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คำนำ

 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Regional   

Operation Center : ROC) ร่วมกับ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชน

และกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยคณะทำงาน ขอขอบคุณจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ   

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงผู้ที่ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 

Informant) ทำให้การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียง

เหนือเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ได้สำเร็จ ซึ่งได้เสนอ

ร่างยุทธศาสตร์ฯ ในที่ประชุมเชิงยุทธศาสตร์ร่วมระหว่างเอกอัครราชทูต

และกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์ กับผู้ว่าราชการ 20 จังหวัดในภาคตะวันออก  

เฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ กรุงเทพมหานคร ได้  

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว   

 ศูนย์ ROC และสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย ที่ให้การ

สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานครั้งนี้ และจะได้เผยแพร่

ยุทธศาสตร์ฯ แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ส่วนที่1หลักการและเหตุผล

 นโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาและโดยเฉพาะรัฐบาลชุดปัจจุบัน   

ได้ให้ความสำคัญที่ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) ซึ่งเป็นเสาหลักหนึ่ง

ของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วยสามเสาหลักคือ 

ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ถือเป็นนโยบายหลักที่ทุกภาค

ส่วนต้องนำไปกำหนดวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะภาครัฐ ได้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่จะต้องจัดทำแผนบริหาร

ราชการแผ่นดินตามประเด็นและทิศทางความต้องการพัฒนาของพื้นที่

ให้สอดคล้องกัน เพื่อที่จะได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ให้เหมาะสมและทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

 ที่ผ่านมาในการจัดทำแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดไม่มีความเชื่อมโยง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งกันและกัน ในส่วนของการจัดทำบางโครงการ  

มีผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทำให้ไม่แก้ปัญหาของพื้นที่ หรือ  

มีความซ้ำซ้อนบางโครงการระหว่างกระทรวงที่ลงพื้นที่ (Function 

Based) กับโครงการจากแผนงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area 

Based) และในทางปฏิบัติการจัดทำแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีระยะ

เวลาการจัดทำแผนที่กระชั้นกับระยะเวลาที่กำหนด บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

มีการโยกย้ายบ่อย ทำให้เนื้อหาของแผนขาดความต่อเนื่อง  

 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวหรือ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ที่สามารถ
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เชื่อมโยงติดต่อกับประเทศเวียดนาม และประเทศจีน โดยเครือข่าย

คมนาคมทางถนนและระบบราง ซึ่งในอนาคตจะมีระบบรางรถไฟฟ้า

ความเร็วสูง จากประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคนี้ 

และที่สำคัญในปัจจุบันที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนา

ท่าเรือน้ำลึกทวาย และนิคมอุตสาหกรรมเมืองทวาย สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ โดยรัฐบาลไทยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแนวทาง

การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย เป็นกรอบในการกำหนดยุทธศาสตร์ และ

แนวทางการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นโอกาสของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนว

เส้นทางที่มีศักยภาพแห่งใหม่นี้ ในการเปิดประตูการค้าฝั่งตะวันตกของ

ภูมิภาค และเป็นสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการค้า ระหว่างเอเชีย

ตะวันออกกับประเทศในฝั่งตะวันตก 

 ที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มประชาคม

อาเซียนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่ชัดเจน 

แต่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับหนึ่ง จึงมี

ความจำเป็นร่วมกันที่จะต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก

เฉียงเหนือให้มีความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้มีความ

พร้อม มีขีดความสามารถในการแข่งขันในสถานการณ์ที่มีความ

เปลี่ยนแปลง และเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองของจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน rIS
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ขอบเขตการศึกษา

 1. การศึกษาและกำหนดยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 2. พื้นที่การศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กลุ่ม คือ  

  2.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย และบึงกาฬ 

โดยจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการบริหารกลุ่มจังหวัด 

  2.2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร นครพนมและมุกดาหาร โดยจังหวัด

สกลนครเป็นศูนย์กลางการบริหารกลุ่มจังหวัด 

  2.3 กลุ่มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์มหาสารคาม และร้อยเอ็ด โดย

จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการบริหารกลุ่มจังหวัด 

  2.4 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดย

จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการบริหารกลุ่มจังหวัด 

  2.5 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ 

โดยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางการบริหารกลุ่มจังหวัด rIS
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การได้มาของข้อมูล

 1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ข้อมูลเกี่ยวข้องกับด้านการค้า การลงทุน การบริการ ในภาค

เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงอาเซียนบวก

สาม และอาเซียนบวกหก โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ได้แก่ เอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อมูลจากการสืบค้น

ทางสื่อออนไลน์  

 2. การเก็บรวมรวมข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus

Group) ร่วมกับกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้เข้า

ร่วมประชุมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

ซึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพและ

ความต้องการของพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ดังตารางที่ 1-1  

วันจัดประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มจังหวัดตอ.น. สถานที่จัดประชุม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

วันที่ 25 มิถุนายน 2555 กลุ่มจังหวัดตอนกลาง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 43 คน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 กลุ่มจังหวัดตอนล่าง 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 66 คน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 กลุ่มจังหวัดตอนล่าง 2 ห้องประชุมศูนย์ OTOP 
จังหวัดอุบลราชธานี

65 คน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 กลุ่มจังหวัดตอนบน 2 โรงแรมหนองหานดิเอลลิแกนท์
จังหวัดสกลนคร

62 คน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 กลุ่มจังหวัดตอนบน 1 โรงแรมบ้านเชียง
จังหวัดอุดรธานี

102 คน

ตารางที่1-1: กำหนดการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับกลุ่มจังหวัดใน

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือrIS
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 จากการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือได้นำเสนอบริบทสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตลอดจนศักยภาพและแนวโน้มของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ และมีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความ

ต้องการจากผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดทำแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รวบรวมไว้ในส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของกลุ่มจังหวัดของภาคตะวัน-

ออกเฉียงเหนือ 

 3. การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) เพื่อให้

ได้ข้อมูลที่สำคัญประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังตารางที่ 1-2 

ตารางที่1-2: กำหนดการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

วันสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ ตำแหน่ง ประเด็นการสัมภาษณ์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 นายทรงศักดิ์ จิระสุข กรรมการที่ปรึกษา หอการค้า 
จังหวัดอุบลราชธานี

การลงทุนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2555

พ.ต.ท.อนุสรณ์ นุชนนท์ นายด่านพรมแดนพิบูลมังสาหาร
การค้าชายแดน

นายณรงค์ ชาพุ่มพวง นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
พิบูลมังสาหาร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้า 
จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นความพร้อมของ
จังหวัดที่จะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

วันที่ 11 กรกฏาคม 2555

นายประเสริฐ วิทยาภัทร์ ประธานหอการค้าจังหวัด
หนองคาย การลงทุนและการค้าใน

พื้นที่จังหวัดหนองคาย
นายกฤษฎา บุตรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรม

จังหวัดหนองคาย
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ส่วนที่2ศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ทิศทางพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เน้นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในจังหวัด

ของกลุ่มจังหวัดกับระหว่างกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง

ภายในและระหว่างสาขาการผลิต รวมถึงประเทศลุ่มน้ำโขง และประเทศ 

อื่นๆ ในภาคการค้าการลงทุน ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว รวมถึง การแปรรูป

อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โครงสร้าง  

พื้นฐาน ศูนย์กระจายสินค้า และนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว โดยจำแนก

แต่ละภาคการผลิต ดังนี้ 

2.1ภาคการเกษตร
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สวนที่ 2 ศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ทิศทางพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเนนการ

เชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในจังหวัดของกลุมจังหวัดกับระหวางกลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังภายใน
และระหวางสาขาการผลิต รวมถึงประเทศลุมน้ําโขง และประเทศอ่ืนๆ ในภาคการคาการลงทุน ธุรกิจบริการ 
การทองเท่ียว รวมถึง การแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โครงสรางพ้ืนฐาน 
ศูนยกระจายสินคา และนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว โดยจําแนกแตละภาคการผลิต ดังนี้ 

 
2.1 ภาคการเกษตร 

 

 
 

ภาพท่ี 2-1: พ้ืนท่ีศักยภาพภาคการเกษตร 
  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีภาคการเกษตร รอยละ 63 ของพ้ืนท่ีรวมของภาคท้ังหมด ซ่ึงพืช
เศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ขาว ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ยางพารา ขาวโพด 
ปาลมน้ํามัน ในภาพท่ี 2-1 แสดงพ้ืนท่ีการเพาะปลูกและลําดับของการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา  
 
1) ขาว โดยสวนใหญเพาะปลูกในกลุมจังหวัดตอนลาง 1 และตอนลาง 2 ซ่ึงจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีการ

เพาะปลูกมาก ไดแก จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร บุรีรัมย ขอนแกน และ ศรีสะเกษ ตามลําดับ 
2) ออยโรงงานเปนพืชทนแลง สามารถปลูกไดในพ้ืนท่ีมีน้ํานอย การเพาะปลูกโดยสวนใหญปลูกใน

จังหวัดท่ีมีโรงงานน้ําตาลตั้งอยู ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน ชัยภูมิ อุดรธานี และกาฬสินธุ ตามลําดับ 
สวนปริมาณผลผลิตคอนขางนอยกวาความตองการของโรงงาน  

 

ภาพที่2-1:พื้นที่ศักยภาพภาคการเกษตร
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 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ภาคการเกษตร ร้อยละ 63 ของ

พื้นที่รวมของภาคทั้งหมด ซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ยางพารา   

ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ในภาพที่ 2-1 แสดงพื้นที่การเพาะปลูกและลำดับ

ของการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า  

 1)ข้าว โดยส่วนใหญ่เพาะปลูกในกลุ่มจังหวัดตอนล่าง 1 และ

ตอนล่าง 2 ซึ่งจังหวัดที่มีพื้นที่การเพาะปลูกมาก ได้แก่ จังหวัด

นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น และ ศรีสะเกษ 

ตามลำดับ 

 2)อ้อยโรงงานเป็นพืชทนแล้ง สามารถปลูกได้ในพื้นที่มีน้ำน้อย 

การเพาะปลูกโดยส่วนใหญ่ปลูกในจังหวัดที่มีโรงงานน้ำตาลตั้งอยู่ ได้แก่ 

จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี และกาฬสินธุ์ ตามลำดับ 

ส่วนปริมาณผลผลิตค่อนข้างน้อยกว่าความต้องการของโรงงาน 

 3)มันสำปะหลัง เป็นพืชที่สามารถปลูกในพื้นที่ที่มีน้ำน้อยเช่น

เดียวกับอ้อยโรงงานโดยส่วนใหญ่มีการปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดที่ 

กลุ่มจังหวัดตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดตอนกลาง โดยเฉพาะจังหวัด

นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่นกาฬสินธุ์ ตามลำดับ 

 4)ยางพารา เป็นพืชที่มีการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะใน

กลุ่มจังหวัดตอนบน 1 และปลูกมากที่จังหวัดบึงกาฬ เลย บุรีรัมย์ 

อุบลราชธานี และ อุดรธานี ตามลำดับ 

 5)ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่มีความสำคัญเพราะเป็นพืชที่

เกษตรกรมีความต้องการมากในอนาคต จังหวัดที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

มากคือ จังหวัดนครราชสีมา และเลยตามลำดับ 
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 6)ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่มีความสำคัญในอนาคต จังหวัดที่  

การเพาะปลูกมากอยู่ที่ จังหวัด อุบลราชธานี บึงกาฬ หนองคาย และ

เลย ตามลำดับ 

 แนวทางการสร้างความพร้อมในการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมี  

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนและ  

ภาคประชาสังคมให้มีขีดความสามารถสูงเพื่อสร้างฐานการผลิตเพิ่มขึ้น

และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการ

วางแผนการผลิตการตลาดการเงินและการจัดการ เพื่อสร้างความ  

เข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรด้านต่างๆ 

2.2ภาคอุตสาหกรรม

ภาพที่2-2:พื้นที่ศักยภาพภาคอุตสาหกรรม
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2.2 ภาคอุตสาหกรรม 

 

 
 

ภาพท่ี 2-2: พ้ืนท่ีศักยภาพภาคอุตสาหกรรม 
 

ภาค อุตสาหกรรมของภาคตะวั นออกเ ฉียง เหนื อ  มีกลุ มนั กลง ทุนสนใจมาลง ทุนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากข้ึน เนื่องจากภัยพิบัติน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนในป 2554 โดยพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนพ้ืนราบสูง จึงมีความเสี่ยงในการเกิดน้ําทวมนอยกวาภาคอ่ืนๆ รวมถึงเริ่มมีการสรางและลงทุน
อุตสาหกรรมในดานตางๆ ของแตละกลุมจังหวัดของภาคมากข้ึนดังนั้นเม่ือจํานวนอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน เพ่ือ
หลีกเลี่ยงปญหาการกระจายของอุตสาหกรรมท่ีไมมีความเปนระเบียบและงายตอการจัดระเบียบ และสามารถ
ควบคุมดูแลอุตสาหกรรมไดท่ัวถึง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ โดยเฉพาะจัดตั้งใกลแหลง
ปจจัยการผลิต  

 

จากขอมูลพ้ืนท่ีเพาะปลูกภาคการเกษตรพบวา พ้ืนท่ีท่ีมีความสามารถในการผลิตสินคาเกษตรสวนใหญ
อยูในกลุมตอนลาง 1 ท่ีจังหวัดนครราชสีมา และกลุมจังหวัดตอนกลางท่ีจังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีปจจัย
การผลิตคอนขางสูง จังหวัดนครราชสีมาไดมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีแลวในขณะเดียวกันพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแกนมีแนวโนมจํานวนอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน เพราะเปนจังหวัดท่ีอยู ศูนยกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือมีอุตสาหกรรมรองรับการผลิตสินคาเกษตรมากข้ึนจะทําใหมีแรงดึงดูดใจใหเกษตรกร
ปลูกหรือผลิตสินคาเกษตรชนิดนั้นๆ มากข้ึนตามไปดวย โดยตองเนนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาการเกษตร 
และลดตนทุนในการผลิต สรางการเชื่อมโยงในแตละกระบวนการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุมจังหวัดท่ี
ติดชายแดนหากมีนิคมอุตสาหกรรมอยูในพ้ืนท่ีจะสามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการอุตสาหกรรมท้ังตนน้ํา 
กลางน้ํา และปลายน้ํา ซ่ึงเปนการสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมในแตละข้ันตอนการผลิต เพ่ือเขาสูกระบวนการ
ดานการตลาด 
2.3 ภาคบริการ 
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 ภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกลุ่มนักลงทุน
สนใจมาลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น เนื่องจากภัยพิบัติ  
น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปี 2554 โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น  
พื้นราบสูง จึงมีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท้วมน้อยกว่าภาคอื่นๆ รวมถึง
เริ่มมีการสร้างและลงทุนอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ของแต่ละกลุ่ม
จังหวัดของภาคมากขึ้นดังนั้นเมื่อจำนวนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อ  
หลีกเลี่ยงปัญหาการกระจายของอุตสาหกรรมที่ไม่มีความเป็นระเบียบ
และง่ายต่อการจัดระเบียบ และสามารถควบคุมดูแลอุตสาหกรรมได้  
ทั่วถึง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะจัดตั้ง
ใกล้แหล่งปัจจัยการผลิต 

 จากข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกภาคการเกษตรพบว่า พื้นที่ที่มีความ
สามารถในการผลิตสินค้าเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มตอนล่าง 1 ที่จังหวัด
นครราชสีมา และกลุ่มจังหวัดตอนกลางที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่  
ที่มีปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง จังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมในพื้นที่แล้วในขณะเดียวกันพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมี  
แนวโน้มจำนวนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เพราะเป็นจังหวัดที่อยู่ศูนย์กลาง
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อมีอุตสาหกรรมรองรับการผลิตสินค้า
เกษตรมากขึ้นจะทำให้มีแรงดึงดูดใจให้เกษตรกรปลูกหรือผลิตสินค้า
เกษตรชนิดนั้นๆ มากขึ้นตามไปด้วย โดยต้องเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับสินค้าการเกษตร และลดต้นทุนในการผลิต สร้างการเชื่อมโยงใน
แต่ละกระบวนการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดที่ติด
ชายแดนหากมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่จะสามารถเชื่อมโยงกับ
กระบวนการอุตสาหกรรมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งเป็น  
การสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิต เพื่อเข้าสู่
กระบวนการด้านการตลาด 
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2.3ภาคบริการ

 ภาคบริการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งประเภท 3 กลุ่ม

หลักๆ ที่สำคัญ คือ  

 1) ด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรม กลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเฉพาะที่มีความสนใจใน

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้างแต่เป็น

ส่วนน้อย กลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นคนในภาค นิยมไปเที่ยวในนอกภาคและ

ต่างประเทศมากขึ้น จึงส่งผลทำให้เกิดปัญหาขาดดุลการชำระเงิน ควรมี

แนวทางเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้

มากขึ้น  

ภาพที่2-3:พื้นที่ศักยภาพภาคการบริการ
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ภาพท่ี 2-3:พ้ืนท่ีศักยภาพภาคการบริการ 
 
ภาคบริการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบงประเภท 3 กลุมหลักๆท่ีสําคัญ คือ  
 

1) ดานการทองเท่ียวสวนใหญเปนการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม กลุมนักทองเท่ียว
เปนกลุมเฉพาะท่ีมีความสนใจในประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมีสถานท่ีทองเท่ียวเชิงธรรมชาติบางแตเปนสวน
นอย กลุมนักทองเท่ียวเปนคนในภาค นิยมไปเท่ียวในนอกภาคและตางประเทศมากข้ึน จึงสงผลทําใหเกิด
ปญหาขาดดุลการชําระเงิน ควรมีแนวทางเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวมาเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหมาก
ข้ึน  

 

 ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพของแหลงทองเท่ียว สิ่งอํานวยความสะดวก ปาย สัญลักษณ ภาษาไทย-
ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ของท่ีระลึกจากแหลงทองเท่ียว และบริการท่ีเก่ียวของ 
ตลอดจนสรางสถานท่ีทองเท่ียวใหมเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวเขามาในภาคมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ควรมีการสงเสริม
ดานการตลาดเพ่ือกอใหเกิดการเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ในภาคทําใหเกิดการเท่ียวอยางตอเนื่องมายัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงมีการคมนาคมทางอากาศท่ีสะดวกมีสนามบินรองรับหลายแหง เชน จังหวัด
ขอนแกน อุดรธานี นครราชสีมา นครพนม อุบลราชธานี เปนตน 
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 ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความ
สะดวก ป้าย สัญลักษณ์ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ของที่ระลึกจากแหล่งท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในภาค
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อก่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคทำให้เกิดการเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
มายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีการคมนาคมทางอากาศที่สะดวกมี
สนามบินรองรับหลายแห่ง เช่น จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา 
นครพนม อุบลราชธานี เป็นต้น 

 2)ด้านสุขภาพ ควรมีการเชื่อมโยงกับธุรกิจโรงพยาบาล เพราะ
การรักษาพยาบาลเป็นสินค้าจำเป็น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี  
โรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานในการรักษาจำนวนมาก มีชาวต่างชาติเข้ามา
รักษาในโรงพยาบาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างมากเพราะ
การบริการทางการแพทย์ของประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ได้รับการยอมรับ
โดยเฉพาะคนที่มีรายได้สูงที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านมีอยู่จำนวนมาก 
ตลอดจนการมีฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์
ที่ดีจึงควรมีการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพ การรักษา
พยาบาล และการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม
ธุรกิจรักษาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น การดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจสปาเป็นต้น 

 3)ด้านการศึกษา สถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมากโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน การผลิต
กำลังคนด้านการศึกษา ควรผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการกับ
แรงงานในอนาคตและพัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษา เพื่อบริการแก่
ประชาชนในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนจัดเตรียมหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
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2.4ภาคการค้า

 ภาคการค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่วนใหญ่เป็น  

การค้าปลีกจำนวนมาก แต่ปัจจุบันมีการค้าขนาดใหญ่เกิดขึ้นส่งผล

กระทบต่อผู้ประกอบการการค้าปลีกจำนวนมากทำให้ผู้ประกอบการค้า

ปลีกมีรายได้ลดลง และบางรายต้องปิดกิจการ ดังนั้น ควรมีการพัฒนา

ทักษะ ความรู้ในด้านการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี ด้าน  

การตลาดให้กับผู้ผลิต และผู้ประกอบการเพื่อเตรียมรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มธุรกิจการค้าปลีก หากธุรกิจการค้าปลีก

สามารถดำเนินการได้ดี ส่งผลทำให้ธุรกิจการค้าดีขึ้นด้วย ไม่เพียงแค่  

การสร้างภูมิคุ้มกันเท่านั้น ควรมีแนวทางเพื่อสร้างความสามารถในการ

ภาพที่ 2-4: พื้นที่ศักยภาพภาคการค้า

10 
 
2.4 ภาคการคา 

 

 
 

ภาพท่ี 2-4: พ้ืนท่ีศักยภาพภาคการคา 
 

ภาคการคาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสวนใหญเปนการคาปลีกจํานวนมาก แตปจจุบันมี
การคาขนาดใหญเกิดข้ึนสงผลกระทบตอผูประกอบการการคาปลีกจํานวนมากทําใหผูประกอบการคาปลีกมี
รายไดลดลง และบางรายตองปดกิจการ ดังนั้น ควรมีการพัฒนาทักษะ ความรูในดานการผลิต การบริหาร
จัดการ เทคโนโลยี ดานการตลาดใหกับผูผลิต และผูประกอบการเพ่ือเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญในการสรางภูมิคุมกันใหกับกลุมธุรกิจการคาปลีก หากธุรกิจ
การคาปลีกสามารถดําเนินการไดดี สงผลทําใหธุรกิจการคาดีข้ึนดวย ไมเพียงแคการสรางภูมิคุมกันเทานั้น ควร
มีแนวทางเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันกับประเทศเพ่ือนบานได โดยการสงเสริม และสนับสนุนใหมี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนตามจุดผอนปรนการคา จุดผอนปรนชั่วคราว จุดผานแดนชั่วคราว และจุดผาน
แดนถาวร ตามชายแดน  

 

 ดานการคาชายแดนพ้ืนท่ีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีติดชายแดนคือ กลุมจังหวัดตอนบน 1 
จังหวัดเลย หนองคาย และบึงกาฬ กลุมจังหวัดตอนบน 2 จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร กลุมจังหวัด
ตอนลาง 1 จังหวัดสุรินทร กลุมจังหวัดตอนลาง 2 จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ควรสนับสนุนใหดาน
ชายแดนท่ีมีศักยภาพขยายเวลาทําการ 24 ชั่วโมง ในการอํานวยความสะดวกการผานแดนของคน สินคา 
รวมถึงการนําเขา-สงออกความปลอดภัยของพืชและอาหาร   
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แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยการส่งเสริม และสนับสนุนให้มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นตามจุดผ่อนปรนการค้า จุดผ่อนปรน
ชั่วคราว จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่านแดนถาวร ตามชายแดน 

 ด้านการค้าชายแดนพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่
ติดชายแดนคือ กลุ่มจังหวัดตอนบน 1 จังหวัดเลย หนองคาย และ
บึงกาฬ กลุ่มจังหวัดตอนบน 2 จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร กลุ่ม
จังหวัดตอนล่าง 1 จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มจังหวัดตอนล่าง 2 จังหวัด
อุบลราชธานี และศรีสะเกษ ควรสนับสนุนให้ด่านชายแดนที่มีศักยภาพ
ขยายเวลาทำการ 24 ชั่วโมง ในการอำนวยความสะดวกการผ่านแดน
ของคน สินค้า รวมถึงการนำเข้า-ส่งออกความปลอดภัยของพืชและ
อาหาร 

2.5ความต้องการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ผลจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ของแต่ละกลุ่ม
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าแต่ละกลุ่มจังหวัดภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือเร่งรัดความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) แต่ยังต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อสร้างโครงการและ
กิจกรรมรองรับเพื่อเตรียมความพร้อมของแต่ละกลุ่มจังหวัดภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยให้ความรู้ความเข้าใจแยกตาม
กลุ่มอายุ อาชีพ เพศ ในเรื่องประชาคมอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศสมาชิกผ่านสื่อ สถาบัน
การศึกษา องค์กรภาคเอกชน องค์กรประชาสังคม ในจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังเร่งรัดในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเช่น สร้างความเชื่อมโยงและยกระดับมาตรฐานถนน เร่งรัด

ระบบรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง สาธารณูปโภค ไฟฟ้า แหล่งน้ำ 
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ระบบชลประทานที่ต้องเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการผลิต รวมถึง
การให้ความสำคัญกับการแบ่งหน้าที่และการแบ่งพื้นที่เพื่อการผลิต
ภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคการเกษตรซึ่งมีพืชที่
สำคัญได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา โดยสรุปเป็นด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 

 2.5.1ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

   1) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกยิ่งขึ้นเร่งพัฒนา
รถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟรางคู่พัฒนาถนนเชื่อมหรือข้ามประเทศ 
และทำลานจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยว และห้องสุขา 
   2) พัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าน้ำประปาระบบโทรคมนาคม 
การสื่อสารแบบไร้สายระบบชลประทานให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
   3) สนับสนุนการใช้พลังงานจากธรรมชาติเพื่อการเกษตร
เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ ลม เป็นต้น 
   4) ทำด่านชายแดนถาวรเพื่อการค้า การลงทุนระหว่าง
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 2.5.2 ด้านการเกษตร

   1) สนับสนุนด้านการลดต้นทุนการผลิต 
   2) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร 
   3) พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ มีทักษะเพิ่มมากขึ้น
และให้ความรู้การพัฒนาการปลูก ป้องกันศัตรูพืช ตลอดจนพัฒนาด้าน
การผลิตพืชให้ได้มาตรฐาน GAP โดยวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว 
   4) เพิ่มประสิทธิภาพระบบด้านบริหารจัดการ เช่นยาง
พารา เรื่องคุณภาพน้ำยางพาราและ ขาดโรงงานแปรรูปน้ำยางในพื้นที่ 
และอ้อยโรงงาน ควรสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยเพิ่มมากขึ้น 
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   5) ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร รัฐ
ควรเข้ามาบริหารจัดการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรอย่าง
จริงจังมากขึ้น 
   6) หาช่องทางการตลาดเพื่อเป็นเป้าหมายแก่การส่งออก 
   7) การทำ timing ตารางการปลูกพืชแต่ละฤดูของ
เกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เกษตรกร 
   8) จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน และ
ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
   9) ส่งเสริมการแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรให้มีมาตรฐานในการส่งออก 
   10) ส่งเสริมการนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงมาใช้ 
   11) กำหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าเกษตร 

 2.5.3 ด้านอุตสาหกรรม

   1) จัดอบรมทักษะด้านภาษาให้กับแรงงาน ผู้ประกอบ
การ และหน่วยงานต่างๆ และเพิ่มทักษะความรู้การจัดการด้านระบบ  
โลจิสติกส์  
   2) สร้างเครือข่าย และพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อยก
ระดับสู่สากล 
   3) ให้ความรู้ธรรมาภิบาลมีแนวทางในการจัดระเบียบ 
เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 
   4) การกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   5) ทบทวนเรื่องนโยบายของรัฐ ปริญญาตรี 15,000 บาท 
เพราะ SMEs ขนาดกลางได้รับผลกระทบทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
   6) เปิดโอกาสในการบริการ One Stop Service ด้าน
การส่งออก-นำเข้าในเขตภาคต่างๆ 
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   7) สนับสนุนให้เกิดศูนย์กระจายสินค้า และส่งเสริมจัด
ตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าในตัวจังหวัด  
   8) สร้างโอกาสในการเพิ่ม Value Chain กับกลุ่มต่างๆ 
   9) เร่งการปรับตัวให้เร็วต่อการเคลื่อนไหวของสินค้าใน
การจัดซื้อของใช้ (ค้าปลีกและบริการ) 
   10) ปลูกฝังค่านิยมการเรียนรู้สายวิชาชีพมากขึ้น 
   11) ควรอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนเนื่องจาก
ขั้นตอนการส่งออกแต่ละครั้งไม่สะดวก 
   12) สนับสนุนการเข้าไปลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศ
เพื่อนบ้าน เพราะยังมีพื้นที่ที่น่าลงทุนจำนวนมากและมีแรงงาน 

 2.5.4 ด้านบริการ

   1) จัดระเบียบการปฏิบัติให้มีความคล้ายกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
   2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการเข้ าถึ ง  
การบริการด้านต่างๆ รวดเร็ว และทันสมัย 
   3) ส่งเสริมการจัดทำแผนร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
   4) จัดสรรงบประมาณด้านการทำวิจัย 
   5) ปรับการเดินทางการท่องเที่ยวให้สะดวกยิ่งขึ้น  
   6) ฝึกอบรบทักษะด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ด้าน
สุขภาพ ความงาม และการตลาด 
   7) ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของกลุ่มประเทศอาเซียน 
   8) คุณภาพมาตรฐานของสถานบริการทุกด้ าน   
การรักษาสุขภาพ การท่องเที่ยว สถานพยาบาล 
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ส่วนที่3ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3.1 วิสัยทัศน์

 “อีสานมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีภูมิคุ้มกันที่ดีสู่
ประชาคมอาเซียน” 

3.2 พันธกิจ

 3.2.1 พัฒนาขีดความสามารถในภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง 
สร้างการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตตั้งแต่ ต้นน้ำกลางน้ำ และปลายน้ำ 
โดยสร้างการเชื่อมโยงกับภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และ  
ยางพารา รวมทั้ง ปศุสัตว์ 
 3.2.2 พัฒนาขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง
สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายในแต่ละกระบวนการของอุตสาหกรรมต้นน้ำ
กลางน้ำ และปลายน้ำ สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายฐาน  
การผลิตในอุตสาหกรรมสำคัญได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
พลังงานทดแทน ให้มีเขตอุตสาหกรรมที่เน้นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (อุตสาหกรรมสีเขียว) 
 3.2.3 พัฒนาขีดความสามารถในภาคบริการให้เข้มแข็ง โดย
ผลักดันให้เกิดศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ขยายการเชื่อมโยง  
การขนส่งระหว่างภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 3.2.4 พัฒนาขีดความสามารถในด้านการค้าและการลงทุน 
ให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงิน
ของกลุ่มเป้าหมายภายใต้การดูแลของรัฐโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
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 3.2.5 ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของการรวม

กลุ่มคลัสเตอร์ (Cluster) โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ยางพาราผ้าไหมและ

สิ่งทอ ชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 

สร้างภูมิคุ้มกันให้กับภาคประชาสังคม 

3.3 เป้าประสงค์ 

 3.3.1 ภาคเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขีดความ

สามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

 3.3.2 สังคมมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  

3.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

 3.4.1 GPP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้าน 

   3.4.1.1 GPP ภาคเกษตร 

   3.4.1.2 GPP ภาคอุตสาหกรรม 

   3.4.1.3 GPP ภาคบริการ 

   3.4.1.4 GPP ภาคการค้า 

 3.4.2 ดัชนีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น 

3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง

และแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคนให้มีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม rIS
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ยุทธศาสตร์ที่1สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งและ

แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน

 เป้าประสงค์เพื่อให้ทุกภาคการผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีอัตราการขยายตัวมากขึ้น การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ

เชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม

ต่อเนื่อง การตลาดและการบริการ ตามห่วงโซ่อุปทานการผลิต  

แนวทางการพัฒนา

ด้านการเกษตร
แนวทางการพัฒนาเชิงรับ แนวทางการพัฒนาเชิงรุก

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม 
 เกษตรกร/ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
 รายย่อย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ 
 พร้อมต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
2. ขยายเขตพืน้ทีช่ลประทานใหค้รอบคลมุ 
 พื้นที่ เกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
 และจดัการระบบบรหิารการกระจาย 
 น้ำสู่ภาคการเกษตรอย่างทั่วถึงและ 
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตพืช 
 เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม แต่ละ 
 ประเภท
4. การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม 
 เกษตรกรรายย่อย

1. ส่ ง เ ส ริ ม ก า รผลิ ต สิ นค้ า เ กษตร  
 ปลอดภัยระบบการเกษตรแบบ  
 ผสมผสาน  
2. ส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้เป็นพลังงาน  
3. พัฒนาสินค้าเกษตรได้แก่ ข้าว อ้อย  
 มันสำปะหลัง ยางพารา และปศุสัตว์   
 ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดความ  
 เชื่อมโยงระหว่างภาคการเกษตร  
 และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อ  
 เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
 

หมายเหตุ: แนวทางการพัฒนาเชิงรับ และแนวทางการพัฒนาเชิงรุก เป็นการพิจารณาแนวทาง

การพัฒนาก่อนปี 2558 และหลังปี 2558 ในเชิงรับและเชิงรุก 
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ด้านอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนาเชิงรับ แนวทางการพัฒนาเชิงรุก

1. ก ำ ห น ด เ ข ต แ ล ะ จั ด ตั้ ง นิ ค ม

อุตสาหกรรมที่เหมาะสมและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม

เป็นคลัสเตอร์ของผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 

3. ย ก ร ะ ดั บ แ ล ะ พั ฒ น า สิ น ค้ า

อุตสาหกรรมเป้าหมายให้มีคุณค่าสูง

และเป็นที่ต้องการของตลาด 

4. พัฒนาศักยภาพผู้ ประกอบการ  

โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ วิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 

5. พัฒนาระบบโครงสร้ างพื้ นฐาน 

ระบบโลจิสติกส์การคมนาคม ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศระบบรถไฟ

รางคู่ ไฟฟ้า น้ำประปา ศูนย์รวบรวม

และกระจายสินค้ าที่ สนั บสนุน  

การผลิต การกระจายสินค้าระหว่าง

กลุ่มจังหวัดและกับประเทศเพื่อน

บ้าน ตามห่วงโซ่อุปทาน 

1. การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฐานการ

ผลิตเดิมคือ อุตสาหกรรมอิเลคทรอ

นิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรม

แปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรม

พลังงานทดแทน ส่งเสริม สนับสนุน  

ให้ เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปตาม  

ห่วงโซ่อุปทาน 
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ด้านการบริการการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาเชิงรับ แนวทางการพัฒนาเชิงรุก

1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความ
สะดวก ป้าย/สัญลักษณ์ ภาษาไทย-
ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ของที่ระลึกจากแหล่ง
ท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวข้อง 

2. พั ฒ น า ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง  
ผู้ ป ร ะกอบการและบุ คคลากร
ทางการท่องเที่ยว ให้พร้อมรองรับ
ตลาดการท่องเที่ยว 

3. ส่งเสริมและพัฒนา Cluster ท่องเที่ยว
ให้มีความเข้มแข็ง 

1. ส่ ง เสริ มการท่ อ ง เที่ ย ว ในแหล่ ง  
ท่องเที่ยวด้านอารยธรรมโบราณ 
(อารยธรรมขอม ปราสาทหินพิมาย 
ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ 
ปราสาทตาเมือนธม ตาเมือนโต๊ด)  

2. พั ฒ น า แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ เ ชิ ง
ประวัติศาสตร์ (ซากไดโนเสาร์ ชุมชน
โบราณบ้านเชียง) 

3. พัฒนาแหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งศิ ลป 
วัฒนธรรม ประเพณีที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น (วัฒนธรรม ประเพณีพื้นถิ่น
ของภาค เช่น ประเพณีแห่เทียน
พรรษา บุญบั้งไฟ ไหลเรือไฟ แห่
ปราสาทผึ้ง แห่ผีตาโขน งานช้าง
สุรินทร์ บั้งไฟพญานาค) 

4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ภูหลวง 
ภูเรือ และภูกระดึง 

5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเมือง
ชายแดนริมแม่น้ำโขงเชื่อมโยงเพื่อนบ้าน 
โดยใช้เมืองชายแดนเป็นศูนย์กลาง 

6.การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ (Man 
Made) ทำตลาดสินค้าประเทศลุ่ม  
นํ้าโขงตลาดหมู่บ้านอาเซียนพิพิธภัณฑ์
พญานาคธรรมอุทยานอุทยานสัตว์
น้ำจืดสวนสัตว์อุทยานสมุนไพรสวน
พฤกษศาสตร์พิพิธภัณฑ์ของท้องถิ่น
การละเล่นชนเผ่าสวนสนุกสถาน
ที่พักผ่อนประจำเมือง 

7. เปิดตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

rIS
NED KKU



ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	24

ด้านการบริการการศึกษา

แนวทางการพัฒนาเชิงรับ แนวทางการพัฒนาเชิงรุก

1. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาหลักให้
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง 

2. จัดคลินิกให้บริการคำปรึกษาด้าน
เศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ
แก่ผู้สนใจกระจายตามกลุ่มจังหวัด
ต่างๆ 

3. การจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรการ
ศึกษาทุกระดับการศึกษาให้ตรงกับ
ความต้องการที่แท้จริงของตลาด
แรงงานของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

1. สร้างสั งคมแห่งการเรียนรู้ โดย  
ส่งเสริมการศึกษาทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพในทุกระดับอายุ เพื่อ
ตระหนักรับรู้เรื่องอาเซียนในกลุ่ม
นักเรียนนักศึกษาผ่านการศึกษา  
ทั้งในและนอกระบบ เพื่อสร้างอัต
ลักษณ์อาเซียนบนพื้นฐานของ
มิตรภาพและความร่วมมือซึ่งกัน
และกัน 

 

ด้านการบริการสุขภาพ
แนวทางการพัฒนาเชิงรับ แนวทางการพัฒนาเชิงรุก

1. จัดตั้ง Medical Hub เพื่อเป็น
ศูนย์กลางบริการ ทางการแพทย์แก่
ประชาชนในภาคอย่างทั่วถึงและ
ประเทศเพื่อนบ้าน  

2. เสริมสร้างความพร้อมบูรณาการ
แนวทางป้องกันการเฝ้าระวังควบคุม
และตอบสนองทันเวลาเพื่อแก้
ปัญหาโรคติดต่อและโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่ 

3. สร้างกลไกให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถป้องกันลดการสูญเสียชีวิต 
ทรัพย์สินทางสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมอันเกิดจากภัยพิบัติและ
ร่ วมกันกับประ เทศเพื่ อนบ้ าน
จัดการภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยเฉพาะ
ระหว่างจังหวัดตามแนวชายแดนกับ
เมืองและแขวงของประเทศเพื่อนบ้าน 

1. เน้นการเข้าถึงการรักษาสุขภาพ 
การบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างทั่ว
ถึงและเท่าเทียม 

2. สนับสนุน ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการ  

ดูแลและรักษาสุขภาพตนเอง rIS
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ด้านการค้าการลงทุน

แนวทางการพัฒนาเชิงรับ แนวทางการพัฒนาเชิงรุก

1. สนับสนุนให้ด่านชายแดนที่มีศักยภาพ

ขยายเวลาทำการ 24 ชั่วโมง และมี

การอำนวยความสะดวกการผ่าน

แดนของคน สินค้า รวมถึงการนำ

เข้า-ส่งออก 

2. การพัฒนาทักษะ ความรู้ในด้าน  

การผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี 

การตลาด ในสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในและ

ภายนอกประเทศ ในสาขาภาค  

การผลิตที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิต และ  

ผู้ประกอบการ 

3. ยกระดับจุดผ่านแดนชั่วคราวที่มี

ศักยภาพสูงให้ เป็นจุดผ่านแดน

ถาวร 

4. จัดให้มีการประชุมเพื่อขยายข้อ

ตกลงด้านการขนส่ง GMS CBTA 

ในเส้นทาง R8 และ R12 

5. จั ด ให้ มี ก าร เจรจาร่ วมกั น เพื่ อ

ควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรแบบ

พันธสัญญากับ สปป.ลาว ทั้งใน

ด้านชนิดสินค้า ปริมาณ และ

คุณภาพในการนำเข้า-ส่งออกโดย

ไม่ ให้ ก ระทบต่ อการผลิ ตและ

จำหน่ ายของเกษตรกรทั้ งสอง

ประเทศ  

1. สนับสนุนให้กลุ่มจังหวัด/จังหวัด  

มีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน  

รายย่อยเป็นทุนเริ่ มต้นที่ จะไป

ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านหรือใน

ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น 

2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นตามจุด

ผ่อนปรนทางการค้า จุดผ่านแดน

ชั่วคราว และจุดผ่านแดนถาวร 

3. กำหนดพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

ชายแดนให้ชัดเจน 

4. ออกกฎหมายร่วมกันเพื่อคุ้มครอง  

ผู้ บริ โภคในการซื้ อ -ขายสินค้ า  

จากระบบการค้าอิเลคทรอนิคส์   

(E-Commerce) 
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ด้านการค้าการลงทุน

แนวทางการพัฒนาเชิงรับ แนวทางการพัฒนาเชิงรุก

6. เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม

จัดให้มีการเจรจาเพื่อลดหย่อนภาษี

สินค้าของไทยกับ สปป.ลาว ให้ได้รับ

สิทธิในการลดหย่อนเท่ากับประเทศ

จีนและเวียดนาม  

7. เพื่อลดต้นทุนการเปลี่ยนถ่ายสินค้า

และทำให้ต้นทุนสินค้าไทยลดลง 

จัดให้มีการเจรจาเพื่อปรับปรุงข้อ

ตกลงร่วมกันในการขนส่งสินค้า

ไทย-ลาว-เวียดนาม ให้รถบรรทุก

สินค้ า ไทยสามารถขนส่ ง ไปยั ง

ประเทศเวียดนามได้ 

8. กำหนดให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากภาครัฐร่วมกับภาคธุรกิจในด้าน

การค้าการลงทุนในต่างประเทศ

ของแต่ละกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เพื่อ

เจรจาความร่วมมือทางธุรกิจในเชิง 

รับและเชิงรุกกับประเทศที่มีระบบ

เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 

9. กำหนดให้มีระบบและแนวทางใน

ทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อประสานงาน

ของแต่ละท้องถิ่นในกลุ่มประเทศ

สมาชิก 
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ยุทธศาสตร์ที่2สร้างคนให้มีคุณภาพ

 เป้าประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มสมรรถนะของคน เพิ่มความสามารถ

ของผู้ประกอบการและทักษะฝีมือแรงงานและภาคประชาสังคม ให้  

เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

แนวทางการพัฒนาเชิงรับ แนวทางการพัฒนาเชิงรุก

1. พัฒนาคน ซึ่งหมายรวมถึงผู้ประกอบการ 
ให้มีความรู้และทักษะการผลิตเพื่อ
ยกระดับผลิตภาพและการตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศในแต่ละสาขา
อาชีพของผู้ประกอบการและแรงงาน
เพื่อยกระดับผลิตภาพแรงงานรวม
ถึงภาคประชาสังคมให้มีภูมิคุ้มกัน  
ที่ดี 

2. ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และเข้าถึงวิถีชีวิตรวมถึงความเชื่อ 
ศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของประชาชนกลุ่มประเทศอาเซียน 

3. พัฒนาทักษะด้านภาษาที่จำเป็น
ต้องใช้ของประเทศอาเซียนและ
ภาษาอังกฤษรวมถึงความสามารถ
ในการสื่อสารและความเป็นเจ้าของ
บ้านที่ดี 

 

1. ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการ
ฝึกอบรมทางด้านเทคนิค วิชาชีพ
และทักษะ  

2. ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาและการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างเท่าเทียม 

3. เร่งผลิตและพัฒนาแรงงานที่สนอง
ตอบความต้องการของภาคการผลิต
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง เพื่อช่วยเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน 

4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณสมบัติกำลัง
คนในการเตรียมความพร้อมที่ดีให้
กับแรงงานเพื่อเอื้อต่อการรองรับ
และเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจาก
การรวมตัวของภูมิภาคอาเซียน 

5. ส่ ง เสริมให้มีค่ านิยมการทำงาน  
ร่วมกันอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ภายใต้วัฒนธรรมร่วมกัน รวมถึง
ความปลอดภัย สวัสดิการแรงงาน
และประกันสังคม ความมั่นคงใน
การทำงานอันเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายจ้างงานของผู้ประกอบการ 
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ยุทธศาสตร์ที่3ด้านความมั่นคงสังคมและวัฒนธรรม

 เป้าประสงค์ภายใต้พื้นฐานที่แตกต่างกัน เพื่อความเป็นเอกภาพ 

และเอื้ออาทรต่อกัน มีความเป็นอยู่ร่วมกันที่ดี มีความสุข มีความมั่นคง

ทางสังคม  

แนวทางการพัฒนาเชิงรับ แนวทางการพัฒนาเชิงรุก

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี 

เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย

โอกาส กำลังแรงงานไร้โอกาส โดย

การฝึกอบรมฝีมือ ปรับปรุงคุณภาพ

ความเป็นอยู่ เพื่อเป็นกำลังส่งเสริม

การพัฒนาประเทศ 

2. สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

ด้านสวัสดิการสังคมและการคุ้มกัน

อย่างยั่งยืนจากผลกระทบเชิงลบ

จากโลกาภิวัตน์และการรวมตัวโดย

พัฒนาคุณภาพความครอบคลุม

เพิ่มความสามารถในการจัดการ

ความเสี่ยงด้านสังคม 

3. สร้างความมั่นใจว่าทุกคนมีอาหาร

เพียงพอตลอดอายุขัยและให้ความ

มั่นใจในความปลอดภัยด้านอาหาร 

4. ลดการเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย

ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงสูง

โดยเน้นมาตรการป้องกันและส่ง

เสริมการเข้าถึงวิธีการรักษา การฟื้นฟู

เพื่อกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง 

1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในด้าน

สังคมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

2. ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ รวมทั้ง

ส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

ด้วยการสร้างเครือข่ายร่วมกันกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน 

3. เพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส 

ความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือ 

ความสามารถของบุคลากรใน

ระบบราชการด้วยการฝึกอบรม

และเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

4. สนับสนุนสร้างค่านิยมให้เกิดความ

ภาคภูมิใจชื่นชมและยินดีกับสังคม

ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงาม 

ของท้องถิ่น 
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แนวทางการพัฒนาเชิงรับ แนวทางการพัฒนาเชิงรุก

 และการบริการหลังการบำบัดเพื่อ

ให้กลับเข้าสู่สังคมอย่างเต็มที่ด้วย

ความร่วมมือระหว่าภาครัฐ ภาค

เอกชนและองค์กรภาคประชา

สังคม 

5. ป้ อ ง กั น ก า ร ค้ า แร ง ง า น ที่ ผิ ด

กฎหมายสินค้าผิดกฎหมาย สินค้า

ด้อยมาตรฐาน ธุรกิจผิดกฎหมาย 
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ส่วนที่4การบริหารยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

4.1บทนำ

 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความ
เกี่ยวข้องกับภาระงานของหลายหน่วยงาน จำเป็นที่จะต้องบูรณาการ
งานและการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน ซึ่งจะต้องหาจุดเชื่อมโยง
ระหว่างงานของแต่ละหน่วยงานที่จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทำงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประสานงาน
ที่ดีจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เป็นภาคี ในลักษณะ
หุ้นส่วนการพัฒนาที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยภาคราชการ ภาคประชา
สังคม ภาคธุรกิจเอกชน และภาควิชาการ  

4.2การประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมา

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 กำหนดให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดทำแผน
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยให้มีการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันและการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 การบริหารการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในระยะเวลาที่ผ่านมามี
ข้อจำกัด ทั้งความผันผวนทางการเมือง วิกฤติเศรษฐกิจ และความ  
ขัดแย้งในสังคมไทย สะท้อนว่าการขับเคลื่อนพัฒนาในระยะต่อไปภายใต้
บริบทการเปลี่ยนแปลงของภายในและภายนอกประเทศ ต้องอาศัย
ความร่วมมือของภาคีต่างๆ ในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา ซึ่งที่ผ่านมา
นั้น ในทางปฏิบัติพบว่ามีปัญหาอุปสรรคของแต่ละภาคี ดังนี้ 
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 4.2.1 ภาคราชการ การพัฒนากลไกจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แบบเป็นภาคีหลักที่จะขับเคลื่อนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพ บูรณาการทำให้การกระจายอำนาจมุ่งสู่ราชการส่วน

ภูมิภาคมากกว่าท้องถิ่นหน่วยงานระดับภาคไม่สามารถปรับตัวรองรับ

การพัฒนาในมิติและรูปแบบใหม่การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาใน

ระดับจังหวัดถึงชุมชนมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการกันน้อย

ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่สามารถดำเนินการได้

อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากความล่าช้าของการถ่ายโอนบางภารกิจ

รวมถึงมีความซ้ำซ้อนในภารกิจการจัดบริการสาธารณะกับหน่วยงาน

ต่างๆ ส่งผลให้การมีส่วนร่วมและเข้าถึงทรัพยากรของประชาชนฐานล่าง

มีข้อจากัดขณะเดียวกันการบริหารงานต่างๆ ของภาคราชการยังไม่สามารถ

ปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างในเชิงพื้นที่ได้ประกอบ

กับการทำงานต้องยึดกฎระเบียบเดียวกันทั่วประเทศทำให้ขาดความ  

ยืดหยุ่นเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกับภาคีต่างๆ 

 4.2.2 ชุมชน ไม่สามารถจัดทำแผนชุมชนที่เชื่อมโยงกับแผน

ระดับอื่นๆ ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะแผนท้องถิ่นและ  

แผนจังหวัด ในการทำแผนชุมชน หลายชุมชนประสบปัญหาต่างๆ อาทิ 

ไม่สามารถเสนอแผนชุมชนได้ทันกับกรอบเวลาการจัดทำแผนจังหวัด 

หรือแผนชุมชนถูกนำไปรวบรวมโดยขาดการวิเคราะห์ในเชิงความเชื่อมโยง 

และไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนจังหวัด นอกจากนี้ ชุมชนยัง

ขาดพลังและมีบทบาทน้อยในการติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/

โครงการ รวมถึงขาดการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นอย่างเป็น

ระบบ 
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 4.2.3 ภาคเอกชน มีบทบาทมากขึ้น แต่อยู่ในวงจำกัด โดยมี
ส่วนร่วมพัฒนาที่เน้นเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับธุรกิจ ซึ่งมัก
เป็นการพัฒนารายสาขาที่ยังไม่ได้คำนึงถึงภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ขณะเดียวกัน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น/ชุมชน ในลักษณะ
ภาคีการพัฒนามีน้อย ส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะคู่ค้าหรือผู้ให้บริการกับ
ผู้รับบริการ โดยบทบาทภาคเอกชนทั้งในระดับคณะกรรมการพัฒนา
จังหวัดและระดับของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) มีจำกัดในด้านของประเด็นความสนใจและ
ไม่สามารถดำเนินการด้านการบริหารการพัฒนาได้ด้วยตนเอง ต้อง
อาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐอยู่มาก 

 4.2.4 สถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานวิจัยต่างๆ ในพื้นที่ 
มีบทบาทน้อยในการเข้าร่วมการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมให้ร่วมกับ
ท้องถิ่น/ชุมชนในการค้นหาความรู้ที่สอดคล้องกับพื้นที่จึงมีความจำเป็น 
โดยเฉพาะการสนับสนุนให้พื้นที่กำหนดประเด็นการพัฒนาและขับเคลื่อน
ได้ด้วยตนเอง ต้องผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ซึ่งมีความใกล้ชิด
กับชุมชนให้ความสำคัญกับการใช้ความรู้และงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่
มากขึ้น 

4.3ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยง/ข้อจำกัดต่อการบริหารจัดการแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สู่การปฏิบัติให้เกิด
เป็นรูปธรรม ต้องคำนึงถึงความเสี่ยง/ข้อจำดัดด้านต่างๆ ที่จะมีผลต่อ
ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนฯ ในอนาคต ดังนี้ 

 4.3.1 หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่บรรจุไว้
ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ทำให้แผนพัฒนาฯ ได้รับความสำคัญ

น้อยลง  
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 4.3.2 ข้อจำกัดด้านการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณไม่ก่อให้

เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงเท่าที่ควร จากการจัดสรรงบประมาณ

ลงสู่พื้นที่มีหลายช่องทาง ได้แก่ งบประมาณกระทรวงต่างๆ ในแผนงาน/

โครงการที่เป็นภารกิจหลัก จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเพื่อ  

การพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้องถิ่นได้รับ  

งบประมาณตามภารกิจที่ระบุอยู่ในกฎหมาย ชุมชนได้รับงบประมาณที่

จัดสรรภายใต้โครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล อาทิ กองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง จึงทำให้มีงบประมาณกระจายอยู่ในพื้นที่ จำเป็นต้อง

กำหนดวิธีบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ

ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชน 

 4.3.3 การทุจริตคอร์รัปชั่นส่งผลต่อประสิทธิภาพและความ

เชื่อมั่นในระยะยาวผลกระทบจากการคอร์รัปชั่นมีส่วนอย่างสำคัญที่  

ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการกระจายผลประโยชน์ นำมาสู่ความขัด

แย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม จำเป็นต้องกำหนดแนวทางแก้ไขใน

ระยะยาวที่อยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ เหตุผลสำคัญ

ทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดจากรูปแบบการคอร์รัปชั่นมี

ความซับซ้อน โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบายที่อาศัยการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขกฎระเบียบ หรือเงื่อนไขสัมปทานที่มีผลประโยชน์สูง ขณะที่กลไก

ตรวจสอบมีประสิทธิภาพค่อนข้างจำกัดในทางปฏิบัติ 

4.4ปัจจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 การบริหารแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดไปปฏิบัติให้ประสบ  

ผลสำเร็จ จากการพิจารณาจุดแข็ง/โอกาสของภาคีภาคส่วนต่างๆ  
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 4.4.1 ภาคราชการ เป็นภาคีหลักที่จะขับเคลื่อนการนำแผนไป

สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ การมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ที่

กำหนดให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ และให้

ถือว่าจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ  

งบประมาณ ทำให้จังหวัดสามารถของบประมาณพัฒนาภายใต้แผน

พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ 

 4.4.2 ภาคชุมชนและภาคประชาสังคม ต้องตระหนักถึงความ

สำคัญของการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคีพัฒนาภาคอื่นๆ โดยเฉพาะ

เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐ 

 4.4.3 ภาคธุรกิจเอกชน มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อน

แผนพัฒนา ซึ่งจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรับผิดชอบ

สังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามบทบาทใน

ระดับคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด และระดับคณะกรรมการร่วมภาครัฐ

เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม

จังหวัด กลุ่มอาชีพและสมาคมการค้า และในภาพรวมในบทบาทของ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย 

 4.4.4 ภาควิชาการ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

วิจัย ต้องเพิ่มบทบาทในการเข้าร่วมการพัฒนาท้องถิ่น การศึกษาวิจัย

เพื่อค้นหาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม การสนับสนุนและร่วมกับพื้นที่

กำหนดประเด็นการพัฒนาและให้พื้นที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง 
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4.5แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นระบบดังนี้ 

ภาพที่4-1: แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

   สู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ

24 

 

4.5  แนวทางการขับเคลื่อนแผนพฒันาจังหวัด/กลุมจังหวัดสูการปฏิบตั ิ

แนวทางการขับเคลื่อนแผนพฒันาจังหวัด/กลุมจงัหวัดสูการปฏิบัติอยางเปนระบบดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา : สศช. 

ภาพท่ี 4-1: แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ 

ภาคีการพัฒนา 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม

จังหวัด ระยะ 4 ป 

ข้ันตอนการบริหาร

จัดการแผนสูการปฏิบัติ 
แนวทาง

ดําเนินงาน 

ภาครัฐ/จังหวัด/ 

กลุมจังหวัด/หนวย

ราชการสวนทองถ่ิน/

ภูมิภาค 

- แผนพัฒนา

จังหวัด/กลุม

จังหวัด 

- แผนปฏิบัติ

ราชการ 

ความเขาใจวัตถุประสงค 

กระบวนการมีสวนรวม 

ของผูปฏิบัติ 

ภาคประชาสังคม 

ภาคธุรกิจเอกชน 

แผนชุมชน 

แผนขับเคลื่อน

ภาคเอกชน 

การยอมรับเขาเปนงาน

สําคัญ 

กลไก/วิธีการ/เคร่ืองมือ/

บทบาทของผูเกี่ยวของ 

การสรางระบบการติดตาม

ประเมินผล 

- สรางความเขาใจใน

วัตถุประสงคของแผนฯเกิด

การยอมรับ แลวนําไปสูการ

เชื่อมโยงผสมผสาน และ

สอดแทรกไวในแผนระดับ

- พัฒนากลไก วิธีการ และ

เคร่ืองมือการแปลงแผนฯ ที่

มีประสิทธิภาพสราง

สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ

ขับเคลื่อนแผนฯ สงเสริม

บทบาทของภาคีตางๆ 

- จัดทําระบบการติดตาม

ประเมินผลและสรางตัวชี้วัด

การพัฒนาที่สามารถนําไปใช

กํากับ การดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

กา
รศ

ึกษ
าก

าร
วิจั
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ยุทธศาสตร 

ภาคฯสู

ประชาคม

อาเซียน 

ภาพท่ี 4-2: การเชื่อมโยงกลไกและกระบวนการของแผนชาติสูแผนระดับพ้ืนท่ี 
ที่มา : ปรบัปรุงจาก สศช. 

ภาพที่4-2: การเชื่อมโยงกลไกและกระบวนการของแผนชาติสู่แผน

   ระดับพื้นที่

ที่มา : ปรับปรุงจาก สศช. 
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จัดทำโดย

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Regional 

Operation Center: ROC) สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร 

 

คณะผู้จัดทำ

 1. รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ 

 3. รองศาสตราจารย์สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ 

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ครองยุทธ 

 5. อาจารย์วีระ ภาคอุทัย 

 6. อาจารย์ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล 

 7. นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม   

 8. นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์ 

 9. นางสาวสริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 

 10. นางสาวจีรนันท์ เขิมขันธ์ 

 11. นายพชร โนนทิง 
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งบประมาณ

 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความร่วมมือประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค  

 ส่วนงานพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนัก

พัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด  

 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

 กระทรวงมหาดไทย 
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