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หัวขຌอ รายละอียด 
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ส านักงานพาณิชย์จังหวัดุ พัฒนาชุมชนจังหวัดุ ส านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัด 
่.ใ กิจกรรมหลักทีไ ใ การสริมสรຌางละขยายอกาสทางการคຌาการลงทุนการทองทีไยวชืไอมยง 

สูอาซียน 

  งบประมาณ 5์ุเเเุเเเ 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ส านักงานทองทีไยวละกีฬาจังหวัด 
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กลยทุธ์ การพฒันาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานครือขายการคมนาคมขนสงละระบบลจิสติกส์   
 

หัวขຌอ รายละอียด 
ํ.  ชืไอครงการ ครงการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานพืไอรองรับการขงขันทางดຌานการคຌา การ

ลงทุนของกลุมจังหวัด 
๎.  ความส าคัญของครงการ 
หลักการละหตุผล 

การพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานละระบบสาธารณูปภคพืไอพิไม
ประสิทธิภาพระบบลจิสติกส์ มีความส าคัญตอการด านินการละพืไอ
อ านวยความสะดวก฿นการท าการคຌาระหวางประทศ ฿หຌมีมาตรฐาน
ทียบทาระดับสากล รวมถึงป็นการลดตຌนทุนทางการคຌาพืไอพิไมขีด
ความสามารถ฿นการขงขันของผูຌประกอบการเทยกับคูขงประทศอืไนโ  

๏.  วัตถุประสงค์ของครงการ พืไอพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานละระบบสาธารณูปภคพืไอพิไม
ประสิทธิภาพระบบลจิสติกส ์

4.  ตัวชีๅวดัความส ารใจของ
ครงการ 

สามารถ฿หຌบรกิารสนับสนุนการคຌาระหวางประทศ ละพิไมมูลคาทาง
การคຌาเดຌ   

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ ู กิดการชืไอมตอสຌนทางรถเฟจากสถานีหลกั฿นจังหวัดกลุมภาคอีสาน
ตอนลาง ๎ เปยังดานการคຌาชายดน฿นพืๅนทีไกลุมจังหวัด 
ู มีการขยายถนนสีไลนพืไอชืไอมตอสຌนทางสูชองทางการคຌาชายดน฿นกลุม
จังหวัด 
ู มีสถานทีไพักละปลีไยนถายสินคຌาพืไออ านวยความสะดวกละการ
ตรวจสอบความถูกตຌองของสินคຌาเดຌอยางถูกตຌองละมีประสิทธิภาพ 

6.  ความชืไอมยงกบั
ยุทธศาสตร ์
  

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

็.  ระยะวลา  ภาย฿นระยะวลา ๔ ปี 
8. กิจกรรมหลักของครงการ  

่.ํ กิจกรรมหลักทีไ แ 
 
 
 
 
 

  
  

การกอสรຌางละปรับปรุงครงสรຌางพืๅนฐาน ครือขายคมนาคมขนสงละ 
สิไงอ านวยความสะดวกดຌานลจิสติกส ์

- พัฒนาสຌนทางถนนสีไลนจาก จ.อุบลราชธานี – ชองอานมຌา 
- พัฒนาสຌนทางถนนสีไลน จากจังหวัดศรีสะกษ – ชองสะง า 
- พัฒนาระบบรางชืไอมตอจากสຌนทางดิม: คราชูอุบลฯ  

ิวารินช าราบี–ชายดนชองมใก 
- พัฒนาสຌนทางถนนสีไลนระหวาง จ. อ านาจจริญ – ดานยักษ์ค ุ
- ศึกษาละฟຕนฟูครงการพัฒนาดานชองมใก ดานชองสะง า ดานยักษ์ค ุ
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หัวขຌอ รายละอียด 
งบประมาณ ๔เเุ์์์ุ์์์ 

ผูຌรับผิดชอบ ขวงทางหลวง 
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ยธาธิการละผังมืองุ ขวงทางหลวงุ ขวงทางหลวงชนบทุ 

ดานศุลกากร 
่.๎ กิจกรรมหลักทีไ 2 การพัฒนาจุดปลีไยนถายสินคຌา ิTruck Terminal) ดานชายดน฿นพืๅนทีไ

กลุมจังหวัด 

งบประมาณ ๔เุ์์์ุ์์์ 
ผูຌรับผิดชอบ ดานศุลกากร 
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ยธาธิการละผังมืองุ ขวงทางหลวงุ ขวงทางหลวงชนบทุ 

ดานศุลกากร 
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กลยทุธ์  สรຌางกลเกละพัฒนาครือขายความรวมมือละบูรณาการการท างานรวมกันระหวางภาครัฐละ
อกชน กับประทศพืไอนบຌาน   

 
หัวขຌอ รายละอียด 

ํ.  ชืไอครงการ  ครงการสงสริมความรวมมือพืไอยกระดับความสัมพันธ์ทຌองถิไนกับ
ประทศพืไอนบຌาน   

๎.  ความส าคัญของครงการ 
หลักการละหตุผล 

   การท าการคຌาระหวางประทศมีความจ าป็นทีไจะตຌองมีครือขาย 
ความรวมมือทางการคຌากับประทศพืไอนบຌานพืไอลดปัญหาความขัดยຌง
ละพิไมมูลคาทางการคຌาระหวางกัน฿หຌสูงขึๅนดยฉพาะ฿นกลุมประทศ 
CLMVT 

๏.  วัตถุประสงค์ของครงการ พืไอลดปัญหาขຌอขัดยຌง ละ พิไมมูลคาทางการคຌา 
4.  ตัวชีๅวดัความส ารใจของ
ครงการ 

กิดมูลคาทางการคຌาชายดนพิไมขึๅนรຌอยละ ๏.๑ ตอปี 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ์ มูลคาทางการคຌาพิไมขึๅน 
6.  ความชืไอมยงกบัยทุธศาสตร์ 
  

ํี ยุทธศาสตรช์าติ : ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการ
ขงขัน 
๎ี ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎ : การสรຌางความ
ขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน 
๏ี ยุทธศาสตรภ์าคตะวันออกฉียงหนือ : การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจ
พิศษชายดน 

็.  ระยะวลา  ๔ ปี 
่. กิจกรรมหลักของครงการ   

่.ํ กิจกรรมหลักทีไ แ 
 

การสริมสรຌางความรวมมือทางดຌานการคຌา การลงทุนกับประทศพืไอน
บຌาน 

งบประมาณ ๒ุ์์์ุ์์์ 

ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ดานศุลกากรุ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดุ ส านักงานจังหวัด 

่.๎ กิจกรรมหลักทีไ 2 การสริมสรຌางละพัฒนาครอืขายความรวมมือระหวางภาครัฐละ
อกชนกับประทศพืไอนบຌาน 

งบประมาณ ๒ุ์์์ุ์์์ 
ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ดานศุลกากรุ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดุ ส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดุ ส านักงานจังหวัด 
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หัวขຌอ รายละอียด 
่.๏ กิจกรรมหลักทีไ ๏ 

 
ใ.ใ ครงการพัฒนาความรวมมือพืไอปรับปรุงกຌเขกฎหมายละ
ระบียบตางโ กีไยวกับการคຌาระหวางเทยกับประทศพืไอนบຌาน 

งบประมาณ โุเเเุเเเ ลຌานบาท 
ผูຌรับผิดชอบ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ดานศุลกากรุ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก  ก   รายการตรวจสอบการด านินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดຌวย 

    การบรหิารงานจังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ พ.ศ. ๎๑๑ํ  
    กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ  
    ยสธร อ านาจจริญี 

ภาคผนวก ข    สรุปผลการทบทวนผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ 

    ตอนลาง ๎  ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญี 

ภาคผนวก ค    จุดนຌนทางยทุธศาสตร์ (Positioning) ของกลุมจังหวัดละรายจังหวัดภาย฿น 

    กลุมจังหวัด ตามผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พ.ศ. ๎๑๒ํ-๎๑๒๐   
 





















ภาคผนวก ข 
 

สรุปผลการทบทวน 
ผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ิพ.ศ. 256แ-2564ี 

 
 

หัวขຌอ ผนพัฒนากลุมจังหวดั ฯ  
ิพ.ศ. 255็-256เี 

ผนพัฒนากลุมจังหวดั ฯ  
ิพ.ศ. 255็-256เี 

หตุผลของการปรบัปลีไยน 

วิสัยทัศน ์ ขຌาวหอมมะลิป็นลิศ การทองทีไยว
ละการคຌาชายดน 
เดຌมาตรฐานสากล 

อุตสาหกรรมกษตรปรรูป 
ละกษตรอินทรีย์พิไมมูลคา 
การทองทีไยวชิงคุณภาพ  
การคຌาชายดนเดຌมาตรฐานสากล 

  จากการวิคราะห์ศักยภาพของกลุมจังหวัด พบวา 
ป็นพืๅนทีไท าการกษตรดยมีพืชศรษฐกิจหลักคือ 
ขຌาวหอมมะลิทีไมีคุณภาพดีทีไสุด฿นประทศ นืไองจาก
อยู฿นต าหนงทางภูมิศาสตร์ทีไส าคัญ ประกอบกับ฿น
ระยะ ไ ปีทีไผานมา  พืๅนทีไมีศักยภาพ฿นการผลิต 
พืชศรษฐกิจชนิดอืไน โ ชน อຌอย มันส าปะหลัง 
ยางพารา มีจ านวนปศุสัตว์ดยฉพาะค กระบือ  
มากป็นอันดับ ใ ของประทศ  มีรงสีขຌาว รงงาน 
อทานอล รงงานปรรูปยางพารา พิไมมากขึๅน 
ดังนัๅน จึงหในวากลุมจังหวัดวัตถุดิบพียงพอทีไจะ
น าขຌาสูระบบการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับผลผลิต 
ทางการกษตรดยการปรรูปสินคຌา เดຌ  จึ งเดຌ 
ปรับวิสั ยทัศน์จากขຌ าวหอมมะลิ ป็น ลิศ  ป็น 
อุตสาหกรรมกษตรปรรูปละกษตรอินทรีย์พิไม
มู ลค า  ซึไ ง จ ะมี ผลผลิ ตหลากหลายทีไ น า  ขຌ า สู
กระบวนการปรรูปพืไอสรຌางมูลคาพิไมเดຌ 



หัวขຌอ ผนพัฒนากลุมจังหวดั ฯ  
ิพ.ศ. 255็-256เี 

ผนพัฒนากลุมจังหวดั ฯ  
ิพ.ศ. 255็-256เี 

หตุผลของการปรบัปลีไยน 

    ประดในดຌานการทองทีไยวนัๅน กลุมจังหวัด฿หຌ
ความส าคัญกับการพัฒนาหลงทองทีไยวทีไสรຌาง฿หม
ละการพัฒนาหลงทองทีไยวชิงธรรมชาติ฿นพืๅนทีไ
ป็นจ านวนมาก฿นระยะ ๔ ปีทีไผานมา ท า฿หຌมีจ านวน
นักทองทีไยวพิไมขึๅนอยางตอนืไองนับตัๅงตปี โ55ๆ 
ประมาณรຌอยละ ใ ตอปี ละรายเดຌพิไมขึๅนประมาณ
รຌอยละ ใ.5 ตอปี  ดังนัๅน การพัฒนาศักยภาพดຌาน
การทองทีไยวของกลุมจังหวัด ตຌองมุงนຌนเปสูการ
ยกระดับคุณภาพการทองทีไยวพืไอดึงนักทองทีไยว
กลุมดิมละขยายฐานนักทองทีไยวกลุม฿หม  ฿หຌขຌา
มาละ฿ชຌวลาอยู ฿นพืๅนทีไมากขึๅน ดยการสรຌาง
กิจกรรมการทองทีไ ยวรูปบบ฿หม  โ มีความ
หลากหลาย การชืไอมยงสຌนทางการทองทีไยว  
การจัดปรกรมการทอง ทีไ ยว ชิ งวัฒนธรรม 
ประพณี ตลอดปี ป็นตຌน  

ป้าประสงค์รวม 1. พิไมผลผลิต฿หຌเดຌตามมาตรฐาน 
ละสรຌางมูลคาผลิตภัณฑ์ดຌวยการ
ปรรูปพิไมชองทาง การตลาดทัๅง฿น
ละตางประทศ ขຌ าวหอมมะลิ
คุณภาพด ี
 
 

แ .  พัฒนาอุ ต ส าหกร รม  กษตร 
ปรรูป ละผลิตสินคຌากษตรตาม
มาตรฐานกษตรอินทรีย์ พืไอพิไม
มูลคา  
 

พืไอ฿หຌมีความสอดคลຌองกับศักยภาพละวิสัยทัศน์
ของการพัฒนากลุมจังหวัด ตามทีไกลาวถึงลຌว 
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โ. พัฒนาคุณภาพหลงทองทีไยวทีไมี
ศั ก ย ภ า พ ฿ หຌ เ ดຌ ม า ต ร ฐ า น  ล ะ
สริมสรຌางการบริหารจัดการ การ 
มี ส วนร วมขององค์ กรปกครอง 
สวนทຌองถิไนละชุมชน฿น 
หลงทองทีไยว  

โ. พัฒนาการทองทีไยวดยยกระดับ
มูลคาละคุณคา พืไอพิไมศักยภาพ 
฿นการขงขัน 
 

พืไอสะทຌอนภาพการพัฒนากลุมจังหวัด฿นระยะ ไ ปี
ขຌางหนຌา ทีไมีการปรับปลีไยนนวทางจากการพัฒนา
หล งท อง ทีไ ย ว  นຌน เปทีไ ก ารพัฒนาคุ ณภาพ 
การทองทีไยวผานการสรຌางปรกรมการทองทีไยว 
การพัฒนากิจกรรมการทองทีไ ยวรูปบบ฿หม   
การสรຌางอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน พืไอดึงดูด
นักทองทีไยวกลุม฿หม โ ฿หຌขຌามา฿นพืๅนทีไ 

ใ. สรຌางครือขายการคຌากลุมจังหวัด
พืไ อ พิไ มมู ลค าการคຌ าชายดน 
ดຌวยระบบลจิสติกส์ (Logistics) ทีไมี
ประสิทธิภาพ  
 

ใ. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
ผูຌประกอบการ พืไอพิไมมูลคาการคຌา
ชายดน 

฿หຌความส าคัญกับการพัฒนากลุมผูຌประกอบการ 
฿นพืๅนทีไดย฿ชຌทคนลยีสารสนทศพืไอพิไมศักยภาพ
฿นการขงขัน฿นยุค ไ.เ ซึไงป็นหัว฿จส าคัญ มากกวา
การมุ ง นຌนพัฒนาดຌานระบบครงสรຌางพืๅนฐาน 
นืไองจาก สินคຌาทีไสงออกเปยังประทศพืไอนบຌาน 
เม ฿ ช สิ นคຌ าทีไ ผลิ ต ฿นพืๅ นทีไ  ดั งนัๅ น  การพัฒนา
ผูຌประกอบการจะป็นชองทางหนึไง฿นการสรຌางอกาส
ทางการคຌา฿หຌผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไ   ตอยางเร 
กใตามพืไอ฿หຌภาพรวมการพัฒนาศรษฐกิจของ
ประทศมีการขยายตัว ยังคงมีความจ าป็นตຌองพัฒนา
ครงสรຌางพืๅนฐานดຌานลจิสติกส์ละดานศุลกากร 
฿นพืๅนทีไ฿หຌพียงพอละสะดวกตอการน าขຌาละ
สงออกสินคຌาชนดิม  
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ประดใน
ยุทธศาสตร ์

 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ แ  พัฒนา
คุณภาพละพิไมมูลคาขຌาวหอมมะลิ
สูความตຌองการของตลาด 

 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ํ การพิไม
มูลคาขຌาวหอมมะลิ  พืชศรษฐกิจ  
ปศุสัตว์ละประมงดຌวยอุตสาหกรรม
กษตรปรรูปละมาตรฐานสินคຌา
กษตรอินทรีย ์  

พืไ อก าหนดต าหนงการพัฒนา฿นระยะ  ไ ปี   
ขຌางหนຌาทีไตຌองการขยายฐานการผลิตผลผลิตทาง 
การกษตรอืไน โ ทีไมีศักยภาพของกลุมจังหวัดเปสู
ระบบกษตรอินทรีย์ละนຌนการปรรูปผลผลิต 
ดย฿ชຌการวิจัยละพัฒนาป็นฐาน น าเปสูการสรຌาง
ผูຌประกอบการราย฿หมดຌานอุตสาหกรรมกษตร ซึไง
นอกจากตอบสนองนยบาย strartup ของรัฐบาล
ลຌว ยังสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับสินคຌากษตรของ 
กลุมจังหวัดเดຌอีกดຌวย 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ  2 พัฒนา
คุณภาพการทองทีไยว฿หຌเดຌระดับ
มาตรฐานละยัไงยืน 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ๎ การขยาย
ฐานตลาดการทองทีไยวชิงคุณภาพ  
  

พืไ อก าหนดต าหนงการพัฒนา฿นระยะ ไ ปี   
ขຌางหนຌาทีไตຌองการพัฒนาคุณภาพการทองทีไยว 
ของกลุมจังหวัด ดยการสรຌางปรกรมการทองทีไยว 
การพัฒนากิจกรรมการทองทีไ ยวรูปบบ฿หม   
การการชืไอมยงสຌนทางการทองทีไยว การสรຌาง 
อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน พืไอขยายตลาด
นักทองทีไยวกลุม฿หม ชน นักทองทีไยวกลุมสูงอายุ 
นักทองทีไยวกลุม CBT กลุม Mice ป็นตຌน 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 3 พัฒนาระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจ
การคຌาละพิไมมูลคา การคຌาชายดน
ครบวงจรละเดຌมาตรฐานสากล 

 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ๏  สนับสนุน
ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ 
พืไอชืไอมยงธุรกิจการคຌาการลงทุนสู
สากล 

พืไอก าหนดต าหนงการพัฒนา฿นระยะ ไ ปี ทีไตຌองการ
มุงนຌนการพัฒนา ผูຌประกอการ฿นพืๅนทีไ฿หຌมีความรูຌละ
ศักยภาพ฿นการท าการคຌากับประทศพืไอนบຌาน การ
พัฒนาสิ นคຌ า ฿นทຌ อ งถิไ น ละการจั บคู ธุ ร กิ จ กั บ
ผูຌประกอบการ฿นประทศพืไอนบຌาน ซึไงจะชวยสรຌาง
อกาสการพัฒนาของกลุมจังหวัด฿นระยะยาว 



ขຌาวหอมมะล ิ

กษตรปรรูป  

 

จุดนຌนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุมจังหวัดละรายจังหวัดภาย฿นกลุมจังหวัด  
ตามผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พ.ศ. ¥_`[-¥_`^ 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ 

  

 
 

 
 

  

 

  
 

    

จุดนຌนทางยุทธศาสตร์ของ
ตละจังหวัดที่ดดดน
ตกตางจากกลุมจังหวัด 
ิถຌามีี 

 

ภาคผนวก ค   

กลF่มจ?งหว?ด 
ภ@คต>ว?นออกเฉียงเหนEอตอนล่@ง 2 

การทองที่ยว 

การคຌาชายดน 

 

จุดนຌนทาง
ยุทธศาสตร์
ของกลุม
จังหวัด 

([) 

(¥) 

(]) 

 

 ขຌาวหอมมะลิอินทรีย์ละ
การปรรูปสินคຌากษตร  
ิยางพาราุมันส าปะหลังฯี 

 มืองทองที่ยว 
ิทองทีไยวชิงวัฒนธรรมละ
ธรรมชาติี  

• การคຌาชายดน 
 ิชองมใก/ปากซงี 
 

 ขຌาวหอมมะลิอินทรีย์ละ
การปรรูปสินคຌากษตร  

ิยางพาราุมันส าปะหลังฯี 
 

 มืองทองที่ยว 
 ิทองทีไยวอารยธรรมขอมี 
 

• การคຌาชายดน 
ิการคຌาชายดนไทย – 

กัมพูชา ชองสะง าี 
 

• ประตูสูการคຌา 
ิการคຌาชายดนไทย 
กัมพูชาี

•

• การกษตรละ 
การปรรูปสินคຌากษตร  

 

• มืองทองที่ยว  
ิ ทองทีไยวชิงวัฒนธรรม
ประพณีอีสานี 

 การทองที่ยว 

 การคຌาชายดน 

 
 

• ทองที่ยวชายดน 
ิอ าภอชานุมานี 

• มืองทองที่ยว 

ิทองทีไยวชิงอนุรักษ์ี 

• การกษตรละการปรรูป
สินคຌากษตร ิขຌาวหอมมะลิ
อินทรีย์ี 

   

• การกษตรละ 
การปรรูปสินคຌากษตร 

 การทองที่ยว  

• การกษตรละการปรรูป
สินคຌากษตริขຌาวหอมมะลิ
อินทรีย์ี 

 

• การกษตรละการ
ปรรูปสินคຌากษตร  


