูมิทัศน์บริเวณรอบหอเกียรติยศจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการปรับปรุงให้สวยงาม 
 

 1.3 โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว สายแยก ทล.2383 - บ้านโนนรัก - บ้าน
จักดู่  อ้าเภอเขื่องใน งบประมาณ 30,000,000 บาท 
 ผลการด าเนินโครงการ  อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 3,217,500 บาท)  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้พัฒนาและปรับปรุงได้มาตรฐานครอบคลุมและเชื่อมโยง
ทั่วถึงในพื นที่ของจังหวัด 

- ท้าให้ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทางเป็นการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เสริมสร้างรายไดจากชุมชนสู่จังหวัด และกลุ่ม
จังหวัด 

- ท้าให้ประชาชนในสองข้างทาง  และพื นที่ใกล้เคียงมีรายได้เพ่ิมขึ น 
 

1.4 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงการพื นฐาน (ถนน) เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ 19,450,000 
บาท 
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 ผลการด าเนินโครงการ  อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้พัฒนาและปรับปรุงได้มาตรฐานครอบคลุมและเชื่อมโยง
ทั่วถึงในพื นที่ของจังหวัด 

- ท้าให้ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทางเป็นการ
ส่งเสริมการค้า ลงทุน และการท่องเที่ยว  เสริมสร้างรายได้จากชุมชนสู่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

- ท้าให้ประชาชนในสองข้างทางและพื นที่ใกล้เคียงมีรายได้เพ่ิมขึ น 
 

1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาประชาสัมพันธ์และมัคคุเทศก์น้อย งบประมาณ 1,000,000 
บาท  
 ผลการด าเนินงาน โครงการ อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 636,240 บาท) 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

เป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด                   
การท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี และเกิดความภาคภูมิใจ ส้านึกรักในถิ่นเกิดในกลุ่ม
เยาวชน 

 
1.6 โครงการปรับปรุงเส้นทางเข้าโรงเรียนเพียงหลวง 12 บ้านท่าเล้ง ต้าบลห้วยไผ่ อ.โขงเจียม 

งบประมาณ 9,672,300 บาท 
 ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 1,059,000 บาท) 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- มีเส้นทางคมนาคมส่งที่ได้พัฒนาและปรับปรุงได้มาตรฐานครอบคลุม และเชื่อมโยง
ทั่วถึงในพื นที่ของจังหวัด 

- ท้าให้ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทางเป็นการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เสริมรายได้จากชุมชนสู่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

- ท้าให้ประชาชนในสองข้างทาง และพื นที่ใกล้เคียงมีรายได้เพ่ิมขึ น 
 

1.7 โครงการความร่วมมือพัฒนาและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม                        
และการท่องเที่ยว ระบบท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้านรอรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 
2,438,000 บาท 
 ผลการด าเนินโครงการ อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 581,780 บาท) 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

เกิดความร่วมมือระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศเพ่ือนบ้านในการส่งเสริม
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการแก้ไขปัญหาชายแดน 
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1.8 โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน งบประมาณ 31,903,500 บาท 
 ผลการด าเนินโครงการ อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 17,851,000 บาท)  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  - ประชาชนในพื นท่ีได้รับผลประโยชน์ 

- ประชาชนสมารถขนถ่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ผลผลิตทางการค้าเกษตรไม่เกิดความเสียหายมีราคาสูงขึ น 
 

1.9 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วม งบประมาณ 
17,269,200 บาท 
 ผลการด าเนินโครงการ อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 1,918,000 บาท)  
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

- มีพื นที่กักเก็บน ้าในพื นที่เพ่ิมเติม 
- แก้ไขปัญหาภัยแล้งนอกฤดูกาล 
- ประชาชนในพื นท่ีมีแหล่งน ้าไว้ใช้ในการอุปโภคและบริโภค 
 

1.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 8,725,000 บาท 
 ผลการด าเนินโครงการ อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 2,013,375บาท) 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

เกษตรกรท้าการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเสี่ยง
ด้านผลิตและการตลาดใช้แรงงานในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดรายจ่ายและ
รายได้เพ่ิมขึ น  

 
1.11 โครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 

งบประมาณ 9,221,500 บาท  
 ผลการด าเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 1,458,177 บาท) 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ถ่ายถอดการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป                        
เป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

  
1.12 โครงการส่งเสริมและผลิตไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 2,841,700 บาท 
ผลการด าเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 1,851,521 บาท) 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
รายได้ต่อครัวเรือนเกษตรกรเพ่ิมขึ น และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
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1.13 โครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น ้าในกลุ่มน ้าสาขา งบประมาณ 6,839,000บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงงาน อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 1,315,737 บาท) 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น ้าในแหล่งชุมชน รวมทั งปลาและสัตว์

น ้าอื่นๆ ในล้าน ้าสาขาต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ น 

 

1.14 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี ยงสัตว์ไทยก้าวไกลสู่ประชาชน

เศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 2,600,000 บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 2,464,914 บาท) 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

ปรับปรุงเปลี่ยนระบบการเลี ยงไก่เนื อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื อ ให้เกิดการพัฒนารูปแบบเข้าสู่

ฟาร์มเลี ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐาน  

1.15 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาเซียน งบประมาณ 500,000 บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ  อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 182,350 บาท) 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

- สินค้าและผลิตภัณฑ์และเกษตรมีมาตรฐานที่ดีเป็นที่ยอมรับ 

- เป็นการเพ่ิมมูลค่าทางด้านการเกษตร และส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรในพื นที่ 

1.16 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว งบประมาณ 

1,029,304 บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ  อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 182,350 บาท) 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

- มีมัคคุเทศก์เฉพาะพื นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มเติม 

- บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ น 

- ลดการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจการท่องเที่ยวละบริการ 

- ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ เป็นสินค้าที่ระลึกที่มีคุณภาพ                      

และมีเอกลักษณ ์

 

1.17 โครงการหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 7,477,800 บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ  อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 1,579,300 บาท) 
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 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

- ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ น 

- เกิดกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู้ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 

- มีหน่วยงานภาคีในการพัฒนาหมู่บ้าน 

 

1.18 โครงการเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน งบประมาณ 

4,870,000 บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ  อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 3,885,614 บาท) 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ น และมูลค่าการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ น 

 

1.19 โครงการพัฒนาเพ่ือยกระดับผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
งบประมาณ 2,400,000 บาท 
 ผลการด าเนินโครงการ อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 637,766 บาท) 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในชุมชนหมู่บ้าน 
1.20 โครงการพัฒนาทักษะก้าลังแรงงานรองรับการลงทุนและการแข่งขันในภูมิภาค งบประมาณ 

860,000 บาท 
 ผลการด าเนินโครงการ อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 675,670 บาท)  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- แรงงานใหม่มีงานท้า มีรายได ้
- แรงงานไทยมีทักษะฝีมือท่ีสามารถแข่งขันกับแรงงานในประชาชนอาเซียนได้ 
 

1.21 โครงการบูรณะทางแอสฟัลต์ทางหลักหมายเลข 212 ตอน พิบูลมังสาหาร–ช่องเม็ก 
งบประมาณ48,300,000 บาท 
 ผลการด าเนินโครงการ ขออุทธรณ์ เปลี่ยนแปลงโครงการส้านักงบประมาณ/ก.พ.ร 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ น 
 

1.22 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสัตว์เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุ
สัตว์ตามพื นที่ชายแดนในพื นที่จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 427,000 บาท 
 ผลการด าเนินโครงการ   ด้าเนินโครงการเสร็จสิ น 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ น 
 

1.23 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการสาธารณะ งบประมาณ 371,000 
บาท  
 ผลการด าเนินงานโครงการ  อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 180,890บาท) 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ความเสี่ยงด้านอาหารและน ้าส้าหรับบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื นที่ลดลง
และความเสี่ยงจากใช้บริการส้วมสาธารณะของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื นท่ีลดลง 
 

2. ผลผลิตด้านสังคม จ้านวน 7 โครงการ งบประมาณ 15,945,000 บาท  

2.1 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี เยาวชน คนพิการ งบประมาณ 

1,000,000 บาท 

 ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 997,500 บาท) 

 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

- จ้านวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความกล้าแสดงออกที่สังคมยอมรับ

สามารถสร้างเครือข่ายใหม ่

- เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  มีจิตอาสาร่วมกันพัฒนาชุมชน สังคมชุมชน เยาวชน  

รู้รักสามัคคี มีทักษะการใช้ชีวิต 

 

2.2 โครงการเสริมสร้างพัฒนากองทุนชุมชน งบประมาณ 1,500,000 บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ  ด้าเนินโครงการเสร็จสิ นแล้ว 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- แก้ปัญหาหนี นอกระบบของคนในชุมชน 

- กองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

2.3 โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 1,095,000 บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ  อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 791,400 บาท) 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

พัฒนาศักยภาพ อสม. ผู้น้าชุมชน แกนน้าสุขภาพ นักจัดการสุขภาพ ให้มีส่วนร่วมใน

การจัดการด้านสุขภาพของชุมชน มีชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาพดี 
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2.4  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงและข่ายเครือข่ายในพื นที่ชายแดน งบประมาณ 500,000 

บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ  อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 68,160 บาท) 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายแรงงานในพื นที่ชายแดน  ได้รับความรู้ความเข้าใจ         

ที่ถูกต้องเก่ียวกับเรื่องประชาคมอาเซียนและภารกิจของกระทรวงแรงงาน 

- ประชาชนในพื นที่ชายแดนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมการมีงานท้าหรือ                       

มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

 

2.5 โครงการค่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งบประมาณ 1,000,000 บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ  อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 967,500บาท) 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ท้าให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศักยภาพเหมือนในการท้างาน

อาสาสมัครอย่างมีหลักวิชาและมีประสิทธิภาพ 

 

2.6 โครงการจัดตั งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอุบลราชธานี งบประมาณ 9,850,000บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 5,210,600 บาท) 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางการด้ารงชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ประชาชนได้เรียนรู้จากห้องเรียนที่มีชีวิต สามารถน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน                

อย่างมีคุณภาพ 

2.7 โครงการการแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจเพ่ือคนไทยมีงานท้า งบประมาณ 1,000,000 บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ  ด้าเนินโครงการเสร็จสิ นแล้ว 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ประชาชนได้รับบริการครบวงจร ได้รับความสะดวกในการให้บริการตามภารกิจ                    

ของหน่วยงานในกระทรวงแรงงานอย่างรวดเร็วและทั่วไปถึงมากขึ น ลดปัญหาการว่างงาน                        

แก่ประชาชน และเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

- ประชาชนในพื นที่ได้ทราบภารกิจด้านต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

มากขึ น อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระทรวงแรงงาน 
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3. ผลผลิตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้านวน 3 โครงการ งบประมาณ 9,916,500 บาท  

3.1 โครงการปลูกไม้ยางนา ไม้พะยูงและไม้มีค่าหายากเสริมในพื นที่อนุรักษ์ตามแนวพระราชด้าริ 

งบประมาณ 7,313,500บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ  อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ  

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

พื นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์ขึ น รวมทั งไม้มีค่าและไม้หายากต่างๆ มี

ปริมาณเพ่ิมมากขึ น 

 

3.2 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าสาละเมิน ตามแนวพระราชด้าริ

ฯ งบประมาณ 1,135,00 บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ  อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 878,403 บาท) 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- สามารถอนุรักษ์พื นที่ตามแนวพระราชด้าริในพื นท่ีเป้าหมาย 

- เป็นเหล่งต้นน ้า กักเก็บน ้า และรักษาความชุ่มชื นของพื นที่ป่า 

- ประชาชนในพื นท่ีเป้าหมาย มีการใช้ประโยชน์จากพื นที่ป่าอย่างเหมาะสม 

 

3.3 โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน ้าตามแนวพระราชด้าริ งบประมาณ 1,650,000

บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 1,182,000 บาท ) 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของผิวดิน ดักตะกอนดิน บรรเทาอุทกภัย 

 

4. ผลผลิตด้านการบริหารจัดการ จ้านวน 5 โครงการ งบประมาณ 14,475,000บาท 

4.1 โครงการค่าใช้จ่ายบริการงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 1,000,000 บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 4,619 ,974 บาท) 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การด้าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี สามารถขับเคลื่อนตัวชี วัด

และเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาจังหวัดได้ส้าเร็จเป็นรูปธรรม 
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4.2 โครงการจัดท้าแผนที่เศรษฐกิจด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และระบบข้อมูลเพ่ือการ

จัดการ งบประมาณ 1,950,000บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ ด้าเนินโครงการเสร็จสิ นแล้ว 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

มีเครื่องมือในการวางแผนการด้าเนินธุรกิจ การลงทุนที่มีประสิทธิ ภาพ เพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

4.3 โครงการส้ารวจความเดือดร้อนของราษฎรและความต้องการให้จังหวัดช่วยแล้ว จ.

อุบลราชธานี งบประมาณ 1,300,000บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ  ด้าเนินโครงการเสร็จสิ นแล้ว 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

- ชุมชน/หมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน             

ในพื นที่  

- หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพื นฐานที่จ้าเป็นที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์                      

ได้อย่างถูกต้อง 

 

4.4 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบฐานข้อมูลของศูนย์ด้ารงธรรม งบประมาณ 425,000บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ  อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 159,375 บาท) 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

ศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดมีระบบฐานข้อมูลการด้าเนินงาน สามารถติดต่อรับ-ส่งข้อมูลเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านระบบดังกล่าว ส่วนราชการและสามารถจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 

4.5 โครงการการจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) เชิงพื นที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการเผยแพร่ ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 800,000 บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ  อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 426,608 บาท) 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

มีฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเพ่ือบริการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั งชาวไทย                  

และชาวต่างประเทศ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
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5. ผลผลิตด้านการรักษาความม่ันคงและความ จ้านวน 6 โครงการ งบประมาณ 11,394,600 บาท 
5.1 โครงการลาดตะเวนร่วมตามแนวชายแดน งบประมาณ 500,000 บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ  อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

สามารถสกัดกั นการขนส่ง และปราบปรามผู้กระท้าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และ                  
ยาเสพติด รวมทั งคงพื นที่ป่าไม้ที่มีอยู่ไม่ให้มีการบุกรุกเพ่ิม 

 
5.2 โครงการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื นที่ช่องอานม้า งบประมาณ 2,929,000บาท 

 ผลการด าเนินงานโครงการ   อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

พื นที่ที่ด้าเนินการมีความปลอดภัย สามารถเข้าไปดูแลและใช้ประโยชน์ได้ 
 

5.3 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด CCTV ในบริเวณจุดผ่านแดน งบประมาณ 1,750,000 บาท 
 ผลการด าเนินงานโครงการ  ด้าเนินงานเสร็จสิ นแล้ว 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  บริเวณจุดส้าคัญตามแนวชายแดน มีการเฝ้าระวังและป้องกันการก่ออาชญากรรม                     
หรือการลักลอบน้าเข้าสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดเพ่ิมมากขึ น 
 

5.4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพควบคุมกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ือป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมอย่างยั่งยืน งบประมาณ 5,525,000 บาท 
 ผลการด าเนินงานโครงการ    อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
- ผู้ขับขี่รักษาวินัยจราจร 
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
- การป้องกันปราบปรามการก่ออาชญากรรมในพื นที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ น 
 

5.5 โครงการเสริมสร้างจิตส้านึกด้านความมั่นคงพื นที่ประสบภัยคุกคามด้านความมั่นคง 
งบประมาณ 2,526,700 บาท  
 ผลการด าเนินงานโครงการ   อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 297,400 บาท) 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ผู้น้าชุมชน ประชาชนในหมู่บ้านประสบภัยคุกคามด้านความมั่นคง มีจิตส้านึก มีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา ภัยคุกคามด้านความมั่นคง 
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5.6 โครงการปรับปรุงเส้นทางเข้า-ออก บริเวณจุดผ่านแดนช่องเม็ก อ้าเภอสิรินธร จังหวัด

อุบลราชธานี งบประมาณ 800,000 บาท 
 ผลการด าเนินงานโครงการ  อยู่ระหว่างการด้าเนินโครงการ (ผลการเบิกจ่าย 282,500 บาท) 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
การเข้า-ออก บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถดูแลรักษา

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถดูแลรักษาความปลอดภัยและความม่ันคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอตั งค้าของบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จ้านวน 27 โครงการ งบประมาณ 352,090,300 บาท ดังนี  

1. แยกตามผลผลิต 

 1.1 ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ้านวน 10 โครงการ งบประมาณ 286,846,700 บาท   

แยกเป็น 

  1.1.1 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จ้านวน 5 โครงการ งบประมาณ 186,609,900 บาท 

ประกอบด้วย 

   (1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฮือนอีสาน ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานี             

พร้อมงานส่วนประกอบ บ้านยางน้อย ต้าบลก่อเอ้ อ้าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ             

4,300,000 บาท 

   (2) โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน งบประมาณ 132,897,400 บาท 

   (3) โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน (ถนน) เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว                   

น ้าตกห้วยหลวง งบประมาณ 25,000,000 บาท 

   (4) โครงการก่อสร้างทางจักรยาน งบประมาณ 22,500,000 บาท  

   (5) โครงการติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างริมตลิ่งแม่น ้ามูล งบประมาณ 1,912,500 บาท 

 

  1.1.2 กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ จ้านวน 2 โครงการ งบประมาณ 

16,760,400 บาท ประกอบด้วย 

 (1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัด

อุบลราชธานี ประจ้าปี 2560 งบประมาณ 10,000,000 บาท 

 (2) โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว 

งบประมาณ 6,760,400 บาท 
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 1.1.3 กิจกรรมสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ จ้านวน 3 โครงการ งบประมาณ 83,476,400 บาท 

ประกอบด้วย 

 (1) โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วม 

งบประมาณ 59,104,400 บาท 

 (2) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื อคุณภาพสูง งบประมาณ 4 ,372,000 

บาท 

 (3) โครงการขุดลอกล้าห้วยไผ่ (ระยะ 2) พร้อมอาคารบังคับน ้า บ้านภูมะหรี่                     

ต้าบลดอนจิก อ้าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 20,000,000 บาท 

 

 1.2 ผลผลิตการพัฒนาด้านสังคม จ้านวน 6 โครงการ งบประมาณ 23,159,100 บาท               

แยกเป็น 

  1.2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จ้านวน 5 โครงการ งบประมาณ 20,661,500บาท 

ประกอบด้วย  

  (1) โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชด้าริ งบประมาณ 

5,290,000 บาท 

  (2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ งบประมาณ 7,000,000 บาท 

  (3) โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน                 

2559-2560 งบประมาณ 2,267,900 บาท 

  (4) โครงการศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ                  

903,600 บาท  

  (5) โครงการพัฒนาทุนชุมชนด้วยวิถีชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 5,200,000 บาท  

  1.2.2 สร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคม จ้านวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แก้จน) งบประมาณ 2,497,600 บาท 

 

 1.3 ผลผลิตการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้านวน                     

5 โครงการ งบประมาณ 21,065,500 บาท แยกเป็น 

 1.3.1 กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้านวน 3 โครงการ 

งบประมาณ 17,566,700 บาท ประกอบด้วย 
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  (1) โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูล้าโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี งบประมาณ 2,000,000 บาท 

  (2) โครงการสร้างฝายชะลอน ้าแบบถาวรในพื นที่ป่าอนุรักษ์และพื นที่โครงการ

พระราชด้าริฯสมเด็จพระเทพฯ งบประมาณ 14,045,500 บาท 

  (3) โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้าตามแนวพระราชด้าริ 

งบประมาณ 1,521,200 บาท 

       1.3.2 กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษ จ้านวน 1 โครงการ คือ โครงการชุมชนขยะเหลือ

ศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่้า (Zero waste to Low carbon Community) งบประมาณ 2,000,000 บาท 

  1.3.3 กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง

ชีวภาพ จ้านวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ระดับ

ครัวเรือน งบประมาณ 1,498,800 บาท 

 

 1.4 ผลผลิตการรักษาความม่ันคงและความสงบ จ้านวน 5 โครงการ งบประมาณ 11,019,000 บาท แยก

เป็น 

  1.4.1 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย จ้านวน 4 โครงการ 

งบประมาณ 10,269,000 บาท ประกอบด้วย 

   (1) โครงการติดตั งระบบทีวีวงจรปิด CCTV อาคารที่ท้าการ ตม.จว.อุบลราชธานี

งบประมาณ 750,000 บาท 

   (2) โครงการติดตั งกล้องทีวีวงจรปิด (CCTV) ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ตามพื นที่แนวชายแดนเพื่อความมั่นคง งบประมาณ 4,902,000 บาท 

   (3) โครงการสร้างจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเพ่ือเปิดรับ AEC 

งบประมาณ 1,800,000 บาท 

   (4) โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยกองบิน 21 อุบลราชธานี 

งบประมาณ2,817,000 บาท 

  1.4.2 กิจกรรมเสริมสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ จ้านวน 1 โครงการ 

คือ โครงการติดตั งระบบทีวีวงจรปิด CCTV อาคารควบคุมผู้ต้องกัก งบประมาณ 750,000   

 

 1.5 ผลผลิตการบริหารจัดการ จ้านวน 1 โครงการ คือ โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 10,000,000 บาท  
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ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

 
 จังหวัดอุบลราชธานีได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของประชาชน การวิเคราะห์สถานการณ์และ
ศักยภาพของพื นที่ การวิเคราะห์สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงสังคมโลก นโยบายการบริหารภาครัฐต่าง ๆ 
ดังนี  
๒.๑ การวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ 
 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมฯ ส่วนราชการภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ฯลฯ                   
เพ่ือระดมความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยสรุปมีข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากการประชุมได้น้ามาจัดกลุ่มเพ่ือน้าไปสู่การวิเคราะห์ศักยภาพและการด้าหนดแผนพัฒนา
จังหวัด ดังนี  

1) ด้านสังคม 
ตารางท่ี 38 สภาพปัญหาและความต้องการด้านสังคมของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี 

สภาพปัญหา ความต้องการ 
1. ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรมีปัญหาเรื่อง

รายได้และหนี สินภายใต้ค่าครองชีพที่สูงขึ น 

2. ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน 
ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการศึกษา ขาดการใช้
ประโยชน์จากแหล่งความรู้ 
3. ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยของคนในชุมชนที่พ่อ

แม่ท้างานในกรุงเทพฯ แต่ให้ปู่ย่าตายายเลี ยงลูก

แทน 

4.เยาวชนขาดภูมิคุ้มกัน จิตส้านึกที่ดีท้าให้มี

พฤติกรรมไม่เหมาะสมเนื่องจากได้รับค่านิยมที่ไม่

ถูกต้องจากสื่อต่างๆ 

5. ผลการเรียนของเด็กอยู่ในระดับต่้ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 
 6. ปริมาณรถเยอะ ท้าให้ปัญหารถติดบริเวณตัว
เมือง อากาศเป็นพิษ 
 7. ปัญหาขยะภายในตัวเมืองมีปริมาณมาก 

ประชาชนยังมีการคัดแยกและน้าขยะกลับมาใช้

1. ให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมอาชีพรองเพ่ือสร้างรายได้

ให้เกษตรกร เช่น งานหัตถกรรม ธุรกิจท่องเที่ยวใน

ชุมชน เป็นต้น 

2. ปรับปรุง สร้างเสริมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ปราชญ์

ชาวบ้านให้เป็นศูนย์หรือแหล่งเรียนรู้ของชาวบ้าน 

3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชนในการดูแลเด็ก

เยาวชนในพื นท่ีเสี่ยงเพ่ือลดปัญหายาเสพติด 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ที่

ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ

ถ่ายทอดไปสู่นักเรียน 

5. พัฒนาโรงเรียนและสื่อการเรียนรู้ให้เพียงพอกับ

จ้านวนนักเรียน 

6. พัฒนาระบบผังเมือง สาธารณูปโภคพื นฐานและสิ่ง

อ้านวยความสะดวกให้สวยงาม ใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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สภาพปัญหา ความต้องการ 
ประโยชน์ใหม่น้อยระบบการก้าจัดของหน่วยงาน

ราชการไม่ดีเท่าท่ีควร 

8. การขยายตัวของห้างสรรพสนิค้า ห้างร้านรุกล ้าที่

สาธารณะและการถมที่ ท้าให้เกิดน ้าท่วมขังในเมือง 

 9. สวนสาธารณะส้าหรับคนเมืองไม่เพียงพอและ
การจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพ 
 10. ปัญหาน ้าเน่าเสียในเขตเมืองและเขตชุมชน
ขนาดใหญ ่

7. พัฒนาระบบจราจรและระบบขนส่งสาธารณะให้มี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ ราคาเป็นธรรม 

8. การพฒันาระบบบ้าบัดน ้าเสีย ท่อระบายน ้าเพื่อรองรับ

น ้าทิ งจากครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ 

 

 

 
 

2) ด้านการเกษตร, ปศุสัตว ์

จังหวัดอุบลราชธานี มีพื นที่ทั งหมด ๑๐.๐๗ ล้านไร่  อาชีพด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่

โดยมีการท้านาปี เป็นหลักมีการปลูกพืชไร่ที่ส้าคัญคือการปลูกมันส้าปะหลัง การปลูกไม้ยืนต้นที่ส้าคัญคือ 

ยางพารา  ปาล์มน ้ามัน การปลูกไม้ผลที่ส้าคัญคือ มะม่วง ล้าไย การปลูกพืชผักที่ส้าคัญ พริกเม็ดใหญ่ 

(พริกหัวเรือ) มีการเลี ยงสัตว์ และ ท้าประมงในบางพื นที่ของจังหวัด ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มีเนื อที่ถือ

ครองด้านการเกษตร 5.8 ล้านไร่ (ร้อยละ๕๘.๐๙)  ประกอบด้วยพื นที่นา ๔.๓ ล้านไร่ (ร้อยละ 75.08)              

ที่พืชไร่ 0.๖ ล้านไร่ (ร้อยละ 11.64)  ที่ไม้ผลไม้ยืนต้น 0.๕2 ล้านไร่ (ร้อยละ 9.03) ไม้ดอกไม้ประดับ 

0.0007 ไร่(ร้อยละ 0.01)  พื นที่พืชผัก 0.025 ไร่ (ร้อยละ 0.42) และที่การเกษตรอ่ืน ๆ 0. ๒2                

ล้านไร่ (ร้อยละ 3.79)  

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 ได้แก่ 

 1. ข้าวนาปี  มีการเพาะปลูกในทุกอ้าเภอ เนื อท่ีเพาะปลูกรวม 4,273,111ไร่ ผลผลิตรวมจ้านวน

1,808,960 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 431 กิโลกรัมต่อไปไร่ มูลค่าผลผลิตรวม 27,134.39 ล้านบาท มีต้นทุนการ

ผลิต 4,550 บาท/ไร่  แบ่งเป็น  

  - ข้าวหอมมะลิ เนื อที่ปลูก จ้านวน 3,232,876 ไร่ ผลผลิตรวมจ้านวน 1,417,160 ตัน

ผลผลิตเฉลี่ย 442 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่าผลผลิตรวม 21,257.40 ล้านบาท มีต้นทุนการผลิต 4,489 บาท/

ไร่ 

  - ข้าวเหนียว เนื อที่ปลูก จ้านวน 1,040,235  ไร่ ผลผลิตรวมจ้านวน 436,898.7 ตัน

ผลผลิตเฉลี่ย 420 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่าผลผลิตรวม  4,309.80 ล้านบาท มีต้นทุนการผลิต 4,067 บาท/ไร่ 
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 2. ข้าวนาปรัง มีการเพาะปลูกในอ้าเภอพิบูลมังสาหาร สิรินธร ตาลสุม ดอนมดแดง เขื่องในและ

เมืองอุบลราชธานี เนื อที่เพาะปลูกรวม 191,300 ไร่ ผลผลิตรวมจ้านวน  111,322.63 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย  

520 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่าผลผลิตรวม  1,001.90 ล้านบาท แบ่งเป็น  

  - ข้าวเจ้า มีเนื อที่เพาะปลูก จ้านวน 150,909  ไร่ ผลผลิตรวมจ้านวน 81,642 ตัน 

ผลผลิตเฉลี่ย 541  กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่าผลผลิตรวม  810.21 ล้านบาท 

  - ข้าวเหนียว มีเนื อที่เพาะปลูก 40,391 ไร่ ผลผลิตรวมจ้านวน  20,235.89 ตัน ผลผลิต

เฉลี่ย 501  กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่าผลผลิตรวม  223.65  ล้านบาท  

 3. มันส าปะหลัง มีการเพาะปลูกทุกอ้าเภอ อ้าเภอที่ปลูกมาก เช่น น ้ายืน เดชอุดม บุณฑริก เนื อ

ที่เพาะปลูกรวม 434,513 ไร่ ผลผลิตรวมจ้านวน 1,332,292 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,526 กิโลกรัมต่อไร 

มูลค่าผลผลิตรวม  3,464.11 ล้านบาท  มีต้นทุนการผลิต 6,325 บาท/ไร่ 

 4. ยางพารา มีการเพาะปลูกทุกอ้าเภอ ที่ปลูกมากเช่น น ้ายืน เดชอุดม บุณฑริก นาจะหลวย 

เนื อที่ที่ปลูกรวม  528,425  ไร่ เนื อที่ให้ผลผลิต 413,960 ไร่ ผลผลิตน ้ายางรวม  92,727 ต้น ผลผลิต

เฉลี่ย 224 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่าผลผลิตรวม  4,867.80 ล้านบาท มีต้นทุนการผลิต 13,128 บาท/ไร่ 

 5. พริก มีการเพาะปลูกมากในอ้าเภอเมืองอุบลราชธานี ม่วงสามสิบ เหล่าเสือโก้ก เนื อที่

เพาะปลูกรวม 24,758 ไร่ ผลผลิตรวมจ้านวน 58,255.57 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2,353 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่า

ผลผลิตรวม   495.17 ล้านบาท  มีต้นทุนการผลิต 8,750 บาท/ไร่ 

 6. ปาล์มน้ ามัน มีการเพาะปลูกมากในอ้าเภอนาจะหลวย บุณฑริก น ้ายืน น ้าขุ่น เนื อท่ีเพาะปลูก 

18,782ไร่ เนื อท่ีได้ให้ผลผลิต 7,504 ไร่ ผลผลิตรวมจ้านวน 14,438 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,924 กิโลกรัมต่อ

ไร่ มูลค่าผลผลิตรวม  46.20 ล้านบาท มีต้นทุนการผลิต 9,895 บาท/ไร่ 

ที่มา:  ส้านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธาน ี

ตารางท่ี 39 สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านการเกษตร,ปศุสัตว์ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 

สภาพปัญหา ความต้องการ 
๑. การบริหารจัดการน ้าแหล่งน ้าเพื่อท้าการเกษตร

และการปศุสัตว์ไม่พอเพียง  
๒. ขาดความเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลผู้ผลิต  

แหล่งผลิต  ผู้ค้า ผู้บริโภค ทั งในระดับ
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐท้าให้ภาค
ประชาชนขาดองค์ความรู้ท่ีจ้าเป็นต่อการพัฒนา

๑. ให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริม/สนับสนุนให้กลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้าเกษตรมีความเข้มแข็ง และส่งเสริมให้
เกษตรกรด้าเนินการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

๒. ส่งเสริมการรวมเป็นกลุ่ม Cluster ของเกษตร

อินทรีย์ในกลุ่มจังหวัด และมีการท้างานครบวงจร
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ทั งระบบการผลิต  การแปรรูป การบริหาร
จัดการ การตลาด 

๓. เกษตรกรจ้าหน่ายผลผลิตท่ีได้โดยตรง เพราะ
ขาดความรู้และหน่วยงานที่จะส่งเสริมสนับสนุน
การน้าผลผลิตมาแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่แก่
สินค้า / ผลิตภัณฑ์ 

๔. ปัญหาท่ีดินเสื่อมโทรม คุณภาพไม่ดี ขาดการ
ส่งเสริมการปรับปรุงพื นท่ีในการเพาะปลูกให้มี
คุณภาพในการเพิ่มผลผลิต  

๕. ขาดแหล่งเงินทุน/ ไม่รู้แหล่งเงินทุน 
๖. การบุกรุกแผ้วถางป่าที่ดินในเขตป่าสงวน การ

ทับซ้อนของที่ท้ากิน 
๗. ขาดแคลนน ้าอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง ระบบ

ประปาชุมชนยังไม่มีคุณภาพ 
 
 

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ผลผลิตทางการเกษตร โดย

การเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ 

๓. พัฒนาระบบกลไกให้เกิดตลาดกลางสินค้าเกษตร

และสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้มาตรฐานของจังหวัด 

๔. พัฒนาให้เกิด หน่วยงาน หรือเครือข่ายความร่วมมือ

ของผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดทั งระดับต้นน ้า 

กลางน ้าและปลายน ้า  เพ่ือท้าหนาที่ในการ

ประสานงานร่วมกับภาครัฐ เป็นศูนย์กลางการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้ผลิต 

๕. ให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านการบริหารจัดการ 

เช่น การใช้ปุ๋ย การจัดการน ้า การใช้เครื่องจักรกล 

เพ่ือให้สามารถน้าไปใช้ในการด้าเนินชีวิต 

๖. จัดระบบการออกโฉนดที่ดิน ไกล่เกลี่ยปัญหาข้อ

พิพาทระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ 

๗. การขุดคลอกคูคลองเพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้าไว้ใช้

ในฤดุแล้ง   

๘. การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพ 

๙. ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โค กระบือ ซึ่ง

มีปริมาณน้อยลง แต่ราคาสูง ทดแทนการปลูกพืช

เศรษฐกิจเดิม เช่น มันส้าปะหลังและยางพารา 

ส่งเสริม โดยสนับสนุนกลุ่มนิติบุคคลที่มีกิจกรรม

การเลี ยงโค กระบือที่มีอยู่เดิมและจัดตั งกลุ่มฯใหม่ 

สนับสนุนพันธุ์โค กระบือ ตามศักยภาพของบุคคล

ในกลุ่มนั นๆ เป็นการสร้างรายได้หลักให้แก่

เกษตรกร  
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3) ด้านการท่องเที่ยว 

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็น

จังหวัดชายแดนส้าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติความเป็นมานับร้อยปี 

และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและน่าสนใจทั งด้านประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี  

โดยภาพรวมการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2558 มีจ้านวนผู้มา

เยี่ยมเยือนทั งสิ น 2,666,113 คน เป็นชาวไทย 2,543,102 คน เป็นชาวต่างชาติ 123,011 คน คิดเป็นร้อย

ละ 7.63 ของจ้านวนผู้มาเยี่ยมเยือนในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายได้จากการท่องเที่ยว

ทั งหมด 5,664.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.54 ของการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ้านวนวันพักเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 วัน 

จ้านวนโรงแรม รีสอร์ท และอพาร์ทเม้นรายวัน รวม 180 แห่ง 4,993 ห้อง มีบริษัทน้า

เที่ยว 51 แห่ง มัคคุเทศก์ 266 คน แบ่งเป็น มัคคุเทศก์ประเภททั่วไป 246 คน มัคคุเทศก์เฉพาะพื นที่ 20 

คน บริษัทแท็กซี่ 13 แห่ง สายการบิน 5 สาย ระยะเวลาเข้าพักเฉลี่ย 2.46 วัน 

รายได้จากการท่องเที่ยว 

 การท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มของจ้านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มขึ นทุกปีโดยในปี พ.ศ. 2558 มีจ้านวนนักท่องเที่ยว 2,666,113 คน รายได้จากการท่องเที่ยว

ปี พ.ศ. 2558 มีรายได้จากการท่องเที่ยว จ้านวน 5,664.72 ล้านบาท จ้านวนวันพักเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 วัน 

 

ปี พ.ศ. 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

จ านวนนักท่องเที่ยว  

(คน) 

รวมจ านวน

นักท่องเที่ยว 

(คน) 

รายได้จากการท่องเที่ยว 

(ล้านบาท) 

รวมรายได้

จากการ

ท่องเที่ยว 

(ล้านบาท) ชาวไทย ชาวต่างชาติ ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

2554 2,185,317 95,703 2,281,020 3,684.65 284.95 3,969.60 

2555 2,267,693 106,915 2,374,608 4,386.22 345.02 4,731.24 

2556 2,471,568 119,858 2,591,426 4,930.25 402.88 5,333.13 

2557 2,467,387 118,981 2,586,368 4,998.00 406.70 5,404.70 

2558 2,543,102 123,011 2,666,113 5,237.11 427.61 5,664.72 

ที่มา กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (เมษายน 2559) 
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ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวแยกตามประเภท 

  1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและประติมากรรม เช่น วัดมหาวนา

ราม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอไตร วัดทุ่งศรีเมือง พระธาตุหนองบัว วัดศรีอุบลรัตนาราม ภาพเขียนสี

ก่อนประวัติศาสตร์ผาแต้ม เป็นต้น 

  2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ภูสมุย น ้าตกสร้อย

สวรรค์  แก่งสะพือ แก่งตะนะ ป่าดงนาทาม เป็นต้น 

  3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เช่น หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ บ้านตาติด ต้าบลโนนผึ ง 

อ้าเภอวารินช้าราบ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.โขงเจียม เป็นต้น 

  4. แหล่งท่องเที่ยวประเภทผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น ผ้ากาบบัว หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่อง

ทองเหลืองบ้านปะอาว ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย เป็นต้น 

  5. ประเภทแม่น้ า  ได้แก่ แม่น ้ามูล แม่น ้าชี และแม่น ้าโขง 

6. ประเภทการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน  ได้แก่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ที่มา: โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวแบบครบวงจรของกลุ่มจังหวัด ผู้ช่วยศาสตราช่ืน ศรีสวัสดิ์ 
และคณะ 2549 

 

เทศกาลส าคัญประจ าปี 

- งานเทศกาลการท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 

- เทศกาลท่องเที่ยวแม่น ้าโขงรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม (ธ.ค.–ม.ค. ) 

- เทศกาลมหาสงกรานต์เมืองอุบลฯและเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน(13-15เมษายน) 

- งานประเพณีแห่เทียนพรรษา (ก.ค.)แข่งเรือยาวอีสานใต้ (ก.ย.-ต.ค.)งานบุญออกพรรษา ไหลเรือไฟและ

บั งไฟพญานาค 

 

แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด 

  ทุ่งศรีเมือง ตั งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เป็นสวนสาธารณะประจ้า

เมืองที่มีสภาพภูมิทัศน์งดงาม มีประตูทางเข้า 4 ทิศ 4 ประตู คือ อุบลเดชประชารักษ์ อุบลศักดิ์

ประชาบาล อุบลการประชานิตย์ และอุบลกิจประชากร ภายในสวนสาธารณะมีสิ่งก่อสร้างส้าคัญคือ 
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  วัดทุ่งศรีเมือง ตั งอยู่ถนนหลวง ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี  สร้างขึ นใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 มีหอพระพุทธบาทเป็นอุโบสถที่พระสงฆ์ใช้ท้าสังฆ

กรรม  มีลักษณะของศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น และศิลปะเวียงจันทร์ผสมอยู่  ภายในมีจิตรกรรม

ฝาผนังทุกด้าน และภายในวัดยังมีหอพระไตรปิฏกเป็นหอที่สร้างด้วยไม้ตั งอยู่กลางสระน ้า   เป็นที่เก็บ

รักษาพระไตรปิฎกมีลักษณะเป็นศิลปะผสมระหว่างไทย และลาว 

  วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง)  ตั งอยู่ด้านทิศใต้ของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

ถนนอุปราช  สร้างเมื่อปีเถาะ   พ.ศ. 2398   สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ที่ 4 เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองคือ "พระแก้วบุษราคัม" เป็นพระพุทธปฏิมากรปางมาร

วิชัยสมัยเชียงแสนแกะสลักจากแก้วบุษราคัม   

  วัดหนองบัว ตั งอยู่ถนนธรรมวิถี อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากศาลากลาง

จังหวัด  ไปทางด้านทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2498  ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่

น่าสนใจคือพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ จ้าลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดียเป็นสถานที่บรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุรอบองค์พระธาตุเป็นก้าแพงแก้ว 

วัดแจ้ง ตั งอยู่บนถนนสรรพสิทธิ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดมีพระ

อุโบสถที่มีรูปทรงสวยงาม และมีงานจ้าหลักไม้ที่มีฝีมือแบบพื นบ้านโดยแท้ อุโบสถวัดแจ้งเป็น

โบราณสถานที่มีคุณค่าแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี  โดยได้รับเกียรติบัตรในงานนิทรรศการ 

"สถาปนิก 30" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

หาดคูเดื่อ เป็นหาดทรายริมฝั่งแม่น ้ามูล อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัว

เมืองประมาณ 12 กิโลเมตร  ตามถนนเลี่ยงเมือง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24)  บริเวณหาดมีแพของ

ชาวบ้านเป็นจ้านวนมาก ให้บริการในเรื่องอาหารเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยวที่มักจะหลบลมร้อนไปสู่ความ

ร่มรื่นของธรรมชาติ ในฤดูแล้งจะเห็นทรายขาวและอากาศเย็นสบาย 

  วัดมหาวนาราม ตั งอยู่บนถนนสรรพสิทธิ์  ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า "วัดป่าใหญ่" เป็นวัดเก่าแก่และถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของ

จังหวัดอุบลราชธานี ปูชณียวัตถุที่ส้าคัญของวัดนี คือ พระเจ้าใหญ่อินแปลงเป็นพระพุทธรูปปรางมารวิชัย 

  วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ถนนสมเด็จ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดธรรมยุติ   

วัดแรกของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 

  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี ตั งอยู่บริเวณแยกถนนเขื่อนธานีตัดกับถนนอุปราช 

อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นที่ท้าการศาลากลางจังหวัด ซึ่งนับได้ว่าเป็น

พิพิธภัณฑ์ท่ีสมบูรณ์แบบแห่งหนึ่ง เปิดท้าการตั งแต่วันพุธ ถึง วันอาทิตย์ จาก 9.00 - 16.00 น. 
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  วัดหนองป่าพง ตั งอยู่ ต.โนนโหนน อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี  ห่างจากตัวจังหวัด

ไปทาง อ.กันทรลักษ์ ตามทางหลวงหมายเลข 2178 ประมาณ 8 กิโลเมตร บริเวณวัดมีเนื อที่ประมาณ 

186 ไร่เศษ ในอดีตนั นเคยเป็นวัดร้างและเป็นป่าช้ามาก่อน จนปี พ.ศ. 2497 หลวงปู่ชา (พระโพธิญาณเถร) 

ได้บุกเบิกปรับปรุงให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมและได้จัดตั งขึ นเป็นส้านักสงฆ์ และเป็นวัดในเวลาต่อมา                  

ภายในบริเวณวัดเงียบร่มรื่น สวยงามเหมาะแก่การนั่งวิปัสสนากัมมัฏฐานและบ้าเพ็ญศาสนกิจ 

  วัดสิรินธรวราราม (ภูพร้าว) ตั งอยู่อ้าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดที่ตั งอยู่

บนเนินเขาสูงโดยจ้าลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็น

พระอุโบสถสีปัดทองตั งเด่นเป็นสง่า จุดเด่นของวัดคือ การได้มาชมภาพเรืองเสียงเป็นสีเขียวของต้น

กัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมอยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่้าคืน ซึ่งเวลาที่เหมาะส้าหรับการมาชม

และถ่ายภาพ คือตั งแต่เวลา 06.00-19.00 น.  

  แก่งสะพือ เป็นแก่งท่ีอยู่ในแม่น ้ามูล ในเขตอ้าเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากตัวจังหวัด 45  

กิโลเมตร เป็นแก่งที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี  จะมีหินน้อยใหญ่สลับซับซ้อน

กระแสน ้าไหลผ่านกระทบหิน แล้วเกิดเป็นฟองขาว มีเสียงดังตลอดเวลาช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 

จะมีผู้นิยมไปเที่ยวกันมาก เพราะว่าน ้าจะลดท้าให้เห็นแก่งได้ชัดเจนและสวยงาม ในช่วงสงกรานต์

เทศบาลต้าบลพิบูลมังสาหาร ก็ได้ก้าหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ที่แก่งสะพือ ซึ่งในงานนี จะมี

นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานเป็นจ้านวนมาก 

  เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนเอนกประสงค์อีกแห่งหนึ่งของภาคอีสาน เขื่อนนี จะสร้างกั น               

ล้าโดมน้อยในเขตอ้าเภอสิรินธร ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกว่า "เขื่อนโดมน้อย" อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 

80กิโลเมตร สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "เขื่อนสิรินธร" อ้านวยประโยชน์ด้านชลประทาน การประปา                  

การคมนาคมทางน ้าและการผลิตกระแสไฟฟ้า  แล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญอีกแห่งหนึ่ง                 

ของจังหวัด ภายในบริเวณเขื่อนได้มีการจัดสวนที่มีพันธุ์ดอกไม้นานาชนิด ส้าหรับให้เที่ยวชมเพ่ือเป็นการ

พักผ่อนหย่อนใจ 

  ช่องเม็ก เป็นจุดผ่านแดนไทย - ลาว ในเขตอ้าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็น

จุดผ่านแดนที่สามารถเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยทางพื นดิน  ในขณะ

ทีจุ่ดอื่นจะต้องข้ามล้าน ้าโขง ช่องเม็กห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 90 กิโลเมตร 

  น้ าตกตาดโตน อยู่ในท้องที่ต้าบลค้าเขื่อนแก้ว อ้าเภอสิรินธร เป็นน ้าตกขนาดเล็ก  เกิด

จากล้าห้วยหนองชาด  ซึ่งเป็นธารน ้าสาขาล้าโดมน้อย อยู่ห่างจากถนนใหญ่ในเส้นทางสิรินธร -โขงเจียม

เพียง 500 เมตร เป็นน ้าตกที่สวยงามสามารถลงเล่นน ้าได้บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้ฤดูที่น่าเที่ยวควรจะ

เป็นหลังฤดูฝน และฤดูหนาว 



แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 79 
 

  ผาแต้ม ตั งอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  อยู่

ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 95 กิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ที่น่าสนใจมีลักษณะเด่นที่ภาพเขียนสี ภูมิประเทศโดยรอบสวยงามด้านตรงข้ามเป็นประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ นก่อนที่แห่งใดในประเทศไทยใน

บริเวณดังกล่าวด้วย 

  แม่น้ าสองสี ที่อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีเป็นบริเวณที่แม่น ้ามูลไหลมาบรรจง

กับแม่น ้าโขง ท้าให้เกิดสีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน คือแม่น ้าโขงมีสีน ้าตาลอ่อน (สีชา) ส่วนแม่น ้ามูล

มีสีชาแกมเขียว นิยมพูดกันติดปากว่า "โขงสีปูนมูลสีคราม" จุดที่สามารถมองเห็นแม่น ้าสองสีได้อย่าง

ชัดเจนคือบริเวณลาดริมฝั่งแม่น ้ามูล แม่น ้าโขงหน้าวัดโขงเจียม   และบริเวณบางส่วนของบ้านห้วยหมาก

ใต้ ในเดือนเมษายน จะเป็นเดือนที่เห็นสีน ้าได้ชัดเจนที่สุดและบริเวณใกล้เคียงมีบริการเรือพาล่องชม

ทัศนียภาพสองฝั่งแม่น ้า หรือซื อของที่ระลึกที่ตลาดหมู่บ้านในฝั่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวอีกด้วย 

  อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อยู่ในท้องที่ต้าบลโขงเจียม อ้าเภอโขงเจียม และต้าบลค้า

เขื่อนแก้ว อ้าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เดิมชื่อว่า อุทยานแห่งชาติหินกอง ประกาศเป็นอุทยาน

แห่งชาติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 มีเนื อที่ประมาณ 50,000 ไร่ แก่งตะนะจะมีสายน ้าเชี่ยวและลึก 

ทั งยังมีถ ้าใต้น ้าหลายแห่งจึงท้าให้ปลาบริเวณแก่งตะนะชุกชุม 

  สามพันโบก เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ล้าน ้าโขง เนื่องจากในช่วงฤดูน ้าหลากแก่งหินดังกล่าว
จะจมอยู่ ใต้บาดาล   และด้วยแรงน ้าวนกัดเซาะ   ท้าให้แก่งหินกลายเป็นแอ่งเล็กใหญ่  จ้านวน
มากกว่า 3,000 แอ่ง หรือ 3 พันโบก  โบก หรือแอ่ง  หมายถึง บ่อน ้าลึกในแก่งหินใต้ล้าน ้ าโขง                        
และค้าว่า “โบก” เป็นภาษาของลาวที่มักนิยมเรียกกัน และสามพันโบกกลายเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์                    
น ้าจืด ในล้าน ้าโขงตามธรรมชาติ แหล่งใหญ่ที่สุด รักษาระบบนิเวศน์และการขยายพันธุ์ของสัตว์น ้าใน               
ล้าน ้าโขงให้อยู่ได้อย่างสมดุล ส้าหรับในช่วงหน้าแล้ง  สามพันโบกจะโผล่พ้นน ้าให้เห็นเป็นคล้ายภูเขา
กลางล้าน ้าโขง ความสวยงามวิจิตรของหินที่ถูกน ้าเซาะมองเห็นเป็นภาพศิลปะ บางแห่งใหญ่ขนาดเป็น
สระว่ายน ้า บางแอ่งขนาดเล็ก มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เช่น รูปดาว วงรี และหินที่ถูกน ้ากัด
เซาะจนดูคล้ายรูปหัวสุนัข มีความสวยงาม 
 
ผลการส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี   

  จากการส้ารวจผู้เยี่ยมเยือนในปี 2557 จ้านวน 3,754 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้เยี่ ยม

เยือนชาวไทย 3,620 ตัวอย่างและผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ จ้านวน 134 ตัวอย่าง สรุปผลการส้ารวจ

ได ้ดังนี  



แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 80 
 

ผู้เยี่ยมเยือนวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว / พักผ่อนในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 56.9 

) ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานี 3 อันดับแรก ได้แก่ มีความปลอดภัย สถานที่

ท่องเที่ยว และอาหารอร่อย โดยมีผู้เยี่ยมเยือน ร้อยละ 18.3 ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือประโยชน์ต่างๆในการ

ท่องเที่ยว เช่น จองห้องพัก หาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เป็นต้น  

ผู้เยี่ยมเยือนส่วนใหญ่จัดการเดินทางเอง (ร้อยละ 94.6) โดยเดินทางด้วยรถส่วนตัวในสัดส่วน

มากที่สุด (ร้อยละ 50.6) ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย จะเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม และค่าสินค้าของที่

ระลึก ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 40 สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี 

ปัญหา ความต้องการ 
๑. หน่วยงานภาครัฐที่ดูแล สนับสนุนการท่องเที่ยว

ขาดการประสานงานและบูรณาการการท้างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับจังหวัด ท้าให้การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดไม่เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ 

๒. โครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยว เช่น ถนน ไฟฟ้า สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ระบบขนส่งและรถโดยสาร
สาธารณะ โรงแรมที่พัก และร้านอาหาร เป็นต้น 
ยังขาดประสิทธิภาพ และยังไม่ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 

๓. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวไม่ตรงกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว จึงท้าให้สถานที่ท่องเที่ยวไม่เป็นที่
รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย 

๔. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมการท่องเที่ยว
ในฐานข้อมูลส่วนราชการไม่เป็นปัจจุบันและขาด
ความเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยว โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวทั งในระดับจังหวัด 

๕. ขาดการพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ได้มาตรฐาน 
รวมถึงผู้ ให้บริการยังไม่มีความพร้อมในการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

๑. ปรับปรุงฐานข้อมูลท่องเที่ยวของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็นปัจจุบัน ทั งแหล่งท่องเที่ยว  
สิ่งอ้านวยความสะดวก การเดินทาง ที่พัก 
โปรแกรมการท่องเที่ยวและค่าใช้จ่าย เพื่อเป็น
ข้อมูลการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว   

๒. พัฒนามาตรฐานและความปลอดภัยด้านการ
ท่องเที่ยวให้อยู่ในเกณฑ์ ทั งโครงสร้างพื นฐาน
และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเช่น ถนน ห้องน ้า 
wifi hotspot  ผู้ให้บริการในสถานที่ท่องเที่ยว 
มาตรฐานร้านค้าและอาหาร ที่พัก  

๓. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ป้ายภาษาอังกฤษ และใช้
ช่องทางอย่างไม่เป็นทางการ เช่น สื่อออนไลน์ 
แชะ เช็ค-อิน เป็นต้น  

๔. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ให้มีความหลากหลาย  สร้างอัตลักษณ์หรือ
จุดเด่น เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวเช่น เส้นทาง
ท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง เส้นทางท่อเที่ยว
สายธรรม สายวัด  เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม
อีสาน เป็นต้น  

๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและประชาชน ในการร่วมกัน
พัฒนาและดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาจุด
บังคับการลงท่องเที่ยวส้าหรับกลุ่มทัวร์การสร้าง
ผู้น้าทางท่องเที่ยวที่เป็นคนในพื นที่การพัฒนา
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ปัญหา ความต้องการ 
๖. สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีระยะทางไกลกัน ท้า

ให้การเดินทางไม่สะดวก 

 

สินค้าและตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัด  

 
4) ด้านการค้า การลงทุน  
 

ตารางท่ี 41 สภาพปัญหาและความต้องการด้านการค้า การลงทุนของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี 
สภาพปัญหา ความต้องการ 

๑. ประชาชนในระดับล่างขาดเงินทุนและการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน ท้าให้ไม่สามารถพัฒนากิจการได้  

๒. ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรส่วนใหญ่มีรูปแบบซ ้า ๆ 
เหมือนกัน คุณภาพยังไม่ดีเท่าที่ควร               
ท้าให้ไม่เป็นที่ต้องการของผู้ซื อ 

๓. ผู้ประกอบการขาดความรู้ขั นสูงในด้านการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ยกระดับสินค้าและบริการของตนเอง 

๔. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ส่งออก น้าเข้าสินค้าไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ท้า
ให้เกิดความผิดตามกฎหมายของประเทศ  

๕. ผู้ผลิตสินค้า OTOP ประสบปัญหาไม่สามารถ
น้าเสนอสินค้าและแข่งขันได้ โดยเฉพาะผลิต
สินค้าไม่ตรงความต้องการของตลาด การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์และการเพ่ิมมูลสินค้า 

๖. ผู้ประกอบการยังไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานของรัฐการติดต่อประสานงานเบื องต้น
การสร้างเครือข่ายกับประเทศเพ่ือนบ้านเท่าท่ีควร 

๗. ระบบโครงสร้างพื นฐานยังไม่ดีและเพียงพอที่จะ
เอื ออ้านวยต่อการน้าเข้าและส่งออกสินค้าไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

๘. พื นที่ด้านการค้าชายแดนช่องเม็กยังมีความแออัด
ในช่วงเวลาที่มีการขนส่งสินค้าโดยรถขนส่งขนาด
ใหญ ่

๑. หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนเงินในการลงทุน
หรือแหล่งเงินกู้ดอกเบี ยต้่าส้าหรับประชาชน
เพื่อการลงทุนทางธรุกิจ 

๒. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ให้การสนับสนุน
ความรู้ในการพฒันาผลิตภัณฑ์ พัฒนา
กระบวนการผลิต  พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้มี
คุณภาพเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มของ
สินคา้ 

๓. การพัฒนาศกัยภาพผู้ประกอบการและ
ประชาชน ในการบริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและ
การแข่งขัน เช่น การขายสินค้าทางเวบไซต์ 
การขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ  

๔. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื นฐานและการ
บริหารจัดการ เพื่อให้เอื ออ้านวยต่อการ
ส่งออกหรือล้าเลียงสินค้าไปยังประเทศเพื่อน
บ้านกฎระเบียบเพื่อให้เอื อต่อการค้าชายแดน  

๕. การพัฒนาพื นท่ีให้เป็นจุดพัก จุดกระจาย
สินค้าที่มีคุณภาพเพื่อรอการส่งออกไปยังด่าน
การค้าชายแดนทั งภายในกลุ่มจังหวัดและ
นอกกลุ่มจังหวัด เช่น ด่านชายแดนมุกดาหาร  
ด่านชายแดนนครพนม  

๖. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการแปรรูปสินค้า / 
ผลิตภัณฑ์ทั งจากสินค้าน้าเข้าและสินค้า
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สภาพปัญหา ความต้องการ 
๙. ด่านพรมแดนปากแซงเป็นด่านทางน ้าและเป็น

ช่องที่แม่น ้าโขงมีร่องน ้าตื นและมีเกาะแก่ง ไม่
สามารถขนส่งสินค้าโดยแพขนานยนต์หรือเรือ
ขนาดใหญ่ได้ ท้าให้มีข้อจ้ากัดในการขนส่งสินค้า 

๑๐.  มาตรการในการจัดระเบียบและควบคุมการ
น้าเข้าและส่งออกทั งด้านภาษีและมาตรการที่มิใช่
ภาษีของสปป.ลาวยังมีความไม่แน่นอนเป็น
ข้อจ้ากัดในการขยายโอกาสทางการค้า 

๑๑.  ไม่มีการรวมกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั ง
ในและต่างประเทศ 

๑๒.  ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ และขาดความรู้
เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) 

ส่งออก เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มให้แก่
ประชาชนในพื นท่ี โดยอาศัยการวิจัยเป็นฐาน  

๗. การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ
ประเทศไทยและประเทศคู่ค้า เพื่อลดปัญหา
การบังคับใช้กฎหมายการค้าท่ีไม่เท่าเทียมกัน
และปัญหามาตรฐานสินค้า 

๘. การประสานความร่วมมือทั งหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพแรงงาน พัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน ให้เกิดความเชื่อมโยงทั งระดับการ
ผลิตสินค้า การบริหารจัดการ  

๒.๒  การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี 
 1) ด้านเศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอุบลราชธานี (GPP) โดยในปี 255๗  มีมูลค่าเท่ากับ 
104,480ล้านบาท ชะลอตัวจากที่ขยายตัวในปี 2556   คิดเป็นร้อยละ  ๘.๕๖  จากปีก่อนหน้าและมี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรที่ 60,568 บาท/คน/ปี ซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจ 3 ล้าดับแรก 
ได้แก่  ภาคนอกเกษตร  มีมูลค่าเท่ากับ 80,331  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 77 ขยายตัวเพ่ิมขึ น ร้อยละ 
3.๐๖ จากปีก่อน  ภาคการเกษตร มีมูลค่าเท่ากับ 24,149 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓ และภาค
เกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้   มีมูลค่าเท่ากับ 23,463 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒                     
ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๓๔ 

 

ตารางท่ี 42 ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ้าปี (ปี พ.ศ.2555 – 2557)  
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ าปี ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

ภาคเกษตร 24,499  29,907  24,149  

เกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้ 23,992  29,292  23,463  

การประมง 507  615  686  

ภาคนอกเกษตร 74,332  84,352  80,331  

การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน 545  573  628  

อุตสาหกรรม 8,868  13,327  13,274  
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ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ าปี ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

การไฟฟ้า แก๊สและการประปา 1,497  1,738  1,863  

การก่อสร้าง 4,206  4,993  4,034  

การขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน
ครัวเรือน 

12,110  13,791  13,947  

โรงแรมและภัตตาคาร 743  809  749  

การขนส่งสถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 2,909  2,890  2,695  

ตัวกลางทางการเงิน 5,995  6,967  8,119  

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่าและ
บริการทางธุรกิจ 

8,141  8,982  6,088  

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ
รวมทั งการประกัน สังคมภาคบังคับ 

9,704  8,392  6,533  

การศึกษา 15,521  17,337  17,823  

การบริการด้านสุขภาพและสังคม 2,825  2,920  3,058  

การให้บริการด้านชุมชนสังคมและบริการส่วน
บุคคลอื่นๆ 

1,109  1,199  1,185  

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 160  434  334  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 98,831  114,258  104,480  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อคน (บาท) 56,957  66,034  60,568  

ประชากร  
(๑,๐๐๐คน) 

1,735  1,730  1,725  

ที่มา : รายงานผลการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ส้านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. 
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ภาพที่ 13 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดอุบลราชธานี (GPCP) 
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ตัวกลางทางการเงิน

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ ประกันสังคม
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ภาพที่ 14 แสดงอัตราการขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดอบุลราชธานี (GPCP) 

   
  ภาคการเกษตร 
  ข้อมูลด้านการเกษตร พบว่า ในปี 2556 จังหวัดมีมูลค่าทางเศรษฐกิจจากด้าน
การเกษตรประมาณร้อยละ 27 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด  โดยมีพื นที่เพ่ือการเกษตรของจังหวัด
ประมาณ 5.3 ล้านไร่ เป็นพื นที่นาข้าว รองลงมาประมาณ 2.7 ล้านไร่ เป็นพื นที่ปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ ได้แก่ 
มันส้าปะหลัง  อ้อย  ยางพารา  ปาล์ม ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ นทุกปี โดยเฉพาะยางพาราซึ่งอยู่
ในช่วงการกรีด ส่งผลให้มีจ้านวนปริมาณยางพาราในจังหวัดเพ่ิมมากขึ น 

 
ภาพที่ 15  แสดงลักษณะการใช้ทีด่ินของจังหวัดอุบลราชธาน ี
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ภาพที่ 16 แสดงผลผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส้าคัญ ๕ ชนิด (ตัน) 

  ภาคอุตสาหกรรม 
มูลค่าเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมของจังหวัด มีสัดส่วนที่ประมาณร้อยละ 12 ของมูลค่า

ผลิตภัณฑ์จังหวัด  โดยมีสถิติของจ้านวนโรงงานเพิ่มมากขึ นทุกปี ส่วนใหญ่เป็นโรงสีข้าว โดยในปี 2558 มี
จ้านวนโรงงาน 4,465 โรง คิดเป็นร้อยละ 8.03 ซึ่งการเพ่ิมขึ นของจ้านวนโรงงานยังส่งผลต่อการเพ่ิมขึ น
ของเงินลงทุนและจ้านวนแรงงานของจังหวัดเช่นกัน โดยจ้านวนเงินลงทุนเพ่ิมจาก 36,337 ล้านบาท ในปี 
2557 เป็น 44,359 ล้านบาท  และจ้านวนแรงงานจาก 23,2058 คน เป็น 24,120 คน  
 

 
ภาพที่ 17  แสดงจ้านวนโรงงาน มูลค่าการลงทุนและจ้านวนแรงงาน 

 
 

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

467,629 608,934 628,864 646,695

1,095,232
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ข้าว ยางพารา อ้อย มันส าปะหลัง ปาล์ม
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ด้านการท่องเที่ยว  
  มูลค่าเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด ซึ่งแม้จะมีจ้านวนไม่มาก แต่ก็เป็นรายได้หลักทางหนึ่งของจังหวัด สังเกตจากสถิติ จ้านวน
ผู้มาเยี่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยว จากปี 2556 -2558  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น โดยจ้านวน
นักท่องเที่ยวในปี 2558 เท่ากับ 2,666,113 คน เพ่ิมขึ นเป็นร้อยละ 1.34 ของปีก่อนหน้า และรายได้จาก
การท่องเที่ยว 5,664.72 ล้านบาท  เพ่ิมขึ นเป็นร้อยละ 4.81 ของปีก่อนหน้า 
  ขณะที่อัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพ่ิมมากขึ นทุกปี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวเพ่ิมขึ นทุ กปี                   
แต่จ้านวนห้องพักในปี 2556 มา 2557 ลดลง  โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวประเทศสูงที่สุดที่ 
1,533 บาท/คน/วัน 
 

 
ภาพที่ 18 แสดงจ้านวนและรายได้จากการท่องเที่ยว ระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

 
 

ชาวไทย ชาวต่างชาติ รวม ชาวไทย ชาวต่างชาติ รวม ชาวไทย ชาวต่างชาติ รวม

2556 2557 2558

รายได้ ๔,๙๓๐.๒๕ ๔๐๒.๘๘ ๕,๓๓๓.๑๓ ๔,๙๙๘ ๔๐๖.๗ ๕,๔๐๔.๗๐ ๕,๒๓๗.๑๑ ๔๒๗.๖๑ ๕,๖๖๔.๗๒

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

99%

100%

100%

100%

นักท่องเที่ยว รายได้
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ภาพที่ 19 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพื่อการท่องเที่ยว (บาท/คน/วัน) 
 

2) ด้านสังคม   

  โครงสร้างประชาการ 

ตารางท่ี 43  ประชากรแยกตามเพศและกลุ่มอายุ จังหวัดอุบลราชธานี 

กลุ่มอายุ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

ชาย หญิง รวม 

0-4 

 

56,771 54,063 110,834 
5-9 60,660 57,284 117,944 

10-14 63,599 59,956 123,555 
15-19 72,806 68,834 141,640 
20-24 73,117 72,269 145,386 
25-29 70,731 67,296 138,027 
30-34 72,816 69,225 142,041 
35-39 76,588 73,242 149,830 
40-44 78,907 78,208 157,115 
45-49 74,333 74,722 149,055 
50-54 59,706 61,183 120,889 
55-59 47,407 49,949 97,356 
60-64 36,154 39,353 75,507 
65-69 28,050 31,523 59,573 

1,126 1,167 1,197 

1,472 1,503 1,533 

829 813 831 895 908 933 
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นักท่องเท่ียวชาวไทย นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

นักทัศนาจรชาวไทย นักทัศนาจรชาวต่างชาติ
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70-74 18,091 21,265 39,356 
75+ 25,581 35,133 60,714 

ปชก.มิใช่สัญชาติไทย 3,109 4,217 7,326 
ปชก.ทะเบียนบ้านกลาง 9,893 7,652 17,545 
ปชก.อยู่ระหว่างการย้าย 2,382 1,354 3,736 

รวม 930,701 926,728 1,857,429 

ที่มา : ข้อมูลจาก www.dopa.go.th ธันวาคม 2558 

ข้อมูลด้านสังคมที่ส้าคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2558 จังหวัด มีจ้านวน 

ประชากร ๑,๘๕๗,๔๒๙ คน ซึ่งมีจ้านวนเพ่ิมขึ นจากปีก่อนหน้า ๑๒,๗๖๐ คน ประมาณร้อยละ ๐.๖๙  

ในจ้านวนนี  เป็นประชากรวัยแรงงาน ๙๔๐,๙๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๕ ของประชากรทั งจังหวัด  

โดยในจ้านวนประชากรวัยแรงงาน เป็นผู้ที่มีงานท้า ๙๒๐,๘๖๘ คน  

  
ภาพที่ 20 แสดงจ้านวนประชากรวัยแรงงงานและผูม้ีงานท้า ระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

 

การศึกษา 
ด้านการศึกษาของจังหวัด ในปี ๒๕๕๘ มีจ้านวนนักเรียน ๑๖๗,๗๘๔ คน จ้านวน

ห้องเรียน ๑๐,๒๒๗ ห้อง ครจู้านวน ๑๐,๑๔๙ คน  อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเป็น 16.53 คน จ้านวนเฉลี่ย
นักเรียนต่อห้องคือ ๑๖.๔๑ คน 

 -  1,000,000.00  2,000,000.00  3,000,000.00  4,000,000.00  5,000,000.00  6,000,000.00

จ านวนประชากร

วัยแรงงาน

มีงานท า

ว่างงาน

จ านวนประชากร วัยแรงงาน มีงานท า ว่างงาน
2558 1,857,429.00 940,971.17 920,868.54 9,071.82

2557 1,844,669.00 935,268.47 915,897.86 11,399.72

2556 1,836,523.00 1,074,598.93 1,063,173.47 4,330.51

2558 2557 2556
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ภาพที่ 21 แสดงข้อมูลด้านการศกึษาของจังหวัดอุบลราชธาน ี

 

 
ภาพที่ 22 แสดงผลการเปรียบเทยีบค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ป.6 

 

จ านวนห้องเรียน จ านวนครู จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนต่อห้อง อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

2558 10,227 10,149 167,784 16.41 16.53

2557 10,252 10,312 171,281 16.71 16.61

2556 10,241 10,474 175,068 17.09 16.71

10,241 10,474 175,068 17.09 16.71 

10,252 10,312 171,281 16.71 16.61 

10,227 10,149 167,784 16.41 16.53 
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ภาพที่ 23 แสดงผลการเปรียบเทยีบค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั นพื นฐาน (O-NET)  ม.3 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 แสดงผลการเปรียบเทยีบค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั นพื นฐาน (O-NET)  ม.6 
ที่มา :  www.niets.or.th 
 

รายได้รายจ่ายภาคครัวเรือน 

http://www.niets.or.th/
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  1) รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2554-2558 
มีแนวโน้มลดลง โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๒๐,๔๕๓ บาท/เดือน ลดลง จากปี ๒๕๕๖      

ที่ ๒๒,๓๔๔ บาท/เดือน ขณะที่รายจ่ายเฉลี่ยเพิ่มขึ นเล็กน้อย โดยปี ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๑๓,๘๔๘ บาท/เดือน 

  เมื่อพิจารณาหนี สินเฉลี่ยของครัวเรือนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นจากปี ๒๕๕๖ ประมาณร้อยละ 
๑.๒ ทั งนี  อาจเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศท้าให้รายได้ต่อครัวเรือนของประชากรไม่
เพียงพอกับรายจ่าย จึงเกิดปัญหาหนี สินครัวเรือนขึ น 
 

 
ภาพที่ 25 รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี สินเฉลี่ยระดับครัวเรือน ปี พ.ศ.2554-2558 

ที่มา  : ส้านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

  2) รายได้-รายจ่ายเฉลี่ยของคนจังหวัดอุบลราชธานีในปี 2559  

   (1) รายได้เฉลี่ย 

ตารางท่ี 44 รายได้เฉลี่ยของประชาชนในจ.อุบลราชธานี (แยกเขตชนบท-เขตเมือง) ปี พ.ศ. 2559 

เขต จ านวนครัวเรือน จ านวนคน รายได้เฉลี่ย/คน/ปี (บาท) 
เขตชนบท 326,914   1,173,279 69,749 
เขตเมือง   46,169   131,352 109,640 

รวม 373,083 1,294,217     73,822* 
 

  ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีมีรายได้เฉลี่ย 73,822  บาท/คน/ปี  โดยประชาชนในเขต
เมืองมีรายได้เฉลี่ย 109,640 บาท /คน/ปี  และเขตชนบทมีรายได้เฉลี่ย 69,749 บาท/คน/ปี                     
(*รายได้เฉลี่ยมากขึ นกว่าปี 2558)  

 

๒๑,๖๖๐

๑๖,๐๓๐

3.5

๒๒,๓๔๔

๑๓,๕๘๗

1.8

๒๐,๔๕๓

๑๓,๘๔๘

3
๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน หน้ีสินเฉลี่ยครัวเรือน

2554 2556 2558
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(2) รายจ่ายเฉลี่ย 

ตารางท่ี 45 รายจ่ายเฉลี่ยของประชาชนในจ.อุบลราชธานี (แยกเขตชนบท-เขตเมือง) ปี พ.ศ. 2559 

เขต จ านวนครัวเรือน จ านวนคน รายจ่ายเฉลี่ย/คน/ปี (บาท) 
เขตชนบท 326,914   1,173,279 38,307 
เขตเมือง   46,169   131,352 54,381 

รวม 373,083 1,294,217     39,948** 
ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีมีรายจ่ายเฉลี่ย 39,948  บาท/คน/ปี  โดยที่เขตเมืองมี

รายจ่ายเฉลี่ย 54,381 บาท /คน/ปี  และเขตชนบทมีรายจ่ายเฉลี่ย 38,307 บาท/คน/ปี (**รายจ่ายเฉลี่ย
มากขึ นกว่าปี 2558)  

 
   (3) อ าเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงท่ีสุด – น้อยที่สุด 

ตารางท่ี 46 5 อันดับแรกของอ้าเภอใน จ.อุบลราชธานี ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงที่สุด  

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนคน รายได้เฉลี่ย 

บาท/คน/ปี 
1 นาจะหลวย 11,021 43,792 177,780 

2 เมืองอุบลราชธานี 47,055 133,191 114,817 

3 วารินช้าราบ 29,833 107,940 86,582 

4 เดชอุดม 32,676 121,582 73,340 

5 พิบูลมังสาหาร 26,617 92,620 68,321 

    

   (4) อ าเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีน้อยท่ีสุด 5 ล าดับแรก 

ตารางท่ี 47 5 อันดับแรกของอ้าเภอใน จ.อุบลราชธานี ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีน้อยที่สุด  

ที ่ จังหวัด 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนคน รายได้เฉลี่ย 

บาท/คน/ปี 
1 บุณฑริก 17,713 63,851 53,741 

2 ตระการพืชผล 24,852 92,245 54,746 

3 ทุ่งศรีอุดม 5,091 22,212 54,919 

4 นาตาล 7,547 25,214 55,008 

5 ดอนมดแดง 5,352 20,129 55,100 
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   (5) ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ย 30,000 บาท/ปี (ภาพรวม) 

ตารางท่ี 48 แสดงภาพรวมจ้านวนครัวเรือนในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ (จปฐ.)  

จังหวัด 
ข้อมูลเขตชนบท (จปฐ.) ข้อมูลเขตเมือง (พื้นฐาน) ข้อมูลภาพรวมจังหวัด 
ครัวเรือน ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
ครัวเรือน ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
ครัวเรือน ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
อุบลราชธานี 326,914   

 
137 46,169 6 373,083 143* 

 

   ภาพรวมจังหวัด ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 30,000 บาทต่อปี 
จ้านวน  143  ครัวเรือน  แยกเป็นเขตชนบท 137  ครัวเรือน และเขตเมือง  6 ครัวเรือน (*ครัวเรือนที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ มีรายได้ลดลงจากปี 2558)  
 

การสาธารณสุข 
  - จ้านวนบุคลากรทางการแพทย์โดยรวมของจังหวัดลดลง ซึ่งในปี ๒๕๕๕ มีจ้านวน
แพทย์ 535 คน คิดเป็นสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 3,405 คน 
  - ด้านการให้บริการมีสถานพยาบาล 34 แห่ง โดยมีสัดส่วน 1 สถานพยาบาลต่อ
ประชากร 53,573 คน 

- ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื อรัง 5 โรคส้าคัญของคนไทย พบว่า ในภาพรวมมีจ้านวนผู้ป่วย
เพ่ิมขึ นทุกปี โดยมีจ้านวนผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด รองลงมาคือโรคเบาหวาน และ
โรคหัวใจ 

- พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง               
โดยในปี 2557 มีอัตราอยู่ที่ 2.95 และ 5.60 ตามลับดับ 
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ภาพที่ 26 แสดงจ้านวนบุคลากรทางการแพทย์ 

 

 
ภาพที ่27 แสดงอัตราประชากรตอ่บุคลากรทางการแพทย ์
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ภาพที ่28 แสดงสัดส่วนประชากรต่อสถานพยาบาล 

 

 
ภาพที่ 29 แสดงจ้านวนผู้ป่วย 5 โรคส้าคญั 
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จ านวนผู้ป่วย 5 โรคส าคัญ

โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง
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ภาพที่ 30 แสดงอัตราบริโภคเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี ่

 
  การเข้าถึงบริการสาธารณะและข่าวสารเทคโนโลยี 

• ครัวเรือนเข้าถึงไฟฟ้า และน ้าประปามีจ้านวนเพ่ิมขึ นทุกปี ในขณะที่การเข้าถึง
ไฟฟ้าค่อนข้างครอบคลุมพื นที่เกือบทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 56.51 แต่การ
เข้าถึงประปายังมีสัดส่วนค่อนข้างต่้ามากเมื่อเทียบกับจ้านวนครัวเรือนทั งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 12.09 

• สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตยังค่อนข้างน้อย คิดเป็นร้อยละ 27.69 แต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ นทุกป ี

 

 
ภาพที ่31 แสดงการเข้าถึงไฟฟ้า 
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กำรเข้ำถึงไฟฟ้ำ

จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า
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ภาพที่ 32 แสดงการเข้าถึงประปา 

 

 
ภาพที่ 33 แสดงการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

• กลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจของจังหวัด ในภาพรวมมีจ้านวนการรับแจ้งเพิมขึ นทุก
ปี โดยคดีที่ต้องเฝ้าระวัง คือ การยักยอกทรัพย์ การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
และการฉ้อโกง 
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กำรเข้ำถึงอินเตอร์เน็ต

จ านวนผู้เข้าถึงอินเตอร์เน็ต ร้อยละผู้เข้าถึงอินเตอร์เน็ต
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• กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ มีการรับแจ้งความลดลง สะท้อนการ
แก้ปัญหาความรุนแรงในสังคมที่ดีขึ น ทั งคดีส่วนใหญ่เกี่ยวกับการฆ่าผู้อ่ืนโดย
เจตนา คดีชิงทรัพย์ และคดีวางเพลิง 

 
 
 

 
ภาพที่ 34 แสดงสถิติการรับแจ้งและการจับกุมกลุม่คดีอาญาที่น่าสนใจ (คดี) 
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สถิติกำรรับแจ้งและกำรจับกุมกลุ่มคดีอำญำที่น่ำสนใจ (คด)ี

โจรกรรมรถจักรยานยนต์ โจรกรรมรถยนต์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์
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ภาพที่ 35 แสดงสถิติการรับแจ้งและการจับกุมกลุม่คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ (คดี) 

 
 
 
 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรป่าไม้ และน้ า 

• พื นที่ป่าไม้มีเพียงร้อยละ 18.66 จากพื นที่จังหวัดทั งหมด โดยในปี 2556 
มาปี 2557 มีพื นที่ป่าเพิมขึ นเล็กน้อย 

• ปริมาณน ้าต้นทุนของจังหวัดมีเพียงพอต่อความต้องการใช้น ้าของจังหวัดในทุก 
ๆ ปี ทั งนี  ความต้องการใช้น ้าของจังหวัดด้านการเกษตรเป็นความต้องการใช้
น ้าสูงสุด โดยในปี 2557/58 เท่ากับร้อยละ 96 
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สถิติกำรรับแจ้งและกำรจับกุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ (คด)ี

ฆ่าผู้อื่นโดยแจตนา ปล้นทรัพย์ ลักพาเรียกค่าไถ่ ชิงทรัพย์ วางเพลิง



แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 
 

 
 ปี 2555 ปี 2556 ป ี2557 
พื นทีจังหวัดที่เหลือ (ไร่) 7,870,042.89 7,985,312.20 7,944,084.50 
พื นที่ป่าไม้ (ไร่) 1,896,945.30 1,781,675.99 1,822,903.69 
สัดส่วนพื นที่ป่าไม้ต่อพื นที่จังหวัด (ร้อยละ) 19.28 18.24 18.66 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของเนื อที่ป่าไม้ในจังหวัด  -6.08 2.31 

 

ภาพที่ 36 แสดงทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัด 

 

 
ภาพที่ 37 แสดงปริมาณน ้าต้นทุน และความต้องการใช้น ้า (ล้าน ลบ.ม) 

 

19.28 18.24 18.66

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

-10
0
10
20
30

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ทรัพยำกรป่ำไม้ของจังหวัด

พื้นทีจังหวัดที่เหลือ (ไร)่

พื้นท่ีป่าไม้ (ไร)่
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ภาพที่ 38 แสดงสัดส่วนความต้องการใช้น ้าในฤดูแล้งปีเพาะปลูก 2557/58 (ล้าน.ลบ.ม) 

 
๑) ภัยธรรมชาต ิ

 ภัยแล้ง เป็ยภัยธรรมชาติที่ประชาชนต้องประสบทุกปี ทั งนี ในปี 2556  
มีประชาชนประสบภัยหนาว ภัยแล้ง อุทกภัย จ้านวน 1,059,895 คน และ43,698 คน 
และ 383,336 คน ตามล้าดับ 

 

 
ภาพที่ 39 แสดงประชากรที่ประสบภัยธรรมชาติ (คน) 

 

205, 96%2, 1%
7, 3%

สัดส่วนควำมต้องกำรใช้น  ำในฤดูแล้งปีเพำะปลูก 2557/58 (ล้ำน.ลบ.ม)

การเกษตร อุปโภคบริโภค อ่ืนๆ
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ประชำกรที่ประสบภัยธรรมชำติ (คน)

อุทกภัย ภัยหนาว อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง
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ภาพที่ 40 แสดงมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ (บาท) 

 
๒) สิ่งแวดล้อม 

• มีปริมาณขยะในปี 2557 เท่ากับ 433,798 และมีปริมาณขยะที่น้ากลับมาใช้
ใหม่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.77 จากปริมาณทั งหมด ซึ่งลดลงร้อยละ 13.55 
จากปี 2556 

• คุณภาพน ้าของจังหวัดมีสภาพพอใช้ โดยมีค่าคะแนน WQI ปรับลดลงในช่วงปี 
2555 – 2556  

• มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้านตัน ในปี 2556 ลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา โดยคิดเป็นสัดส่วนการปลอยก๊าซเรือนกระจกต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวม 16.54 ตันต่อล้านบาท 

สถานการณ์ขยะมูลฝอย  

• ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดอุบลราชธานี มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ นประมาณ 

๑,๑๘๘.๔๙ ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการรวบรวมขยะมูลฝอย

ไปก้าจัด จ้านวน ๑๐๒ แห่ง ปริมาณที่มีการเก็บรวบรวมไปก้าจัดประมาณ 

๕๖๐.๗๖ ตัน/วัน แต่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง ๕๑ แห่ง  ที่สามารถ

ก้าจัดขยะได้อย่างถูกหลักวิชาการประมาณ ๓๕๒.๖๑ ตัน/วนั (คิดเป็นร้อยละ 

๒๙.๖๖ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ นทั งหมด) และมีการจัดการแบบไม่ถูกหลัก
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มูลค่ำควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจที่เกิดจำกภัยธรรมชำติ (บำท)
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วิชาการ ๒๐๘.๑๔ ตัน/วัน มีระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ

จ้านวน 2 แห่ง คือ ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองวารินช้าราบและ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร นอกจากนี เทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ระหว่างการ

ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ชุมชน ก่อนจะเปิดใช้งานสถานที่ฝังกลบ

ขยะมูลฝอย มีระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการจ้านวน ๕๖ แห่ง 

กระจายอยู่ทั่วไปในพื นที่  ๒๕ อ้าเภอ ของจังหวัดมีปริมาณขยะสะสม 

๘๗,๔๖๕.๖๐ ตัน และมีปริมาณขยะที่ถูกน้าไปใช้ประโยชน์ ๙๓.๐๙ ตัน/วัน  

(คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๓ ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ นทั งหมด) ของเสีย

อันตรายจากชุมชนมีปริมาณ ๑๘,๐๒๓.๗๐ ตัน/ปี ส่วนมูลฝอยติดเชื อมี

ปริมาณ ๙๒๐.๓๖ ตัน/ปี ซึ่งเกิดจากโรงพยาบาล คลินิกเอกชน 

ห้องปฏิบัติการ และคลินิกรักษาสัตว์ รวม ๘๕๗ แห่ง โดยมลูฝอยติดเชื อส่วน

ใหญ่จะถูกน้าไปก้าจัดที่เตาเผามูลฝอยติดเชื อของเทศบาลเมืองวารินช้าราบ 

ที่มา: ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่12 อุบลราชธาน,ี 2557  

 

 
ภาพที่ 41 แสดงคุณภาพน ้าผิวดิน 
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คุณภำพน  ำผิวดิน
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ภาพที่ 42 แสดงปริมาณขยะมลูฝอย 

 

 
ภาพที่ 43 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 
๓) การใช้พลังงานไฟฟ้า และเชื อเพลิง 

• อัตราการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนต่อประชากรค่อนข้างคงที่ในแต่ละปี โดยใน
ปี 2557 อยู่ที่ 282.59 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/คน ส่วนในภาคที่ไม่ใช่ภาคครัวเรือนมี

62
6,4

95
 

43
3,7

98
 

133,546 

33,686 

21.32 

7.77 

 -

 5.00

 10.00

 15.00

 20.00

 25.00

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

 500,000

 600,000

 700,000

ปี 2556 ปี 2557

ขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะท้ังหมด ปริมาณขยะท่ีน าไปใช้ประโยชน์ สัดส่วนขยะท่ีน าไปใช้ประโยชน์

958 

1,417 

1,126 
1,103 

16.96

23.35

17.16 16.54

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 900

 950

 1,000

 1,050

 1,100

 1,150

 1,200

 1,250

 1,300

 1,350

 1,400

 1,450

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก สัดส่วนก๊าซเรือนกระจกต่อ GPP
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อัตราการใช้ฟ้าต่อ GPP เพ่ิมขึ นต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2557 อยู่ที่ 6,706.16 
กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ล้านบาท 

• อัตราการใช้น ้ามันเชื อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อประชากรในปี 2557 อยู่ที่ 
170.09 ลิตร/คน ส่วนในภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการใช้น ้ามันเชื อเพลิงต่อ 
GPP ภาค อุตสาหกรรมในปี  2557 เท่ ากับ  446.35 ลิ ตรต่ อล้ านบาท  
ซึ่งปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า 

 

 
ภาพที่ 44 แสดงอัตราการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนต่อประชากร (กโิลวัตต์/ช่ัวโมง/คน) 

 
 

 
ภาพที่ 45 แสดงอัตราการใช้ไฟฟ้าในภาคไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์/ช่ัวโมง/ล้านบาท) 
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เฉลี่ย 76 จังหวัด อัตรา ฯ ของจังหวัด
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เฉลี่ย 76 จังหวัด อัตรา ฯ ของจังหวัด
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ภาพที่ 46 แสดงอัตราการใช้น ้ามนัเชื อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อประชากร (ลิตร/คน) 

 

 
ภาพที่ 47 แสดงอัตราการใช้น ้ามนัเชื อเพลิงภาคอุตสาหกรรม (ลติร/ล้านบาท) 
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อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อประชากร (ลิตร/คน)

เฉลี่ย 76 จังหวัด อัตรา ฯ ของจังหวัด
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อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้านบาท)

เฉลี่ย 76 จังหวัด อัตรา ฯ ของจังหวัด
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๒.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์  /  สภาพแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี 
 การวิเคราะห์สภาวการณ์ 
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทั งบริบทของพื นที่ การเปลี่ยนบริบทสังคมโลก  จึงได้ท้าการ
วิเคราะห์ข้อมูลสภาวการณ์และนโยบายของภาครัฐที่เก่ียวข้องดังนี  
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 

 
ภาพที่ 48 แสดงยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

 
ภาพที่ 49 แสดงกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
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 วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ต้องให้ความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”                  
ของประเทศ 
 ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) คือ ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
  (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ            
ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔เพ่ิมขึ นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท 
(๙,๓๒๕ ดอลลาร์สหรัฐ) และ ๓๐๑,๑๙๙บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อคนต่อปี 
  (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ นไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ต่อปี 
  (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๑๐.๐และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๔.๐ต่อปี) 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
  (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
  (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื อต่อการพัฒนาคน 
 ๓. การลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
  (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ น 
  (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
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 (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๔ )  เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ าพและ เส ริ มสร้ า งธรรมาภิบาล ในการบริ ห ารจั ด การ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (๕) มีการบริหารจัดการน ้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน ้า 
๕. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
 (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (๓) มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒. การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลือ่มล ้าในสังคม 
๓. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๕. ความมั่นคง 
๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
๗. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
๙. การพัฒนาภูมิภาค เมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 
๑๐. การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 

 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ 
รัฐบาลภายใต้การน้าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายการ

ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ความมั่นคง  มั่งคั่งและยั่งยืน 
 ม่ันคง การที่ประเทศมีความสงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ใช้ความ
รุนแรงหรือวิถีนอกกฎหมาย 
 ม่ังคั่ง  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ นตามสมควรแก่ฐานะ เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับตลาดโลก  
โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านให้มากขึ น มีการบริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ 
 ยั่งยืน  การค้านึงถึงความเหมาะสม คุ้มค่า ในการปฏิบัติงาน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มี
ภูมิคุ้มกัน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 นโยบายรัฐบาลและแผนการบริหาราชการแผ่นดิน (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี) 
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 รัฐบาลภายใต้การน้าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  โดยสรุปสาระส้าคัญ ดังนี  
 ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 ๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 ๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 ๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 
 ๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 ๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 ๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้น้อมน้าแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและ
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  จึงได้ก้าหนดยุทธศาสตร์เ พ่ิมเติม เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ
พลังงาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 กรอบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
 ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งาติ ได้จัดท้าแนวทางการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค เมืองและพื นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพ่ือให้ส่วนราชการระดับต่าง ๆ  น้าไป
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ประกอบการพิจารณาจัดท้าแผนพัฒนาให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน  โดยสาระส้าคัญของแนว
ทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี  

ตารางท่ี 49 แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แนวทางการพัฒนาหลัก แนวทางการพัฒนารอง 

๑. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภยั 
แนวทางการพัฒนารอง 

 

๑. พัฒนาพื นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นแหล่งผลิตข้าว 
หอมมะลิคุณภาพสูง 

๒. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ 
ตามศักยภาพของพื นที่โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก 
ผลไม้และไม้ดอก  รวมทั งส่งเสริมการเลี ยงโคเนื อ
คุณภาพสูงและโคนม 

๓. สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้
พึ่งตนเองได ้

๒. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผ่ลติภณัฑ์ที่มี
มูลค่าเพิม่สูง 

 

๑. พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 

๒. ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อม
ครามและส่งเสรมิพื นท่ีที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การ
เป็นศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมภิาค 

๓. ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม ผลิตสินค้าอุปโภค 
บริโภค 

๔.  ในพื นที่เช่ือมโยงระเบียบเศรษฐกิจด้านตะวันออก-
ตะวันตก 

๕. เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน 
 
 

๓. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม  
อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ
และกีฬาสู่นานาชาต ิ

 

๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    - เชิงประเพณีวัฒนธรรม 
    - อารยธรรมขอม 
    - วัฒนธรรมลุ่มน ้าโขงและสุขภาพ 
    - ยุคก่อนประวัติศาสตร ์
    - เชิงกีฬา 
    - ธรรมชาติ 
๒. พัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศ
เพื่อนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างเช่ือม สปป.
ลาว 

๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

 

๑. พัฒนาแหล่งน ้าดิบและแหล่งน ้าธรรมชาติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บ 

๒. พัฒนาแหล่งน ้าใหม่ในพื นที่ลุ่มน ้าเลย ชี มูล และ 
สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน ้า ฝาย และ 
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แนวทางการพัฒนาหลัก แนวทางการพัฒนารอง 
แหล่งน ้าขนาดเล็กในพื นที่ที่ เหมาะสม ในพื นที่
การเกษตร 

๕. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอดุมสมบูรณ์และ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื นท่ีต้นน ้า 

 

๖. การพัฒนาเมืองส้าคญั ๑. พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน 
การบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา 

๑. พัฒนาพื นที่รอบสถานีขนส่ง ระบบรางในเมืองที่มี
ศักยภาพที่ส้าคัญ รวมทั งบริ เวณใกล้พื นที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

๗. การพัฒนาพื นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ๑. ส่งเสริมและอ้านวยความสะดวกการลงทุนในพื นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

๒. สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้อง
กับศักยภาพของพื นที่ 

๓. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง  เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนา 

๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใ น พื น ที่ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ ช า ย แ ด น  ภ า ย ใ ต้
กระบวนการมีส่วนร่วม 
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2.4  การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด 

การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) ของจังหวัดอุบลราชธานี 

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี (SWOT Analysis) ได้ท้าการวิเคราะห์

โดยอาศัยข้อมูลจากการถอดบทเรียนการด้าเนินงานจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 

๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) เพ่ือให้ได้ข้อมูลพื นฐานในการน้ามาประกอบการทบทวนเพื่อจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาในระยะ ๔ ปี ฉบับใหม่ (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี  

ตารางท่ี 50 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานี 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

(1) เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะล ิพืชเศรษฐกิจและปศุ
สัตว์ที่สา้คัญของประเทศ 
(2) มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาตทิี่ค่อนข้างอุดม
สมบูรณ์สามารถรองรับการผลิตภาคการเกษตรและ
ปศุสัตว์ ประมงได้  
(3) มีทรัพยากรการท่องเที่ ยวที่หลากหลาย เช่น 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่สร้าง
ขึ นใหม่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม แหล่ง
ท่องเที่ยวสายธรรมะ เป็นต้น   
(4) มีระบบโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธรณูปโภค สิ่ง
อ้านวยความสะดวกที่สามารถรองรับการพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางด้านการเดินทาง  การค้าการลงทุน การ
ท่องเที่ยว กับประเทศเพื่อนบ้าน  
(5) มีทรัพยากรด้านแรงงานในพื นที่ ทั งคนใน
ประเทศและตา่งประเทศเปน็จ้านวนมาก 
(6) มีสถาบนัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
ในพื นที่หลายแห่งที่สามารถสนบัสนนุการด้าเนินงาน
ของหน่วยราชการและให้บริการประชาชนในพื นที่ได ้
(7) หน่วยงานภาครัฐในพื นที่ทา้งานเปน็เครือข่าย 
ให้บริการประชาชนได้ครอบคลมุทุกพื นที่ 
(8) มีพื นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถึง ๒ ประเทศ
และสามารถเชื่อมโยงไปประเทศใกล้เคียงได้ 
(๙) มีสินคา้ในท้องถิ่นและสนิค้าอ่ืน ๆ ที่เป็นที่
ต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน 

(1) การจัดการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการผังเมือง
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ท้าให้การพัฒนาและ
ขยายเขตเมืองไม่สามารถทา้ไดอ้ย่างเต็มที่ 
(2) ประชาชนในภาคการเกษตรและการค้า ยังขาด
ความรู้และทักษะที่จ้าเปน็ในดา้นการผลิต  การ
บริหารจัดการ การตลาด ท้าให้ไม่สามารถเพิ่ม
ผลผลติหรือขยายกิจการให้เติบโตได้เท่าที่ควร  
(3) โรงงาน/ผูป้ระกอบการ ดา้นแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรในพื นที่ มีจ้านวนไมม่าก 
(4) ระบบชลประทาน การจัดการน ้ายงัไม่เพียงพอต่อ
การใช้งานภาคการเกษตร 
(5) ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร 
(6) ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรไม่มีคุณภาพและ
ไม่มีตลาดรองรับ 
(7) ทรัพยากรป่าไมเ้หลือน้อยเพยีง 16.66% ของพื นที่ 

(8) ระบบโครงสร้างพื นฐานและการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว ยงัไมไ่ด้มาตรฐานและไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  
(9) ประชาชน/หน่วยงาน/องค์กร ในพื นที่ ไม่ให้
ความร่วมมือหรือร่วมกันในการก้าหนดทิศทางและมี
ส่วนร่วมพัฒนาจังหวัด 
(10) ระบบสาธารณูปโภคจา้เปน็พื นฐานต่อการ
ด้ารงชีวิตของประชาชนยังไม่ครอบคลุมทุกพื นที่ 
(11) โครงสร้างการบริหารการศึกษาไม่เอื อต่อการ
พัฒนา ส่ผลให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียนการสอนต่้า
กว่ามาตรฐานระดบัภาคและประเทศ 
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(12) แหล่งการเรียนรู้ นอกระบบการศึกษายังไม่
ครอบคลุมและเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
ประชาชน  
(13) เยาวชนรุน่ใหม่ มีค่านิยมทีเ่ปลี่ยนไปสู่กระแส
บริโภคนิยม ขาดจติส้านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

โอกาส อุปสรรค 

(1) การเป็นประชาคมอาเซียน ส่งผลให้การ

เคลื่อนย้ายคน สนิค้า บริการ ในภูมิภาคมีความ

สะดวก คล่องตัว 

(2) นโยบายของภาครัฐในการสร้างความร่วมมือกับ

ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เช่น นโยบายการ

เข้าร่วมเขตการค้าเสรีในประชาคมอาเซียน (AFTA) 

ปฏิญญาพุกาม Sister Cities, contract farming 

(3) นโยบายรัฐในการพัฒนาและกระจายความเจริญ

ไปสู่ภูมิภาค เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟ

ทางคู่  ระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อน

บ้าน  

(4) กระแสการตื่นตัวของผูบ้ริโภคสู่การบริโภคอาหาร

ปลอดภัย อาหารเพื่อสุขภาพ 

(๕) ผู้บริโภคในตา่งประเทศมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ

ของสินค้าไทย 

(๖) ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยีด้านการคา้การ

ลงทุนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

(1) ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก ท้าให้การพัฒนา 

/ การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว 

(2) ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาลและการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท้าให้การพัฒนาไม่เป็น

ตามแผน 

(3) นโยบายการเข้าร่วมเขตการค้าเสรีในประชาคม

อาเซียน (AFTA) และอ่ืน ๆ ส่งผลกระทบต่อสนิค้า 

บริการของไทย  (การกีดกันทางการค้า) 

(4) ความผนัผวนของราคาสนิคา้ภาคเกษตร กลไก

การตลาด 

(5) งบประมาณสนบัสนนุจากภาครัฐไม่เพียงพอ 
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SWOT MATRIX 

 จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานีน้ามาจัดท้ากลยุทธ์ได้ ดังนี  

ตารางท่ี 51 แสดงจุดแข็งและโอกาสของจังหวัดอุบลราชธานี 

S : จุดแข็ง (Strength) O : โอกาส (Opportunity) SO: เชิงรุก 
(๑) เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
พืชเศรษฐกิจและปศุสตัว์ที่สา้คญั
ของประเทศ 

(๑) การเป็นประชาคมอาเซียน 
ส่งผลให้การเคลื่อนย้ายคน สนิค้า 
บริการ ในภูมิภาคมีความสะดวก 
คล่องตัว 
(๔) กระแสการตื่นตัวของผูบ้ริโภค
สู่การบริโภคอาหารปลอดภัย 
อาหารเพื่อสุขภาพ 

(๑) การส่งเสริมการผลิตพืชผล
ทางการเกษตรในระบบอินทรีย์
โดยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเพ่ิมมูลค่า
ตอบสนองตลาดผู้บริโภคอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มเฉพาะเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า และขยายตลาดเกษตร
อินทรีย์สู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  

(๒) มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาตทิี่
ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์สามารถ
รองรับการผลิตภาคการเกษตร
และปศุสัตว์ ประมงได ้

(๒) นโยบายของภาครัฐในการ
สร้างความร่วมมือกับประเทศตา่ง 
ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เช่น 
นโยบายการเข้าร่วมเขตการค้าเสรี
ในประชาคมอาเซียน (AFTA)  
ปฏิญญาพุกาม Sister 
Cities,contract farming 

(๒) การพัฒนา/ยกระดับ
เกษตรกรไปสู่การใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมเพ่ือการผลิต การแปร
รูป การตลาดตามนโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ 

(๓) มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย เช่น แหลง่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวที่
สร้างขึ นใหม่ แหล่งท่องเที่ยวเชงิ
เกษตรกรรมแหล่งท่องเที่ยวสาย
ธรรมะ เป็นต้น 

(๑) การเป็นประชาคมอาเซียน 
ส่งผลให้การเคลื่อนย้ายคน สนิค้า 
บริการ ในภูมิภาคมีความสะดวก 
คล่องตัว 
(๓) นโยบายรัฐในการพัฒนาและ
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
เช่น โครงการรถไฟความเร็วสงู 
รถไฟทางคู่  ระบบโลจิสติกส์เพื่อ
เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบา้น  

(๓) การพัฒนาเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดและ
จังหวัดใกล้เคียงเพ่ือเชื่อมโยง
ไปสู่การท่องเที่ยวในประเทศ
เพ่ือนบ้าน  

(๔) มีระบบโครงสร้างพื นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค สิง่อ้านวย
ความสะดวกทีส่ามารถรองรับการ
พัฒนาเป็นศนูย์กลางด้านการ
เดินทาง  การค้าการลงทนุ              

(๕) ผู้บริโภคในตา่งประเทศเชื่อมั่น
และต้องการสินคา้ของประเทศ
ไทย 
(๖) ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยี
ด้านการค้าการลงทนุผา่นระบบ

(๔) การส่งเสริมการใช้ระบบ
สาธารณูปโภคท่ีได้เปรียบ เพื่อ
เพ่ิมโอกาสด้านการค้า การ
ลงทุน การเดินทางและช่องทาง
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S : จุดแข็ง (Strength) O : โอกาส (Opportunity) SO: เชิงรุก 
การท่องเที่ยว  กับประเทศเพื่อน
บ้าน  

เครือข่ายอินเตอร์เนต ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

การท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 
(๕) การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา
เมืองและพัฒนาไปสู่ศูนย์กลาง
ทางการท่องเที่ยวการค้าการ
ลงทุนทั งในและต่างประเทศตาม
นโยบาย Smart City 

(๕) มีทรัพยากรด้านแรงงานใน
พื นที่ทั งคนในประเทศและ
ต่างประเทศเปน็จ้านวนมาก 
(๖) มีสถาบนัการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา อุดมศึกษาในพื นที่
หลายแห่งที่สามารถสนบัสนุนการ
ด้าเนินงานของหน่วยราชการและ
ให้บริการประชาชนในพื นทีไ่ด้ 

(๒) นโยบายของภาครัฐในการ
สร้างความร่วมมือกับประเทศตา่ง 
ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เช่น 
นโยบายการเข้าร่วมเขตการค้าเสรี
ในประชาคมอาเซียน (AFTA)  
ปฏิญญาพุกาม Sister 
Cities,contract farming 

(๖) การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพฝีมือแรงงาน ใช้ความ
ร่วมมือผ่านเครือข่ายของ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนา
ฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยี 
ตอบสนองความต้องการ  และ
ประชาชนตามนโยบายประเทศ
ไทย ๔.๐ 

(๗) หน่วยงานภาครัฐในพื นที่
ท้างานเปน็เครือข่าย ให้บริการ
ประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื นที่ 

 
(๗) การพัฒนาระบบการ
บริหารงานของส่วนราชการใน
พื นที่โดยเน้นการบูรณาการ
ร่วมกันของทุกฝ่ายเพ่ือมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการ
ประชาชนในพื นท่ี 

(๘) มีพื นที่ติดต่อกับประเทศเพือ่น
บ้านถึง ๒ ประเทศและสามารถ
เชื่อมโยงไปประเทศใกล้เคียงได ้

  

(๙) มีสินคา้ในท้องถิ่นและสนิค้า
อ่ืน ๆ ที่เป็นที่ต้องการของ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

  

 

 

ตารางท่ี 52  แสดงจุดแข็งและอุปสรรคของจังหวัดอุบลราชธานี 
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S : จุดแข็ง (Strength) T : อุปสรรค (Threat) ST :ตั้งรับ 
(๑) เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
พืชเศรษฐกิจและปศุสตัว์ที่
ส้าคัญของประเทศ 
(๒) มีแหล่งน ้าธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์สามารถรองรับการผลิต
ภาคการเกษตรและปศุสัตว์ 
ประมงได ้

(๑) ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก 
ท้าให้การพัฒนา / การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัว 
(๔) ความผนัผวนของราคาสนิคา้ภาค
เกษตร กลไกการตลาด 

(๑)น้อมน้าแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันของประชาชนทุก
หมู่เหล่า 

(๓) มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย เช่น แหลง่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สร้างขึ นใหม่ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมแหล่ง
ท่องเที่ยวสายธรรมะ ประเพณี
วัฒนธรรม อารยธรรมยุค
ประวัติศาสตรเป็นตน้ 
(๘) มีพื นที่ติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านถึง ๒ ประเทศและ
สามารถเชื่อมโยงไปประเทศ
ใกล้เคียงได้ 

(๓) ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย
รัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ท้าให้การพัฒนาไม่เปน็ตาม
แผน 

(๒) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อหา
ค้าตอบหรือข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาจังหวัด โดยเน้นเรื่องการ
พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดและจังหวัด
ใกล้เคียงเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การ
ท่องเที่ยวในประเทศเพ่ือนบ้าน  
และการพัฒนาแผนการค้า
ชายแดนให้เป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง  

S : จุดแข็ง (Strength) T : อุปสรรค (Threat) ST : ตั้งรับ 

(๔) มีระบบโครงสร้างพื นฐาน 
ระบบสาธรณูปโภค สิ่งอ้านวย
ความสะดวกทีส่ามารถรองรับ
การพัฒนาเป็นศนูย์กลางด้าน
การเดินทาง  การค้าการลงทนุ 
การท่องเที่ยว กับประเทศเพื่อน
บ้าน  

(๕) งบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ
ไม่เพียงพอ 

(๓) การพัฒนาระบบผังเมือง 
โครงสร้างพื นฐานเพื่อรองรับ
การขยายตัวของประเทศและ
โลกโดยเน้นความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีความสมดุล 
ความสะดวกและปลอดภัยของ
ประชาชน 

(๕) มีทรัพยากรด้านแรงงานใน
พื นที่ทั งคนในประเทศและ
ต่างประเทศเปน็จ้านวนมาก 
(๖) มีสถาบนัการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา อุดมศึกษาในพื นที่
หลายแห่งที่สามารถสนบัสนุน
การด้าเนินงานของหน่วย

 (๕) งบประมาณสนบัสนุนจาก
ภาครัฐไม่เพียงพอ 

(๔)การยกระดับการศึกษาของ
ประชาชนทุกช่วงวัยเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะ
ชีวิตที่จ้าเป็นในยุคศตวรรษที่ 
๒๑ 
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ราชการและให้บริการ
ประชาชนในพื นที่ได ้

(๕)ส่งเสริมท้างานแบบบูรณา
การของทุกหน่วยงานเพื่อ
ประสานการท้างานให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

(๗) หน่วยงานภาครัฐในพื นที่
ท้างานเปน็เครือข่าย ให้บริการ
ประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื นที่ 

  

(๙) มีสินคา้ในท้องถิ่นและสนิค้า
อ่ืน ๆ ที่เป็นที่ต้องการของ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

(๓) นโยบายการเข้าร่วมเขตการค้า
เสรีในประชาคมอาเซียน (AFTA) 
ส่งผลกระทบต่อสนิค้าเกษตรของไทย 

(๖)  สร้างอัตลักษ์ของสนิค้า
ท้องถิ่น หรือแปรรูปสินค้าเกษตร  
ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อลดความรุนแรง
ของการแข่งขันต่อสินค้าเกษตร
ของไทย  

 

ตารางท่ี 53 แสดงจุดอ่อนและโอกาสของจังหวัดอุบลราชธานี 

W : จุดอ่อน (Weak) O : โอกาส (Opportunity) WO : เชิงพัฒนา 

(๑) การจัดการใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินและการผังเมืองยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรทา้ให้การ
พัฒนาและขยายเขตเมืองไม่
สามารถทา้ได้อย่างเต็มที ่

(๑) การเป็นประชาคมอาเซียน 
ส่งผลให้การเคลื่อนย้ายคน 
สินค้า บริการ ในภูมิภาคมีความ
สะดวก คล่องตัว 
(๒) นโยบายของภาครัฐในการ
สร้างความร่วมมือกับประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เช่น 
นโยบายการเข้าร่วมเขตการค้า
เสรีในประชาคมอาเซียน (AFTA)  
ปฏิญญาพุกาม Sister 
Cities,contract farming 

(๑) พัฒนาระบบการจัดการ
พื นที่ (Zonening)  การจัดกา
ระบบโครงสร้างพื นฐานเพื่อ
รองรับภาคการเกษตรให้
เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือ
เน้นสร้างสินค้าและบริการ
การเกษตรออกสู่ตลาดอาเซียน 

(๒)  ประชาชนในภาคการเกษตร
และการค้า ยังขาดความรู้และ
ทักษะที่จ้าเป็น ในดา้นการผลิต  
การบริหารจัดการ การตลาด ทา้
ให้ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตหรือ
ขยายกิจการให้เติบโตได้เท่าที่ควร  

(๕) ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยี
ด้านการค้าการลงทนุผา่นระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) น้าความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาการเกษตรและการค้า  
เพ่ือยกระดับเกษตรกรไปสู่ 
smart farmer 
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(๓) โรงงานแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรในพื นที่ มีจ้านวนไม่
มาก 
(๖) ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการ
เกษตรไม่มีคุณภาพและไม่มีตลาด
รองรับ 
(๔) ระบบชลประทานการจัดการ
น ้ายังไม่เพียงพอต่อการใช้งานภาค
การเกษตร 

(๔) กระแสการตื่นตัวของ
ผู้บริโภคสู่การบริโภคอาหาร
ปลอดภัย อาหารเพื่อสุขภาพ 

(๘) ระบบโครงสร้างพื นฐานและ
การบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว ยังไมไ่ด้มาตรฐานและ
ไม่มีประสทิธิภาพเทา่ที่ควร 
(๑๐) ระบบสาธารณูปโภคจ้าเปน็
พื นฐานต่อการด้ารงชีวิตของ
ประชาชนยังไม่ครอบคลุมทุกพื นที ่

(๓) นโยบายรัฐในการพัฒนาและ
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
เช่น โครงการรถไฟความเร็วสงู 
รถไฟทางคู่  ระบบโลจิสติกส์เพื่อ
เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบา้น  

(๓) จัดการระบบผังเมืองเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของ
ภาคเอกชนนักธุรกิจจาก
ส่วนกลางและประเทศเพ่ือน
บ้านที่ต้องการเข้ามาลงทุนใน
พื นที่  และเพ่ือให้ประชาชนได้
มีปัจจัยพื นฐานในการ
ด้ารงชีวิตครอบคลุมทุกพื นที่
(๔) พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื นฐานและแหล่งเรียนรู้ในทุก
พื นที่ให้เอื อต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย 

(๖) ขาดแคลนแรงงานภาค
การเกษตร 

 
 

(๗) ทรัพยากรปา่ไม้เหลือน้อย
เพยีง 16.66% ของพื นที่   
(๙) ประชาชน/หน่วยงาน/องคก์ร
ในพื นทีไ่ม่ให้ความร่วมมือหรือ
ร่วมกันในการก้าหนดทิศทางและ
มีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัด   

(11) โครงสร้างการบริหาร
การศึกษาไม่เอื อต่อการพัฒนา ส่
ผลให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียนการ
สอนต่้ากว่ามาตรฐานระดบัภาค
และประเทศ   
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(12) แหล่งการเรียนรู้ นอกระบบ
การศึกษายังไม่ครอบคลุมและ
เพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของประชาชน    
(13) เยาวชนรุน่ใหม่ มีค่านิยมที่
เปลี่ยนไปสู่กระแสบริโภคนยิม 
ขาดจิตส้านึกรับผิดชอบต่อสังคม    

 

ตารางท่ี 54 แสดงจุดอ่อนและอุปสรรคของจังหวัดอุบลราชธานี 

W : จุดอ่อน (Weak) T : อุปสรรค (Threat) WT : แก้ไขปัญหา 
(๑) การจัดการใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินและการผังเมืองยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรทา้ให้การ
พัฒนาและขยายเขตเมืองไม่
สามารถทา้ได้อย่างเต็มที ่

(๑) ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก 
ท้าให้การพัฒนา / การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัว 

(๑) รณรงค์ให้ประชาชนภาค
ธุรกิจ เอกชน ภาคราชการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

(๒)  ประชาชนในภาคการเกษตร
และการค้า ยังขาดความรู้ในดา้น
การผลิต  การบริหารจัดการ 
การตลาด ทา้ให้ไม่สามารถเพิ่ม
ผลผลติหรือขยายกิจการให้เติบโต
ได้เท่าที่ควร  

(๒) ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย
รัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ท้าให้การพัฒนาไม่เปน็
ตามแผน 
(๓) งบประมาณสนบัสนุนจาก
ภาครัฐไม่เพียงพอ 

(๒) พัฒนาความร่วมมือของ
หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนทั ง
ในและต่างประเทศเพ่ือให้เข้า
มาลงทุนในพื นที่ 

(๓) โรงงานแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรในพื นที่ มีจ้านวนไม่
มาก 

(๔) นโยบายการเข้าร่วมเขตการค้า
เสรีในประชาคมอาเซียน (AFTA) 
ส่งผลกระทบต่อสนิค้าเกษตรของ
ไทย  
(๕) ความผนัผวนของราคาสนิคา้
ภาคเกษตร กลไกการตลาด 

(๓)ยกระดับมาตรฐาน
ผู้ประกอบการ สินค้าและ
บริการให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

(๔) ระบบชลประทานการจัดการ
น ้ายังไม่เพียงพอต่อการใช้งานภาค
การเกษตร 

 

 
(๕) ขาดแคลนแรงงานภาค
การเกษตร 

 
 

(๖) ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการ
เกษตรไม่มีคุณภาพและไม่มีตลาด
รองรับ   
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(๗) ทรัพยากรปา่ไม้เหลือน้อย
เพียง 16.66% ของพื นที่   
(๘) ระบบโครงสร้างพื นฐานและ
การบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว ยังไมไ่ด้มาตรฐานและ
ไม่มีประสทิธิภาพเทา่ที่ควร    
(๙) ประชาชน/หน่วยงาน/องคก์ร
ในพื นทีไ่ม่ให้ความร่วมมือหรือ
ร่วมกันในการก้าหนดทิศทางและ
มีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัด   
(๑๐) ระบบสาธารณูปโภคจ้าเปน็
พื นฐานต่อการด้ารงชีวิตของ
ประชาชนยังไม่ครอบคลุมทุกพื นที่   
(๑๑) โครงสร้างการบริหาร
การศึกษาไม่เอื อต่อการพัฒนา ส่
ผลให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียนการ
สอนต่้ากว่ามาตรฐานระดบัภาค
และประเทศ   
(๑๒) แหล่งการเรียนรู้ นอกระบบ
การศึกษายังไม่ครอบคลุมและ
เพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของประชาชน    
(๑๓) เยาวชนรุ่นใหม่ มีค่านิยมที่
เปลี่ยนไปสู่กระแสบริโภคนยิม 
ขาดจิตส้านึกรับผิดชอบต่อสังคม    

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของพื นที่  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ที่มีผลต่อการ

พัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนต่าง ๆ ของเอกสาร สามารถสรุปได้ดังนี  

 ๑. จุดยุทธศาสตร์ด้านที่ตั งของจังหวัดที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านคือสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  ราชอาณาจักรกัมพูชา สามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนาม จีนตอนใต้  ถือเป็นต้าแหน่ง

ส้าคัญที่ท้าให้จังหวัดอุบลราชธานี มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ เมืองศูนย์กลางทั งด้านการค้า                      

การท่องเที่ยว การศึกษาของภูมิภาคนี ได้  โดยพิจารณาจากโครงสร้างพื นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่มี

ทั งทางรถ ทางเครื่องบินและระบบราง ซึ่งรัฐบาลและเอกชนต่างพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทั งภายใน

จังหวัดและเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้านให้ได้มาตรฐาน เช่น นโยบายรถไฟทางคู่จากนครราชสีมา – 
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ช่องเม็ก เพ่ือขนส่งสินค้าไปยังประเทสเพ่ือนบ้าน  ระบบรถโดยสาธารณะจากปากเซ – อุบลราชธานี       

เพ่ือขนส่งคนจาก สปป.ลาว มายังประเทศไทย การขยายเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศจาก

กรุงเทพมหานคร – อุบลราชธานี ที่มีมากว่า ๑๐ เที่ยวบินต่อวัน ล้วนมีส่วนส้าคัญในการสนับสนุนการ

พัฒนาจังหวัดไปสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตามที่ได้กล่าวถึง 

 นอกจากนี  ภายในจังหวัดเองมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานทั งถนน ไฟฟ้า 
ประปา ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต เพ่ือรองรับการขยายตัวของกลุ่มนักลงทุนในพื นที่ นักลงทุนจาก
ส่วนกลางและต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในพื นที่ อาทิ กลุ่มบริษัทเครือเซ็นทรัล กลุ่มบริษัทเครือไทยเบฟ 
เป็นต้น ส่งผลต่การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานนอกจากจะ                     
เอื อประโยชน์ต่อนักธุรกิจต่าง ๆ แล้ว ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดอุบลราชธานีให้ได้รับความ
สะดวกสบาย สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันอีกด้วย 

 ๒. จังหวัดอุบลราชธานีมีประวัติศาสตร์การก่อตั งเมืองอันยาวนานกว่า 200 ปี เป็นดินแดนแห่ง
อารยธรรมลุ่มน ้าโขง เชื่อมต่อกับอารยธรรมเขมร การมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามหลากหลาย  
ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี เช่น อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยาน
แห่งชาติแก่งสะพือ เป็นต้น และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีโดยเฉพาะจังหวัด
อุบลราชธานีมีวัดในตัวเมืองจ้านวนมากและมีการรักษาความงดงามเป็นอย่างดี  มีประเพณีที่เป็นที่รู้จัก 
เช่น งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจ้าปี ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดด้าเนินโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวในหลายโครงการ ทั งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงรุกเน้นการท่องเที่ยวตลอดปี การปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานที่เข้าถึงพื นที่แหล่งท่องเที่ยว 
นอกจากนี  ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ยังสามารถเห็นได้จากการมีทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่เกิดขึ นใหม่อันเป็นผลมาจากการผลักดันและแผนพัฒนาตามนโยบายทางด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดในปี พ.ศ. 2559 “ชวนผู้หญิงเที่ยวเมืองอุบล” lady Destinations @ Ubon              
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ภาครัฐและภาคเอกชนในพื นที่ ทั งนี  ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัด
อุบลราชธานี สรุปได้ดังตาราง 
 
ตารางที่ 55 ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความส้าคัญที่แสดงถึงศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจั งหวัด 

อุบลราชธานี 
จังหวัด ประเภทของทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว 
ตัวอย่างทรัพยากรการท่องเที่ยว 

อุบลราชธานี ๑. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 

๑. สามพันโบก 
๒. หาดชมดาว 
๓. แก่งตะนะ 
๔. อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย/น ้าตก 
ห้วยหลวง 
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จังหวัด ประเภทของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

ตัวอย่างทรัพยากรการท่องเที่ยว 

๕. ผาชะนะได 
๖. เขื่อนสิรินธร / พัทยาน้อย 
๗. แก่งสะพือ 
๘. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
๙. วนอุทยานน ้าตกผาหลวง 
๑๐. อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 
๑๑. ภูหินดาด อ.บุณฑริก 
 

๒. ทรัพยากรการท่องเที่ยววัฒนธรรม 
/ประเพณี 

๑. งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
๒. งานร้าลึกหลวงปู่ชา 
๓. งานร้าลึกหลวงปู่มั่น 

๓. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ 

๑. ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ (ผาแต้ม) 
๒.ปราสาทบ้านเบ็ญ 

๓. เนิน ๕๐๐ และนารายณ์บรรทมศิลป์ 
๔. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ศาสนา 

๑. วัดมหาวนาราม 
๒. วัดพระธาตุหนองบัว 
๓. วัดปากแซง 
๔. วัดป่านานาชาติ 
๕. วัดปากน ้าบุ่งสะพัง 
๖. วัดทุ่งศรีเมือง 
๗. วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว 
๘. วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื อ 
๙. วัดป่าสว่างวีรวงศ์ 
๑๐. สุปัฏนารามวรวิหาร 
๑๑. วัดเลียบ 
๑๒. วัดศรีอุบลรัตนาราม 
๑๓. วัดมณีวนาราม 
๑๔. วัดหลวง 
๑๕. วัดหนองป่าพง 
๑๖. วัดดอนธาตุ 
๑๗.วัดถ ้าคูหาสวรรค ์

http://www.paiduaykan.com/province/Northeast/ubonratchathani/banben.html
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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จังหวัด ประเภทของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

ตัวอย่างทรัพยากรการท่องเที่ยว 

๕. ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สร้างขึ น
ใหม่/กิจกรรมพิเศษ event 

๑. พิพิธภัณฑ์ ๓ มิติ 

๖. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

๑. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้าน 
บุเปือย อ.น ้ายืน 

๗. ทรัพยากรด้านอ่ืนๆ - 
 
 ๓. ในด้านการเกษตร ปศุสัตว์และประมง ถือว่าเป็นศักยภาพที่ส้าคัญของจังหวัด เพราะพื นที่มี
ความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่ส้าคัญ ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ ในภาค
เกษตรกรรม และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดร้อยละ ๒๗ มาจากภาคเกษตรกรรม  ซึ่งผลผลิตที่
ส้าคัญของจังหวัด ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 56 สรุปผลิตผลที่ส้าคัญ ๕ ประเภทของจังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัด ผลิตผลทางการเกษตรหลัก ผลิตผลทางการเกษตรรอง 
อุบลราชธานี ๑. ข้าวหอมมะลิ 

๒. มันส้าปะหลัง 
๓. ยางพารา 
๔. อ้อย 

1. โคเนื อ/กระบือ/
แพะ 

2. ไก่ 
3. สุกร 
4. ปลา 
5. ผลไม้/ทุเรียน 

6. ข้าวโพดอาหารสัตว์ 
7. ฟักทอง 
8. ข้าวพันธ์สินเหล็ก 

(ข้าวพันธุ์น ้าตาลต่้า) 
9. อ้อย/ปาล์มน ้ามัน 
10. พริก 

 

ข้าวหอมมะลิของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ  ผลผลิต

รองลงมาได้แก่ ยางพารา  มันส้าปะหลัง พืชผัก มีการผลิตปศุสัตว์โดยเฉพาะโค กระบือ มากติดอันดับ 1 

ใน 5 ของประเทศ นอกจากนี  ยังมีการเพาะเลี ยงปลาในกระชังที่ส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน  ซึ่งจาก

จุดแข็งของพื นที่ สามารถพัฒนาให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านการเกษตร โดย

ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไปสู่ระบบ smart farming ตามนโยบายของรัฐ การผลิตใน

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าให้

เพ่ิมมูลค่า  ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีขึ นและจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวม    

จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการเกษตรที่น้าเสนอข้างต้น สามารถสรุปทิศทางการ

พัฒนาได้ดังนี  
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• การเกษตรอินทรีย์ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการสินค้าอินทรีย์และอาหารปลอดภัย                  

ซึ่งสินค้าเกษตรอินทรีย์สามารถน้าไปแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าต่อไปได้ 

• การเกษตรอุตสาหกรรมที่มีการต่อเนื่องกับกระบวนแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 

• การสร้างตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูป ตลอดจนสร้างศักยภาพทางการตลาดของสินค้า

เกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๔. ด้านการค้าการลงทุน จังหวัดอุบลราชธานีมีพื นที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ๒ ประเทศ               

คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชามีด่านการค้าชายแดนประมาณ               

๔ ด่าน คือ ด่านการค้าชายแดนเขมราฐ อ้าเภอเขมราฐ ด่านการค้าชายแดนปากแซง อ้าเภอนาตาล 

การค้าชายแดนช่องอานม้า อ้าเภอน ้ายืน ด่านการค้าชายแดนช่องเม็ก อ้าเภอสิรินธร ซึ่งถือเป็นด่าน

การค้าถาวรมีปริมาณการค้าเข้าออกค่อนข้างสูงกว่ามีมูลค่าการส่งออกสูงขึ น ๔๖๓.๕๓% และน้าเข้า

สูงขึ น ๓๘๑.๑๖% ตั งแต่ปี ๒๕๕๖  หากเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียดจะพบว่า ปริมาณสินค้าที่ผ่าน

แดนนี เป็นสินค้าที่มาจากภาคกลางกว่า ๙๐% โดยประมาณ  ในรายละเอียดสินค้าแต่ละรายการที่เป็น

สินค้าอุปโภคบริโภคพบว่า วัตถุดิบบางส่วนสามารถเพาะปลูกหรือจัดหาในเขตพื นที่ อีกทั งเทคโนโลยี

ไม่ได้มีความซับซ้อนหรือใช้การลงทุนสูงมากนัก นอกจากนี  ผู้ประกอบการในพื นที่มีศักยภาพและ

ความสามารถในการเข้าถึงได้โดยง่าย รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยังมีราคาถูกและสดใหม่กว่า  

ในด้านการลงทุนนั น จะเห็นว่าตั งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมา มีจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ น

อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว โรงงานยางพารา 

โรงงานเอทานอล ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาด้านการเกษตรในพื นที่โดยการยกระดับและเพ่ิมมูลค่าสินค้า

เกษตรให้สูงขึ น อย่างไรก็ตามโรงงานที่เพ่ิมขึ นนั น ยังไม่สามารถพัฒนาหรือยกระดับสินค้าการเกษตรของ

จังหวัดอุบลราชธานีให้มีมูลค่าสูงขึ นได้มากนัก ดังนั น แนวทางการพัฒนาจ้าเป็นต้องด้าเนินการควบคู่              

ไปกับการพัฒนาด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การยกระดับคุณภาพของสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์                  

ให้ได้มาตรฐานสากล พ่ือน้าไปสู่การส่งออก 

 ดังนั นแล้ว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีในระยะ ๔ ปีข้างหน้า จังหวัดต้องเตรียม

ยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สอดรับกับความได้เปรียบและนโยบายต่าง ๆ                   

ของภาครัฐ ทั งการพัฒนาเมืองไปสู่ Smart city เน้นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ้านวยความ

สะดวกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของประชาชนในด้านการศึกษา 

ด้านสุขภาวะ ให้สามารถใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเป็นสุข มั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและ  ภัย

คุกคามจากในและนอกประเทศ พัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร ที่ครอบคลุมถึงการปศุ

สัตว์และประมงการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร ไปสู่เกษตรอัจฉริยะ (Smart farming) ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวให้เกิดความเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น การท่องเที่ยววัฒนธรรม
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ขอม การท่องเที่ยวลุ่มแม่น ้าโขง การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ เส้นทางการท่องเที่ยวสายธรรมะ ชูภาพการ

เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ซึ่งการพัฒนาด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวจะ

เชื่อมโยงไปสู่การส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Stratup)ในธุรกิจกลุ่มต่าง ๆ 

เช่น ธุรกิจดิจิตอล ธุรกิจ IT ธุรกิจการเกษตร  เพ่ือท้าการเชื่อมโยงการค้ากับระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน 

และระดับสากล 
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ส่วนที่ ๓ 

สรุปข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 

วิสัยทัศน์ 

             “เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล” 

ค านิยาม 

วิสัยทัศน์ ความหมาย 

เมืองน่าอยู่ทันสมัย - การพัฒนาเมืองให้มีระบบ ระเบียบ วินัย มีการวางผังเมือง

ที่เป็นเอกลักษณ์ ระบบขนส่งมวลชน ภายในจังหวัดให้

ทันสมัย เพ่ือสามารถเชื่อมโยงกับการคมนาคมหลักทั งทาง

อากาศ ทางรถไฟ และทางถนน  คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ทั งในการชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข และ

ในด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การเสริมสร้างความ

มั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน ทั งจากปัญหาอาชญากรรม อุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ 

ยาเสพติด ฯ การแก้ปัญหา และการดูแลด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาปรับปรุง 

และเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภค (เช่น ไฟฟ้า ประปา 

โทรศัพท์) ให้ครอบคลุมพื นที่ 

ประตูสู่การค้าการลงทุน     - การส่งเสริมการค้าชายแดน  การเป็นเมืองศูนย์การค้า

การลงทุนในภูมิภาค  และเมืองที่มีการเจริญเติบโต                

ทางการค้าการลงทุน  มีเส้นทางคมนาคม เป็นจุดกระจาย

สินค้าทั งส่งออกและน้าเข้า ที่ส่งเสริมการติดต่อการค้าการ

ลงทุนในภูมิภาคนี   

ท่องเที่ยวหลายมิติ - การมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับของ

นักท่องเที่ยวเช่นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี/การ

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ/การท่องเที่ยวอื่นๆที่มนุษย์สร้างขึ น 

เป็นต้น   รวมทั งมีการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและ
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กิจกรรมทางการท่องเที่ยวการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพ

ของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐ เอกชนและ

ชุมชน  และสนับสนุนการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ 

เกษตรสู่สากล - ยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือ

จ้าหน่ายในระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

การสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้

ด้านการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกษตรปลอดภัยปลอด

สารเคมี เกษตรอินทรีย์มีการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับ

ผู้บริโภคและการตลาดการเพิ่มมูลค่าผลผลิต (การแปรรูป) 

 

พันธกิจ 

๑) พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพื นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความทันสมัย รองรับการ
ขยายตัวจากส่วนกลางและการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความม่ันคง ปลอดภัย 

๒) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน  

๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนในภูมิภาค   
๔) พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของชุมชนและยกระดับคุณภาพของบุคลากรทาง 

การท่องเที่ยว 
๕) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร  โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรรมสมัยใหม่เพ่ือสร้าง

รายได้และมูลค่าเพ่ิม 
 

เป้าประสงค์รวม  

1) จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อ  
สิ่งแวดล้อม   

2) ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
ปลอดภัย ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

3) การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ของจังหวัดอุบลราชธานีในทุกภาคส่วนมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนทุกระดับรวมทั งการเพ่ิมปริมาณการส่งออก
ผลผลิตทางการเกษตร 
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ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องทุกปี เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ6 
2. ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร(Per Capita :GPP) ในพื นที่เพ่ิมขึ น เป้าหมาย 4 ปี ร้อย

ละ10 
3. ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมขึ นร้อยละ 

1 เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 54 
4. สถิติอาชญากรรมลดลงร้อยละ 25 ต่อปี 

 

ล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 

 จังหวัดอุบลราชธานี   ได้ก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ไว้ 5 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ตามล้าดับความส้าคัญ ดังนี  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 เป้าประสงค์ 

๑) การสร้างเสริมพลเมืองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่าและพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน 
๒) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน 
๓) ระบบสาธารณูปโภคพื นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
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๑) ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี (ของผู้ป่วยรายใหม่ที่มาตรวจ
รักษาพยาบาลทั งจังหวัด) 

๒) ร้อยละที่ลดลงของจ้านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่้ากว่าเกณฑ์จปฐ. ร้อยละ 25ต่อปี 
๓) ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่น้อมน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพ  

เทียบกับจ้านวนครัวเรือนเกษตรกรทั งหมดของจังหวัด เป้าหมาย 4 ปีร้อยละ 60 
๔) ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร(Per Capita:GPP) ในพื นที่เพ่ิมขึ นร้อยละ2.5ต่อปี 
๕) ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมขึ น

ร้อยละ 1 เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 54 
๖) ร้อยละของระยะทางเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานทางที่เพ่ิมขึ นร้อยละ 

3  ต่อปี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม 
๒. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลด้านต่างๆ ในทุกช่วงวัย 
๓. พัฒนาระบบผังเมืองโครงสร้างพื นฐานและสาธารณูปโภค ให้มีความทันสมัย รองรับการใช้งาน

ของประชาชน 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 

๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเมืองน่าอยู่ทันสมัย 
๖. ส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร 

 
ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมายรายปี 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1.สร้างเสริมพลเมืองให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า

และพึงพาตนเองได้อย่าง

มั่นคง ยั่งยืน 

 

 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ไม่เกิน 

ร้อยละ 5 ต่อปี (ของผู้ป่วยรายใหม่ที่มาตรวจ

รักษาพยาบาลทั งจังหวัด) 

ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่น้อมน้าหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพ  

เทียบกับจ้านวนครัวเรือนเกษตรกรทั งหมด

ของจังหวัด เป้าหมาย 4 ปีร้อยละ60 

5 

 

 

5 

5 

 

 

10 

5 

 

 

20 

5 

 

 

25 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 

 

ร้อยละที่ลดลงของจ้านวนครัวเรือนยากจน  ที่มี

รายได้ต่า้กว่าเกณฑ์  จปฐ. ร้อยละ 25ต่อปี 
25 25 25 25 

ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร(Per 

Capita : GPP) ในพื นที่เพ่ิมขึ นร้อยละ 2.5 ต่อ

ปี 

2.5  2.5  2.5  2.5 

2. การพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพทางการศึกษาทุก

ระดับให้ได้มาตรฐาน 

ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละ

ระดับชั น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เพ่ิมขึ นร้อยละ 1 เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 54 

51 52 53 54 

3. ระบบสาธารณูปโภค

พื นฐานและสิ่งอ้านวยความ

สะดวก เพียงพอ ทันสมัย

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ

สุขภาพ 

ร้อยละของระยะทางเส้นทางคมนาคมที่ได้รับ

การยกระดับมาตรฐานทางท่ีเพ่ิมขึ นร้อยละ 3  

ต่อปี 

 

3 6 9 12 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

 เป้าประสงค์ศูนย์ผลิตและกระจายสินค้าเพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุนในภูมิภาค 

 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

  1) มูลค่าการลงทุนเพ่ิมขึ นเป้าหมาย ๔ ปี  ร้อยละ 2 

  2) มลูค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ นเป้าหมาย ๔ ปี  ร้อยละ 3.5 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า 
การลงทุน 

๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการค้า การลงทุน เพื่อสร้างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน  

๓. ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน  
๔. ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั งในและต่างประเทศ  

ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมายรายปี 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ศูนย์ผลิตและกระจายสินค้า

เพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุน

ในภูมิภาค 

 

๑. มูลค่าการลงทุนเพ่ิมขึ น 0.5 1 1.5 2 

๒. มูลค่าการค้าชายแดน

เพ่ิมขึ น 

1 2.5 3 3.5 

 

 

  



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๓๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

เป้าประสงค์การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

และชาวต่างชาติ  

ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของรายได้จากการท่องเที่ยว ค่าเป้าหมายรวม ๔ ปีร้อยละ 16 

2) ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของจ้านวนนักท่องเที่ยว ค่าเป้าหมายรวม ๔ ปีร้อยละ  ๒๐  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

 1) พัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความหลากหลาย  

2) พัฒนาโครงสร้างพื นฐานระบบการให้บริการโลจิสติกส์และสิ่งอ้านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการ

ท่องเที่ยว  

3) ยกระดับการผลิตสินค้า การบริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการแข่งขัน 

 ๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

๕) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาดเพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางการท่องเที่ยวทั ง

ในและต่างประเทศ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายรายปี 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายรายปี 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

การส่งเสริมและการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

คุณภาพเพ่ือรองรับ

นักท่องเที่ยวชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ  

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของรายได้

จากการท่องเที่ยว   

4 4 4 4 

๒.ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของจ้านวน

นักท่องเที่ยว   

5 5 5 5 

 

 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๓๕ 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 

เป้าประสงค์: 
  1)เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร(ผลิต) 

2)เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตและการแปรรูป 

3)เกษตรกรมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ นเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี  

2) ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่น้อมน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตร

เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 60  

3) ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer (เกษตรปราดเปรื่อง) เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 40  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1) เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรทั งด้านปริมาณและคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  2) พัฒนา/ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ือ
การส่งออก 

 3) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตรเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายรายปี 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายรายปี 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1.เพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของสินค้าเกษตร 

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภาคการเกษตรของจังหวัด

เพ่ิมขึ นร้อยละ 3 ต่อปี 

3 3 3 3 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๓๖ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายรายปี 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

2. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วย

การผลิตและการแปรรูป 

3. เกษตรกรมีความเข้มแข็ง 

พ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคง

และยั่งยืน 

3. ร้อยละของครัวเรือน

เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ Smart 

Farmer (เกษตรปราดเปรื่อง) 

เทียบกับจ้านวนครัวเรือน

เกษตรกรทั งหมดของจังหวัด

เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 40 

5 8 12 15 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 

เป้าประสงค์ 
1) พิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง สมานฉันท์  

2) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสมอภาค เป็นธรรม  

3) พื นที่ชายแดนมีความมั่นคงและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 
1) สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ25 ต่อปี 

2) สถิติของการจับกุมคดียาเสพติดเพ่ิมขึ นเป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 24 

3) จ้านวนกิจกรรมเพ่ือพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้างความ

ปรองดองและสมานฉันท์ ในพื นที่ ไม่น้อยกว่า 60 ครั ง ต่อปี  

4) จ้านวนครั งในการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือน

บ้านไม่น้อยกว่า 25 ครั งต่อปี 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1) รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน

พื นที่ปกติและตามแนวชายแดน 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๓๗ 

2) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ ทั งด้าน

ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายรายปี 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดรวม 
ค่าเป้าหมายรายปี 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1) พิทักษ์ รักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ
สร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์  

2) ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เสมอภาค 
เป็นธรรม  

 
 
 
3) พื นที่ชายแดนมีความ

มั่นคงและมสีัมพันธ์อันดี
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

สถิติอาชญากรรมลดลง  
ร้อยละ 25ต่อปี 
 

25 25 25 25 

สถิติของการจับกุมคดียาเสพ

ติดเพ่ิมขึ นเป้าหมาย 4 ปี ร้อย

ละ 24 

6 12 18 24 

จ้านวนกิจกรรมเพ่ือพิทักษ์ 
รักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และการสร้าง 
 
ความปรองดองและสมานฉันท์ 
ในพื นที่ ไม่น้อยกว่า 60 ครั ง 
ต่อปี 
 

60 60 60 60 

จ้านวนครั งในการจัดกิจกรรมที่

เสริมสร้างความมั่นคงและ

ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ

เพ่ือนบ้านไม่น้อยกว่า 25         

ครั งต่อปี 

25 25 25 25 

 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๓๘ 

ส่วนที่ 4 บญัชีสรุปงบหนา้แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 – 2564(แบบ จ.1 / จ.1-1) 

วิสัยทัศน์ : เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเท่ียวหลายมิติ เกษตรสู่สากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
พ.ศ. 

2561 

 

พ.ศ. 

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ. 

2564 

พ.ศ. 2561-

2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ทันสมัยและเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.สร้างเสริมพลเมืองให้มี

คุณภาพชีวิตที่ด ีมีคุณค่า

และพ่ึงพาตนเองได้อย่าง

มั่นคง ยั่งยืน 

2. การพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพทางการศึกษาทุก

ระดับให้ได้มาตรฐาน 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

รายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 5    

ต่อปี (ของผู้ป่วยรายใหม่ที่มา

ตรวจรักษาพยาบาลทั ง

จังหวัด) 

ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกร

ทีน่้อมน้าหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการประกอบ

อาชีพ เทียบกับจ้านวน

ครัวเรือนเกษตรกรทั งหมดของ

จังหวัดเป้าหมาย 

ร้อยละทีล่ดลงของจ้านวน

ครัวเรือนยากจน ที่มีรายไดต้่้า

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 

1.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม 

2.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ

เสริมสร้างศักยภาพของบุคคลด้าน

ต่างๆ ในทุกช่วงวัย 

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

พัฒนา เพ่ือรองรับการเข้าสู่ 

Thailand 4.0 

6.ส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงในภาคการเกษตร 

 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๓๙ 

กว่าเกณฑ์ จปฐ. ร้อยละ 25 

ต่อป ี

ร้อยละของรายได้ต่อหัว

ของประชากร(Per Capita 

: GPP) ในพื นที่เพ่ิมขึ น 

รอ้ยละ 2.5ต่อปี 

25 
 
 
 

2.5 

 

25 
 
 
 

2.5 
 
 

 
 

25 
 
 
 

2.5 
 

 
 

25 
 
 
 

2.5 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

100 
 
 
 

10 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 3) ระบบสาธารณูปโภค

พื นฐานและสิ่งอ้านวย

ความสะดวก เพียงพอ 

ทันสมัยเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 

1. ร้อยละของระยะทาง

เส้นทางคมนาคมที่ได้รับ

การยกระดับมาตรฐานทาง

ที่เพ่ิมขึ นร้อยละ 3  ต่อปี 

3 6 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

12 

 

 

 

12 4. พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้าง

พื นฐานและสาธารณูปโภค ให้มี

ความทันสมัย รองรับการใช้งาน

ของประชาชน 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๔๐ 

 

 

 

บัญชีรายช่ือชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ(หน่วย: ล้านบาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม 

ผล 

ผลิต 

หน่วยด าเนิน 

การ 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ.

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ.

2564 

พ.ศ.2561 

- 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1. โครงการพัฒนาระบบการ

ให้บริการทางการสาธารณสุข

เพ่ือประชาชนอย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม 

 

 

1,2,3 2 ส้านักงาน

สาธารณสุขจังหวดั

,โรงพยาบาล

ประจ้าจังหวัดและ

ประจ้าอ้าเภอ  ,

500 500 500 500 2,000 

 

 

 

 

๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร

ต่อเมืองน่าอยู่ทันสมัย 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๔๑ 

โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ

ต้าบล, สถาบัน

ทางการศึกษาใน

พื นที ่

2. โครงการพัฒนาการศึกษา ทั ง

ในระบบและนอกระบบเพ่ือ

สร้างพลเมืองที่มีความรู้และ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ

เสริมสร้างศักยภาพของบุคคลด้านต่างๆ ในทุก

ช่วงวัย 

 

1,2,3 2 ศึกษาธิการ จ.

อุบลราชธานี

โรงเรียนในสังกัด 

ก.ศึกษาธกิาร (ชั น

ประถมฯ/มัธยมฯ 

สนง.กศนจังหวัด) 

 

900 900 900 900 3,600 

บัญชีรายช่ือชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ(หน่วย: ล้านบาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม 

ผล 

ผลิต 

หน่วยด าเนิน 

การ 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ.

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ.

2564 

พ.ศ.2561 

- 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๔๒ 

3. โครงการพัฒนาผังเมืองรวม

และเชื่อมโยงโครงสร้างพื นฐาน

และระบบสาธารณูปโภค 

จังหวัดอุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้าง

พื นฐานและสาธารณูปโภค ให้มีความทันสมัย 

รองรับการใช้งานของประชาชน    

 

1,2,3 1 ส้านักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

จังหวัด ,องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุกแห่ง ,แขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัด,

ส้านักงานขนส่ง

จังหวัด, โครงการ

ชลประทาน,

ส้านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

จังหวัด, แขวงการ

ทางฯ 

1,200 1,200 1,200 1,200 4,800 

4. โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ Thailand 

4.0 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนา เพ่ือรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 

 

1,2,3 1 หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ,

สถาบันการศึกษาใน

จังหวัด,องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

800 800 800 800 3,200 

บัญชีรายช่ือชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ(หน่วย: ล้านบาท) 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๔๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม 

ผล 

ผลิต 

หน่วยด าเนิน 

การ 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ.

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ.

2564 

พ.ศ.2561 

- 2564 

5. โครงการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 

และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อ

เมืองน่าอยู่ทันสมัย 

 

กลยุทธ์ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเมืองน่าอยู่

ทันสมัย 

 

1,2,3 3 ส้านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม,

ส้านักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด, ,

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นทุกแห่ง,

พลังงานจังหวัด, , 

ส้านักงานสิ่งแวดล้อม 

ภาค 12,โครงการ

ชลประทาน,ที่ท้าการ

ปกครองจังหวัด/

อ้าเภอ 

500 500 500 500 2,000 

6. โครงการส่งเสริมสนับสนุน

การใช้แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงในภาคเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงในภาคการเกษตร 
 

 

 

1,2,3 1 ส้านักงานเกษตร

และสหกรณ์,

โครงการ

ชลประทาน, 

ส้านักงานจังหวัด,
หน่วยงานสังกัด

400 400 400 400 1,600 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๔๔ 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ. 

2564 

พ.ศ. 

2561-

2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การส่งเสริมการค้าและ
การลงทุน 

ศูนย์ผลิตและกระจาย

สินค้าเพ่ือส่งเสริมการค้า 

การลงทุนในภูมิภาค 

 

๑. มูลค่าการลงทุนเพ่ิมขึ น

เป้าหมาย ๔ ปี  ร้อยละ 2 

 

๒.มูลค่าการค้าชายแดน

เพ่ิมขึ น เป้าหมาย ๔ ปี ร้อย

ละ ๓.๕ 

 

 
 

 

 

๐.๕ 

 

 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ 

 

 

๒.๕ 

๑.๕ 

 

 

๓ 

๒ 

 

 

๓.๕ 

2 

 

 

3.5 

 

๑. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ

ระบบการ ให้ บ ริ ก า ร โลจิ สติ กส์  

(Logistics)  เ พ่ือสนับสนุนการค้ า 

และการลงทุน 

๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน

การค้า การลงทุน เพ่ือสร้างโอกาส 

และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 

๓. ยกระดับการผลิตสินค้ าและ

บริการให้ได้มาตรฐาน 

๔. ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนา

ความร่วมมือทางการค้า การลงทุน 

ทั งในและต่างประเทศ 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๔๕ 

 
 

 

 

 

บัญชีรายช่ือชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ(หน่วย: ล้านบาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม 

ผล 

ผลิต 

หน่วยด าเนิน 

การ 

พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

พ.ศ.

๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสง่เสริมการค้าและการลงทุน 

1. โครงการพัฒนาโครงสร้าง

พื นฐานเพื่อสนับสนุน การค้า 

การลงทุนจังหวัดอุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบ

การให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics)เพ่ือ

สนับสนุน การค้า การลงทุน 

 

1,2,3 1 แขวงทางหลวง
โยธาธิการและผัง
เมือง, แขวงทาง
หลวง, แขวงทาง

หลวงชนบท,ด่าน

ศุลกากร 

1,200 1,200 1,200 1,200 4,800 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร ด้านการค้า การลงทุน 

จังหวัดอุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการค้า 

การลงทุน เพื่อสร้างโอกาสและ เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน  

1,2,3 1 สนง.พาณิชย์
จังหวัด, สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด,สถาบัน

600 600 600 600 2,400 

 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๔๖ 

 

 

 

 

 

พัฒนาฝีมือ
แรงงาน,ด่าน

ศลุกากร,ศูนย์

ส่งเสริมอุตสาห- 
กรรมภาค,ด่าน
ศุลกากรช่องเม็ก 
 
 

 

บัญชีรายช่ือชุดโครงการ 

 

งบประมาณด าเนินการ(หน่วย: ล้านบาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม 

ผล 

ผลิต 

หน่วยด าเนิน 

การ 

พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

พ.ศ.

๒๕๖๑ - 

๒๕๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสง่เสริมการค้าและการลงทุน 

3. โครงการส่งเสริมการเปิดตลาด 

และพัฒนาความร่วมมือทาง

การค้า การลงทุน ทั งในและ

ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนา

ความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั งในและ

ต่างประเทศ  

 

1,2,3 1 ส้านักงานพาณิชย์

จังหวัด,ด่าน

ศุลกากร, 

ส้านักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัด, ส้านักงาน

 500 500 500 500  2,000 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๔๗ 

 จังหวัด, ส้านักงาน

พัฒนาชุมชน

จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ. 

2564 

พ.ศ. 

2561-

2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  

การส่งเสริมและการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

คุณภาพ 

การส่งเสริมและการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

คุณภาพเพ่ือรองรับ

๑.ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของ

รายได้จากการท่องเที่ยว  

ค่าเป้าหมายรวม ๔ ปี   

ร้อยละ 16 

 

๔ 

 

 

 

 

๔ 

 

 

 

 

๔ 

 

 

 

 

๔ 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

1 . พั ฒ น า กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ แ ห ล่ ง

ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความ

หลากหลาย 

๒. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานระบบ

การให้บริการโลจิสติกส์  และสิ่ ง



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๔๘ 

นักท่องเที่ยวชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ  

 

 

 

๒. ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของ

จ้านวนนักท่องเที่ยว  ค่า

เป้าหมายรวม ๔ ปี   ร้อย

ละ  ๒๐  

 
 

 

 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 

 

 

อ้านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการ

ท่องเที่ยว 

๓. ยกระดับการผลิตสินค้า การ

บริการ และการท่องเที่ยวให้ ได้

มาตรฐาน เพ่ือสร้างโอกาส และเพ่ิม

ขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

๕. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ

ขยายฐานการตลาด เพ่ือพัฒนาความ

ร่วมมือทางการท่องเที่ยว ทั งในและ

ต่างประเทศ 

 

บัญชีรายช่ือชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ(หน่วย: ล้านบาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/

โครงการ 

กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม 

ผล 

ผลิต 

หน่วยด าเนิน 

การ 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ.

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ.

2564 

พ.ศ.2561 

- 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสง่เสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๔๙ 

1. โครงการพัฒนากิจกรรม

และแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือ

ความเป็นมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้มี

คุณภาพและความหลากหลาย 

 

1,2,3 1 ด่านชายแดน, 

สถาบันการศึกษา

ในพื นที่,ส้านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด,

อุทยานแห่งชาติ,

องค์กรการ

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น,ส้านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด 

800 800    800 800 3,200 

2. โครงการพัฒนาโครงสร้าง

พื นฐานระบบการ

ให้บริการโลจิสติกส์ เพ่ือ

รองรับการท่องเที่ยว จังหวัด

อุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานระบบการ

ให้บริการโลจิสติกส์และสิ่งอ้านวยความสะดวก เพ่ือ

รองรับการท่องเที่ยว 

1,2,3 1 ที่ท้าการ

ปกครองอ้าเภอ, 

แขวงการทาง, 

แขวงทางหลวง

ชนบท, อปท. 

360 360 360 360 1,440 

 

 

 

 

          

บัญชีรายช่ือชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ(หน่วย: ล้านบาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/

โครงการ 

กลยุทธ์ แหล่ง ผล หน่วยด าเนิน พ.ศ. 

2561 

พ.ศ.

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ.

2564 

พ.ศ.2561 

- 2564 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๕๐ 

งปม ผลิต การ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

3. โครงการยกระดับการ

ผลิตสินค้าการบริการและ

การท่องเที่ยวให้ได้

มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้า  การบริการและ

การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิม

ขีดความสามารถทางการแข่งขัน  

 

 

1,2,3 1 ส้านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด , 

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น,  

ส้านักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัด, ส้านักงาน

พาณิชย์จังหวัด, 

ส้านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด 

300 300 200 200 1,000 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทางการท่องเที่ยว

ให้ได้มาตรฐาน  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  

 

 

1,2,3 1 สนง.การท่องเที่ยว

และกีฬา, ททท., 

สนง.พัฒนาชุมชน

,สนง.พาณิชย์

จังหวัด, 

สถาบันการศึกษา 

450 450 450 450 1,800 

 

 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๕๑ 

บัญชีรายช่ือชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ(หน่วย: ล้านบาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/

โครงการ 

กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม 

ผล 

ผลิต 

หน่วยด าเนิน 

การ 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ.

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ.

2564 

พ.ศ.2561 

- 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

5. โครงการส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์และขยาย

ฐานการตลาดเพ่ือการ

ท่องเที่ยวของจังหวัด

อุบลราชธานี  

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐาน

การตลาดเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการท่องเที่ยวทั ง

ในและต่างประเทศ 

 

 

1,2,3 1 ที่ท้าการปกครอง

จังหวัด,องค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น,ส้านักงาน

การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย 

(อุบลราชธานี)

ส้านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด ,   

ส้านักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัด, ส้านักงาน

พาณิชย์จังหวัด, 

ส้านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

700 700    700 700 2,800 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๕๒ 

ส้านักงานการ

ท่องเที่ยวและกีฬา   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
พ.ศ. 

2561 

 

พ.ศ. 

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ. 

2564 

พ.ศ. 

2561-

2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การยกระดับการผลิตและ

แปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันของสินค้าเกษตร  

๒. เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

ด้วยการผลิตและการแปรรูป 

๓. เกษตรกรมีความเข้มแข็ง

พ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคง

และยั่งยืน 

 

 

 

๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล

รวมจังหวัดภาคการเกษตร

เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๓ ต่อปี 

2. ร้อยละ เกษตรกรที่ผ่าน

เกณฑS์mart Farmer 

(เกษตรปราดเปรื่อง) ร้อย

ละ ๔๐ เป้าหมาย ๔ ปี 

 

 

 

 

 

๓ 

 

 

๕   

3 

 

 

๘ 

3 

 

 

๑๒ 

3 

 

 

๑๕ 

12 

 

 

40 

1 เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรทั งด้าน

ปริมาณและคุณภาพด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 

2พัฒนา/ส่งเสริมการผลิตสินค้า

เกษตรและการแปรรูปให้ได้คุณภาพ

มาตรฐานสากลเพ่ือการส่งออก 

3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและ

ผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตร เพ่ือ

รองรับนโยบาย Thailand4.0 

 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๕๓ 

 

 

 

 

บัญชีรายช่ือชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ(หน่วย: ล้านบาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/

โครงการ 

กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม 

ผล 

ผลิต 

หน่วยด าเนิน 

การ 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ.

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ.

2564 

พ.ศ.2561 

- 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 

1. โครงการเสริมสร้าง และ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการเกษตร 

ของจังหวัดอุบลราชธานี 

กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรทั งด้านปริมาณ

และคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

1,2,3 1 ส้านักงานเกษตร

จังหวัด,ปศุสตัว์

จังหวัด,ประมง

จังหวัด, ส้านักงาน

เกษตรและ

สหกรณ์จังหวัด  

กรมการข้าว  

ส้านักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร 

500 500 500 500 2,000 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๕๔ 

2. โครงการพัฒนาและ

ส่งเสริมการผลิตสินค้า

เกษตรให้ได้คุณภาพ

มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา/ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ

การแปรรูปให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ือการ

ส่งออก 

  

 

 

1,2,3 1 สถาบันการศึกษาและ

อุดมศึกษา, สนง.

พัฒนาชุมชนจังหวัด 

สนง.เกษตรจังหวัด, 

ปศุสัตว์จังหวัด,

ประมงจังหวัด, สนง.

เกษตรและสหกรณ์

จังหวัด, กรมการข้าว, 

อุตสาหกรรมจังหวัด 

กระทรวงวิทยา              

ศาสตร์ฯ 

800 800 800 800 3,200 

บัญชีรายช่ือชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ(หน่วย: ล้านบาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/

โครงการ 

กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม 

ผล 

ผลิต 

หน่วยด าเนิน 

การ 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ.

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ.

2564 

พ.ศ.2561 

- 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพ

เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง

ด้านการเกษตร เพื่อรองรับ

นโยบายการพัฒนาประเทศ 

4.0  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง

ด้านการเกษตร เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

 

 

1,2,3 1 ส้านักงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, ส้านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด,
ส้านักงานพาณิชย์
จังหวัด, ส้านักงาน
จังหวัดภาคเอกชนที่

เกี่ยวกบัการเกษตร,

650 650 650 650 2,600 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๕๕ 

สถาบันการศึกษาใน
พื นที่ 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
พ.ศ. 

2561 

 

พ.ศ. 

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ. 

2564 

พ.ศ. 

2561-

2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ๑. พิทักษ์ รักษาและ

เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ และสร้าง

๑. สถิติอาชญากรรมลดลง
ร้อยละ 25 ต่อปี 

25 

 

6 

 

25 

 

12 

 

25 

 

18 

 

25 

 

24 

 

100 

 

24 

 

๑. รักษาความสงบเรียบร้อย สร้าง

เสริมความปลอดภัยในชีวิตและ



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๕๖ 

การรักษาความมั่นคงของ

ชาติ และความปลอดภัย

ของประชาชน 

ความปรองดอง 

สมานฉันท์ 

๒. ประชาชนมีความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินเสมอภาคเป็น

ธรรม 

๓. พื นที่ชายแดนมีความ

มั่นคงและมีความสัมพันธ์

อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๒. สถิติของการจับกุมคดี
ยาเสพติดเพ่ิมขึ นเป้าหมาย 
4 ปี ร้อยละ 24 
๓. จ้านวนกิจกรรมเพ่ือ
พิทักษ์ รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
และการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ 
ในพื นที่ ไม่น้อยกว่า 60 
ครั ง ต่อปี 
4. จ้านวนครั งในการจัด

กิจกรรมที่เสริมสร้างความ

มั่นคงและความสัมพันธ์อัน

ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

60 

 

 

 

 

 
๒5 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 
๒5 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 
๒5 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 
๒5 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

 
50 

ทรัพย์สินของประชาชนในพื นที่ปกติ

และตามแนวชายแดน 

๒. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและ

ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาข้ามชาติ ทั งด้านความมั่นคง 

เศรษฐกิจ และสังคม กับประเทศ

เพ่ือนบ้าน 

 

 

บัญชีรายช่ือชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ(หน่วย:ล้านบาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/

โครงการ 

กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม 

ผล 

ผลิต 

หน่วยด าเนิน 

การ 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ.

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ.

2564 

พ.ศ.2561 

- 2564 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๕๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรกัษาความม่ันคงของชาติ และความปลอดภัยของประชาชน 

1. โครงการเสริมสรา้งรักษา

ความสงบเรียบร้อย สร้างเสรมิ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนในพื นท่ี

ปกติและตามแนวชายแดน 

กลยุทธ์ที่ 1 รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างเสริมความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื นที่

ปกติและตามแนวชายแดน 

 

1,2,3 4 ส้านักงานจังหวัด

ส้านักงานพาณิชย์

จังหวัด, พัฒนา

ชุมชนจังหวัด, 

หน่วยทหารและ

ต้ารวจในพื นท่ี 

500 500 500 500  2,000 

2. โครงการส่งเสริม

ความสัมพันธ์อันดีและความ

ร่วมมือในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาความม่ันคง 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความ

ร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ ทั ง

ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพ่ือน

บ้าน 

 

1,2,3 4 สนง.พาณิชย์จังหวัด

,สนง.แรงงาน

จังหวัด,สถาบัน

พัฒนาฝีมือและ

แรงงาน, ศูนย์

ส่งเสริมอุตสาห- 

กรรมภาค , สนง.

ท่องเท่ียวและกีฬา

จงัหวัด,สนง.พัฒนา

ชุมชนจังหวัด,ด่าน

ศุลกากรในพื นท่ี 

400   400 400 400 1,600 

รวมทั้งสิ้น    11,560 11,560  11,460 11,460 46,040 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๕๘ 

เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 

พ.ศ. 

2561 

 

พ.ศ. 

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ. 

2564 

พ.ศ. 

2561-

2564 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 10 10 10 10 40  

 

 

บัญชีรายช่ือชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ(หน่วย:ล้านบาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/

โครงการ 

กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม 

ผล 

ผลิต 

หน่วยด าเนิน 

การ 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ.

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ.

2564 

พ.ศ.2561 

- 2564 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  10 10 10 10 40 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดอุบลราชธานี 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการสาธารณสุขเพ่ือประชาชน

อย่างทั่วถึง 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

       จากการพัฒนาเมืองที่มีความเจริญเติบโต หลายด้าน และในการ
พัฒนาระบบการสาธารณสุขในจังหวัดยังไม่ตอบสนองประชาชนอย่าง
ทั่วถึงเท่าท่ีควร จึงท้าให้จังหวัดอุบลราชธานียังเป็นแหล่งที่มีโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อเป็นจ้านวนมาก  จึงจ้าเป็นต้องการมีการพัฒนาระบบการ
สาธารณสุขอย่างเข้าถึงประชาชนในทุกพื นที่ เพ่ือป้องกันและยับยั งการ
ระบาด หรือรักษาก่อนในเบื องต้น โดยให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันโรค
ต่างๆ สังเกตและวิเคราะห์ได้ในเบื องต้น  มีช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุม   

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือการเข้าถึงระบบสาธารณสุข และการรักษาสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าของ

ประชาชน ในพื นที่ต่างๆ อย่างมีคุณภาพ 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี (ของผู้ป่วยราย
ใหม่ที่มาตรวจรักษาพยาบาลทั งจังหวัด) 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1. จ้านวนประชาชนในพื นท่ีได้รับการเฝ้าระวังรักษาและป้องกัน
โรคติดต่อประเภทต่างอย่างครบถ้วนและทั่วถึง 

2. ประชาชนในพื นท่ีมีสุขภาพดี รู้เท่าทันโรคติดต่อต่างๆอย่างได้ผล 
6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาภาค เมืองฯ): การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

๓) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การพัฒนาเมืองส้าคัญ 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
7.  ระยะเวลา 4 ปี 

 
 
 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ   
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างเครือข่ายทางสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานี 

งบประมาณ  1,000,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานสารธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลประจ้าจังหวัดและประจ้าอ้าเภอ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล สถาบันทางการศึกษาในพื นที่  

8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าด้านการสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานี 

งบประมาณ:  400,000,000  

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลประจ้าจังหวัดและประจ้าอ้าเภอ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 

8.๓ กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาสถานพยาบาลให้ครอบคลุมในทุกพื นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

งบประมาณ:  600,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลประจ้าจังหวัดและประจ้าอ้าเภอ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 
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กลยุทธ์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลด้านต่างๆ ในทุกช่วงวัย 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการศึกษาทั งในระบบและนอกระบบเพ่ือสร้างพลเมืองที่มี
ความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

    การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความ
เป็นพลเมือง๔ (เป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของ สังคม 
ประเทศ และของโลก) มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการ
พัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ ได้ตามความถนัดความสนใจ) และ
ด้ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานท้า มีอาชีพ มีรายได้ รวมทั ง สามารถ
ปรับตัวและด้ารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตในโลกศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)ดังนั น เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ๑๕ ปีในการพัฒนาการศึกษา
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒ สมรรถนะ
การศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และกรอบแนวทางการ
ด้าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปีให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงและ
สอดคล้อง ในทิศทางเดียวกัน ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ความเป็นพลวัตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นการประกัน
โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท้าและสร้างงานได้
ภายใต้บริบท เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั งมีความเป็นพลวัต ภายใต้
สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้
(Lifelong Learning Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการ
เรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพ่ือให้พลเมืองสามารถ
แสวงหา ความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการเข้าถึงการศึกษา

อย่างเท่าเทียมกัน 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
  

1. ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพ่ิมขึ นร้อยละ 1 เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 54 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1. คะแนนผลการทดสอบ O net เฉลี่ย ในระดับชั น ป. ๖ เพ่ิมขึ น 
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2. คะแนนผลการทดสอบ O net เฉลี่ย ในระดับชั น ม. ๓ เพ่ิมขึ น 
3. คะแนนผลการทดสอบ O net เฉลี่ย ในระดับชั น ม. ๖ เพ่ิมขึ น 
4. เด็กปฐมวัยและวัยเรียนมี IQ/EQ เพ่ิมขึ น 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) :ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม  
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และยุทธศาสตร์การสร้างความ
เป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม) : การสร้างโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถ
ประกอบอาชีพและด้ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม 
๓) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การพัฒนาทางด้านการศึกษา 

7.  ระยะเวลา 4  ปี 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  ระบุแนวทางและวิธีการด้าเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการ

บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดการเรียนรู้เพ่ือด้าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ 1,600,000,000 

ผู้รับผิดชอบ สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี, ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนง.กศน.ทั ง ๒๕ อ้าเภอ,สถาบันการศึกษาทุกแห่ง 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างวินัย และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

งบประมาณ 1,000,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี(ชั น

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) 

8.3 กจิกรรมหลักที่ 3 ค่ายวิชาการพัฒนากระบวนการคิดและทักษะชีวิต 

งบประมาณ 500,000,000 
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ผู้รับผิดชอบ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี(ชั น

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) สาธารณสุขจังหวัด/อ้าเภอ 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

งบประมาณ 500,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี(ชั น

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) 

กลยุทธ์ พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพื นฐานและสาธารณูปโภค ให้มีความทันสมัย รองรับการใช้งานของ

ประชาชน    

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผังเมืองรวมและเชื่อมโยงโครงสร้างพื นฐานและระบบ

สาธารณูปโภค จังหวัดอุบลราชธานี 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

จังหวัดอุบลราชธานีมีการก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
ดังนั นต้องมีการพัฒนาเมืองให้เป็นระบบ มีความเป็นระเบียบ ยังคงความ
เป็นเอกลักษณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัย และการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการ ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการจัดวางผัง
เมืองรวมเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื นฐาน
โดยเฉพาะระบบเส้นทางคมนาคมทั งทางถนน รถไฟ และทางอากาศและ
สอดรับกับระบบสาธารณูปโภคพื นฐานที่มีคุณภาพทั งในเขตเมืองและ
ชนบท 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ทันสมัยเชื่อมโยงโครงสร้างพื นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคตอบสนองความต้องการของประชาชน 

2. เพ่ือพัฒนาผังเมืองให้เป็นระบบ มีสิ่งอ้านวยความสะดวก และใช้
เทคโนโลยีในการจัดการ ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
  

ร้อยละของระยะทางเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานทางท่ี

เพ่ิมขึ นร้อยละ 3  ต่อปี 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๖๔ 

หัวข้อ รายละเอียด 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1. จังหวัดอุบลราชธานีมีการพัฒนาระบบผังเมืองรวมเชื่อมโยงโครงสร้าง

พื นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ทันสมัย รองรับการขยายตัวของเมือง 

2. มีการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวก  โครงสร้างพื นฐานและระบบ

สาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงตอบสนองความต้องการของประชาชน 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ): การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

๓) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การพัฒนาเมืองส้าคัญ 

7.  ระยะเวลา 
 

4  ปี 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ   
8.๑กิจกรรมหลักที่ 1 
  
 

โครงการ: จัดวางและพัฒนาผังเมืองให้เป็นระบบเชื่อมโยงกับโครงสร้าง

พื นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

กิจกรรมย่อย: 

1.กิจกรรมก่อสร้างทางลอดและสะพานข้ามสี่แยกท่ีมีการจราจรติดขัด 

2. กิจกรรมซ่อมสร้างพื นผิวถนนในจังหวัด 

3. การพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

งบประมาณ 1,800,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ,แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 ,แขวง

การทางอุบลราชธานีที่ 2 ,เทศบาลนครฯ,ที่ท้าการปกครองจังหวัด/อ้าเภอ,

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุกแห่ง ,แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด,ส้านักทางหลวงที่ 7 อุบลราชธานี,ท่า

อากาศยาน,ส้านักงานขนส่งจังหวัด ,ส้านักชลประทานที่ 7, โครงการ



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๖๕ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ชลประทาน ,ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 , ส้านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด, ส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ท่ี 9 

8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 
  
 

โครงการ: พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ทันสมัยมีสิ่ง

อ้านวยความสะดวก 

กิจกรรมย่อย:1.กิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร                         

2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวก 

 

งบประมาณ 1,500,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ,แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 และ2 ,

เทศบาลนคร,ที่ท้าการปกครองจังหวัด/อ้าเภอ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุกแห่ง ,ส้านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุบลราชธานี,ส้านักทางหลวงที่ 7 

อุบลราชธานี,ท่าอากาศยานอุบลราชธานี,ส้านักงานขนส่งจังหวัด

อุบลราชธานี ,ส้านักชลประทานที่ 7, โครงการชลประทานอุบลราชธานี ,

ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 , ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี, ส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ที่ 9 

 

กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับการเข้าสู่ 

Thailand 4.0 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ในจังหวัด
อุบลราชธานี ท้าให้ต้องมีการพัฒนาด้านต่างๆ เพ่ือความทันสมัยให้ทันตาม
สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และเพ่ือให้การด้าเนินการ
ตามแผนจังหวัดเป็นไปตาม นโยบายของชาติ จึงจ้าเป็นต้องมีการพัฒนาด้าน
การศึกษาในระดับต่างๆด้วย เพ่ือเป็นการพัฒนาประชาชนในจังหวัดไป
พร้อมๆกัน 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๖๖ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๓.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดอุบลราชธานีในด้านการศึกษา                

และรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ร้อยละของคะแนน O-NET ในต่ละระดับชั น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ เพ่ิมขึ นร้อยละ 1 เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 54 

2. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ได้รับการประเมินสติปัญญาและความฉลาดทาง

อารมณ์ (IQ/EQ) มากกว่าร้อยละ 80   

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ทรัพยากรมนุษย์ในพื นที่มีการพัฒนาด้านศึกษาและพัฒนาจิตใจและร่างกาย

มากขึ น 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

คน 

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาภาค เมืองฯ): การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

๓) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การพัฒนาเมืองส้าคัญ 

7.  ระยะเวลา 4 ปี 
9. กิจกรรมหลักของ

โครงการ 
  

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาในทุกระบบรอบด้านจังหวัดอุบลราชธานี  

งบประมาณ 3,000,000,000 

 

ผู้รับผิดชอบ ศึกษาธิการจังหวัด,ส้านักงานกศน.จังหวัด,สาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ,สถาบันการศึกษาในจังหวัด 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการ และกีฬาทั งระดับพื นท่ีและ

ระดับชาติเพื่อเสริมทักษะด้านกีฬาแก่ประชาชน     



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๖๗ 

หัวข้อ รายละเอียด 
งบประมาณ 600,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ศึกษาธิการจังหวัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ,สถาบันการศึกษาในจังหวัด ,องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเมืองน่าอยู่ทันสมัย 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อ

เมืองน่าอยู่ทันสมัย 
๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีพื นที่ขนาดใหญ่และมีจ้านวนประชากร
มากมีประชากรอาศัยในเขตเมืองค่อนข้างหนาแน่นประกอบกับการเติบโต
ของเมืองอย่างรวดเร็ว ดังนั นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการน้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้พัฒนา
เมืองและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เพ่ือให้มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่
ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมนั นด้วยประสิทธิภาพลง หรือ
กระทบกระเทือนต่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเมือง 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืน 

2. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็น

มิตรต่อเมืองน่าอยู่ทันสมัย 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน 

2. เป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัยควบคู่กับการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) : 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๖๘ 

หัวข้อ รายละเอียด 
  การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ): การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

๓) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การพัฒนาเมืองส้าคัญ 

7. ระยะเวลา 4 ปี 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดกิจกรรมเพ่ือร่วมกันประหยัดพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี 

งบประมาณ 400,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพลังงานจังหวัด   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาภายในจังหวัด,ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมการหาพลังงานทดแทนในพื นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

งบประมาณ 500,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพลังงานจังหวัด ,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาภายในจังหวัด ,สถาบันอุดมศึกษา,ส้านักงานเกษตร

จังหวัด,อุตสาหกรรมจังหวัด 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างเครือข่ายทางพลังงานโดยทุกภาคส่วนในพื นท่ีมีส่วนร่วม 

งบประมาณ 500,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพลังงานจังหวัด   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนในพื นที่จังหวัด, สถาบันการศึกษาภายในจังหวัด,ส้านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การจัดวางผังเมือง ปรับภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

งบประมาณ 600,000,000 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๖๙ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้รับผิดชอบ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด,

เทศบาลนคร 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พลังงานจังหวัด ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ที่ท้าการปกครองจังหวัด/

อ้าเภอ 

 

กลยุทธ์ ส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 จากพระราชด้าริแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
หัว ในปัจจุบันแนวความคิดดังกล่าวเห็นผลและเป็นจริงในวิถีชีวิตของ
เกษตรกร สามารถยกระดับชีวิตได้  จึงจ้าเป็นต้องมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการปรับการท้าการเกษตรทุกๆด้าน ให้สอดคล้องกับ
แนวคิดดังกล่าวเพ่ือความมั่นคงยั่งยืน   

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือพัฒนาให้การด้าเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่พื นที่ให้
เกษตรกรเห็นความส้าคัญและด้าเนินการ 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ร้อยละ ของครัวเรือนเกษตรกรที่น้อมน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การเกษตร ร้อยละ 60 เป้าหมาย 4 ปี     

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ เกษตรกรมีการน้อมน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตรมากขึ น 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) : ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ): การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
๓) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 

7.  ระยะเวลา  ๔ ปี 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ   



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๗๐ 

หัวข้อ รายละเอียด 
     กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด

อุบลราชธานี 

งบประมาณ 1,600,๐๐๐,๐๐๐ 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานเกษตรจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์,โครงการชลประทาน, ส้านักงานจังหวัด,

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ส้านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัด 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือสนับสนุน การค้า การลงทุน               

จังหวัดอุบลราชธานี 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

      จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน ที่มีการค้า
การลงทุนในพื นที่เติบโตขึ นในทุกๆปี ในเขตอิสานใต้  และในการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกส์ก็มีความส้าคัญต่อการด้าเนินการและเพ่ืออ้านวยความ
สะดวกในการท้าการค้า การลงทุนทั งในประเทศและระหว่างประเทศ ให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล รวมถึงเป็นการลดต้นทุนทางการค้าเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยกับคู่แข่งประเทศอ่ืนๆ 

๓.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
 

 ความสามารถให้บริการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ และเพ่ิมมูลค่าทาง

การค้า การลงทุนได้ 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๗๑ 

หัวข้อ รายละเอียด 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1. เกิดการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟจากสถานีหลักในจังหวัด ไปยังด่านการค้า

ชายแดนในพื นที่  

2. มีการขยายถนนสี่เลนเพ่ือเชื่อมต่อเส้นทางสู่ช่องทางการค้าชายแดน 

3. มีสถานที่พักและเปลี่ยนถ่ายสินค้าเพ่ืออ้านวยความสะดวกและการ

ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๓) ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

7.  ระยะเวลา 
 
 
 
 
 

4 ปี 
 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ  
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 

 
การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน เครือข่ายคมนาคมขนส่งและ 

สิ่งอ้านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ 

งบประมาณ 3,000,๐๐๐,๐๐๐ 

ผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวง,โยธาธิการและผังเมือง,แขวงทางหลวงชนบท,องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ที่ท้าการปกครองจังหวัด/

อ้าเภอ,ด่านศุลกากร,ท่าอากาศยานอุบลราชธานี,ส้านักงานขนส่งจังหวัด 

8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Truck Terminal) ด่านชายแดนในพื นที่

จังหวัดอุบลราชธานี 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๗๒ 

หัวข้อ รายละเอียด 
งบประมาณ 1,๘00,๐๐๐,๐๐๐ 

ผู้รับผิดชอบ ด่านศุลกากร 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โยธาธิการและผังเมือง, แขวงทางหลวง, แขวงทางหลวงชนบท, 

 

กลยุทธ์   พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการค้า การลงทุน เพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการค้า การลงทุน  จังหวัด

อุบลราชธานี  
๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการค้า การลงทุน เพ่ือสร้างโอกาสและ 
เพ่ิม ขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่รองรับการขยายตัวทางการค้าการ
ลงทุนในพื นที่ และในด้านอื่นๆ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน 

2. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการในพื นที่  

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

จ้านวนผู้ประกอบการ/บุคลากรในสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ  ค่าเป้าหมาย 4 ปี 1,200 คน 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ จ้านวนผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม   

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๓) ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

7.  ระยะเวลา 4 ปี 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านการค้า  การลงทุน จังหวัด

อุบลราชธานี 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๗๓ 

หัวข้อ รายละเอียด 
  งบประมาณ 1,000,000,000  

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด,ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานแรงงานจังหวัด,สถาบันพัฒนาฝีมือและแรงงาน, ศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาค,ด่านศุลกากรช่องเม็ก, ด่านศุลกากรเขมราฐ 

8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 
 

การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับและเพ่ิม

ศักยภาพในการแข่งขัน ของจังหวัดอุบลราชธานี 

  งบประมาณ 400,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ,ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาชุมชนจังหวัด, ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด,สถาบันพัฒนาฝีมือ

และแรงงาน, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน 

  งบประมาณ 1,000,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ,ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด, 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันพัฒนาฝีมือและแรงงาน, พัฒนาชุมชนจังหวัด, ส้านกังาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 

กลยุทธ์   ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั งในและต่างประเทศ  

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การ

ลงทุน ทั งในและต่างประเทศ  
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือเป็นส่งเสริมการค้า การลงทุน ที่ขยายตัวในจังหวัด ซึ่งจังหวัด

อุบลราชธานีนั นมีพื นที่ ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเป็น ประเทศ

กัมพูชา ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ที่ยังมีก้าลังการค้า การลงทุนอยู่

มาก และยังมีความร่วมมือทางการค้า การลงทุนหลายด้านในปัจจุบันที่



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๗๔ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ด้าเนินการอยู่ ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการขยายฐานการค้า และการลงทุน ออกไป

ยังภูมิภาคแถบนี อีกมาก 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อพัฒนาและขยายฐานการค้าการลงทุนในพื นท่ีและกับประเทศเพื่อน

บ้าน 

๒. เพ่ือการกระจายสินค้า และผลผลิตต่างๆในพื นที่ สู่แหล่งที่ต้องการอย่าง

ทั่วถึง 

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ 
 

๑. มูลค่าการลงทุนเพ่ิมขึ นเป้าหมาย ๔ ปี  ร้อยละ 2 

2. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ นร้อยละเป้าหมาย ๔ ปี  ร้อยละ 3.5 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ มูลค่าทางการค้าเพ่ิมขึ น 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๓) ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

7.  ระยะเวลา 4 ปี  
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 การเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือน

บ้าน 

งบประมาณ 500,๐๐๐,๐๐๐ 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด ,ส้านักงานจังหวัด,ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด , ด่านศุลกากร,  

8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

กับประเทศเพ่ือนบ้าน ด้านการค้า การลงทุน 

งบประมาณ 1,000,๐๐๐,๐๐๐ 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๗๕ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด,ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด,ส้านักงานจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด่านศุลกากร,  ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

8.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓ 
 

การพัฒนาความร่วมมือเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ 

เกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการค้าและการ

ลงทุน 

งบประมาณ 500,000,000 ล้านบาท 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด ,ด่านศุลกากร 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด,ส้านักงานจังหวัด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

กลยุทธ์ พัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความหลากหลาย 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความเป็นมาตรฐาน 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

         จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นพื นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักส้าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีความสนใจใน
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอีสานรวมทั งประเพณีที่ส้าคัญในทุกๆ ปี  
เพ่ือเป็นความมั่นคงทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมาตรฐาน 
และรองรับการท่องเที่ยวให้มีระยะยาวนาน  และเป็นการท่องเที่ยวหลัก
ของภูมิภาคในอนาคต  จึงต้องมีการปรับความเป็นมาตรฐาน  ระบบความ
อ้านวยความสะดวกต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวที่ยังขาดอยู่เพ่ือความพร้อม
ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต       

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพ่ือพัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบให้มีศักยภาพเพ่ืออ้านวย

ความสะดวกให้นักท่องเที่ยว 

๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือรองการขยายตัวทางการท่องเที่ยว 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1) ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าชม 

เฉลี่ยรวมไม่ต่้ากว่า ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๗๖ 

หัวข้อ รายละเอียด 
  
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ๑. กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่มีศักยภาพดึงดูด

ใจนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพให้เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ น 

๒.นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวน้าไปสู่

การเดินทางท่องเที่ยวซ ้า สร้างรายได้เพ่ิมในพื นที ่

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

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

7.  ระยะเวลา 4 ปี 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 การปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 

  งบประมาณ 1,000,000,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬา,องค์กรกรปกครองส่วนท้องถิ่น,โยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัด 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด่านชายแดน, สถาบันการศึกษาในพื นที่,  ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ,

อุทยานแห่งชาติ,ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ 

8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ 

  งบประมาณ 700,000,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาในพื นที่,  ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพ่ิมศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด 

  งบประมาณ 500,000,000 บาท 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๗๗ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาในพื นที่,  ส้านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัด, ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวในพื นที่ 

  งบประมาณ 1,000,000,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อุทยานแห่งชาติ, แขวงการทาง, ทางหลวงชนบท, องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

 

 

กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานระบบการให้บริการโลจิสติกส์และสิ่งอ้านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 

หัวข้อ             รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานระบบการให้บริการโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการ

ท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี  
๒.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   จังหวัดอุบลราชธานี มีแหลง่ท่องเที่ยว ที่โดดเด่นและหลากหลาย โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ    ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงใน
ระดบัประเทศ  ทั งนี มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสารมวลชนจ้านวนมาก ในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ อาทิเช่น สามพันโบก  ผาแต้ม กุ้งเดินขบวน เป็นต้น           ซึ่ง
เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีเชื่อมโยงกัน  ดังนั น จังหวัดจึงต้องมีความจ้าเป็นที่
ต้องการพัฒนาโครงสร้างฐานในเรื่องเส้นทางการคมนาคมทางการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะ  เพ่ือแสดงถึงความส้าคัญของพัฒนาตามโครงการนี               และยัง
ส่งผลประโยชน์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ือการรองรับนักท่อเที่ยวที่มากขึ น 
จากการประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ นในทุกๆสื่อ   แต่ยังไม่ได้รับการยกระดับคุณค่า
และมูลค่าอันจะน้าไปสู่การเสริมสร้างการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื นที่ได้  

๓.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

๑. เพ่ือพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีการเชื่อมโยงมากขึ น 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๗๘ 

หัวข้อ             รายละเอียด 
๒. เพ่ือรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวพื นที่ 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ 
  

๑. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ นของรายได้ในแหล่งท่องเที่ยวในพื นที่เพ่ิมขึ นทุกปี เป้าหมาย ๔ 

ปี รวมร้อยละ ๑๐  

๒. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งเที่ยวต่างๆ 

เฉลี่ยรวมไม่ต่้ากว่า ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ๑. การท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัด  มีความสะดวกและการ

เดินทางที่ดีขึ น 

๒. เกิดภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ดีขึ น และสามารถ

ประชาสัมพันธ์บอกต่อกับนักท่องเที่ยวหน้าใหม่ได้ 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒: การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๓) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและกีฬาสู่นานาชาติ 

7.  ระยะเวลา 4 ปี 
 
 
 

8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

 

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 
1 

การซ่อมสร้าง เส้นทางคมนาคมเพ่ือเข้าแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี 

  งบประมาณ 1,000,000,000 

ผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบท ,แขวงการทาง,ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๗๙ 

หัวข้อ             รายละเอียด 
8.๒ กิจกรรมหลักที่ 
2 

การส้ารวจ เส้นทาง เพ่ือสร้างความคุ้มค่าให้กับการท่องเที่ยวในจังหวัด

อุบลราชธานี 

  งบประมาณ 440,000,000 

ผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบท,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ, แขวงการทาง, แขวงทางหลวงชนบท, องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

กลยุทธ์ ยกระดับการผลิตสินค้า การบริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการแข่งขัน  

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการผลิตสินค้า  การบริการและการท่องเที่ยวให้ได้

มาตรฐาน 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

            จังหวัดอุบลราชธานี  มีความโดดเด่นหลากหลายประการ ไม่ว่าจะ
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศกาลประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น 
ซึ่งทุนทางวัฒนธรรมหลายด้านได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
จ้าหน่ายระดับประเทศและนานาประเทศ ทั งนี ยังมีผลิตภัณฑ์ในชุมชนอีก
หลายแห่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแต่ยังไม่ได้รับการยกระดับคุณค่าและมูลค่า
อันจะน้าไปสู่การเสริมสร้างการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื นที่ได้ ดังนั น
โครงการนี  จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนามิติทางการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะการใช้เอกลักษณ์ของทุนทางวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เดินทางมาท่องเที่ยวในพื นที่ 
 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่นของจังหวัด 

๒. เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของพื นที่

แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ 
  

๑. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ นของรายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ิมขึ นทุกปี 

เป้าหมาย ๔ ปี รวมร้อยละ ๑๐  



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๘๐ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๒. จ้านวนที่เพ่ิมขึ นของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับคุณค่าและ

มูลค่า เป้าหมาย ๔ ปี ๘๐ ผลิตภัณฑ์  

๓. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการบริการของ

แหล่งท่องเที่ยว เฉลี่ยรวมไม่ต่้ากว่า ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ๑. ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี  สามารถเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า

ได้  

๒. เกิดภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมศักยภาพของพื นที่แหล่ง

ท่องเที่ยวต่างๆ  

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

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

7.  ระยะเวลา 4 ปี 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  และบริการทางการท่องเท่ียว เพื่อเสริมสร้าง                  

อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว 

  งบประมาณ 40๐,000,000 

ผู้รับผิดชอบ สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาและส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, ส้านักงาน

พาณิชย์จังหวัด ลส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเป็นสินค้าท่ีระลึก 

  งบประมาณ 600,000,000 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๘๑ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด,ส้านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ส้านักงาน

พาณิชย์จังหวัด ,ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

 

กลยุทธ์   พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

   จังหวัดอุบลราชธานี  มีการขยายตัวของการท่องเที่ยวในแต่ละปีเพ่ิมขึ นมี
จ้านวนนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพ่ิมขึ น แต่บุคลากรใน
การที่จะขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวในแต่ละด้านให้มีศักยภาพเต็มที่นั น ยัง
ขาดแคลน และขาดความรู้ความเข้าใจ และเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว จึงมี
แนวทางท่ีจะด้าเนินกิจกรรมตามโครงการนี  ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการโครงการต่างๆ ภายใต้การท้างานอย่างมีแบบแผนและ
สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ น 

๓.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และ

วิสาหกิจชุมชน 

๒. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศทางการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการ

ท้างานของหน่วยงานทางการท่องเที่ยว  

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
  

๑. มีจ้านวนบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ  

ปีละ5๐๐ คน รวม ๔ ปี  2,๐๐๐ คน 

๒. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย

รวม ไม่ต่้ากว่า ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ๑. ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวมีทักษะทางด้านการจัดการธุรกิจทางการ

ท่องเที่ยว 

๒. แรงงานทางด้านการท่องเที่ยวมีทักษะทางด้านการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ น 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๘๒ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๓. เกิดการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศทางการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและเป็น

ปัจจุบันที่พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

๔. มีการบริหารจัดการและท้างานร่วมกันอย่างบูรณาการของทุกหน่วยงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

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

7.  ระยะเวลา 4 ปี 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะระดับผู้บริหารแก่ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  งบประมาณ 80๐,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา,พาณิชย์จังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาอุดมศึกษา 

8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 ฝึกอบรมบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติการทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับกลุ่ม

นักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

  งบประมาณ 5๐,000,000 

ผู้รับผิดชอบ สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงาน ,สถาบันการศึกษา ,ส้านักงานการทอ่งเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานพัฒนาชุมชน,ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยว 

  งบประมาณ 5๐,000,000 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๘๓ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  สถาบันการศึกษา 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทางด้านการท่องเที่ยว 

  งบประมาณ 200,000,000 

ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  สถาบันการศึกษา 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 

  งบประมาณ 20๐,000,000 

ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน,ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันอุดมศึกษา,พาณิชย์จังหวัด 

8.๖ กิจกรรมหลักที่ ๖ สร้างเครือข่ายการท้างานของหน่วยงานทางการท่องเที่ยวในจังหวัด 

  งบประมาณ ๑0๐,๐00,000  

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.๗ กิจกรรมหลักที่ ๗ พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการท่องเที่ยวและให้บริการสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการท่องเที่ยว 

  งบประมาณ 400,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  สถาบันการศึกษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลยุทธ์   ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาดเพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางการท่องเที่ยวทั งในและ

ต่างประเทศ     



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๘๔ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาด เพ่ือการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี 
๒.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    จังหวัดอุบลราชธานี มีพื นที่แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญในระดับประเทศเป็นที่
รู้จักกันโดยแพร่หลาย และในปัจจุบันการเดินทางการคมนาคม มีความ
สะดวกรวดเร็วอีกทั งระบบการสื่อสารมีความทันสมัยในทุกสื่อ  จังหวัด
อุบลราชธานีมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจ้านวนมาก  ที่ยังมีนักท่องเที่ยวรู้จักและ
ยังไม่รู้จัก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ  ทั งทางวัฒนธรรม ทาง
สังคมประเพณีและทางธรรมชาติ  วิถีชีวิต วัฒนธรรมที่หลากหลาย จังหวัดจึง
ควรมีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเที่ยว 
เ พ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว เชิงคุณภาพให้มากยิ่ งขึ นและเป็นการสร้ าง
ปรากฏการณ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ให้กับพื นที ่

๓.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

๒. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดส้าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ   

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
  

1. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ นของรายได้จากการท่องเท่ียว  ค่าเป้าหมายรวม ๔ ปี  

ร้อยละ 16 

2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ นของจ้านวนนักท่องเท่ียว  ค่าเป้าหมายรวม ๔ ปี ร้อยละ  

๒๐  

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ๑. มีเครื่องมือการประชาสัมพันธ์และการตลาดส้าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว 

๒. มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเดินทางมาท่องเที่ยวในพื นที่จังหวัดมากขึ น 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

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

7.  ระยะเวลา 4 ปี 
 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๘๕ 

หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 การส้ารวจ รวบรวมผลิตภัณฑ์ และการบริการทางการท่องเที่ยวทีเ่ป็น           

อัตลักษณ์ของท้องถิ่นในจังหวัด 

  งบประมาณ 1,000,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,  ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, ส้านักงาน

พาณิชย์จังหวัด, ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัด,ส้านักงานการท่องเที่ยวและ

กีฬา   

8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 สนับสนุนการจัดงานเทศกาลประเพณีส้าคัญด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั งปี 

  งบประมาณ 800,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา,ที่ท้าการปกครองจังหวัด/อ้าเภอ,

ประชาสัมพันธ์จังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ส้านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(อุบลราชธานี) 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ผลิตและเผยแพร่เครื่องมือประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ๔.๐  เพ่ือดึงดูด

นักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพทั งในประเทศและต่างประเทศ 

  งบประมาณ 1,00๐,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อุบลราชธานี) ,ประชาสัมพันธ์

จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 

กลยุทธ์ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรทั งด้านปริมาณและคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๘๖ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้าง และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการเกษตร ของจังหวัดอุบลราชธานี 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

       จังหวัดอุบลราชธานี มีพื นที่การท้าการเกษตรเป็นจ้านวนมาก ในสาขา
การผลิตต่างๆ เช่น พืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ ประมง เป็นต้น ซึ่งเป็นอาชีพส่วน
ใหญ่ของประชากรเกินครึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี  และการผลิตพืชทางการ
เกษตรในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรในพื นที่ก็ยังขาดทุน และไม่สบผลส้าเร็จกับ
การประกอบอาชีพทางเกษตรเท่าไรนัก  จังหวัดจึงมีแนวทางการส่งเสริมการ
ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการผลิตพืชทางการเกษตรและในส่วนสาขา
ทางการเกษตรต่างๆ และพยายามที่จะลดต้นทุนทางการผลิตให้เกษตรกร 
เพ่ือให้มีผลก้าไรในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และปรับเปลี่ยนการ
ผลิตแบบเดิมๆ เพ่ือความยั่งยืนของเกษตรกรในพื นที่ต่อไป 

๓.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อเพ่ิมปริมาณผลผลิตและการลดต้นทุน ของการผลิตพืชเศรษฐกิจ        
ปศุสัตว์ ประมง  และการเกษตรทุกประเภทในพื นที่ 
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ร้อยละ ที่ลดลงของต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของสินค้าเกษตรส้าคัญของ
จังหวัด ร้อยละ 30 เป้าหมาย 4 ปี      

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ การผลิต พืชเศรษฐกิจ  ปศุสัตว์ ประมง  และการเกษตรทุกประเภทในพื นที่ 

มีต้นทุนลดลง      

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) : ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ): การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
๓) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้า
เกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 

7.  ระยะเวลา  ๔ ปี 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ   



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๘๗ 

หัวข้อ รายละเอียด 
8.๓ กิจกรรมหลักที่ 1 

 
การพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ ประมงและปศุสัตว์ที่ส้าคัญของจังหวัด มี

ต้นทุนการผลิตลดลง 

 

แนวทางการด้าเนินงาน:  

• เ พ่ิมพื นที่ การผลิตและผลผลิตต่อไร่  (หรือต่อแปล งฟาร์ม )  
ของพืชเศรษฐกิจ ประมงและปศุสัตว์ที่ส้าคัญ  

• ก้าหนดมาตรการด้านการลดต้นทุน/ การเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขัน เช่น ลดต้นทุน 

• ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการเข้าถึงแหล่งทุนและเทคโนโลยีต่างๆ 
ด้านการเกษตรของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 

งบประมาณ:  ๑,200,000,000 

ผู้รับผดิชอบ ส้านักงานเกษตรจังหวัด,ปศุสัตว์จังหวัด,ประมงจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  กรมการข้าว  ส้านักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร 

8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 
 

การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน ้าในไร่นา 

แนวทางการด้าเนินงาน:  

- การพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน ้า การขุดลอกแหล่งน ้า  

- การพัฒนาระบบชลประทาน 

- การพัฒนาน ้าบาดาล  
- การจัดตั งกองทุนแหล่งน ้า เพ่ือใช้เป็นแหล่งทุนหมุนเวียนให้

เกษตรกรกู้และ/หรือให้เปล่าส้าหรับน้าไปพัฒนาแหล่งน ้าของ
ตนเอง 
การใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ในกิจกรรมทาง
การเกษตร 

งบประมาณ:  ๘00,000,000  

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานชลประทาน,ส้านักงานเกษตรจังหวัด ,ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๘๘ 

หัวข้อ รายละเอียด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  กรมการ

ข้าว  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

กลยุทธ์ พัฒนา/ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปให้ไดคุ้ณภาพมาตรฐานสากลเพ่ือการส่งออก 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ

มาตรฐานสากล 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

        ตามแนวทางการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ ประมงและผลิตผล
ทางการเกษตรต่างๆที่ส้าคัญ ของจังหวัดเพ่ือการลดต้นทุน   จากผลผลิต
สินค้าเกษตรดังกล่าวจ้าเป็นต้องมีมาตรฐาน เพ่ือการจ้าหน่ายหรือการแปร
รูปในลักษณะต่างๆ จึงต้องมีการส่งเสริมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
และผลิตผลิตทางการเกษตรดังกล่าว 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป

สินค้าเกษตรไปสู่ผู้ประกอบการ 

2.เพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพ่ิมขึ น เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1. ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถ

น้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2. การเพ่ิมขึ นของผู้ประกอบใหม่ด้านด้านผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

 ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) : ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ): การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
๓) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 

7.  ระยะเวลา  ๔ ปี 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๘๙ 

หัวข้อ รายละเอียด 
8.๑กิจกรรมหลักที่ 1 
  
 

การส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสินค้าเกษตร 

แนวทางการด้าเนินงาน:  

• สร้างเทคนิคหรือช่องทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การแปรรูปอาหารให้เข้าถึงผู้ประกอบการ 

• การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเพ่ือรับการถ่ายทอด
และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

งบประมาณ 1,5๐0,000,000 

ผู้รับผิดชอบ สถาบันการศึกษาและอุดมศึกษา ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส้านักงาน

เกษตรจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานเกษตรจังหวัด,ปศุสัตว์จังหวัด,ประมงจังหวัด, ส้านักงานเกษตร

และสหกรณ์จังหวัด,  กรมการข้าว  , อุตสาหกรรมจังหวัด, 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 
  
 

โครงการ: การสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านผลิตภัณฑ์แปรรูป 

• ส่งเสริมความรู้ด้านภาวะผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 
ให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกร 

• ประสานความร่วมมือหรือการจับคู่เงินทุนทางธุรกิจ (matching 
funding) ระหว่างผู้ประกอบการใหม่และผู้พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร  

• การสนับสนุนเงินทุนบางส่วนให้กับผู้ประกอบการได้เริ่มต้นธุรกิจ  
งบประมาณ 1,7๐0,000,000 

ผู้รับผิดชอบ สถาบันการศึกษาและอุดมศึกษา  ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานเกษตรจังหวัด,ปศุสัตว์จังหวัด,ประมงจังหวัด, ส้านักงานเกษตร

และสหกรณ์จังหวัด,  กรมการข้าว, อุตสาหกรรมจังหวัด 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตร เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๙๐ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตร เพ่ือ

รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศ 4.0  
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

    เพ่ือการรองรับการต่อยอดการพัฒนาผลผลิตและการแปรรูปทางการ
เกษตรในพื นที่   และเพ่ือน้าสู่การพัฒนาพืชเศรษฐกิจส้าคัญทาง
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ในนวัตกรรมใหม่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลง ให้มีความทันสมัย เพ่ือแนวทางศึกษาค้นคว้าวิจัย ใน
แนวทางการพัฒนาต่อยอดในอนาคตของการเกษตรในพื นที่  

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือพัฒนาการเกษตรทุกด้านในจังหวัดให้มีการพัฒนาต่อยอดได้อย่าง
ยั่งยืน 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ร้อยละ เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer(เกษตรปราดเปรื่อง) 

ร้อยละ 40 เป้าหมาย 4 ปี   

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ เกษตรกรในพื นที่มีความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงในการใช้นวัตกรรม และ

การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีมากขึ น 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตรช์าติ (20 ปี) : ยทุธศาสตร์การสรา้งความสามารถในการ
แข่งขัน 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ): การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
 
๓) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 

7.  ระยะเวลา  ๔ ปี 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ   

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี 

งบประมาณ 1,300,๐๐๐,๐๐๐ 

ผู้รับผิดชอบ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัด,ส้านักงานเกษตรจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ส้านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัด,ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด, ส้านักงานจังหวัด 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๙๑ 

หัวข้อ รายละเอียด 
8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

เอกชน เพ่ือพัฒนาการเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี 

งบประมาณ 1,300,๐๐๐,๐๐๐ 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร,ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด,

ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 

กลยุทธ์ รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื นท่ีปกติและ

ตามแนวชายแดน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างเสริมความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื นท่ีปกติและตามแนวชายแดน 

๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

จังหวัดอุบลราชธานี มีภูมิประเทศท่ีมีพรมแดนติดต่อประเทศเพื่อนบ้านถึง              

2 ประเทศ คือ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั งยั งมีเส้นทาง

เชื่อมโยงกับเวียดนามและจีนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเทศท่ีมีศักยภาพและ

ความต้องการสินค้าจากประเทศไทยสูง รวมทั งการเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศ

ไทยพื นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งการรักษาความมั่นคงและความสงบ

เรียบร้อยตามแนวชายแดน   เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและความพร้อมเผชิญปัญหา

และภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ บนพื นฐานการ มีส่วนร่วมของ

องค์กรทุกภาคส่วน และประชาชนในพื นท่ี 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. พัฒนาความร่วม มือเพ่ือเสริมความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและความ
พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคง 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. จ้านวนครั งในการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดี
กับประเทศเพื่อนบ้านไม่น้อยกว่า 25 ครั งต่อปี 
2. จ้านวนคดีอาชญากรรมทุกประเภทในพื นที่ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ต่อปี 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๙๒ 

หัวข้อ รายละเอียด 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1. ชุมชนในพื นที่มีพัฒนาศักยภาพ และพื นที่ความมั่นคงเพ่ิมขึ น 

2. ประชาชนในพื นท่ีจังหวัดมีความปลอดภัย จากภัยคุกคามด้านความ

มั่นคง 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๓) ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

7.  ระยะเวลา  ๔ ปี 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ   

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 การเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

  งบประมาณ 500,๐๐๐,๐๐๐ 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด ,ส้านักงานจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด่านศุลกากร, ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, ส้านักงานจังหวัด,หน่วย

ทหารและต้ารวจในพื นที่ 

8.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาความสัมพันธ์ในการเป็นเมืองคู่มิตร กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

  งบประมาณ 500,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด, พัฒนาชุมชนจังหวัด, หน่วยทหารและต้ารวจใน

พื นที่ 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การเสริมสร้างและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 

สู่อาเซียน 

  งบประมาณ 1,00๐,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๙๓ 

หัวข้อ รายละเอียด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด,ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, 

ส้านักงานจังหวัด,หน่วยทหารและต้ารวจในพื นที่ 

 

กลยุทธ์ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ ทั งด้านความมั่นคง 

เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาความม่ันคง 
๒.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

จังหวัดอุบลราชธานี มีภูมิประเทศที่มีพรมแดนติดต่อประเทศเพ่ือนบ้านถึง 
2 ประเทศ คือ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา และปัญหาต่างๆรอบ
ตลอดแนวชายแดน  ก็ปรากฏอยู่ในบางครั ง  จังหวัดเล็งเห็นความส้าคัญ
ของการเสริมสร้างศักยภาพระหว่างกัน  และความร่วมมือทางการค้ากับ
ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง ป้องกันปัญหาข้ามชาติ
ดังกล่าว                 และเป็นแนวทางที่ทั งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
เพ่ือน้าไปสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนที่ยั่งยืนต่อไป 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการป้องกันปัญหาข้ามชาติที่
เกิดขึ นในพื นที่ 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. จ้านวนครั งในการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์

อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านไม่น้อยกว่า 25 ครั งต่อปี 

2. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ นร้อยละเป้าหมาย ๔ ปี  ร้อยละ 3.5 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ มีความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านด้านความมั่นคง 

เศรษฐกิจและสังคมมากขึ น 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๙๔ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๓) ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

7.  ระยะเวลา  ๔ ปี 
 
 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ   
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือรองรับการค้าระหว่างประเทศ 

  งบประมาณ 500,000,000  

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานแรงงานจังหวัด,สถาบันพัฒนาฝีมือและแรงงาน, ศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาค ,ด่านศุลกากรช่องเม็ก, ด่านศุลกากรเขมราฐ 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

งบประมาณ 200,๐๐๐,๐๐๐ 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานจังหวัด  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด, ด่านศุลกากร, ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, 

ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, หน่วยทหารและต้ารวจในพื นที่ 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การเสริมสร้างและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 
สู่อาเซียน 

  งบประมาณ 30๐,000,000 

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด,สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด,ดา่นศุลกากร 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาความร่วมมือเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ 

เกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

งบประมาณ 200,000,000 ล้านบาท 



 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๑๙๕ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด ส้านักงานจังหวัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด่านศุลกากร, ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด,หน่วยทหารและต้ารวจใน

พื นที่ 

 

 



 

ภาคผนวก 

 

 ภาคผนวก  ก    รายงานตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย          
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 

                     จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 ภาคผนวก  ข    สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวดัอุบลราชธาน ี

 

 ภาคผนวก  ค    จุดเน้นทางยุทศาสตร์ (Positioning)  ของจังหวัดอุบลราชธานี     
ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561 - 2564 

 



 



 



 



 



 



 



ภาคผนวก  ข 

สรุปผลการทบทวน 
แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธาน ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

หัวข้อ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ฯ 
(พ.ศ.2557– 2560) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ฯ 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน 

วิสัยทัศน์ ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่  เป็น
ประตูการค้าและการท่องเที่ยว 
การเกษตรมีศักยภาพ 

เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูการค้า
การลงทุน ท่องเที่ ยวหลายมิติ 
เกษตรสู่สากล 

    จากการวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี
ในแต่ละด้าน พบว่า 
1. จังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดด
เด่น มีเอกลักษณ์ และหลากหลายมิติ ทั้งการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่ง
ท าให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
ทั้ งชาวไทยและต่างชาติจ านวนมาก และมี
แนวโน้มที่จะเพ่ิมจ านวนมากขึ้นทุกปี ดังนั้น 
การพัฒนาการบริการ และสาธารณูปโภคต่างๆ 
ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว  
2. จังหวัดมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อน
บ้าน ได้แก่ ลาว และกัมพูชา รวมระยะทางกว่า 
418 กิโลเมตร อันเป็นจุดได้เปรียบ ซึ่งควร
ได้รับการพัฒนาต่อยอดในด้านการค้าตามแนว
ชายแดนให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทัดเทียมกับ
จังหวัดอ่ืน 



หัวข้อ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ฯ 
(พ.ศ.2557– 2560) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ฯ 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน 

   ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน
เช่นเดียวกับจังหวัด 
 3. จังหวัดเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ส าคัญ
และมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และประชากร
ส่วนใหญ่ของจังหวัดยังคงยึดอาชีพด้านกสิกร
รมเป็นอาชีพหลัก และยังมีฐานะยากจน ดังนั้น 
จึงควรส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะในชุมชน
ต่างๆ มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตัวเองได้ และท า
ให้อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้
ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี โดยการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
มุ่งส่งเสริมการเกษตรให้มีความก้าวหน้า มี
คุณภาพสู่ความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง 
4. จังหวัดมีการคมนาคมสะดวกสบาย 
โดยเฉพาะการขนส่งระยะไกลระหว่างจังหวัด 
อาทิ มีเครื่องบินโดยสารหลายเที่ยวและหลาย
สายการบินต่อวัน รถทัวร์ รถไฟฯลฯ มี
ห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัย เป็นแหล่งช้อปปิ้ง
ยอดนิยมของประชาชน 
 



หัวข้อ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ฯ 
(พ.ศ.2557– 2560) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ฯ 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน 

   ใน จั งห วั ด  และประ เทศ เพ่ื อนบ้ าน  เป็ น
ศูนย์กลางการศึกษา และการแพทย์ที่ส าคัญ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดังนั้น 
หากจังหวัดมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาสิ่งที่กล่าว
มารวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็จะ
ท าให้จังหวัดเป็นเมืองทันสมัย น่าอยู่ ประชาชน
ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนในอนาคต 

เป้าประสงค์รวม 1. ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมือง
น่าอยู่  
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและ
การท่องเที่ยวให้เพ่ิมข้ึน  
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้าน
การเกษตรและแปรรูปสินค้า
เกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  
 

1 . จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี มี
โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น  ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคที่มีคุณภาพและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
ปลอดภั ย  ภ าย ใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. การขยายตัวของเศรษฐกิจของ
จังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนมี
การเติ บ โตอย่ างต่อ เนื่ องและ
กระจายสู่ประชาชนทุกระดับ 

เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาจังหวัดตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 : การ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การ เพ่ือก าหนดต าแหน่งในการพัฒนาในระยะ 4 ปี 



หัวข้อ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ฯ 
(พ.ศ.2557– 2560) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ฯ 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน   
 

พัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและ
เส ริ ม ส ร้ า งคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ขอ ง
ประชาชน 

ข้างหน้า ที่ จั งหวัดมุ่ งมั่น พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคต่างๆ ให้จังหวัดเป็น  
 
 

   เมืองที่น่าอยู่ ทันสมัย และท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : การ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ให้ความส าคัญต่อการเพ่ิมพูนรายได้ ให้กับ
จังหวัด ทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์มวลรวม และ
รายได้ต่อหัวของประชากร โดยมุ่งส่งเสริม
การค้าการลงทุนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของ
จังหวัดให้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 : การ
พัฒนาการเกษตรและการแปรรูป
สินค้าเกษตร  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การ
ส่ ง เส ริ ม แล ะการ พั ฒ น าการ
ท่องเที่ยว 

เพ่ือสะท้อนให้เห็นภาพของการเป็นจังหวัด
จั งห วั ดที่ ขึ้ น ชื่ อ ใน เรื่ อ งแห ล่ งท่ อ ง เที่ ย ว
หลากหลายมิ ติ  ทั้ ง ใน เชิ งธรรมชาติ  เชิ ง
วัฒนธรรม ฯลฯ โดยจะมุ่ งเน้นการพัฒนา
องค์ประกอบต่างๆ ให้ส่งเสริมและดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
อันจะเป็นที่มาของรายได้ให้กับจังหวัดอีกทาง
หนึ่ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 : การ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การ
ยกระดับการผลิตและแปรรูป

เพ่ือให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดในด้าน
การพัฒนาการเกษตรสู่สากล ด้วยการส่งเสริม



หัวข้อ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ฯ 
(พ.ศ.2557– 2560) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ฯ 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน 

สิ่งแวดล้อม  
 

สินค้าเกษตร พัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกร เพ่ือยกระดับ
การผลิต และแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มี
ความหลากหลาย น่าสนใจ และได้มาตรฐาน 
และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 
 
 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 : การ
เสริมสร้างและรักษาความมั่นคง  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การ
สร้างความมั่นคง ปลอดภัยของ
ประชาชน 

  นอกจากความม่ันคงในเชิงพ้ืนที่และบูรณภาพ
แห่งดินแดนที่จังหวัดต้องด ารงไว้ให้คงอยู่เนื่อง
ด้ วย เป็ นจั งหวัดที่ มีพ รมแดนเชื่ อมต่อกับ
ประเทศเพ่ือบ้ าน เป็นระยะทางหลายร้อย
กิโลเมตร จังหวัดยังจะมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างให้
ประชาชนมีชีวิตโดยปราศจากความกังวล มี
ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหา
อาชญากรรมให้มากที่สุด ซึ่งจะเพ่ิมความสุข
มวลรวมให้ แก่ป ระชาชนในจั งหวัด  และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอีกทางหนึ่ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 : การ
พั ฒ น าระบ บ บ ริ ห า รแ บ บ มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ 

- - 



 

จุดเน้นทางยุทธศาสตร ์(Positioning) ของจงัหวัดอุบลราชธานี    
ตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

    

    

    

    

    

  จังหวัดอุบลราชธาน ี 

เกษตรปลอดภัย  

การค้าและการลงทุน 

การท่องเที่ยว 

สังคมและความมั่นคง 

    การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
การเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
(ข้าวหอมมะล/ิมันส าปะหลัง/ยางพารา/อ้อย) 

      การค้าชายแดน (ช่องเม็ก/ปากแซง) 

OTOP (หมูยอ/ผา้ไหม/   

ผ้าฝ้าย/ข้าว/ทองเหลือง) 

      

   พัฒนาการท่องเที่ยว (โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว) 
 เมืองท่องเที่ยว (ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ) 

   คุณภาพชีวิตท่ีดี  
(ปัญหายาเสพตดิ/ฝึกอาชีพ/การศกึษาฯ) 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

                                   พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔    
  




