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ส่วนที่ ๓ 
สรุปข้อมูลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

 
วิสัยทัศน์ 

ศูนย์กลางความเชื่อมโยงการผลิต การค้า และบริการด้านเกษตรอินทรีย์ สุขภาพทางเลือก  
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/วัฒนธรรมและเมืองน่าอยู่ในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 
 
ค านิยาม 

วิสัยทัศน์ ความหมาย 
ศูนย์กลางความเชื่อมโยงการผลิต 
การค้า และบริการ ในอนุภูมิภาค
ลุ่มน  าโขง 

เป็นแหล่งเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์โดยมีโครงสร้างพื นฐานที่ตอบสนอง
ความต้องการด้านการผลิต การค้า และบริการ กับกลุ่มจังหวัดอ่ืนๆ
และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 

เกษตรอินทรีย ์ ระบบการผลิต (พืช ปศุสัตว์ และประมง) ที่ให้ความส าคัญกับความ
ยั่งยืนของระบบนิเวศ และผู้คน โดยพึ่งพาอาศัยกระบวนการทาง
นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและวงจรธรรมชาติที่มี
ลักษณะเฉพาะของแต่ละพื นที่ ผสานองค์ความรู้พื นบ้าน นวัตกรรม 
และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนและสิ่งมีชีวิต
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

สุขภาพทางเลือก ศาสตร์เพื่อการวินิจฉัย รักษาและป้องกันโรค นอกเหนือจากศาสตร์ 
การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื นบ้าน
ไทย ศาสตร์ด้านสุขภาพทางเลือก แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก  
   1. กลุ่มศาสตร์/เทคนิคของศาสตร์เพื่อการปรับสมดุลของ ธาตุ/
สารชีวภาพในร่างกาย เช่น สมุนไพรชนิดต่างๆ สูตรอาหารต่างๆ ได้แก่ 
อาหารเฉพาะสูตรส าหรับผู้ป่วย 
    2. กลุ่มศาสตร์/เทคนิคของศาสตร์เพ่ือการปรับสมดุลของ 
โครงสร้างร่างกาย(กระดูก/กล้ามเนื อ) เช่น การนวด ดัด ดึง ใน
วัฒนธรรมต่างๆ 
    ๓. กลุ่มศาสตร์/เทคนิคของศาสตร์เพ่ือการปรับสมดุลของ พลังใน
ร่างกาย ความสัมพันธ์กาย-จิต เช่น การฝึกสมาธิ การฝังเข็ม ดนตรี
บ าบัด  

การท่องเที่ยวธรรมชาติ/
วัฒนธรรม 

เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
(Environmentally Sustainable Development) โดยให้
ความส าคัญกับการศึกษา แก่ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนท้องถิ่น และ
นักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ทุกฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบต่อระบบ
นิเวศ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม เพ่ือเอื อ
ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ และสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว   
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เมืองน่าอยู่ การพัฒนาพื นที่เมืองให้น่าอยู่อย่างยังยืน โดยกระบวนการพัฒนาที่
เป็นระบบแบบองค์รวม (Holistic Approach) มีการวางกรอบ และ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องต้องกันทั งในด้านประชากรทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆทางกายภาพที่สร้าง
ขึ น(Built Environment) รวมทั งทรัพยากรด้านศิลปะวัฒนธรรม 
ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ 

 
พันธกิจ 
          ๑. สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการในด้านการผลิต 
การค้า และบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจกับกลุ่ม
จังหวัดอ่ืนๆและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 
          ๒. พัฒนาปัจจัยการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ผ่านกระบวนการแปรรูป และ
เทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์โดยเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค 

๓. พัฒนาศาสตร์ทางด้านสุขภาพทางเลือก เพ่ือการวินิจฉัย รักษาและป้องกันโรค ตลอดจนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางเลือกโดยเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค 

๔. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการและส่งเสริมการตลาด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวธรรมชาติ/วัฒนธรรม 

๕. ส่งเสริมให้เกิดพื นที่เมืองน่าอยู่เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และภูมินิเวศน์อย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์รวม  
๑) สร้างโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเชื่อมโยง ด้านการผลิต การค้า และ

บริการ ในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขงให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ในระดับ

ภูมิภาค 
๓) พัฒนาความรู้ผลิตภัณฑแ์ละบุคลากรเกี่ยวกับด้านแพทย์ทางเลือก เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ใน

ระดับภูมิภาค 
๔) ยกระดับมูลค่าและคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาให้เป็น

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวธรรมชาติ/วัฒนธรรม  
๕) ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้สามารถอยู่ได้อย่างเท่าเทียมกัน มีความ

สะดวกสบาย สะอาดถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่อย่างเกื อกูลกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 
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ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (รอบ พ.ศ.2560-2569) 
ล าดับ ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2560-2569 

(๑๐ ปีแรก) 
พ.ศ.25๗๐-25๗9 

(๑๐ ปีหลัง) 
1 รายได้ของกิจกรรมและผลิตภัณฑ์จากการ

ผลิต การค้า และบริการ เพ่ิมขึ นร้อยละ 
10 ๒๐ 

2 รายได้จากการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ เพ่ิมขึ นร้อยละ 

15 ๓๐ 

3 รายได้จากการให้บริการสุขภาพทางเลือก 
เพ่ิมขึ นร้อยละ  

๑๕ ๓๐ 

4 รายได้ภาคการท่องเที่ยวมีการขยายตัว 
เพ่ิมขึ นร้อยละ 

9 ๒๐ 

5 ต าบลที่จัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 100 ๓๐๐ 
 
ล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามล าดับความส าคัญ ดังนี  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงการผลิต การค้า และบริการในอนุภูมิภาค 
                                         ลุ่มน  าโขง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การค้า และบริการ ด้านเกษตรอินทรีย์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การค้า และบริการ ด้านสุขภาพทางเลือก 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การค้า และบริการ ด้านการท่องเที่ยว 
                                         ธรรมชาติ/วัฒนธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองน่าอยู ่
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงการผลิต การค้า และบริการในอนุภูมิภาค
ลุ่มน  าโขง 
 

เป้าประสงค์ 
๑) เกิดการขยายตัวของรายได้ของกิจกรรมและผลิตภัณฑ์จากการผลิต การค้า และบริการ 

อย่างต่อเนื่อง 
๒) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะสูงและการตอบสนองความ

ต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
๓) พัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจด้านการผลิต การค้า 

และบริการ   
๔) จัดท าผังเมืองและระบบโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาค

ลุ่มน  าโขง 
๕) สนับสนุนการวิจัยเพ่ือใช้งานเชิงพานิชย์ และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและแหล่งทุนให้ผู้

ประกอบ 
๖) การสร้างระบบฐานข้อมูล (Big data) และเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับระบบการผลิตและ

การตลาดทั งในและนอกพื นที่ที่เป็นปัจจุบันและให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

๑) ร้อยละการเพ่ิมขึ นของรายได้ของกิจกรรมและผลิตภัณฑ์จากการผลิต การค้า และ
บริการ เป้าหมาย 20 ปี ร้อยละ ๒0 

๒) ร้อยละการเพ่ิมขึ นของจ านวนแรงงานที่มีทักษะสูงและตอบสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม เป้าหมาย 20 ปี ร้อยละ 10 

๓) ร้อยละการเพิ่มขึ นของผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจด้านการผลิต การค้า 
และบริการ เป้าหมาย 20 ปี  ร้อยละ 10 

๔) ร้อยละการพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานที่สอดคล้องกับการวางผังเมืองเพ่ือรองรับ
การเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง เป้าหมาย 20 ปี ร้อยละ 5 

๕) ร้อยละการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากงานการวิจัยเชิงพานิชย์ แหล่งทุนเพ่ือ
แหล่งข้อมูล ของผู้ประกอบการ เป้าหมาย 20 ปี ร้อยละ 10 

๖) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อประสิทธิภาพและการน าไปใช้ประโยชน์ ของ
ระบบฐานข้อมูล (Big data) และเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับระบบการผลิตและการตลาด
ทั งในและนอกพื นที่และเป็นปัจจุบัน เป้าหมาย 20 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กลยุทธ์ 
1) การเพ่ิมขึ นของรายไดข้องภาคการผลิต การค้า และบริการ (สร้างรายได้) 
2) การสร้างผู้ประกอบการและแรงงานทักษะสูง (สร้างคน) 
3) การสร้างเมืองให้เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง (สร้างเมือง) 
4) การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นอัตลักษณ์ในพื นที่ และมีมูลค่าสูง (สร้างนวัตกรรม) 
5) สร้างเครือข่ายระบบฐานข้อมูลเพ่ือเสริมความเข้มแข็งกับกลุ่มจังหวัด (สร้างเครือข่าย 

ฐานข้อมูล) 
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ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมายราย 20 ปี 

เป้าประสงค์ ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐-
๒๕๖๔ 

๒๕๖๕-
๒๕๖๙ 

๒๕๗๐-
๒๕๗๔ 

๒๕๗๕-
๒๕๗๙ 

1.เกิดการขยายตัวของรายได้ของ
กิจกรรมและผลิตภัณฑ์จากการ
ผลิต การค้า และบริการ อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.ร้อยละการเพ่ิมขึ นรายได้ของ
กิจกรรมและผลิตภัณฑ์จากการ
ผลิต การค้า และบริการ 

5 10 15 20 

2.ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้มีทักษะสูงและ
การตอบสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

2.ร้อยละการเพ่ิมขึ นของจ านวน
แรงงานทีม่ีทักษะสูงและ
ตอบสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

5 6 8 10 

3.พัฒนาและบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการและพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจด้านการผลิต 
การค้า และบริการ 

3.ร้อยละการเพ่ิมขึ นของ
ผู้ประกอบการและพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจด้านการผลิต 
การค้า และบริการ 

5 7 9 10 

4.จัดท าผังเมืองและระบบ
โครงสร้างพื นฐานเพื่อรองรับการ
เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่ม
น  าโขง 
 

4.ร้อยละการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื นฐานที่สอดคล้องกับ
การวางพังเมืองเพ่ือรองรับการ
เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่ม
น  าโขง 

2 3 4 5 

5.สนับสนุนการวิจัยเพื่อใช้งาน
เชิงพานิชย์ และการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและแหล่งทุนให้
ผู้ประกอบการ 

5.สนับสนุนการวิจัยเพื่อใช้งาน
เชิงพานิชย์ และการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและแหล่งทุนให้
ผู้ประกอบการ 

2 4 8 10 

6.การสร้างระบบฐานข้อมูล (Big 
data) และเครือข่ายข้อมูล
เกี่ยวกับระบบการผลิตและ
การตลาดทั งในและนอกพื นที่ที่
เป็นปัจจุบันและให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ 
 

6.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานต่อประสิทธิภาพและการ
น าไปใช้ประโยชน์ ของระบบ
ฐานข้อมูล (Big data) และ
เครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับระบบการ
ผลิตและการตลาดทั งในและนอก
พื นที่และเป็นปัจจุบัน 

75 80 80 80 
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วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางความเชื่อมโยงการผลิต การค้า และบริการด้านเกษตรอินทรีย์ สุขภาพทางเลือก  
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/วัฒนธรรมและเมืองน่าอยู่ในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 

 
        ความเชื่อมโยงกลยุทธและยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
๒๕๖๐

-
๒๕๖๔ 

๒๕๖๕
-

๒๕๖๙ 

๒๕๗๐
-

๒๕๗๔ 

๒๕๗๕
-

๒๕๗๙ 

2560 
-

2579 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การเป็นศูนย์กลางความ
เชื่อมโยงการผลิต การค้า 
และบริการในอนุภูมิภาคลุ่ม
น  าโขง 

1. เกิดการขยายตัวของ
รายได้ของภาคการผลิต 
การค้า และบริการ อย่าง
ต่อเนื่อง 

1) ร้อยละการเพ่ิมขึ นของ
รายได้ของภาคการผลิต 
การค้า และบริการ 

5 10 15 20 20 1. การเพ่ิมขึ นของรายได้ของภาค
การผลิต การค้า และบริการ 
(สร้างรายได้) 
 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาฝีมือแรงงานให้มี
ทักษะสูงและการตอบสนอง
ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

2) ร้อยละการเพ่ิมขึ นของ
จ านวนแรงงานที่มีทักษะสูง
และตอบสนองความ
ต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

5 6 8 10 ๑๐ 2. การสร้างผู้ประกอบการและ
แรงงานทักษะสูง (สร้างคน) 
 

3. พัฒนาและบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการและพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจด้านการ
ผลิต การค้า และบริการ 

3) ร้อยละการเพ่ิมขึ นของ
ผู้ประกอบการและพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจด้านการ
ผลิต การค้า และบริการ 

5 7 9 10 10 

4.จัดท าผังเมืองและระบบ
โครงสร้างพื นฐานเพื่อรองรับ

4) ร้อยละการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื นฐานที่
สอดคล้องกับการวางพัง

2 3 4 5 ๕ 3.การสร้างเมืองให้เป็นศูนย์กลาง
ของอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง (สร้าง
เมือง) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
๒๕๖๐

-
๒๕๖๔ 

๒๕๖๕
-

๒๕๖๙ 

๒๕๗๐
-

๒๕๗๔ 

๒๕๗๕
-

๒๕๗๙ 

2560 
-

2579 

การเป็นศูนย์กลางของอนุ
ภูมิภาคลุ่มน  าโขง 
 

เมืองเพ่ือรองรับการเป็น
ศูนย์กลางของอนุภูมิภาค
ลุ่มน  าโขง 

5.สนับสนุนการวิจัยเพ่ือใช้
งานเชิงพานิชย์  และการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลและแหล่ง
ทุนให้ผู้ประกอบการ 

5) สนับสนุนการวิจัยเพื่อใช้
งานเชิงพานิชย์ และการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลและ
แหล่งทุนให้ผู้ประกอบการ 

2 4 8 10 ๑๐ 4.การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เป็นอัตลักษณ์ในพื นที่ และมี
มูลค่าสูง (สร้างนวัตกรรม) 
 

6.การสร้างระบบฐานข้อมูล 
(Big data) และเครือข่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการ
ผลิตและการตลาดทั งในและ
นอกพื นที่ที่เป็นปัจจุบันและ
ให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ 
 

6) ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานต่อ
ประสิทธิภาพและการ
น าไปใช้ประโยชน์ ของ
ระบบฐานข้อมูล (Big 
data) และเครือข่ายข้อมูล
เกี่ยวกับระบบการผลิตและ
การตลาดทั งในและนอก
พื นที่และเป็นปัจจุบัน 

75 80 80 80 ๘๐ 5.สร้างเครือข่ายระบบฐานข้อมูล
เพ่ือเสริมความเข้มแข็งกับกลุ่ม
จังหวัด (สร้างเครือข่าย 
ฐานข้อมูล) 
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         โครงการที่จะด าเนินการ 
บัญชีรายช่ือชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (หน่วย: ล้านบาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการ 

กลยุทธ์ แหล่ง 
งปม 

ผล 
ผลิต 

หน่วยด าเนิน 
การ 

๒๕๖๐
-

๒๕๖๔ 

๒๕๖๕
-

๒๕๖๙ 

๒๕๗๐ 
- 

๒๕๗๔ 

๒๕๗๕
-

๒๕๗๙ 

2560 
-

2579 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   การเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงการผลิต การค้า และบริการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
1. โครงการ
................................................
................................................
................................................
................................................ 

1. การเพ่ิมขึ นของรายได้ของภาคการผลิต 
การค้า และบริการ (สร้างรายได้) 

1 1 เกษตรจังหวัด, ประมง
จังหวัด, ปศุสัตว์จังหวัด,
เกษตรด,ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
อุตสาหกรรมจังหวัด, 
ส านักงานพานิชย์จังหวัด 

........... ............ ............ ............ ........... 

2. โครงการ
................................................
................................................
................................................ 

  2. การสร้างผู้ประกอบการและแรงงาน
ทักษะสูง (สร้างคน) 
 

1 1 สหกรณ์จังหวัด,เกษตร
จังหวัด,เกษตรและ 
สหกรณ์จังหวัด,
อุตสาหกรรมจังหวัด 

........... ............ ............ ............ ........... 

3. โครงการ 
................................................ 

3. การสร้างเมืองให้เป็นศูนย์กลางของอนุ
ภูมิภาคลุ่มน  าโขง (สร้างเมือง) 

1 1 ส านักงานโยธาและผัง
เมือง, ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

........... ............ ............ ............ ........... 

4. โครงการ 
................................................
................................................ 

4. การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นอัต
ลักษณ์ในพื นที่ และมีมูลค่าสูง (สร้าง
นวัตกรรม) 

1 1 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด,อุตสาหกรรม
จังหวัด, ส านักงานพานิชย์
จังหวัด,สถาบันอุดมศึกษา 

........... ............ ............ ............ ........... 

5. โครงการ 
................................................
................................................ 

5. สร้างเครือข่ายระบบฐานข้อมูลเพ่ือเสริม
ความเข้มแข็งกับกลุ่มจังหวัด (สร้างเครือข่าย 
ฐานข้อมูล) 

1 1 สถาบันอุดมศึกษา,
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

........... ............ ............ ............ ........... 



 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๙๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และบริการด้านเกษตรอินทรีย์ 
 
เป้าประสงค์ 

1) เกษตรกรและสถาบันเกษตร สามารถยกระดับ การผลิต การแปรรูปและการตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรและได้มาตรฐานระดับสากล 

2) เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

3) เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายการด าเนินงานเกษตรอินทรีย์อย่างบูรณาการ
กับหน่วยงานรัฐและเอกชน 
 

ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 
1) รายได้จากการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ น ร้อยละ 20 
2) พื นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ 
3) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรอินทรีย์ได้รับรองมาตรฐานสากล ๒๐๐ ผลิตภัณฑ์ 
4) จ านวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรอินทรีย์อัจฉริยะ (Smart organig farmer) 400 

ราย 
5) จ านวนสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ๑๐๐ สถาบัน  

 
กลยุทธ์ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
2) ยกระดับสินค้าแปรรูปจากเกษตรอินทรีย์เพ่ือการแข่งขันในตลาดโลกโดยใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งพร้อมทั งยกระดับเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร 

 
ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมายราย 20 ปี 

เป้าประสงค์ ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ -
๒๕๖๔ 

๒๕๖๕ -
๒๕๖๙ 

๒๕๗๐ -
๒๕๗๔ 

๒๕๗๕ -
๒๕๗๙ 

1.เกษตรกรและสถาบัน
เกษตร สามารถยกระดับ 
การผลิต การแปรรูปและ
การตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์อย่างครบวงจร
และได้มาตรฐานระดับ
สากล 

1) รายได้จากการผลิตและ
การค้าผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ เพ่ิมขึ น 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒0 

 
 

2) พื นที่เกษตรอินทรีย์ที่
ได้รับรองมาตรฐานสากล 

50,000 100,000 150,000 200,000 



 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๙๒ 
 

เป้าประสงค์ ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ -
๒๕๖๔ 

๒๕๖๕ -
๒๕๖๙ 

๒๕๗๐ -
๒๕๗๔ 

๒๕๗๕ -
๒๕๗๙ 

 3)  จ านวนเกษตรกรที่
ยกระดับเป็นเกษตรกร
อินทรีย์อัจฉริยะ (Smart 
organig farmer) 

100 200 300 400 

2. เพ่ือสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้า
เกษตรอินทรีย์ โดยใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

4) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
เกษตรอินทรีย์ได้รับรอง
มาตรฐานสากล 
 

50 100 150 200 

3. เกิดการรวมกลุ่ม
เกษตรกรและเชื่อมโยง
เครือข่ายการด าเนินงาน
เกษตรอินทรีย์อย่างบูรณา
การกับหน่วยงานรัฐและ
เอกชน 

6) จ านวนสถาบัน
เกษตรกรที่มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 

25 25 25 25 

 
  



 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๙๑ 
 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางความเชื่อมโยงการผลิต การค้า และบริการด้านเกษตรอินทรีย์ สุขภาพทางเลือก  
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/วัฒนธรรมและเมืองน่าอยู่ในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 

 
ความเชื่อมโยงกลยุทธและยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

๒๕๖๐-
๒๕๖๔ 

๒๕๖๕-
๒๕๖๙ 

๒๕๗๐-
๒๕๗๔ 

๒๕๗๕-
๒๕๗๙ 

2560-
2579 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การเป็นศูนย์กลางการผลิต 
การค้า และบริการด้าน
เกษตรอินทรีย์ 

1. เกษตรกรและสถาบัน
เกษตร สามารถยกระดับ 
การผลิต การแปรรูปและ
การตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์อย่างครบวงจรและ
ได้มาตรฐานระดับสากล 

1) รายได้จากการผลิต
และการค้าผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ เพ่ิมขึ น 

๕ 5 ๕ 5 ๒๐ 1.เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ให้ได้
มาตรฐาน 
 

 2) พื นที่เกษตรอินทรีย์ที่
ได้รับรองมาตรฐานสากล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ๒๐๐,๐๐๐ 

 3) จ านวนเกษตรกรที่
ยกระดับเป็นเกษตรกร
อินทรีย์อัจฉริยะ (Smart 
organig farmer) 

100 ๑00 ๑00 ๑00 ๔๐๐ 

2.เพ่ือสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของสินค้าเกษตร
อินทรีย์ โดยใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

4)ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
เกษตรอินทรีย์ได้รับรอง
มาตรฐานสากล 
 

50 50 50 50 ๒๐๐ 2.กระดับสินค้าแปร
รูปจากเกษตรอินทรีย์
เพ่ือการแข่งขันใน
ตลาดโลกโดยใช้



 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๙๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

 3.เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร
และเชื่อมโยงเครือข่ายการ
ด าเนินงานเกษตรอินทรีย์
อย่างบูรณาการกับ
หน่วยงานรัฐและเอกชน 

5)จ านวนสถาบัน
เกษตรกรที่มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 

25 25 25 25 ๑๐๐ 3.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งพร้อมทั ง
ยกระดับเกษตรกร
และเครือข่าย
เกษตรกร 



 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๙๓ 
 

โครงการที่จะด าเนินการ 
บัญชีรายช่ือชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (หน่วย: ล้านบาท) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

 
โครงการ 

แหล่ง 
งปม 

 
ผลผลิต 

หน่วยด าเนิน 
การ 

๒๕๖๐
-

๒๕๖๔ 

๒๕๖๕
-

๒๕๖๙ 

๒๕๗๐
-

๒๕๗๔ 

๒๕๗๕
-

๒๕๗๙ 

2560
-

2579 
ประเด็นยุทธศาสตร์ทื่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
1.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้
มาตรฐาน 
 

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 

        

โครงการจัดตั งสถาบันรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 

        

โครงการส่งเสริมกระบวนการรับรองเกษตร
อินทรีย์โดยกลุ่มเกษตรกร (PGA) 

        

พัฒนาเกษตรกรให้ได้รับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรอินทรีย์ตามหลักสากล 
จัดหาและส่งเสริมกิจกรรมการบริโภคและ
การตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

        

2. ยกระดับสินค้าเกษตร
อินทรีย์เพ่ือการแข่งขันใน
ตลาดโลก 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า
เ ก ษ ต ร จ า ก ผ ล ผ ลิ ต ใ น ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานสากล 
 

        

โครงการผลิตอาหารสัตว์จากกากมันส าปะหลัง         



 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๙๔ 
 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
พร้อมทั งยกระดับเกษตรกร
และเครือข่ายเกษตรกร 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการตามวิถี
เกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเกษตรกร 
 

        

โครงการยกระดับเกษตรกรสู่ เกษตรอินทรีย์
อัจฉริยะ (Smart Organic Farmer) 

        

โครงการส่งเสริมการพัฒนาพื นที่การเกษตรเป็น
พื นที่การท่องเที่ยว 

        

 



 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๙๑ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การค้า และบริการ ด้านสุขภาพทางเลือก 
 

เป้าประสงค์ 
 1)  ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรส าหรับเป็นวัตถุดิบให้ได้ปริมาณเพ่ือใช้ในการแปรรูปเป็น 

                          ผลิตภณัฑ์สมุนไพร  
  2)  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 
  3)  ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐานในแหล่ง 
                          บริการด้านสุขภาพ 

๔)  ส่งเสริมและผลิตบุคลากรด้านสุขภาพทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕)  พัฒนาแหล่งบริการด้านสุขภาพให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค 

 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ นของรายได้จากการผลิตสมุนไพรส าหรับเป็นวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป้าหมาย 20 ปี ร้อยละ 20 

2) จ านวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐาน เป้าหมาย 20 ปี ไม่น้อยกว่า 
100 ผลิตภัณฑ์ 

3) ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของมูลค่าการค้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป เป้าหมาย 20 ปี  
ร้อยละ 50  

4) มีการเพ่ิมขึ นจ านวนบุคลากรด้านสุขภาพทางเลือก เป้าหมาย 20 ปี จ านวน 100 
ราย 

5) ร้อยละความพึงพอใจของการใช้บริการด้านสุขภาพให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภาค เป้าหมาย 20 ปี ร้อยละ 80  

 
กลยุทธ์ 

1)  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 
2)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ 
3)  พัฒนาแหล่งผลิตและการบริการด้านสุขภาพให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับ

ภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๙๒ 
 

 
ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมายราย 20 ปี 

เป้าประสงค์ ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐-
๒๕๖๔ 

๒๕๖๕-
๒๕๖๙ 

๒๕๗๐-
๒๕๗๔ 

๒๕๗๕-
๒๕๗๙ 

1.  ส่งเสริมการผลิตสมุนไพร
ส าหรับเป็นวัตถุดิบให้ได้ปริมาณ
เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร แ ป ร รู ป เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของรายได้
จากการผลิตสมุนไพรส าหรับ
เป็นวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

5 10 15 20 

2.  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้
ได้มาตรฐาน 

2) จ านวนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐาน  

25 50 75 100 

3.  ส่งเสริมกิจกรรมทางการ
ต ล า ด ข อ ง สิ น ค้ า ผ ลิ ต ภัณฑ์
สมุนไพรที่ได้มาตรฐานในแหล่ง
บริการด้านสุขภาพ 

3) ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของมูลค่า
การค้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แปรรูป  
 

12.5 25 37.5 50 

 ๔.  ส่งเสริมและผลิตบุคลากร
ด้านสุขภาพทางเลือกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4) มีการเพ่ิมขึ นของจ านวน
บุคลากรด้านสุขภาพทางเลือก 

25 50 75 100 

๕.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
บริการด้านสุขภาพให้มีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค 

5) ร้อยละความพึงพอใจของ
การใช้บริการด้านสุขภาพให้มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภาค 

75 80 80 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๙๑ 
 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางความเชื่อมโยงการผลิต การค้า และบริการด้านเกษตรอินทรีย์ สุขภาพทางเลือก  
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/วัฒนธรรมและเมืองน่าอยู่ในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 

        ความเชื่อมโยงกลยุทธและยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
๒๕๖๐

-
๒๕๖๔ 

๒๕๖๕
-

๒๕๖๙ 

๒๕๗๐
-

๒๕๗๔ 

๒๕๗๕
-

๒๕๗๙ 

2560 
-

2579 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิต การค้า และบริการ 
ด้านสุขภาพทางเลือก 

1.  ส่งเสริมการผลิต
สมุนไพรส าหรับเป็นวัตถุดิบ
ให้ได้ปริมาณเพ่ือใช้ในการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพร  

1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของ
รายได้จากการผลิตสมุนไพร
ส าหรับเป็นวัตถุดิบเพ่ือใช้
ในการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

5 10 15 20 20 1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้
มาตรฐาน 
 

2.  ส่งเสริม สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 

2 )  จ า น ว น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพรแปรรูปที่ได้รับรอง
มาตรฐาน  

25 50 75 100 100 

3.  ส่งเสริมกิจกรรมทางการ
ตลาดของสินค้าผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ได้มาตรฐานใน
แหล่งบริการด้านสุขภาพ 

3) ร้อยละที่ เ พ่ิมขึ นของ
มูลค่าการค้าของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรแปรรูป  
 

12.5 25 37.5 50 50 

 ๔.  ส่งเสริมและผลิต
บุคลากรด้านสุขภาพ
ทางเลือกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4) มีการเพ่ิมขึ นของจ านวน
บุคลากรด้านสุขภาพ
ทางเลือก 

25 50 75 100 100 2.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางด้านสุขภาพทางเลือกอย่าง
มีประสิทธิภาพ 



 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๙๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
๒๕๖๐

-
๒๕๖๔ 

๒๕๖๕
-

๒๕๖๙ 

๒๕๗๐
-

๒๕๗๔ 

๒๕๗๕
-

๒๕๗๙ 

2560 
-

2579 

๕.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
บริ การด้ านสุ ขภาพให้ มี
ชื่ อ เสียง เป็นที่ ยอมรับ ใน
ระดับภูมิภาค 

5) ร้อยละความพึงพอใจ
ของการ ใช้ บ ริ ก า ร ด้ า น
สุขภาพให้มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในระดับภูมิภาค 

75 80 80 80 80 3.พัฒนาแหล่งผลิตและการ
บริการด้านสุขภาพให้มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภาค 

 
   โครงการที่จะด าเนินการ 

บัญชีรายช่ือชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (หน่วย: ล้านบาท) 
ประเด็นยุทธศาสตร์/

โครงการ 
กลยุทธ์ แหล่ง 

งปม 
ผล 
ผลิต 

หน่วยด าเนิน 
การ 

๒๕๖๐
-

๒๕๖๔ 

๒๕๖๕
-

๒๕๖๙ 

๒๕๗๐ 
- 

๒๕๗๔ 

๒๕๗๕
-

๒๕๗๙ 

พ.ศ. 
2560 -
2579 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การค้า และบริการ ด้านสุขภาพทางเลือก  
1. โครงการ 
....................................... 

1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 

1 1 ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั 

............ ............ ............ ............ ............ 

2. โครงการ 
....................................... 

2.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้าน
สุขภาพทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1  ............ ............ ............ ............ ............ 

3. โครงการ 
....................................... 

3.พัฒนาแหล่งผลิตและการบริการด้าน
สุขภาพให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภาค 

1 1  ............ ............ ............ ............ ............ 



 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๙๑ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/วัฒนธรรม 
                              
   เป้าประสงค์ 

1) เกิดการขยายตัวของรายได้ของภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
2) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เพ่ิมมูลค่าและคุณค่าด้วยธรรมชาติ/วัฒนธรรม 
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบของสินค้าที่ระลึกที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ

พื นที่ 
4) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบขนส่งสาธารณะในการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1)  ร้อยละการเพิ่มขึ นของรายไดภ้าคการท่องเที่ยว เป้าหมาย 20 ปี ร้อยละ 14 
2)  ร้อยละการเพิ่มขึ นของนักท่องเที่ยว เป้าหมาย 20 ปี ร้อยละ 15  
3)  จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบของสินค้าที่ระลึกท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของพื นที่ 

เป้าหมาย 20 ปี ไม่น้อยกว่า 100 ผลิตภัณฑ์  
4) ร้อยละของการลงทุนเพ่ือสร้างโครงสร้างพื นฐานและระบบขนส่งสาธารณะในการ

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เป้าหมาย 20 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด  

 
 กลยุทธ์  

1) การพัฒนากิจกรรมด้านการตลาดเพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื นที่ธรรมชาติ/
วัฒนธรรมของชุมชน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ และหลายภาษา 

2) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว 

3) การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ/วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ตอบสนองกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 

4) การส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตบริการและมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๙๒ 
 

ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมายราย 20 ปี 

เป้าประสงค์ ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐-
๒๕๖๔ 

๒๕๖๕-
๒๕๖๙ 

๒๕๗๐-
๒๕๗๔ 

๒๕๗๕-
๒๕๗๙ 

1. เกิดการขยายตัวของรายได้
ของภาคการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง 

1)ร้อยละการเพ่ิมขึ นของ
รายไดภ้าคการท่องเที่ยว 

6.5 9.0 11.5 14 

2.พัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มมูลค่าและ
คุณค่าด้วยธรรมชาติ/
วัฒนธรรม 

2)ร้อยละการเพ่ิมขึ นของ
นักท่องเที่ยว 

6.5 9.0 11.5 14 

3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในรูปแบบของสินค้าที่ระลึกที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของพื นที่ 
 

3)จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
รูปแบบของสินค้าที่ระลึกที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของพื นที่ 

25 25 25 25 

4.การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
และระบบขนส่งสาธารณะใน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
 

4)ร้อยละของการลงทุนเพ่ือ
สร้างโครงสร้างพื นฐานและ
ระบบขนส่งสาธารณะในการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (คิดจาก
มู ล ค่ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม 
(GPP) ของกลุ่มจังหวัดฯ) 

0.05 0.05 0.05 0.05 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๙๑ 
 

 
วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางความเชื่อมโยงการผลิต การค้า และบริการด้านเกษตรอินทรีย์ สุขภาพทางเลือก  

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/วัฒนธรรมและเมืองน่าอยู่ในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 
      ความเชื่อมโยงกลยุทธและยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
๒๕๖๐

-
๒๕๖๔ 

๒๕๖๕
-

๒๕๖๙ 

๒๕๗๐
-

๒๕๗๔ 

๒๕๗๕
-

๒๕๗๙ 

2560 
- 

2579 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ/วัฒนธรรม 

1. เกิดการขยายตัวของ
รายได้ของภาคการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

1)ร้อยละการเพ่ิมขึ นของ
รายได้ภาคการท่องเที่ยว 

6.5 9.0 11.5 14 14 1.การพัฒนากิจกรรมด้าน
การตลาดเพื่อ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในพื นที่
ธรรมชาติ/วัฒนธรรมของ
ชุมชน ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ และหลาย
ภาษา 

2.พัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มมูลค่าและ
คุณค่าด้วยธรรมชาติ/
วัฒนธรรม 

2)ร้อยละการเพ่ิมขึ นของ
นักท่องเที่ยว 

6.5 9.0 11.5 14 14 2.การพัฒนาโครงสร้ าง
พื นฐาน ความปลอดภัยและ
สิ่งอ านวยความสะดวกใน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
 



 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๙๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
๒๕๖๐

-
๒๕๖๔ 

๒๕๖๕
-

๒๕๖๙ 

๒๕๗๐
-

๒๕๗๔ 

๒๕๗๕
-

๒๕๗๙ 

2560 
- 

2579 

3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนในรูปแบบของสินค้าที่
ระลึกท่ีสะท้อนอัตลักษณ์
ของพื นที่ 
 

3)จ านวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนในรูปแบบของ
สินค้าท่ีระลึกที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของ
พื นที่ 

25 25 25 25 100 3.การพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ/
วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ตอบสนองกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 

4.การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและระบบขนส่ง
สาธารณะในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว 
 

4)ร้อยละของการลงทุน
เ พ่ื อส ร้ า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื นฐานและระบบขนส่ง
สาธารณะในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว (คิดจาก
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GPP) ของกลุ่มจังหวัดฯ) 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 4.การส่งเสริมให้ชุมชนมีจิต
บริการและมีส่วนร่วมใน
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ )พ.ศ. 2561-2564 หน้า ๙๓ 
 

    โครงการที่จะด าเนินการ 
บัญชีรายช่ือชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (หน่วย: ล้านบาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการ 

กลยุทธ์ แหล่ง 
งปม 

ผล 
ผลิต 

หน่วยด าเนิน 
การ 

๒๕๖๐
-

๒๕๖๔ 

๒๕๖๕
-

๒๕๖๙ 

๒๕๗๐ 
- 

๒๕๗๔ 

๒๕๗๕
-

๒๕๗๙ 

2560 
-

2579 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/วัฒนธรรม 

1. โครงการ 
.......................................
.......................................
....................................... 

1.การพัฒนากิจกรรมด้านการตลาดเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื นที่ธรรมชาติ/
วัฒนธรรมของชุมชน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
และหลายภาษา 

        

2. โครงการ 
.......................................
....................................... 

2.การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ความปลอดภัย
และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

        

3. โครงการ 
.......................................
....................................... 

3.การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ/
วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ตอบสนองกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว 

        

4. โครงการ 
.......................................
....................................... 

4.การส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตบริการและมีส่วนร่วม
ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาเมืองน่าอยู่  
 
  เป้าประสงค์ 

1) การพัฒนาพื นที่ให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย 
2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 
1) ร้อยละการพัฒนาเมืองและชุมชนเป็นไปตามผังเมืองรวม ร้อยละ 90 
2) ร้อยละการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื นที่ ร้อยละ 100 
3) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย 

ร้อยละ 100 
4) ร้อยละของผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ร้อยละ 1 
5) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร ร้อยละ 12 
6) ระดับเชาวน์ปัญญาของเด็กอายุ 6 - 15 ปี ร้อยละ 110 
7) อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.5 
8) สัดส่วนครัวเรือนยากจน ร้อยละ 3 
9) ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน ร้อยละ 4.5 
10) การแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ต่อประชากรแสนคน 

ร้อยละ 35  
11) ร้อยละของมูลฝอยทั่วไปในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดเก็บและก าจัด

อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ร้อยละ 100 
12) ร้อยละของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนในพื นที่อปท. ที่มีการบ าบัดหรือ

ก าจัดอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 
13) ร้อยละสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ร้อยละ 100 
14) ร้อยละของครัวเรือนที่มีน  าสะอาดส าหรับบริโภคเพียงพอตลอดปี ร้อยละ 100  
15) ร้อยละของจ านวนครั งที่สารมลพิษในบรรยากาศเกินมาตรฐานต่อปี ร้อยละ 5 

กลยุทธ์ 
1) การส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนเป็นไปตามผังเมืองรวม และการพัฒนา

โครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื นที่ 
2) การพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย 
3) การส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยของตนเอง 
4) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชากร 
5) การสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ 
6) การส่งเสริมสุขภาพประชากร 
7) การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม 
8) การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
9) การพัฒนาอาหารและน  าดื่มสะอาด ได้มาตรฐาน 
10) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมายราย 20 ปี 

เป้าประสงค์ ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐-
๒๕๖๔ 

๒๕๖๕-
๒๕๖๙ 

๒๕๗๐-
๒๕๗๔ 

๒๕๗๕-
๒๕๗๙ 

1) การพัฒนาพื นที่
ให้เหมาะสมกับ
การอยู่อาศัย 

1) ร้อยละการพัฒนาเมืองและชุมชนเป็นไป
ตามผังเมืองรวม 

75 80 85 90 

2) ร้อยละการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานให้ได้
มาตรฐานและครอบคลุมพื นที ่

70 80 90 100 

3) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ระบบการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย 

70 80 90 100 

4) ร้อยละของผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส
ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย 

7 5 3 1 

2) การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

1) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 9 10 11 12 

2) ระดับเชาวน์ปัญญาของเด็กอายุ 6 - 15 ปี 90 95 100 110 

3) อัตราการว่างงาน 3 2.5 2 1.5 

4) สัดส่วนครัวเรือนยากจน 6 5 4 3 

5) ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วย
ใน 

9 7.5 6 4.5 

6) การแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และ
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ต่อประชากรแสน
คน 

50 45 40 35 

3) การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 

1) ร้อยละของมูลฝอยทั่วไปในพื นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดเก็บและ
ก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

90 92.5 95 100 

2) ร้อยละของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชนในพื นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบ าบัดหรือก าจัดอย่ าง
ถูกต้อง 

85 90 95 100 

3) ร้อยละสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร 

97 98 99 100 

4) ร้อยละของครัวเรือนที่มีน  าสะอาดส าหรับ
บริโภคเพียงพอตลอดปี 

97 98 99 100 

 5) ร้อยละของจ านวนครั งที่สารมลพิษใน
บรรยากาศเกินมาตรฐานต่อปี 

10 8 6 5 
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  วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางความเชื่อมโยงการผลิต การค้า และบริการด้านเกษตรอินทรีย์ สุขภาพทางเลือก  
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/วัฒนธรรมและเมืองน่าอยู่ในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 

 
ความเชื่อมโยงกลยุทธและยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
๒๕๖๐

-
๒๕๖๔ 

๒๕๖๕
-

๒๕๖๙ 

๒๕๗๐
-

๒๕๗๔ 

๒๕๗๕
-

๒๕๗๙ 

2560 
- 

2579 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาเมืองน่าอยู่  

1.การพัฒนาพื นที่ให้
เหมาะสมกับการอยู่อาศัย 

1)ร้อยละการพัฒนาเมือง
และชุมชนเป็นไปตามผัง
เมืองรวม 

75 80 85 90 90 1. การส่งเสริมการพัฒนา
เมืองและชุมชนเป็นไปตาม
ผังเมืองรวม และการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานให้ได้
มาตรฐานและครอบคลุม
พื นที่ 
 

2)ร้อยละการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานให้ได้
มาตรฐานและครอบคลุม
พื นที่ 

70 80 90 100 100 

3)ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ระบบการจัดการภัยพิบัติ
และสาธารณภัย 

70 80 90 100 100 2.การพัฒนาระบบการ
จัดการภัยพิบัติและสาธารณ
ภัย 
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4)ร้อยละของผู้มีรายได้
น้อยและผู้ด้อยโอกาสที่
ไม่มีที่อยู่อาศัย 

7 5 3 1 1 3.การส่งเสริมให้ประชาชน
มีที่อยู่อาศัยของตนเอง 
 

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

1)จ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของประชากร 

9 10 11 12 12 4.การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประชากร 

2)ระดับเชาวน์ปัญญา
ของเด็กอายุ 6 - 15 ป ี

90 95 100 110 110 

3)อัตราการว่างงาน 
 

3 2.5 2 1.5 1.5 5.การสร้างความมั่นคงทาง
อาชีพและรายได้ 
 4)สัดส่วนครัวเรือน

ยากจน 
6 5 4 3 3 

5)ร้อยละของประชากรที่
เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน 

9 7.5 6 4.5 4.5 6.การส่งเสริมสุขภาพ
ประชากร 
 

6)การแจ้งความคดี ชีวิต
ร่างกาย เพศ และคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ต่อ
ประชากรแสนคน 

50 45 40 35 35 7.การป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหาอาชญากรรม 
 

3.การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 

1)ร้อยละของมูลฝอย
ทั่วไปในพื นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การจัดเก็บและก าจัด
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

90 92.5 95 100 100 8.การจัดการขยะและสิ่ ง
ปฏิกูล 
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2)ร้อยละของมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนในพื นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบ าบัดหรือก าจัด
อย่างถูกต้อง 

85 90 95 100 100  

3)ร้อยละสถาน
ประกอบการที่ได้
มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร 

97 98 99 100 100 9.การพัฒนาอาหารและน  า
ดื่มสะอาด ได้มาตรฐาน 
 

4)ร้อยละของครัวเรือนที่
มีน  าสะอาดส าหรับ
บริโภคเพียงพอตลอดปี 

97 98 99 100 100 

5)ร้อยละของจ านวนครั ง
ที่สารมลพิษใน
บรรยากาศเกินมาตรฐาน
ต่อปี 

10 8 6 5 5 10.การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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    โครงการที่จะด าเนินการ 
บัญชีรายช่ือชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (หน่วย: ล้านบาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการ 

กลยุทธ์ แหล่ง 
งปม 

ผล 
ผลิต 

หน่วยด าเนิน 
การ 

๒๕๖๐
-

๒๕๖๔ 

๒๕๖๕
-

๒๕๖๙ 

๒๕๗๐ 
- 

๒๕๗๔ 

๒๕๗๕
-

๒๕๗๙ 

2560 
-

2579 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาเมืองน่าอยู่  

1. โครงการ 
....................................... 

1. การส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนเป็นไป
ตามผังเมืองรวม และการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื นที่ 

        

2. โครงการ 
....................................... 

2.การพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติและสา
ธารณภัย 

        

3. โครงการ 
....................................... 

3.การส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยของตนเอง 
 

        

4. โครงการ 
....................................... 

4.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชากร         

5. โครงการ 
....................................... 

5.การสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ 
 

        

6. โครงการ 
....................................... 

6.การส่งเสริมสุขภาพประชากร 
 

        

7. โครงการ 
....................................... 

7.การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม 
 

        

8. โครงการ 
....................................... 

8.การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
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9. โครงการ 
....................................... 

9.การพัฒนาอาหารและน  าดื่มสะอาด ได้มาตรฐาน 
 

        

10. โครงการ 
....................................... 

10.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

        

 
 
 


