
 
รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
พ.ศ. 2566 – 2570 และคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมซูม (Zoom Meeting) 

ครั้งที่ 2/2564 
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องพรหมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

 

****************** 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 

1.นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี    ประธานอนุกรรมการ 
2.นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
3.นายสุรสิทธิ์ เกิดผล ผู้แทนปลัดจังหวัดอุบลราชธานี  ที่ท าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี  
4.นายดนัย ทองงอก ผู้แทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 
5.นายคมสิทธิ์ กิติพิเชฐสรรค์ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี 
6.นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ ผู้แทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี  ส านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 
7.นางดวงเดือน กลมาศ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี 
8.นางสาวมยุรฉัตร แก้วประพันธ์ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธาน ี
9.นางสาวอรนุช จันทรณิต ผู้แทนแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี  ส านักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 
10. นายชัยด ารงค์ พระสุพรรณ์ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
11.นายอิทธิรัฐ สินารักษ์ ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  
 ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
12.นายธวชัชัย แก้วดา ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 
13.นางสาวปานชีวัน ตังตวัฒนา ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี 
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี 
14.นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
15.นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล ผู้แทนผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชานี   
 โครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชานี 
16.นายสามารถ สะอาดจิต ผู้แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอุบลราชธานี  
 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอุบลราชธานี  
17.นายสถิตย์ เสนา ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
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18.นางสาวสุรีย์พร สร้อยเพชร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 
19.นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2   
20.นายถาวร ทองเถาว์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
21.นางวาสิตา น้อยพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
22.นายสมโภชน์ เที่ยงจิตต์ ผู้แทนผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9   
 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9   
23.นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี  
 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 
24.นางสาวพิสมัย ศรไชย นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการพิเศษ  
 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 
25.นางสาวเสาวนีย์ ครอบแก้ว  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี 
26.นายธงชัย ศรีพิกุล นายช่างโยธาปฏิบัติการ  แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2   
27.นายพงศ์เทพ พงศ์เจริญวัฒน์ นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ ส านักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี 
28.นายภคิน ศรีวงศ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 
29.นายประมวล สะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
30.นางสาวเอมอร ภาระเวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 
31.นายศิลปชัย ค ามุงคุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 
32.นายนวพล สายซื่อ ผู้แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงจังหวัดอุบลราชธานี  
 แขวงทางหลวงจังหวัดอุบลราชธานีที่ 1 
33.นายอนุวัฒน์ ผิวผ่อง นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 
34.นางสาวศิริขวัญ ส่งเสริม นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 
35.นางสาวอานันตยา มงคลทอง เจ้าพนกังานสถิติช านาญงาน  ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธาน ี
36.นายธนกร สอนอาจ พลังงานจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี 
37.นายเจษฎา วรรณสาย นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ  
 ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี 
38.นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 
39.นายสมยศ ชนะสิงห์ ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
40.นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร   
41.นายไกร เอ่ียมจุฬา หัวหน้าส านักงานจังหวัดยโสธร  ส านักงานจังหวัดยโสธร  
42.นางสาว มัลลิกา นิลละมงั นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ ส านักงานคลังจังหวัดยโสธร 
43.นายบรรลือ พลับพลึง ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร 
44.นายปรีชา ชูพงษ์ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
45.นายประยงค์ พลข า เกษตรจังหวัดยโสธร  ส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 
46.นายประเสริฐ วงค์นาค ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
47.นายชัยณรงค์ ชื่นชม ผู้แทนประมงจังหวัดยโสธร  ส านักงานประมงจังหวัดยโสธร 
48.นายปกป้อง ประไพพงษ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดยโสธร  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
49.นางสาวพรรักษ์ กัลปดี ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดยโสธร  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร 

/50.นาย… 



- ๓ - 
 
50.นายวิชาญ ศรีจ านงค์ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร   
 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร  
51.นางสมใจ ยาวะโนภาส ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 
52.นางสาวทิพวรรณ ศรีวิเศษ ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร 
53.นางอาภรณ์ สีสา แรงงานจังหวัดยโสธร ส านักงานแรงงานจังหวัดยโสธร 
54.นางสาวนรีรัตน์ เจริญศรีรัตนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร 
55.นายวีระพงศ์ ปานแก้ว ผู้แทนผู้อ านวยการโครงการชลประทานยโสธร  โครงการชลประทานยโสธร 
56.นายบรรลือศักดิ์ ภูเพ็งใจ ผู้แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงยโสธร  แขวงทางหลวงยโสธร 
57.นายประวิทย์ อาจหาญ ผู้แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร  แขวงทางหลวงชนบทยโสธร 
58.นางสาวจุฑาทิพย์ แสงงาม ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร 
59.นายประเทือง เพชรโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 
60.นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีต าบลตาดทอง  เทศบาลต าบลตาดทอง 
61.นายสุกล กิจเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนน้อย   องค์การบริหารส่วนต าบลแคนน้อย 
62.นายนิคม เพชรหา ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร  หอการค้าจังหวัดยโสธร 
63.นางรัตถา คงสีไหล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 
64.นางสาวมะลิวรรณ จุรุฑา นักวิเคราะห์ช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 
65.นางสาวโมยะกุล กุลวงศ์ นักวิชาการยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร 
66.นางสาวอัญชลี เบญยงขาม เจ้าพนักงานธุรการ แขวงทางหลวงบทชนยโสธร 
67.นางสาวไพลิน ตังควาณิชย์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ านาจเจริญ 
68.นายบุญเกียรติ์ เจียงค า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 
69.นางสาวกัลยณัฐ สิมานุรักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จังหวัดยโสธร 
70.นางสาวสุภาวดี แสงส่อง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ ส านักงานจังหวัดยโสธร 
71.นางสาววิลัยพร คุณารัตน์ เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร ส านักงานจังหวัดยโสธร 
72.นางสาวเบญจพร แสงสว่าง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร ส านักงานจังหวัดยโสธร 
73.นางสาวรพีภรณ์ หลอดแก้ว เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร ส านักงานจังหวัดยโสธร 
74.นางสาวทรัพย์ไพวัลย์ สุทธิยาการ เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร ส านักงานจังหวัดยโสธร 
75.นายเฉลิมพล หนูภา เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร ส านักงานจังหวัดยโสธร 
76.นางสาวธิดารัตน์ สมเผ่า เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร ส านักงานจังหวัดยโสธร 
77.นางสาวสุภาวดี แสงสว่าง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร ส านักงานจังหวัดยโสธร 
78.นายอนุรัตน์ ธรรมประจ าจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
79.นางพนมมา ใจแจ้ง ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 
80.นางสาวพิชชากร แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
81.นายอนุวัฒน์ ค าล้าน เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
82.นายเขมวัฒน์ เบิกบาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์  
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 
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83.นายธนดล นวลจันทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ส านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ 
84.นางสุวรรณี อาจสุโพธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
85.นางทวีพร ธรรมธร นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 
86.นายค าพอง วรรณวัติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ 
87.นายอุดมวิทย์ วิเศษสังข์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ 
88.นายสมพร ปองไว้ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
89.นางสาวรุจาภา วสีเพ็ญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
90.นางสุดา กอนินัย ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ 
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ 
91.นางสุจิตรา ชนะขันธ์ เจ้าหน้าที่จัดท าแผน แขวงทางหลวงศรีสะเกษ 
92.นายศิวกร ก้อนทอง ผู้แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒  แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ 
93.นางสาวสุรรณี นาค า ผู้แทนนายกเทศมนตรีจังหวัดศรีสะเกษ  ส านักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
94.นายแสวง เชื้อทอง นายกองค์การบริหารส่วต าบลหมากเขียบ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
95.นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ 
96.นายสุรพล ตั้งคณสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ 
97.นายพรรชกานต์ ทองค า ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ 
98.นางสาวนุชรี มะลิพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 ส านักงานศึกษาธิการนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ 
99.นางสาวกนกอร ลอยจันทร์แจ่ม นักวิชาการคลังช านาญการ ส านักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ 
100.นายสุพจน์ พรหมงาม ยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
101.นายธีรชัย พงศ์ติณบุตร พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ  
102.นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอ าเภอกันทรลักษณ์ ที่ท าการปกครองอ าเภอกันทรลักษณ์ 
103.นายอุทิศ สุพรรณรอง เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ 
104.นางสาวอรอุมา เจริญยุทธ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ 
105.นางจิรัตน์ จรินทร์โท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ 
106.นายรุ่งอนันต์ ทองแสง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานส านักงานศรีสะเกษ ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ 
107.นายวิเชียร เลพล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ 
108.นางสาว สุนิสา พิลา พนักงานทรัพยากรบุคคล  ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ 
109.นายสมเกียรติ คันทศรี นายช่างไฟฟ้าช านาญการ  ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ 
110.นายเอกชัย ปราบมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ 
111.นายณัฐดนัย วรรณวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ 
112.นายทวี งามศิร ิ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ 
113.นาย ฉัตรชัย เหมือนมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
114.นายเอกวัฒน์ ป้องกัน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
 ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ 
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115.นางสาวนิตยา โฆษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ 
116.นางสาวอ าพร อิมเต็ม เจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัด ส านักงานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ 
117.นายธเนศ บริบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานทางหลวงศรีสะเกษ 
118.นายฉัตรยา ชาวดง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
119.นางสาวพิมพ์ชนก กลิ่นจันทร์ ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ 
120.นายธนูสินธ์ ไชยสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ  
121.นายภูษิต น้อยโสภากุล หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ 

122.นายเบญจพล อุณวงศ์ ปลัดจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ท าการปกครองจังหวัดอ านาจเจริญ 
123.นายบรรจา จิตแสน ผู้แทนเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ 
124.นางสาวนิตยา ปานุเวช ปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ 
125.นายจิรทัต สวรรทัต ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ  ส านักงานเกษตร 

 และสหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ 
126.นายโชคชัย ไชยเลิศ ประมงจังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานประมงจังหวัดอ านาจเจริญ 
127.นางสมจิตร มนตรา สหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ 
128.นายวิรัตน์ นามวงศ์ พาณิชย์จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ านาจเจริญ 
129.นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข  ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ส านักงานพัฒนาชุมชน 

 จังหวัดอ านาจเจริญ 
130.นายปรพล เจริญพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานโยธาธิการ 
 และผังเมืองจังหวัดอ านาจเจริญ 
131.นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานท่องเที่ยว 

    และกีฬาจังหวัดอ านาจเจริญ 
132.นายวุฒิพงษ์ สินาทรัพย์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานสาธารณสุข 
 จงัหวัดอ านาจเจริญ 
133.นายประสิทธิ์ ดวงสีจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ านาจเจริญ 
134.นายสมศักดิ์ พลูเชื้อ ผู้อ านวยการสักนักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 
135.นายเดชาธร อินทะแสง ผู้แทนผู้อ านวยการโครงการชลประทานอ านาจเจริญ  

 โครงการชลประทานอ านาจเจริญ 
136.นายกัมปนาท เมืองขันธ์ ผู้แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงอ านาจเจริญ แขวงทางหลวงอ านาจเจริญ 
137.นายทรงศักดิ์ มานา ผู้แทนผู้อ านวยการแขวงทางชนบทอ านาจเจริญ  
 แขวงทางหลวงอ านาจเจริญ 
138.นายลิขิด จันพรหม ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
139.นายพสิษฐ์ กอมณี ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองอ านาจเจริญ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
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140.นายประยงค์ บุญทอง นายกเทศมนตรีต าบลนาวัง เทศบาลต าบลนาวัง 
141.นายนิวัฒน์ ลู่เสน ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดอ านาจเจริญ หอการค้าจังหวัดอ านาจเจริญ 
142.ว่าที่ร้อยตรีศิริศักดิ์ จ าลองสอง  ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ านาจเจริญ สถานีพัฒนาที่ดิน 

   จังหวัดอ านาจเจริญ 
143.นายวันนา บุญกลม ปราชญ์เกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ 
144.นายกิตตินันท์ จามรพิพัศ ผู้แทนอ านวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวอ านาจเจริญ  

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอ านาจเจริญ 
145.นายวงศ์กร กมลอารี ศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ 
146.นางกาญจนา รัตนศรี หัวหน้าวนอุทยานภูสิงห์ ภูผาผึ้ง วนอุทยานภูสิงห์ ภูผาผึ้ง 
147.นางสาวรัศมี โพธิ์พันธราช   นักวิเคราะห์นโยบายและปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ 
148.นายชลากร บุญยะมาตย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ 
149.นางสาวธาราทิพย์ สาภาอุตม์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ 
150.นางบุษยารัตน์ ตรีก้อง  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ 
151.นายครรชิต ชิงจันทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
152.นางสาวอติญา มูลจันดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
153.นายศิรสิทธิ์ สีสะไหล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
154.นางนันตพร อรัมสัจจากูล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 กลุม่งานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
155.นางสาวพันธ์ผกา พุทธนารายณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
156.นางสาวศุภรักษ์ พละศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
157.นางสาวสุวนันท์ ชิงจันทร์ เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป 
 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
158.นายณรัฐ อินทร์กลับ เจ้าหน้าที่นิติกร  
 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
 
 
 

/ เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธาน  ตามที ่กลุ ่มจ ังหวัดฯ ได้ม ีค าสั ่งแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. 2566 - 2570 และคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(เอกสาร 1) และได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยที่
ประชุมได้มีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะอุกรรมการฯ และเห็นชอบกรอบและระยะเวลาการ
ด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และคณะท างานฯ ซึ่งได้มอบหมายให้คณะท างานฯ ไปด าเนินการ
ตามค าสั่งฯ แล้วนั้น 

  เพ่ือเป็นการสรุปผลการด าเนินงานจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ในช่วง
ระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2564 และจากการประชุมของคณะท างานแต่ละคณะฯ          
ที่ได้ด าเนินการตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย  ให้คณะอนุกรรมการฯ  

 ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. 2566 – 2570 ก่อน
น าเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ได้พิจารณาต่อไป จึงได้เชิญ
คณะอนุกรรมการฯ และคณะท างานฯ มาประชุมในวันนี้ 

 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่  18 สิงหาคม  2564 
เลขานุการ      กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม QR-Code 
จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ 

 
 
 
 
              รายงานการประชุม   
            https://1th.me/xwPfp                  

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 
เลขานุการ  3.1 กระทรวงมหาดไทยแจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี เพิ่มเติม (เอกสาร 2.) 
  กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4547 ลงวันที่ 9 สิงหาคม  2564 

แจ้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดพิจารณาด าเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีจัดท าแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570 
โดยมีประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

/ 1. ตรวจสอบ... 
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  1. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลแผนงาน/โครงการ เช่น ความพร้อมของโครงการ แบบรูป

รายการ การประมาณราคา และพ้ืนที่ด าเนินการควรได้รับการอนุมัติ อนุญาตจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบแล้ว 

  2. การบริหารจัดการดูแลทรัพย์สินทั้งในส่วนของรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เอกสารหลักฐานบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับหน่วยงานที่รับโอนทรัพย์สิน การ
บ ารุงรักษาระหว่างรอการโอนทรัพย์สิน รวมถึงแผนการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น ๆ 

  3. กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 
2570  

 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
เลขานุการ  3.2  การแจ้งส่วนราชการจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ เพื่อบรรจุเข้าในแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสาร 3.) 

  กลุ่มจังหวัดฯ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.5/ (อบ)/ว 707  ลงวันที่ 18  สิงหาคม  2564 
แจ้งจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด ขอความร่วมมือประสานส่วนราชการภายในจังหวัด ให้จัดเตรียมแผนงาน
โครงการ เพ่ือบรรจุเข้าในแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 โดยโครงการต้องสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด ตามแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดฯ และเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผน ที่ ก.บ.ภ. ก าหนด 

 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
เลขานุการ  4.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖6 

– ๒๕70 และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
ในส่วนการก าหนด วิสัยทัศ ค่าเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด ค านิยาม พันธกิจ วัตถุประสงค์/
เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด และประเด็นการพัฒนา
ของกลุ่มจังหวัด 

  (น าเสนอโดยทีมวิทยากร จากสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิยาลัยขอนแก่น) 

 
 บทวิเคราะห์  
 การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ใน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ได้ท าการวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลจากกา รถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
/ จุดแข็ง... 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. มีพ้ืนที่ในการปลูกข้าวหอมมะลิมากกว่า           

๘ ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า ๑ ใน ๓ ของ
พ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิทั้งประเทศ 

๒. มีสินค้าทางการเกษตรที่มีศักยภาพในการผลิต
และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 
เช่น ทุเรียน หอมแดง กระเทียม โคเนื้อ 
เป็นต้น  

๓. มีพ้ืนที่ปลูกผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
มากกว่า 700,000 ไร่ และมีจ านวนเกษตรกรที่
ได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 93,593 ราย 
ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดมีศักยภาพในการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ  

๔.  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ๒
ประเทศ คือ สาธารณประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) และราชอาณาจักรกัมพูชา
และมีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านทางธุรกิจและการท่องเที่ยว รวมถึง
สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศท่ี 3 เช่น 
เวียดนาม  

๕. มีแหล่งทรัพยากรน้ าจ านวนมาก เช่น แม่น้ าโขง 
แม่น้ าชี แม่น้ ามูล และลุ่มน้ าสาขาจ านวนมากมี
เขื่อนขนาดใหญ่ ๒ แห่ง สามารถกักเก็บน้ า
ส าหรับการผลิตไฟฟ้าและการเกษตร 

๖. จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขในกลุ่มจังหวัดอีสาน
ใต ้รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน 

๗. ลักษณะที่ตั้งของกลุ่มจังหวัดตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
ที่มีทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมาก และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

๘. มีมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
พ้ืนถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ เช่น แห่เทียน
เข้าพรรษา บุญบั้งไฟ เป็นต้น  

๙. ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความหลากหลายทั้ง
ในด้านธรรมชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ที่
งดงามโดดเด่นมีชื่อเสียงระดับประเทศ 

 

๑. การบริหารจัดการน้ า การใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ ายังไมเ่หมาะสมกับศักยภาพของแหล่ง
น้ า ทั้งปริมาณน้ าท่าและน้ าฝน  

๒. ระบบชลประทานยังไม่เพียงพอครอบคลุมพ้ืนที่
การเกษตร ส่วนใหญ่พึ่งพาธรรมชาติ 

๓. การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่ม
จังหวัดยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และไม่
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

๔. การสร้างสินค้าที่ใช้อัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด
ยังมีจ านวนน้อย 

๕. หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 45 
เป็นผู้สูงวัย ยังขาดเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิต
ด้านการเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ของพืช
เศรษฐกิจต่ า  

๖. ยังไม่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ใน
การผลิตในแต่ละกระบวนการ ต้นน้ า กลางน้ า 
ปลายน้ า 

๗. มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 13,115 ไร่ ถือเป็นอันดับ 
4 ของพ้ืนที่ที่มีการบุกรุกมากที่สุดของประเทศ  

๘. ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีความ
เหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้และลดการพ่ึงพิง
ภาครัฐ 

๙. ประชาชนจ านวนมากยังไม่ตระหนักและเข้าใจ
ต่อแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๐. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูก
ท าลายท าให้เกิดความแห้งแล้ง และน้ าท่วมใน
ฤดูฝน 
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โอกาส อุปสรรค 
๑. กระแสนิยมการบริโภคอาหารและสินค้าเกษตร

ปลอดภัยเพ่ิมขึ้นทั้งในและต่างประเทศ  
๒. เป็นจุดแวะพักส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการ 

ท่องเที่ยวประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง สปป.ลาวตอนใต้
และกัมพูชา เนื่องจากมีการคมนาคมในการ
เดินทางที่สะดวกมีทั้ง สนามบิน รถไฟ และ
รถยนต์ โรงแรม ศูนย์การค้าที่สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้จ านวนมาก  

๓. มีแหล่งท่องเที่ยวในประเทศเพ่ือนบ้านที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก เช่น นครวัด นครธม ฮอยอัน 
และโฮจิมินห์ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวน
มาก เป็นโอกาสในการส่งสินค้าเกษตร เพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยว  

๔. นโยบายจากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กลุ่ม
จังหวัดเป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
ของไทยระยะที่ 2  

๕. นโยบายรัฐในการพัฒนาและกระจายความ
เจริญไปสู่ภูมิภาค เช่น โครงการรถไฟความเร็ว
สูง รถไฟทางคู่ ระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยง
ประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 

๖. แนวโน้มกระแสการตื่นตัวเรื่องการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจากการที่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด   แต่จ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้ประชาชนเห็นความส าคัญของ
การใช้ทรัพยากรอย่างมรีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

๗. กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแลดล้อม 

๘. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความ
มั่นคง 

๑. เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศถดถอย 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้ก าลังการซื้อและนักท่องเที่ยวลดลง  

๒. ขาดความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล รวมถึง
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 

 
๓. ปัญหาภัยธรรมชาติ น้ าท่วม ฝนแล้ง สร้าง

ความเสียต่อผลผลิตการเกษตร 
๔. ปัญหาราคาสินค้าเกษตรไม่มีเสถียรภาพต่อ

ความสามารถในการแข่งขัน 
๕. ปริ ม า ณ ข ยะพล า ส ติ ก เ พ่ิ ม ม าก ขึ้ น จ า ก

พฤติกรรมการบริโภคและสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

๖. เนื่องจากกลุ่มจังหวัดตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปลายน้ าของ
แม่น้ ามูล ท าให้ได้รับผลกระทบจากการบริหาร
จัดการน้ าที่ไม่มีประสิทธิภาพ  

๗. ลักษณะพ้ืนที่ชายแดนของกลุ่มจังหวัดที่
ติดต่อกันกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นผืนเดียว มี
ช่องทางธรรมชาติจ านวนมาก ส่งผลให้ยากใน
การควบคุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ยา
เสพติด และอาชญากรข้ามชาติ  

 

 
 
 
 

/เป้าหมาย… 
 



- ๑๑ - 
 
  เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
  เกษตรสร้างมูลค่า ศูนย์กลางการค้า โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงภูมิภาค 
  

 ค านิยาม 
วิสัยทัศน์ ความหมาย 

เกษตรสร้างมูลค่า การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัยมีความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของกลุ ่มจังหวัด ได้แก่ 
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศการเกษตร 

ศูนย์กลางการค้า โลจิสติกส์ กลุ่มจังหวัดมีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ทรัพยากร
บุคคล พร้อมกลไกเครื่องมือเพื่อการสนับสนุนการค้า การลงทุน 
การค้าชายแดน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

การท่องเที ่ยวเช ิงสร ้างสรรค์ 
เชื่อมโยงภูมิภาค 

เป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
ของกลุ ่มจ ังหวัดจากฐานทรัพยากรที ่ม ีอยู ่ และการสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่และบริการที่หลากหลายโดยเชื่อมโยงอัตลักษณ์ร่วม
ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดตามความต้องการของตลาด 

  พันธกิจ 
   (๑) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมาตรฐาน

เกษตรสร้างมูลค่า 
   (๒) พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวแบบบูรณาการและส่งเสริมการตลาด เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  
   (๓) สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ 

ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อ
เชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่สากล 

 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 
   (๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๓ เมื่อสิ้นสุด

แผนการพัฒนา (จากเดิมร้อยละ 5 ฐานข้อมูลปี 2562 เท่ากับร้อยละ -5.60) 
   (๒) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนา (จากเดิม

ร้อยละ 3 ฐานข้อมูลปี 2562 เท่ากับร้อยละ -55.99) 
   (๓) อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มขึ ้น ร้อยละ 3 เมื ่อสิ ้นสุดแผนการพัฒนา 

(ฐานข้อมูลปี 2562 เท่ากับร้อยละ 3.33) 
   (4) อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.20 เมื่อ

สิ้นสุดแผนการพัฒนา  
   (5) ร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง ร้อยละ 10 เมื่อสิ้นสุดแผนการ

พัฒนา (ฐานข้อมูลปี 2562 เท่ากับร้อยละ 9.70) 
/ผลสัมฤทธิ์… 



- ๑๒ - 
 
  ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคะ

วันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (กลุ่มจังหวัดโขง-ชี-มูล) พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐  
 
   (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Products: GPP) 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓ จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในด้านการเกษตร การบริการ 
และการท่องเที่ยว ได้ผลผลิตตามเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์  

   (2) รายได้ภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับ ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท าให้มีผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างมูลค่าตามความต้องการของผู้บริโภค ผ่านช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน บนฐานข้อมูล (Big Data) และ Platform ทางการเกษตร 

   (3) รายได้ภาคการค้า การบริการและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากกิจกรรมการ
ด าเนินงานส่งเสริมการท่องเที ่ยวและกีฬาของกลุ ่มจังหวัดที ่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี 
ทรัพยากรที่มีความหลากหลาย และการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่และบริการตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย ด้วยการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ร่วมด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัด โดยภาคการค้า และการบริการ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ได้ร ับการพัฒนาเติบโตสอดคล้องตามกิจกรรมภาคการผลิตสาขาที่
เกี่ยวข้องภสนในกลุ่มจังหวัด 

 
    ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  

    กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
   จังหวัด ไว้ 5 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
    ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า  
    ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน  
    ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอ
      ภาคทางสังคมและความมั่นคง 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ - 
 
เลขานุการ  4.2 การพิจารณาร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖6 

– ๒๕70 และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
ในส่วนของคณะท างานด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

  (น าเสนอโดย เกษตรจังหวัดยโสธร เลขาคณะท างานฯ ) 
 
 

/1) ประเด็น… 
 



- ๑๓ - 
 

  1) ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า 
   1.1) วัตถุประสงค์/แผนงาน 

    (๑) เพ่ิมมูลค่า พืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร ปศุสัตว์ และประมง ด้วย
 อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแปรสภาพ และมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย 

     (๒) สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านการเกษตรทุกระดับ
 ตั้งแต่ต้นน้ ากลางน้ า และปลายน้ า 

 
   1.2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

    (๑) จ านวนแปลง/ฟาร์มและพ้ืนที่ผลิตพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร ปศุสัตว์ 
 และประมง ที่ได้มาตรฐาน เป้าหมายรวม ๕ ปี  จ านวนแปลง/ฟาร์มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ พ้ืนที่ผลิต
 พืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร ปศุสัตว์ และประมง ได้มาตรฐานจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ และได้
 มาตรฐานสากล 100,000 ไร่ 

   (๒) ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐานต่อ
 จ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป แปรสภาพของกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับการตรวจจากหน่วยงานรับรอง
 มาตรฐาน  เป้าหมาย ๕ ปี  ร้อยละ ๘๐ 

   (๓) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและเกษตร
 ปลอดภัย เป้าหมาย ๕ ปี ร้อยละ ๑๐ 

    (๔) จ านวนผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น เป้าหมาย ๕ ปี ๑๕๐ ราย 
 

วัตถุประสงค์/
แผนงาน 

ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑. เพิ่มมูลค่า พืช
เศรษฐกิจ พืชสมุนไพร 
ปศุสัตว์ และประมง 
ด้วยอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป แปรสภาพ และ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 

๑. จ านวนแปลงฟาร์มและพื้นที่ผลิตพืช
เศรษฐกิจ พืชสมุนไพร ปศุสัตว์ ประมง 
ที่ได้มาตรฐาน เป้าหมายรวม ๕ ปี  
๕๐๐,๐๐๐ ไร่       

- - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

๒. ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐานต่อจ านวน
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปแปรสภาพของ
กลุ่มจังหวัด ที่ได้รับการตรวจจาก
หน่วยงานรับรองมาตรฐาน เป้าหมาย ๕ 
ปี  ร้อยละ ๘๐  

- - ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๓. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของมูลค่าการค้า
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและเกษตร
ปลอดภยัเปา้หมาย ๕ ปี รอ้ยละ ๑๐ 

- - ๘ ๙ ๑๐ 

๒. สนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้าน
การเกษตรทุกระดับ
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า 

๑. จ านวนผูป้ระกอบการด้านการเกษตร
ที่เพิ่มขึ้นเป้าหมาย ๕ ปี ๑๕๐ ราย 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

 
   /1.3) แนวทาง… 



- ๑๔ - 
 

1.3) แนวทางการพัฒนา 
    (๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล (Big Data) และ Platform ทาง
 การเกษตร ของกลุ่มจังหวัด 
    (๒) ส่งเสริม สนับสนุน การผลิต แปรรูป แปรสภาพ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ 
 และประมงของกลุ่มจังหวัดตามความต้องการของตลาดและได้มาตรฐาน 
    (๓) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ พัฒนาการตลาดหลากหลายช่องทาง 
    (๔) สร้างและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ 
 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ -            
 
เลขานุการ  4.3 การพิจารณาร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖6 

– ๒๕70 และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
ในส่วนของคณะท างานด้านการค้าการลงทุน 

  (น าเสนอโดย พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เลขาคณะท างานฯ ) 
 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน  

   วัตถุประสงค์/แผนงาน 
      (๑) สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจ 
 การค้าการลงทุนสู่สากล 

  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  (๑) อัตราการขยายตัวภาคบริการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนา  

  (ฐานข้อมูลปี 2562 เท่ากับร้อยละ 3.33) 
  (๒) ระดับความส าเร็จของโครงการ 

 

วัตถุประสงค์/แผนงาน ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑. สนับสนุนและส่งเสริม

ศักยภาพผู้ประกอบการ
เพื่อเช่ือมโยงธุรกิจการค้า
การลงทุนสูส่ากล 

อัตราการขยายตัวภาคบริการ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ 

๑.๐ ๑.๕ ๒.๐ ๒.๕ ๓.๐ 

 
  แนวทางการพัฒนา 

   (๑) การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจและผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
 การค้าและการลงทุน   
   (๒) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการภาครัฐและระบบฐานข้อมูล เพ่ือ
 ยกระดับการลงทุนและการค้าชายแดน 
 

/ (๓) การยกระดับ... 



- ๑๕ - 
 
   (๓) การยกระดับแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์  
   (๔) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประเทศเพ่ือนบ้าน
 อย่างบูรณาการ  
   (๕) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ พัฒนาการตลาดหลากหลายช่องทาง 
 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 
 
เลขานุการ  4.4 การพิจารณาร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖6 

– ๒๕70 และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
ในส่วนของคณะท างานด้านการท่องเที่ยว 

  (น าเสนอโดย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เลขาคณะท างานฯ ) 
 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 

  วัตถุประสงค์/แผนงาน 
  (๑) การขยายฐานการตลาดและเพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงคุณภาพ 
 

  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   (1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้ทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 2  
   (2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ ๒  
   (3) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น จ านวนไม่น้อยกว่า 40 แห่ง 
 

วัตถุประสงค์/แผนงาน ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
1. การขยายฐาน
การตลาดและเพิ่มมูลคา่
ด้านการท่องเที่ยวและ
กีฬาเชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้
ทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 2  

๐.๕ ๐.๗๕ ๑.๐ ๑.๕ 2.๐ 

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวน
นักท่องเที่ยว ร้อยละ ๒  

๐.๕ ๐.๗๕ ๑.๐ ๑.๕ 2.๐ 

 
 แนวทางการพัฒนา 

  (1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่ชุมชนและประเทศเพ่ือนบ้าน กิจกรรมการ
 ท่องเที่ยว กีฬา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนรูปแบบใหม่ ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าการท่องเที่ยว 
 กีฬา การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน  

  (2) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว 
 สถานกีฬาให้มีคุณภาพภายใต้มาตรฐาน 

  (3) บริหารจัดการด้านท่องเที่ยวและกีฬา โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  (4) พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวและ

 นักกีฬากีฬาที่มีคุณภาพ 
/(5) สร้าง… 



- ๑๖ - 
 

  (5) สร้างและส่งเสริมการรับรู้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้ครอบคลุม
 ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ - 
 
เลขานุการ  4.5 การพิจารณาร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖6 

– ๒๕70 และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
ในส่วนของคณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
 (น าเสนอโดย พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เลขาคณะท างานฯ ) 

  
   ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความ

 เสมอภาคทางสังคมและความม่ันคง 
   วัตถุประสงค์/แผนงาน 

    (๑) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบบริการสุขภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และ
  เสริมสร้างความสมบูรณ์ของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน 

    (๒) ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 
    (๓) สังคมมีความยุติธรรม ความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง

  ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
    (๔) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและสถานการณ์ตามแนว

  ชายแดนมีความสงบเรียบร้อย 
   

    เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
    (1) จ านวนบุคคล ครอบครัว และหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและเข้าถึง
  ระบบบริการสุขภาพเพ่ิมข้ึน  
    (2) จ านวนประชาชนทุกช่วงวัยที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และ 
  ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 
    (3) จ านวนคดีอาญาลดลงร้อยละ 5 
    (4) ระดับความส าเร็จในการจัดประชุมหารือเสริมสร้างความร่วมมือด้านแรงงาน
  ระหว่างราชอาณาจักรไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว –ราชอาณาจักรกัมพูชา จ านวน ๓ ครั้ง 

*จะบรรลุเป้าหมายและตัวช้ีวัดเมื่อได้รับงบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

วัตถุประสงค์/แผนงาน ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
๑. ส่งเสรมิพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
ระบบบริการสุขภาพของคนไทย
ทุกชว่งวัย และเสริมสร้างความ
สมบูรณ์ของครอบครัว และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. จ านวนบุคคล ครอบครัว 
และหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้พัฒนา
คุณภาพชีวิตและเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพเพิ่มขึ้น 

     

 1.๑. อัตราการฆ่าตวัตายส าเรจ็
ลดลง ไม่เกนิ ๘.๐ ตอ่แสน
ประชากร 

ไม่เกิน ๘.๐ ต่อ
แสนประชากร 

ไม่เกิน ๘.๐ ต่อ
แสนประชากร 

ไม่เกิน ๘.๐ ต่อ
แสนประชากร 

ไม่เกิน ๘.๐ ต่อ
แสนประชากร 

ไม่เกิน ๘.๐ ต่อ
แสนประชากร 



- ๑๗ - 
 

วัตถุประสงค์/แผนงาน ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
 1.2. ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัว

ตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ า 
ในระยะเวลา ๑ ปี เป้าหมาย
รวม ๕ ปี ร้อยละ ๙๐ 

10 20 20 20 10 

 1.3. จ านวนประชาชนที่เข้าถึง
บริการทางสุขภาพมากขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

10 20 20 20 10 

 1.4. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานอิสระ 
เข้าถึงบริการภาครัฐเพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  

10 20 20 20 15 

 1.5. จ านวนจากผู้เข้าร่วม
โครงการ และมีอาชีพใหม่ที่
สร้างรายได้ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

10 20 20 20 10 

 1.6. ชุมชนคุณธรรม ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80 ในระดับการชี้วัด 
ต้นแบบ, ส่งเสริม, คุณธรรม  

10 20 20 20 10 

 1.7. จ านวนครอบครัวที่เข้า
ร่วมโครงการ รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10  

- - 3 5 2 

๒.ส่งเสริมคณุภาพการศึกษา และ
การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจทิัล 

2. จ านวนประชาชนทุกช่วงวัย
ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา และความสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 
 

10 20 20 20 15 

 2.1. ร้อยละของเด็กอายุ 
 ๐ – ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย  

 ๘๕   ๘๕   ๘๕   ๘๕   ๘๕  

 2.2. เด็กไทยมีระดับสติปัญญา
เฉลี่ย (IQ) ไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ (โดย
การวัดนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่
ชั้น ป.๑ ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔) 

   ไม่ต่ ากว่า ๑๐๐  

 2.3. เยาวชนไทยทุกคนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม (ร้อยละ ๑๐๐) 

20 20 20 20 20 

 2.4. ประชาชนเข้าถึงการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศร้อย
ละ 80 

10 20 20 20 10 

๓. สังคมมีความยุติธรรม ความ
มั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน รวมทั้งปลอดยาเสพ
ติด และอบายมุข 

3. จ านวนคดีอาญาลดลง      

 3.๑. ประชาชนได้รับบริการ
และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 

10 10 15 20 25 



- ๑๘ - 
 

วัตถุประสงค์/แผนงาน ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
 3.2. จ านวนคดีด้านความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลดลง ร้อยละ ๕  

1 1 1 1 1 

 3.3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
และมีคุณภาพพื้นฐานที่ชีวิตที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80  

10 20 20 20 10 

๔. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กั บ ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ น บ้ า น แ ล ะ
สถานการณ์ตามแนวชายแดนมี
ความสงบเรียบร้อย 
 

4. ระดับความส าเร็จในการจัด
ประชุมหารือเสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย-สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว –
ราชอาณาจักรกัมพูชา จ านวน 
๓ ครั้ง 

     

 4.1. จ านวนเหตุการณ์ (สังคม 
ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม) ที่
อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิง
ลบกับเพื่อนบ้าน จ านวน ๐ 
ครั้งหรือไม่เกิดขึ้นเลย 

- - ๐ ๐ ๐ 

 4.2. จ านวนหมู่บ้านชุมชนเข็ม
แข็งปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น 
จ านวน ๑๕ ชุมชน ภายในปี 
๒๕๖๕ 

- - ๕ ๕ ๕ 

 4.3. ระดับความส าเร็จในการ
จัดประชุมหารือเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านแรงงาน
ระหว่างราชอาณาจักรไทย-
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว –ราชอาณาจักร
กัมพูชา จ านวน ๓ ครั้ง 

- - ๑ ๑ ๑ 

 
   แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
   (๑) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย  
   (๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ การศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดี   
   (๓) การยกระดับศักยภาพแรงงานและพัฒนาอาชีพ  
    (๔) การส่งเสริมด้านความยุติธรรมแก่ประชาชน   
   (5) การส่งเสริมความม่ันคงตามแนวชายแดน 
 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ - 
 

เลขานุการ  4.6 การพิจารณาร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖6 
– ๒๕70 และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
ในส่วนของคณะท างานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 (น าเสนอโดย ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ านาจเจริญ                  
 เลขาคณะท างานฯ ) 

/ประเด็น... 



- ๑๙ - 
 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

  วัตถุประสงค์/แผนงาน 
  (๑) พัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า พื้นที่ป่า และพ้ืนที่สีเขียว   
  (๒) การบริหารจัดการพลังงานเพ่ือความยั่งยืน 
  (๓) การบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ 
  (๔) การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน 
  (5) การเข้าถึงเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  (๑) สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงแหล่งน้ าเพิ่มข้ึน เป้าหมาย ร้อยละ ๒๕  
  (๒) สัดส่วนเกษตรกรที่ท าการเกษตรบริเวณที่พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ิมขึ้น เป้าหมายร้อยละ ๒๕  
  (๓) ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้มีค่าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพ้ืนที่สีเขียว เป้าหมาย ร้อยละ 
 ๐.๒๐ ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
  (๔) เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร้อยละ 1  
  (๕) จ านวนเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ป่า เพ่ิมข้ึน 20 กลุ่ม  
  (6) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานทดแทนและการลดลงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 เป้าหมาย ร้อยละ ๑  
  (7) ร้อยละของปริมาณขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ และการสะสมของปริมาณขยะลดลง 
 เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐ (ตรวจสอบข้อมูลฐาน)  
  (8) ร้อยละการลดลงของปริมาณขยะท่ีย่อยสลายยาก 
  (9) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน เป้าหมาย ร้อยละ ๒๕ (ตรวจสอบข้อมูลฐาน)  
  (10) ร้อยละการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ 0.1 (ตรวจสอบหน่วยงานและค่า
 มาตรฐานที่ตรวจวัดให้เป็นที่ยอมรับของ สศช. กพร.)  
  (11) สัดส่วนการใช้พลังงานต่อประชากร (ส านักงานพลังงานอุบลราชธานี ตรวจสอบข้อมูลฐาน)  

  (12) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 10  
  (๑๓) ร้อยละของพ้ืนที่ป่าที่เพ่ิมข้ึน (ตรวจสอบข้อมูลฐาน) 
 

วัตถุประสงค์/แผนงาน ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑. พัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ า พื้นที่ปา่ และพื้นที่
สีเขียว 

๑. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงแหล่งน้ า เพิ่มขึ้น 
เป้าหมาย ร้อยละ ๒๕ (ตรวจสอบข้อมูลฐาน) 

- - ๕ ๑๐ ๑๕ 

๒. สัดส่วนเกษตรกรที่ท าการเกษตรบริเวณที่
พัฒนาและฟืน้ฟแูหล่งน้ าเพิ่มขึ้น เปา้หมาย ร้อย
ละ ๒๕  

- - ๕ ๑๐ ๑๕ 

๓. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้มีค่า
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป้าหมาย ร้อยละ ๐.๒๐ 
ของพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

- - ๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๐๕ 



- ๒๐ - 
 

วัตถุประสงค์/แผนงาน ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๔. เยาวชนมีความรู้ความเขา้ใจ สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ร้อยละ ๕  

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๕. จ านวนเครือขา่ยกลุ่มอนุรักษ์ปา่ เพิ่มขึ้น 
๒๐ กลุ่ม 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

๒. การพัฒนาการใช้พลังงาน
ทดแทนกลุ่มจังหวัด 

๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงาน
ทดแทน เป้าหมาย ร้อยละ ๑  

- - ๐.๒๕ ๐.๒๕ ๐.๕๐ 

๓. การจัดการขยะในพื้นที ่ ๗. ร้อยละของปริมาณขยะที่น ามาใช้ประโยชน์ 
เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐  

- - ๓.๐๐ ๕.๐๐ ๒.๐๐ 

๘. ร้อยละการลดลงของปริมาณขยะที่ย่อย
สลายยาก ร้อยละ ๑๐ 

- - ๓.๐๐ ๕.๐๐ ๒.๐๐ 

๔. การผลิตทางการเกษตรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๙. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่การผลิตทาง
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย ร้อยละ ๒๕  

- - ๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๗.๐๐ 

๕. การเข้าถึงเทคโนโลยีเพือ่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๐. ร้อยละการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ร้อยละ ๐.๑ ต่อปี 

๐.๐๒ ๐.๐๒ ๐.๐๒ ๐.๐๒ ๐.๐๒ 

๑๑. ร้อยละการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิง ร้อยละ 
๐.๒ (รอตรวจสอบข้อมูลฐาน) 

๐.๐๔ ๐.๐๔ ๐.๐๔ ๐.๐๔ ๐.๐๔ 

๑๒. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของคุณภาพชีวิต และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๐  

- - ๓.๐๐ ๕.๐๐ ๒.๐๐ 

 
  แนวทางการพัฒนา 

   (๑) ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ฟ้ืนฟู ปลูกต้นไม่ในพ้ืนที่
 เป้าหมาย/ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่า ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่เป้าหมาย/  
   (๒) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพ้ืนที่ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและสร้างมูลค่าทาง
 เศรษฐกิจในด้านต่างๆ /ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของพื้นที่ 
   (๓) ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียในพ้ืนที่และการน าไปใช้ให้เกิด
 ประโยชน์ 
    (๔) ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะเกษตรกรรมยั่งยืน 
 (ความหมายรวมเกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน) 
   (5) ส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) เพ่ือทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง 

 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ - 
 
เลขานุการ  4.7  การพิจารณาร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖6 

– ๒๕70 และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
ในส่วนของคณะท างานด้านการเสริมสร้างความมั่นคง 

  
 /ในประเด็น… 



- ๒๑ - 
 
   ในประเด็นด้านความมั่นคง จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการลงพ้ืนที่ที่ผ่านมาท่ีประชุมได้
 เสนอให้น าประเด็นดังกล่าวรวมเข้ากับด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความ เสมอ
 ภาคทางสังคม 
 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

    
มติที่ประชุม - ไม่มี  
 
เลิกประชุม เวลา ๑๖.0๐ น. 
 
 
       
  
 
        

  
 
 

                                              ผู้จดรายงานการประชุม 
 

              (นายณรัฐ  อินทร์กลับ) 
                 เจ้าหน้าที่นิติกร 

                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                  (นายครรชิต ชิงจันทร์) 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
       กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
 


