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คำนำ 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ให้ความสำคัญการจัดทำแผนในทุกระดับของแผน ทั ้งนี้   

เพื ่อให้หน่วยงานมีเครื ่องมือในการวางกรอบ และกำกับติดตามการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้หน่วยงานภายใต้  
การกำกับ ดูแล ดำเนินการจัดทำพัฒนาผลักดันแผนระดับที่ ๓ ของกระทรวงอุตสาหกรรม และการบูรณาการ
เชิงพ้ืนที่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม  
จังหวัดอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อให้หน่วยงาน 
มีแผนและเป้าหมาย สำหร ับใช ้เป ็นกรอบแนวทางการดำ เน ินงานที ่สอดคล้องกับย ุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของกระแสโลก เช่น Thailand 4.0  
รวมถึงการกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่รองรับแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด/  
กลุ่มจังหวัด หน่วยงานส่วนกลาง และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย 
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  
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ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๕,๐๐๐ 
ตารางกิโลเมตร นับว่ามีขนาดใหญ่ที่เป็นอันดับสองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองจากจังหวัดนครราชสีมา 
ตั้งอยู่บริเวณตะวันออกสุดของประเทศ เป็นตำบลที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศไทย ที่เส้นแวงที่ ๑๐๕ 
องศาตะวันออก จึงนับว่าเป็นพื้นที่ท่ีพระอาทิตย์ขึ้นเป็นที่แรกของประเทศ  
 มีเขตแดนติดกับประเทศเพื ่อนบ้าน ๒ ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
โดยเป็นพรมแดนยาวทั้งสิ้นกว่า ๔๐๐ กิโลเมตร มีด่านพรมแดนถาวร ๒ แห่ง และจุดผ่อนปรนเพื่อการค้า 
จำนวน ๕ จุด มูลค่าการค้ารวมมากกว่า ๑๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี  
 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีมูลค่ามากกว่า 
๑๒๖,๐๘๘ ล ้านบาท เฉล ี ่ยต่อห ัวประชากร (GPP Per Capita) เท ่าก ับ ๗๒,๖๐๗ บาทต่อคนต ่อปี   
โดยมูลค่าหลักมาจากนอกภาคเกษตร ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม, สาขาการค้าปลีกค้าส่ง และสาขาการศึกษา 
โดยมีสัดส่วนภาคการเกษตร และนอกภาคเกษตรอยู่ที ่ร ้อยละ ๒๐ : ๘๐ สินค้าเกษตรที่สำคัญในจังหวัด 
ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ, มันสำปะหลัง, ยางพารา และผลไม้ เช่น ทุเรียน จึงทำให้โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
ในจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว, 
โรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง, โรงงานผลิตเอทานอลจากพืช เป็นต้น นอกจากนี ้จ ังหวัดอุบลราชธานี  
ยังมีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนอยู่เป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลจากกรมการพัฒนาชุมชน มีผู้ประกอบการ 
ที่มาลงทะเบียน OTOP มากกว่า ๑,๕๐๐ ราย โดยมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP รวมมากกว่า ๒,๕๐๐ 
ล้านบาทต่อปี  
 จังหวัดอุบลราชธานียังมีหน่วยงานเครือข่ายในการพัฒนาผู ้ประกอบการหลายหน่วยงาน เช่น 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จังหวัดอุบลราชธานี, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs Bank), ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๗ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม และยังมีมหาวิทยาลัย ๒ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ที่มีหน่วยบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอุทยานวิทยาศาสตร์ ให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรม, โรงงาน
ต้นแบบด้านการแปรรูปอาหาร (เนื ้อสัตว์) และพื ้นที ่ทำงานแบบ Co-Working Space ซึ ่งจะช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในการยกระดับการพัฒนาไปสู่รูปแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ส่วนที่ ๒   ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) เป้าหมาย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ การเกษตรสร้างมูลค่า 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

        เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และลดต้นทุนที่เกิดจากกระบวนการผลิต และการจัดการ ทั้งนี้จะดำเนินการ
บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงสร้างภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจเชิงนวัตกรรม  (Creative Economy 
Landscape) เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการในจังหวัด 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(๑) เป้าหมาย การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐสีเขียว 

       ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
       กำหนดมาตรการ และรูปแบบการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ไม่ให้มีผลกระทบ
ก ับส ิ ่ งแวดล ้อม ส ่ ง เสร ิมให ้ผ ู ้ประกอบกา รนำเทคโนโลย ีการผล ิตและการจ ัดการท ี ่ เป ็นม ิ ตร 
กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
พื้นที่ เป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันกับ ภาคราชการ และสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการเติบโตของชุมชนเมือง
และพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน  
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ ๑ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสาขา

อุตสาหกรรมและบริการ 
• เป้าหมายที่ ๒ ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

เพ่ิมข้ึน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
      สร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 

และการบริการจัดการ เพื่อลดต้นทุนและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่งผลให้รายได้รวมของสาขา
อุตสาหกรรมเพื่อสูงขึ้น รวมถึงมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต (New S-Curve) ได้แก่ 
อุตสาหกรรมชีวภาพ และอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล  

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
       อุตสาหกรรมชีวภาพ  

• แนวทางการพัฒนา  
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ และสร้างสภาพแวดล้อม 

ที่เหมาะสม มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบภายในพื้นที่ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง และอ้อย รวมถึงเศษวัสดุ  
ทางการเกษตรต่างๆ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางด้านวิชาการ และภาคธุรกิจการค้า เพื่อขยายโอกาส
ไปสู่ตลาดสินค้านวัตกรรม และกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังการซื้อสูง 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
การเพิ่มขึ้นของจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จากการประกอบการ  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

และวิสาหกิจชุมชนมีความเข้าใจเทคโนโลยีชีวภาพมากขึ้น และสามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิต ก่อให้เกิด
เป็นผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมการผลิตใหม่ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการควบคุมคุณภาพของเสีย  
จากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
    - ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
    - ถ่ายทอดความรู ้ เทคโนโลยี จากภาควิชาการสู ่การปฏิบัติ เพื ่อให้

ผู้ประกอบการมีแนวคิดในการพัฒนาสินค้า กระบวนการผลิตให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
 - ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve)  
 - เพิ่มกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เกิดสังคมผู้ประกอบการ 

ที่ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา มากกว่าการแข่งขันด้าน  
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 - ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา โดยให้ได้รับ
การสนับสนุนเงินทุน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ราคา  

๓) กิจกรรม 
 - จัดการสัมมนา นิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้เกี ่ยวกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการผลิต  
 - จัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เช่น ธนาคาร 

หน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
 
๔) เป้าหมายกิจกรรม 
  - ม ีการเพิ ่มข ึ ้นของจำนวนผล ิตภ ัณฑ ์ท ี ่สร ้างสรรค์ ด ้วยเทคโนโลยี  

และนวัตกรรม (Creative & Innovation Product)  
 - มีการสังคมผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา และแสวงหาโอกาส

ทางการค้าในรูปแบบการค้าดิจิทัล 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
๑) เป้าหมายหลักเพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคม

เดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ Hi-Value and Sustainable Thailand  
องค์ประกอบที่ ๑ การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
หมุดหมายที่ ๑ เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ ๗ SMEs ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้  
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๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  

• แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
• แผนปฏิบัต ิราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงานปลัด 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
• แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ๔.๐ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๐) 

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
• แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๐)  

โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
• มาตรการพ ัฒนาอ ุตสาหกรรมช ีวภาพของไทย ป ี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐  

โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
• ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และ (ร่าง) แผนแม่บท

การบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ โดยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) 
• แผนปฏ ิบ ัต ิการลดก ๊าซเร ือนกระจกของประเทศปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓  

สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
• มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 

โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
• มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยสำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 
• แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
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ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี  
     ปีงบประมาณ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปอย่างเหมาะสม 
สอดคล ้องก ับสภาวการณ์ท ี ่ เปล ี ่ยนแปลงไป รวมถ ึง ตรงก ับศ ักยภาพของพ ื ้นท ี ่  สภาพแวดล ้อม 
ในการประกอบการ ทั้งนี้รวมถึงสมรรถนะของผู้ประกอบการ ทั้งที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม รวมถึงวิสาหกิจชุมชน         
 เมื่อมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ชัดเจนแล้ว ก็จะสามารถนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
ระยะเวลาตามแผนปฏิบ ัต ิการในแต่ละปี และสามารถนำไปปรับใช ้ก ับแผนยุทธศาสตร ์/แผนงานอื ่นๆ  
ที่เกี ่ยวข้อง เช่น แผนปฏิบัติราชการจังหวัด, แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน/องค์กรอ่ืน  
ที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากร นอกเหนือจาก
งบประมาณ แล้วยังรวมถึงการจัดสรรบุคลากรเพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด   

๓.๑  การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

๓.๑.๑  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

- ขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ  
จังหวัดอุบลราชธานีราชธานี แหงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดชื่อวาเปนเมืองดอกบัว

อันมีแมน้ำมูล แมน้ำชีไหลพาดผานดุจเสมือนเสนชีวิตของชาวเมือง ในสมัยกอนกรุงรัตนโกสินทรทาวคําผง 
ทาวทิศพรหม และทาวก่ำบุตรพระวอ พระตาหนีภัยสงคราม “พระเจาสิริบุญสาร” เจาแหงนครเวียงจันทน  
เขามาพึ ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจ าตากสินมหาราช และในสมัยนั ้นเมืองอุบลราชธานี   
ยังเปนเพียงชุมชนที่กลุมชนอพยพเขามาตั้ง ถิ่นฐานอยูที่เวียงดอนกองแขวงจําปาศักดิ์เทานั้น ยังไมไดสถาปนา
เปนเมืองอุบลราชธานีจนถึงสิ้น รัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงมีพระราชประสงคที่จะรวมพลเมือง เพื่อเปนกําลังของประเทศ โดยทรง
มีพระราชกําหนดวา หากเจาเมืองใดหรือบุคคลใดรวมไพรพลไดมาก ตั้งเมืองเปนปกแผนมั่นคง ก็จะไดรับ 
โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนเจาเมือง พระปทุมสุรราช (ทาวคําผง) จึงอพยพครอบครัวไพรพลจากเวียงดอนกอง
มาตั ้งหลักแหลงบริเวณ ห้วยแจระแม จนตอมาพระปทุมสุรราช สามารถยกทัพปราบกบฎได ชัยชนะ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกลาแตงตั้งพระปทุมสุรราชเปนพระปทุมวรราช 
สุริยวงศครองเมืองอุบลราชธานี และเปนเจาเมืองคนแรกของอุบลราชธานี ใหยกฐานะบานแจระแม 
ขึ้นเปน “เมืองอุบลราชธานี” ในป พ.ศ. 2335 และภายหลังไดยายไปตั้งเมืองใหมที่ “ดงอูผึ้ง” อันเปนที่ตั้ง 
เมืองอุบลราชธานีในปจจุบัน เหตุที ่มี “ราชธานี” ตอทายนั้นเปนเพราะวามีเจาเมืองสืบตอมาถึง 4 คน  
และในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน จังหวัดอุบลราชธานี มีฐานะเปนเมืองสําคัญเมืองหนึ ่งเปนที ่ตั้ง
กองบัญชาการมณฑลอีสาน มาโดยตลอดจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ. 2468 
ไดมีการยุบเลิกมณฑลอุบลราชธานี จึงนับไดวาจังหวัดอุบลราชธานีไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จนกลายเปนจังหวัด 
ที่มีความเจริญกาวหนาทัดเทียมจังหวัดตาง ๆ ของไทยหลายจังหวัด 
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- ที่ตั้ง 
อ ุบลราชธาน ี  เป ็นจ ั งหว ัดขนาดใหญ ่ ในภาคตะว ันออกเฉ ี ยง เหน ือตอนล ่ าง                    

ซ่ึงต้ังอยู่ทางตะวนัออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย ท้ังยังเปน็ตำบลท่ีต้ังของเส้นเวลา
หลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ๒ ประเทศ ได้แก่ 
สปป.ลาว และ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีพื ้นที ่ประมาณ ๑๐ ล้านไร่ มากสุดเป็นอันดับสองของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดนครราชสีมา ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน ๒ สาย 
ได้แก่ แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ก่อนจะไหลลงไปบรรจบกับแม่น้ำโขง ที่บริเวณอำเภอโขงเจียม ซึ่งเป็น
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว ทางทิศตะวันออก โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อน
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ทั่วประเทศ 

 
 
 



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๘ 

- อาณาเขต 
• ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญและประเทศลาว 
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงจำปาศักดิ์ (ประเทศลาว) โดยบางช่วงใช้แม่น้ำโขงเป็นตัวกำหนด 
• ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพระวิหาร (ประเทศกัมพูชา) 
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร 
• แนวพรมแดนติดต่อกับประเทศลาวและกัมพูชา รวมความยาวประมาณ 428 กิโลเมตร 
• ติดต่อกับประเทศลาว 361 กิโลเมตร (จากอำเภอเขมราฐถึงอำเภอน้ำยืน ติดต่อกับ

แขวงสุวรรณเขต แขวงสาละวัน และแขวงจำปาศักดิ์) 
• ติดต่อกับประเทศกัมพูชา 67 กิโลเมตร (อำเภอน้ำยืน ติดต่อกับจังหวัดพระวิหาร 

ประเทศกัมพูชา) 
จากสภาพพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ใกล้กับทะเลจีนใต้ โดยมีระยะห่างประมาณ 

๔๐๐ กิโลเมตร ทำให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมในช่วงฤดูฝน เกิดฝนตกต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ -๔ เดือน 
ประกอบกับพ้ืนที่เป็นจุดที่แม่น้ำสำคัญของภาคอีสานไหลมาบรรจบกัน ทำให้เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการทำการเกษตร 
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ, มันสำปะหลัง, ยางพารา  

- การปกครอง 
จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองออกเป็น ๒๕ อำเภอ และการปกครองส่วน

ท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง, เทศบาลนคร ๑ แห่ง, เทศบาลเมือง ๔ แห่ง, 
เทศบาลตำบล ๔๕ แห่ง และองค์บริหารส่วนตำบล ๑๗๙ แห่ง มีประชากรรวมทั้งสิ้น ประมาณ ๒.๑ ล้านคน  

- ด้านอุตสาหกรรม 
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีโรงงานที่เริ ่มประกอบกิจการโรงงาน (สะสม) ณ วันที่ 

๓๑ มีนาคม พ.ศ. 256๕ จำนวนทั้งสิ้น 6๗๑ โรงงาน เงินลงทุน 3๓,๖๕๑.๐๓ ล้านบาท คนงาน 1๔,๗๕๘  คน 
และมีเหมืองแร่ในพ้ืนที่ โดยจำนวน ๑๑ แปลง เป็นเหมืองหินบะซอลท์ (หินอุตสาหกรรมก่อสร้าง)  ทั้งหมด 

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน มีจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 
๑๐,๐๐๐ ราย โดยส่วนใหญ่ใช้ว ัตถุด ิบในพื ้นที ่  และมีมูลค่าเพิ ่มจากกระบวนการผลิตไม่มากนัก  
ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปเบื้องต้น และไม่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

• ขนาดของโรงงาน   
  โรงงานส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก (เงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือมีคนงาน

ไม่เกิน ๕๐ คน) จำนวน ๖๔๙ โรงงาน รองลงมาเป็นโรงงานขนาดกลาง (เงินลงทุนมากกว่า 50 ล้านบาท 
แต่ไม่ถึง 200 ล้านบาท และมีคนงานมากกว่า ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๒๐๐ คน) จำนวน ๒๐ โรงงาน โรงงานขนาดใหญ่ 
(เงินลงทุนตั้งแต่ 200 ล้านบาท และมีคนงานมากกว่า ๒๐๐ คนข้ึนไป) จำนวน ๒ โรงงาน  

ขนาดโรงงาน จำนวนโรงงาน (โรงงาน) เงินลงทุน (ล้านบาท) คนงาน (คน) 

โรงงานขนาดเล็ก ๖๔๙ ๒๖,๗๒๘.๒๑ ๘,๙๗๗ 

โรงงานขนาดกลาง ๒๐ ๖,๓๖๐.๖๒ ๓,๗๔๑ 

โรงงานขนาดใหญ่ ๒ ๕๖๒.๒๐ ๒,๐๔๐ 

รวม ๖๗๑ ๓๓,๖๕๑.๐๓ ๑๔,๗๕๘ 



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๙ 

• ประเภทอุตสาหกรรม 
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการประกอบกิจการมากที่สุด คือ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

จำนวน ๗๔ โรงงาน รองลงมาได้แก่ โรงงานผลิตแป้ง จำนวน ๗๓ โรงงาน, โรงสีข้าว จำนวน ๕๖ โรงงาน,   
กิจการดูดทราย จำนวน ๕๒ โรงงาน และกิจการซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์ จำนวน ๕๐ โรงงาน ตามลำดับ  

ที ่
ลำดับ

ประเภท 
ประกอบกิจการ 

จำนวน
โรงงาน 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

1 ๕๘(๑) ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต และคอนกรีตผสมเสร็จ ๗๔ ๑,๐๗๖.๗๔ ๗๔๑ 

2 ๙(๒) ผลิตแป้งจากเมล็ดพืช หรือหัวพืช  ๗๓ ๑,๑๘๖.๐๑ ๓๔๐ 

3 ๙(๑) โรงสีข้าว ๕๖ ๔,๐๗๕.๐๑ ๗๗๕ 

4 ๓(๔) ดูดทราย ๕๒ ๔๔๒.๔๙ ๒๕๘ 

5 ๙๕(๑) ซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์ ๕๐ ๓,๐๘๙.๑๘ ๑,๐๓๘ 

• แหล่งที่ตั้งโรงงาน 
โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี 15๘ โรงงาน 

คิดเป็นร้อยละ 2๓.๗๓ ของจำนวนโรงงานทั ้งหมด รองลงมา ได้แก่ อำเภอวารินชำราบ 11๖ โรงงาน  
คิดเป็นร้อยละ 17.๓๑ ของจำนวนโรงงานทั ้งหมด อำเภอน้ำยืน 7๙ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 1๑.๗๙  
ของจำนวนโรงงานทั้งหมด อำเภอเดชอุดม ๕๒ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 7.๗๖ ของจำนวนโรงงานทั้งหมด 
อำเภอตระการพืชผล 3๘ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๗ ของจำนวนโรงงานทั้งหมด 

ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนโรงงาน เงินลงทุน (ล้านบาท) คนงาน (คน) 

1 เมืองอุบลราชธานี ๑๕๘ ๓,๕๕๕.๒๖ ๒,๕๖๘ 

2 วารินชำราบ ๑๑๗ ๕,๗๕๗.๗๒ ๖,๒๑๑ 

3 น้ำยืน 73 2,634.67 702 

4 เดชอุดม ๕๓ 1,924.50 656 

5 เขื่องใน 41 529.92 478 

6 ตระการพืชผล ๓๙ ๑,๘๑๙.๒๖ ๔๐๒ 

7 พิบูลมังสาหาร 31 1,915.21 391 

8 เขมราฐ 24 931.08 194 

9 สว่างวีระวงศ์ 21 1,254.38 844 

10 ม่วงสามสิบ 17 777.28 307 

11 สำโรง 17 1,053.54 654 
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ลำดับ ชื่ออำเภอ จำนวนโรงงาน เงินลงทุน (ล้านบาท) คนงาน (คน) 

12 สิรินธร ๑๕ ๒,๖๔๐.๑๐ ๓๒๐ 

13 บุณฑริก 12 136.02 101 

14 นาเยีย 11 2,890.51 310 

15 ศรีเมืองใหม่ 9 125.37 76 

16 โพธิ์ไทร 8 85.29 54 

17 นาจะหลวย 7 69.4 27 

18 นาตาล 7 81.41 48 

19 กุดข้าวปุ้น 5 38.43 102 

20 โขงเจียม 5 5,307.90 26 

21 น้ำขุ่น 4 32.12 45 

22 เหล่าเสือโก้ก 2 79.5 217 

๒๓ ดอนมดแดง ๑ ๑๐.๒๐ 8 

24 ทุ่งศรีอุดม 1 2.5 ๕ 

25 ตาลสุม - - - 

รวม ๖๗๑ ๓๓,๖๕๑.๐๓ ๑๔,๗๕๘ 

• โรงงานแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช 
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ และอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะ 

๑. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช ประกอบด้วย การสีข้าว เป็นหลัก รองลงมาคือ 
การทำมันเส้น การอบลดความชื้นข้าวเปลือก มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 15๕ โรงงาน เงินลงทุน ๘,๑๖๒.๔๑ ล้าน
บาท การจ้างแรงงาน ๑,๕๖๔ คน 

๒. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ประกอบด้วย การขุดตัก ดิน ทราย และดูดทราย  
การผลิตพลังงานไฟฟ้า มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1๓๗ โรงงาน เงินลงทุน 1๔,๐๐๙.๓๙ ล้านบาท การจ้างแรงงาน  
1,๑๘๐ คน 

๓. อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์อโลหะ ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การผลิต
คอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น ๗๖ โรงงาน เงินลงทุน 1,๑๖๕.๕๓ ล้านบาท 
จ้างแรงงาน ๘๒๕ คน 
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• โรงงานที่เริ่มประกอบกิจการโรงงาน  

- เดือนมีนาคม พ.ศ. 256๕ มีโรงงานที่แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน จำนวน ๑ โรงงาน  

ประกอบกิจการโรงงาน 
จำนวนโรงงาน 

( โรงงาน ) 
จำนวนเงินทุน 

(ล้านบาท) 
คนงาน  
(คน) 

๑. ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ๑ 16.0๐๐ 10 

รวม ๑ 16.0๐๐ 10 

• โรงงานที่แจ้งขยายกิจการโรงงาน  
- เดือนมีนาคม พ.ศ.256๕ ไม่มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ขยายกิจการโรงงาน 

• โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
- เดือนมีนาคม 256๕ มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จำนวน ๑ โรงงาน 

ประกอบกิจการโรงงาน 
จำนวนโรงงาน 

( โรงงาน ) 

จำนวนเงินทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน  

(คน) 

๑. ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ๑ ๑๖.๐๐๐ ๑๐ 

๒. ดูดทราย 1 23.100 5 

รวม ๑ ๑๖.๐๐๐ ๑๐ 

• โรงงานที่เลิกประกอบกิจการ 
- เดือนมีนาคม พ.ศ.256๕ มีโรงงานที่แจ้งเลิกประกอบกิจการ จำนวน ๑ โรงงาน 

ประกอบกิจการโรงงาน 
จำนวนโรงงาน 

( โรงงาน ) 

จำนวนเงินทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน  

(คน) 

๑. ดูดทราย ๑ ๗.๕๐๐ ๔ 

รวม ๑ ๗.๕๐๐ ๔ 

• ภาวะการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัด 
ผลจากการพ ิจารณาข ้อม ูลการลงท ุนอ ุตสาหกรรม เม ื ่อเปร ียบเท ียบข ้อมูล 

ในเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) พบว่ามีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการโรงงาน เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๔ 
จำนวนเงินลงทนุเพิ่มข้ึน เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๖ และอัตราการจ้างงานเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๕ 
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๓.๑.๒  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

• ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพในพื้นที่ โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร 

เช่น ข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าที่เป็นที่ยอมรับ เช่น การทำหมูยอ 
การสานไม้ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ช่วยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่ผู้ประกอบการในจังหวัดยังไม่ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้า และยังขาดความชำนาญในด้านการตลาด ทำให้สินค้าไม่น่าสนใจ ไม่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุบลราชธานี (GPP) ปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น
มากกว่า ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยเป็นผลิตภัณฑ์นอกภาคเกษตร ๙๙,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒ 
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดทั้งหมด หากพิจารณาเฉพาะสาขาการผลิต พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 
๑๙,๖๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๗ มากเป็นอันดับ ๒ รองจากสาขาเกษตรกรรม และสาขา 
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน มีมูลค่า ๘๓๗ ล้านบาท อยู ่ ในลำดับที ่ ๑๕ จากทั ้งหมด ๑๙ สาขา  
และเมื่อพิจารณาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงพบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุบลราชธานี และมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการผลิต และสาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน มีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นทุกปี  
เฉลี่ยร้อยละ ๖ ต่อปี  

• วิเคราะห์สภาวะเศรษฐก ิจอ ุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี  (ข้อมูล เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๔) 

- สถานการณ์ภาพรวมจังหวัด 
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ ๑๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร 

มีประชากรกว่า ๒ ล้านคน ตั ้งอยู ่บริเวณภาคอีสานตอนล่าง ทางตะวันออกสุดของประเทศ โดยมีพื ้นที่  
ติดกับประเทศลาว และกัมพูชา  

จากมูลค่าผลิตภ ัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) พ.ศ.๒๕๖๒ เศรษฐกิจภาพรวม 
ของจังหวัดอุบลราชธานี มีมูลค่าเท่ากับ ๑๒๖,๐๘๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๙ 
เป็นผลมาจากการขยายตัวเพ่ิมข้ึนของสาขาเกษตรกรรม และสาขาอุตสาหกรรม  

๑. สถานการณ์ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองออกเป็น ๒๕ อำเภอ  ประชากร

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยพืชที่ปลูกมากได้แก่ ข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง และยางพารา  
ประชากรโดยส ่วนใหญ ่ย ั งคงย ึดถ ือว ัฒนธรรมประเพณีแบบชาวอ ีสาน  

งานประเพณีสำคัญๆ ของจังหวัด เช่น งานฮีตสิบสองเดือน คืองานประเพณีที่ชาวอีสานถือปฏิบัติสืบทอดกันมา 
ส่วนใหญ่จะเป็นงานบุญ เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นหลัก 

ด้านเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจหลักของจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อพิจารณาจากมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จ ังหวัด (GPP) พบว่าในเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี  มีการเติบโตอย่างต่อเนื ่องตั ้งแต่ปี   
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ โดยสาขาที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ ๑๙.๖๖ รองลงมา 
ได้แก่สาขาการขายส่งขายปลีก มีส ัดส่วนร้อยละ ๑๕.๗๓, สาขาการศึกษา สัดส่วนร้อยละ ๑๓.๗๕,  
สาขาอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ ๑๓.๖๓ และสาขาตัวกลางทางการเงิน สัดส่วนร้อยละ ๘.๑๑ ตามลำดับ 
สำหรับสาขาเหมืองแร่ อยู่ในลำดับที่ ๑๔ มีสัดส่วนร้อยละ ๐.๗ โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวประชากร 
(GPP Per Capita) เท่ากับ ๗๒,๖๐๗ บาท/คน/ปี)  
  



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๑๓ 

๒. สถานการณ์ด้านอุตสาหกรรม 
การประกอบการอุตสาหกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี มีการลงทุนเพิ ่มขึ้น  

จากปีก่อนหน้า เท่ากับร้อยละ ๓.๒๐ โดยเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน  
และการก่อสร้าง โดยมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ ่มขึ ้นจำนวน ๓๓ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๑  
และมีการจ้างงานเพิ ่มขึ ้นร้อยละ ๖.๘๙ ทั ้งนี ้เป็นผลมาจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  
เริ่มลดลง และมีการผ่อนคลายมาตรการ ทำให้มีความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นมาก รวมถึงโครงการ
ก่อสร้างในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีจำนวนมากขึ้น ทั้งโครงการก่อสร้างภาครัฐ และของเอกชน  

๒.๑ อุตสาหกรรมที่สำคัญ 
อุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัด โดยพิจารณาจากจำนวนโรงงานมากที่สุด

อันดับหนึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น ๑๕๘ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 
๒๕ รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก ยาง และอโลหะ มีจำนวนโรงงาน ๑๔๔ โรงงาน  
คิดเป็นร้อยละ ๒๓, อุตสาหกรรมอื่นๆ มีจำนวนโรงงาน ๑๒๒ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๑, อุตสาหกรรม
เครื ่องจักรกล จำนวนโรงงาน ๖๗ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๑, อุตสาหกรรมอาหารและเครื ่องดื่ม  
จำนวนโรงงาน ๖๕ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้  และเครื ่องเร ือน  
จำนวนโรงงาน ๔๘ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๘ ตามลำดับ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๑๔ 

จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

ที ่ ประกอบกิจการ จำนวน 
เงินทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 

(คน) 

๑ ผลิตภัณฑ์จากพืช 150 7,944.16 1,530 

๒ การผลิตอ่ืนๆ 122 13,527.82 1,048 

๓ ผลิตภัณฑ์อโลหะ 68 1,064.11 744 

๔  อุตสาหกรรมอาหาร 62 1,587.81 2,768 

๕ ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ 54 3,140.88 1,555 

๖ แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 43 487.59 733 

๗ ยางและผลิตภัณฑ์จากยาง 23 645.36 781 

๘ ผลิตภัณฑ์โลหะ 23 309.82 242 

๙ ผลิตภัณฑ์พลาสติก 18 204.08 124 

๑๐ ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 13 369.76 91 

๑๑ เคมีภัณฑ์และผลืตภัณฑ์เคมี 10 348.44 98 

๑๒ ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 8 82.70 156 

๑๓ ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 7 42.82 73 

๑๔ เครื่องแต่งกาย 7 487.45 2,831 

๑๕ ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 6 78.13 559 

๑๖ เครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งอาคาร 5 7.55 26 

๑๗ เครื่องดื่ม 5 2,064.70 368 

๑๘ สิ่งทอ 2 18.90 52 

๑๙ การพิมพ์  2 37.03 68 

๒๐ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 2 16.50 251 

๒๑ ผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐาน 1 2.60 21 

 รวม 631 32,468.22 14,119 

 



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๑๕ 

๒.2 การประกอบการอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี 
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า รองลงมาคือ อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช เช่น 
โรงสีข้าว และอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมถึงการซ่อมแซมยานพาหนะ โดยกิจกรรมหลัก
ได้แก่ อู่ซ่อมรถ และศูนย์บริการรถยนต์ 

๑. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช ประกอบด้วย การสีข้าว เป็นหลัก 
รองลงมา คือ การทำมันเส้น การอบลดความชื้นข้าวเปลือก มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น ๑๕๘ โรงงาน เงินลงทุน ๗,๗๓๙.๙๘ 
ล้านบาท การจ้างแรงงาน ๑,๒๖๕ คน 

๒. อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ ประกอบด้วย การขุดตัก ดิน ทราย และดูดทราย 
การผลิตพลังงานไฟฟ้า มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น ๑๓๐ โรงงาน เงินลงทุน ๑๓,๕๐๙.๒๓ ล้านบาท การจ้างแรงงาน 
๑,๐๕๐ คน 

๓. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำดื่ม  
การผลิตอาหารสำเร็จรูป ผลิตเมล็ดกาแฟคั่วบด การถนอมพืช หรือผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง  
มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น ๖๑ โรงงาน เงินลงทุน ๑,๖๘๗.๔๗ ล้านบาท จ้างแรงงาน ๒,๖๐๒ คน 

๓. โอกาสในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม  
จังหวัดอุบลราชธานีมีโอกาสในแข่งขันภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัย

ได้เปรียบ ดังนี้ 
๓.๑ มีพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน ๒ ประเทศ ทำให้มีโอกาสในการใช้วัตถุดิบ 

ทางการเกษตร และเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งไปยังท่าเรือประเทศเวียดนามได้   
๓.๒ มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้จัดตั้ง

เป็นฐานการผลิตเพ่ือการส่งออก และโลจิสติกส์ 
๔. อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ในจังหวัดอุบลราชธานี  ได้แก่  

๔.๑ อ ุตสาหกรรมแปรร ูปผลผล ิตทางการเกษตร ได ้แก ่  ข ้าวหอมมะลิ   
มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และยางพารา โดยใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

๔.๒ การขนส่งและการจัดการด้านโลจิสติกส์ และคลังสินค้า  
5. ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ใช้
แนวความคิดของ Diamond model ประกอบด้วยปัจจัย ๕ ด้านคือ 

๑. ปัจจัยด้านการผลิต  
๒. ปัจจัยด้านอุปสงค์ 
๓. บริบทด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนกัน  
๔. บริบทด้านการแข่งขันและกลยุทธ์ของธุรกิจ  
๕. บริบทด้านนโยบายรัฐบาล  

โดยทั ้งนี ้แนวคิดนี ้ยังได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของรัฐบาล  ในการกำหนดปัจจัยที ่สำคัญปัจจัยหนึ่ง 
ในการกำหนดขีดความสามารถในการแข่งขัน  เพราะเชื ่อว่าบทบาทของรัฐจะมีความสำคัญทั้งทางตรง  
และทางอ้อมต่อปัจจัยแวดล้อมทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งจะส่งผลทำให้ปัจจัยต่าง ๆ เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุง
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๑๖ 

 
จากรูปภาพแสดงให้เห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานี มีขีดความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างดี  คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  
๔.๐๗  ซึ่งปัจจัยที่จังหวัดอุบลราชธานี มีความสามารถในการแข่งขันมากที่สุด ได้แก่  ปัจจัยด้านอุปสงค์ 
เ น ื ่ อ ง จ า ก ส ิ น ค ้ า ห ล ั ก ข อ ง จ ั ง ห ว ั ด ไ ด ้ แ ก ่  ข ้ า ว  แ ล ะส ิ น ค ้ า เ ก ษ ต ร อ ื ่ น ๆ  ม ี ป ร ิ ม า ณ ม า ก  
และมีคุณภาพดี แต่ด้านที่มีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับต่ำ ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน  
โดยมีคะแนนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ  ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ ๒.๙๗ เนื่องจากการประกอบการส่วนใหญ่  
เป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเบื้องต้น ไม่มีอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทำให้ไม่ครบห่วงโซ่อุปทาน และไม่มี
บทบาทจากการรวมกลุ่มกันมากนัก หากพิจารณารายละเอียดในแต่ละบริบทจะสามารถวิเคราะห์ความสามารถ
ในการแข่งขันได้ ดังนี้ 

บริบทปัจจัยด้านการผลิต 
จากการว ิ เ คร าะห ์ บร ิ บทด ้ านป ั จจ ั ยกา รผล ิ ตพบว ่ า  ป ั จจ ั ยด ้ านว ั ตถ ุ ด ิ บ  ซ ึ ่ ง ไ ด ้ แก่   

ข้าว  มันสำปะหลัง และยางพารา มีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับสูง เนื่องจากมีการปลูกมากในพ้ืนที่ 
แต ่ส ่วนใหญ่ย ังต ้องอาศัยน้ำจากธรรมชาติ ทำให ้อาจเกิดปัญหาผลผลิตเส ียหายจากภัยธรรมชาติ  
ส่วนปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ แรงงาน การคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน ยังต้องมีการพัฒนาขึ้นอีก เพื่อรองรับ 
กับการขยายตัวของอุตสาหกรรม และการค้าขายในอนาคต 
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บริบทด้านอุปสงค์ 
บริบทด้านอุปสงค์ นับเป็นปัจจัยที่มีความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดอุบลราชธานีสูงที่สุด ได้แก่ 

เนื่องจากสินค้าหลักของจังหวัด ได้แก่ ข้าว และมันสำปะหลัง มีความต้องการมาก และสามารถจำหน่ายได้ 
ในราคาสูง ส่วนมากเป็นการผลิตตามสัญญาสั่งซื ้อล่วงหน้า ทำให้ไม่มีปัญหาด้านการตลาด แต่อย่างไรก็ดี  
การทำการตลาดแบบนี้มีปัจจัยเสี่ยงจากคู่แข่งขันภายนอก ซึ่งผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยน  

 

บริบทด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนกัน 
 ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนกันของจังหวัดอุบลราชธานี มีความสามารถในการแข่งขันต่ำที่สุด 

เนื่องจากประเภทของอุตสาหกรรมในจังหวัดมีไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร มีมากที่สุดได้แก่โรงสีข้าว และมีความต้องการผลผลิตเหมือนกัน ทำให้เกิดการแข่งขันกันมากกว่า  
จะสนับสนุนเกื้อกูลกัน โดยปัจจัยที่มีความสามารถในการแข่งขันมากที่สุดได้แก่ จำนวนผู้ผลิตในพื้นที่มาก  
แต่ก็ยังมีอยู่ในระดับที่ต่ำ และมีปัจจัยที่ต้องเพิ่มศักยภาพหลายปัจจัย ที่สำคัญได้แก่ การเพิ่มบทบาทของกลุ่ม
ผู้ประกอบการให้มากขึ้น ทั้งนี้ควรจะมีกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง ตลอดห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) 
ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก, กลุ่มผู้สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง, กลุ่มผู้ขนส่ง,  
กลุ่มโรงสี ,กลุ่มผู้ค้า/ ผู้ส่งออก และกลุ่มผู้บริโภค  
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บริบทด้านการแข่งขัน 
 ปัจจัยด้านการแข่งขันของจังหวัดอุบลราชธานี มีศักยภาพในการแข่งขันพอสมควร โดยปัจจัย  
ด้านบุคลากรมีความสามารถสูงที่สุด สาเหตุมาจากผู ้ประกอบการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
ค่อนข้างมาก ทั้งนี้นับรวมการพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบการเองดด้วย แต่ต้องปรับปรุงเรื่องการคัดเลือก  
และปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

บทบาทของรัฐบาล 
 บทบาทของรัฐบาลได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดเป็นอย่างมาก  
โดยปัจจัยที ่ม ีความสามารถในการแข่งขันสูง ได้แก่ นโยบายรัฐบาล และการสนับสนุนจากจังหวัด  
แต่ก็ยังมีปัจจัยที่ควรเร่งสร้างศักยภาพ ได้แก่ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่ปัจจุบันยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการสมัยใหม่ ทำให้ยังมีการประกอบการแบบเดิม และปัจจัยด้านเสถียรภาพของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบ
กับสมรรถภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ซึ่งมีความไม่มั่นใจในนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการบริหาร
จัดการผลผลิตทางการเกษตร   
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การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรายสาขาหลัก ๓ สาขา ดังนี้ 

๑. อุตสาหกรรมโรงสีข้าว 

 

 โรงสีข้าวในจังหวัดอุบลราชธานีมีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งโรงสีขนาดใหญ่ และโรงสีชุมชนขนาดเล็ก 
และเมื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมประเภทโรงสีแล้วพบว่า ในปัจจัยด้านการผลิต  
มีความสามารถในการแข่งขันสูง ทั้งนี้เนื่องจากมีวัตถุดิบในพื้นที่มาก แต่ปัจจัยที่มีความสามารถในการแข่งขันน้อย 
ได้แก่ ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนกัน เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ได้มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง  
และบริการที่เกี่ยวเนื่องก็มีไม่มากนัก ซึ่งควรต้องดำเนินการพัฒนาต่อไป 

๒. อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตอาหารส่วนมากเป็นการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น มั นสำปะหลัง  
เป็นแป้งมัน มันเส้น เป็นต้น มีปัจจัยด้านการผลิตที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง เนื่องจากมีวัตถุดิบในพ้ืนที่ 
และปัจจัยด้านการแข่งขันและกลยุทธ์ของธุรกิจยังมีความสามารถในการแข่งขันต่ำ เนื่องจากผู้ประกอบการ
ไม่ได้พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่มีความรู้ด้านการจัดการสมัยใหม่  
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๓. อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำ และพลังงานแสงอาทิตย์  

 

 การผลิตพลังงานไฟฟ้า นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ แม้ว่าจะมีการลงทุนสูง แต่เนื่องจาก  
ความต้องการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นโอกาสดีที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ โดยเมื่อวิเคราะห์
ความสามารถในการแข่งขันแล้วปรากฏว่า ปัจจัยด้านอุปสงค์เป็นปัจจัยที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง 
เนื่องจากมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ส่วนปัจจัยที่มีความสามารถในการแข่งขันน้อยได้แก่ ปัจจัยด้านการแข่งขันและกลยุทธ์ เนื่องจาก  
การผลิตกระแสไฟฟ้าจะเป็นการผูกขาดให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงไม่มีการแข่งขัน  
และนโยบายทั้งหมดถูกกำหนดมาแล้ว ส่วนปัจจัยด้านอุตสาหกรรมที่สนับสนุนกัน เป็นเพราะก ารผลิต 
แต่ละแห่งไม่มีการนำเข้าวัตถุดิบจากแหล่งอ่ืน ทำให้ไม่มีการรวมกลุ่มระหว่างกัน 
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๓.๑.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
-  ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานี  (Product Champion) ได้แก่

ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยเฉพาะผ้าทอฝ้ายทอมือ เนื่องจากมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และผลิตภัณฑ์แปรรูป 
จากผลิตการเกษตร จำพวกอาหาร เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บญวนกุนเชียง และหมูยอ ซึ่งเป็นของฝาก 
ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของจังหวัดทั้งสองผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แม้ว่า
ว ัตถ ุด ิบหลักจะไม ่อย ู ่ ในจ ังหว ัดอ ุบลราชธาน ี  แต ่ด ้ วยความเป ็นเอกล ักษณ์ก ็ทำให ้ เป ็นท ี ่น ิยม  
ของนักท่องเที่ยว และผู้ที ่มีความชอบเฉพาะ (Niche Market) การเพิ่มศักยภาพให้กับสินค้า Product 
Champion จึงควรเพิ ่มมูลค่าจากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิต และการนำเสนอ  
บรรจุภ ัณฑ์ท ี ่สร ้างความประทับใจ เก ิดการบอกต่อและซื ้อซ ้ำ รวมถึงย ืดระยะเวลาเก ็บร ักษา   
และการนำเสนอในรูปแบบใหม่ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น  

-  การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี  
(๑) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) ของจังหวัดอุบลราชธานี 

 - เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ,  มันสำปะหลัง 
และยางพารา ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงได้  

 - เป็นเส้นทางขนส่งและจุดเชื ่อมต่อที ่สำคัญไปสู ่ภูมิภาคเอเชียตะวันออก  
โดยสามารถเชื ่อมต่อไปสู ่จีนตอนใต้ ผ่านเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ และสามารถขนส่งสินค้าไปยัง  
ท่าเรือดานัง ประเทศเวียดนาม และท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชาได้อย่างสะดวก  

 - มีโครงสร้างพื ้นฐานในการพัฒนา ทั ้งด้านการคมนาคมโดยมีระบบขนส่ง 
ทั้งทางถนน รถไฟ และเครื่องบิน สามารถเลือกใช้บริการให้ เหมาะสมกับประเภทธุรกิจได้อย่างสะดวก  
มีการพัฒนาสาธารณูปโภครองรับ มีแผนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัด มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
และมีสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพียงพอกับการขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรม และพ้ืนที่อยู่อาศัยได้อีกเป็นปริมาณมาก 
และมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ ๒ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ให้บริการด้านวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา  

 - มีปริมาณแรงงานจำนวนมาก จากที่จังหวัดมีประชากรมากกว่า ๒ ล้านคน 
และยังมีประชากรวัยทำงานจำนวนกว่าร้อยละ ๕๐ กำลังทำงานอยู่ในพื้นที่ป ระกอบการอุตสาหกรรมอื่น 
ซ ึ ่ งพร ้อมจะโยกย ้ ายกล ับถ ิ ่ นฐาน หากม ีปร ิมาณความต ้องการแรงงานเพ ิ ่ มข ึ ้ น  นอกจากน ี ้ 
ยังมีสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์ฝึกอาชีพ  
ซึ่งจะช่วยพัฒนาความพร้อมและความสามารถแรงงาน ให้เหมาะสมกับการประกอบการอุตสาหกรรม  
ทุกประเภท  

 - หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะจังหวัด ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม ทั้งการส่งเสริมพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดต้นทุน 
และอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ให้มีการผลิตสินค้าที ่มีมูลค่าเพิ ่มสูงขึ้น  
และเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือต่อยอดการผลิต และสร้างสภาพคล่องในการประกอบการ  
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(๒) การวิเคราะห์ป ัจจ ัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศ มีการก่อสร้าง
เส้นทางมายังภาคอีสานหลายเส้นทาง เช่น ทางยกระดับเชื่อมโยงสู่ภาคอีสานบริเวณจังหวัดนครราชสีมา, 
การปรับปรุงเส้นทางสาย ๒๔ เชื่อมโยงภาคอีสานตอนล่าง, การสร้างรถไฟรางคู่เพ่ือขนส่งสินค้า  

- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำให้รูปแบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ 
เป็นที่นิยม มีมูลค่าการซื้อขายสินค้าเพิ่มขึ้น และต้นทุนที่ต่ำลง เปิดโอกาสให้ผู้ขายรายใหม่ สามารถเข้าสู่
ตลาดได้ง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้ผู้ขายที่ปรับตัวได้ช้า ได้รับผลกระทบ  

- ความนิยมสินค้าสุขภาพ ทำให้มีความต้องสินค้า โดยเฉพาะกลุ ่มอาหาร  
และสุขภาพ และจังหวัดอุบลราชธานีมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีสามารถนำไปผลิตสินค้าตามความต้องการ
ของผู้บริโภคได้  

- สังคม และประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม การใช้ผลิตภัณฑ์ 
ที่มีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำการศึกษาเพ่ือปรับตัว และนำเสนอสินค้า
ให้เหมาะสม รวมถึงกระบวนการในการประกอบกิจการ ทั ้งในส่วนกระบวนการผลิตที ่ต้องไม่สร้าง
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ต้องมีการจัดการให้เหมาะสม  

(๓)  การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ SAOR (Strengths / Aspirations / Opportunities / 
Results) 

• Strengths (จุดแข็ง) 
- ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้นวัตกรรม 

สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ  

• Aspirations (แรงบันดาลใจ) 
- การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อลดกระบวนการ

ทำงานที่ซ้ำซ้อน และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
• Opportunities (โอกาสในการพัฒนา) 

- เชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์  
- Results (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น)  
- การพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้าง

ศักยภาพแรงงาน  
(๔) ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

- กลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
- การบริการที่รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้  
- ช่องทางการใช้บริการที่สะดวก สามารถตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วน 
- กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก และ SMEs 
- ช่องทางการใช้บริการที่สะดวก รวดเร็ว  
- การให้คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ตรงจุด รวมถึงคำแนะนำด้านสินเชื่อ  
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๓.๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบ ัต ิการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม  จ ังหวัด
อุบลราชธาน ีระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
“เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ”  

๓.๒.๒ พันธกิจ   
๑) เพิ่มรายได้ผู้ผลิตสินค้า รวมถึงวัตถุดิบในการผลิต  
๒) เพ ิ ่ มข ีดความสามารถให ้ก ับผ ู ้ประกอบการ รวมถ ึ ง ให ้คำปร ึกษาแนะนำ 

ในการปรับเปลี่ยน (Transformation) ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต และศักยภาพแรงงาน   
๓) สร้างกลไก เครือข่าย ความร่วมมือภาคเอกชน และวิชาการ เพื ่อป้องกันปัญหา  

จากการประกอบการอุตสาหกรรม  

๓.๒.๓  แนวทางการพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
๑)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๑ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม  

• เป้าประสงค์   
๑) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์โดยการใช้นวัตกรรม ตลอดจนปรับปรุง

กระบวนการผลิตเพ่ือลดต้นทุน  
๒) สร้างโอกาสในการขายสินค้ากลุ่มอาหารปลอดภัย และกลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพ  

จากกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการ 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
๑) มีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านอาหารปลอดภัย และสินค้าเพื่อสุขภาพ จำนวน 

๕ ผลิตภัณฑ์  

• กลยุทธ์ / โครงการ  
๑) สำรวจข้อมูลวัตถุดิบ และกลุ ่มผู ้ประกอบการ สร้างห่วงโซ่คุณค่า (Value 

Chain) และกำหนดทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบต้นน้ำ หรือ
ศักยภาพผู้ผลิตในพื้นที่  

๒) จัดทำแผนการพัฒนาเฉพาะผลิตภัณฑ์ โดยใช้กระบวนการสร้างคุณค่า (LEAN 
Thinking) เพื ่อให้ผู ้ผลิตได้นำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
สำรวจข้อมูลวัตถุดิบ 
และกลุ่ม
ผู้ประกอบการ สร้าง
ห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) และกำหนด
ทิศทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบ
ต้นน้ำ หรือศักยภาพ
ผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่  

โครงการที่ สอจ. ขอ
งบประมาณจังหวัด 

• โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำห่วง
โซ่คุณค่า (Value 
Chain) ผลิตภัณฑ์
แปรรูปการเกษตร 

- ๐.๒๐๐ - - - 

โครงการที่ สอจ. 
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
กระทรวง  กรม 

- ไม่มี - 

     

 โครงการอ่ืนๆ 

- ไม่มี - 

     

กลยุทธ์ที่ ๒ 
จัดทำแผนการพัฒนา
เฉพาะผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือให้ผู้ผลิตได้นำไป
ปรับใช้กับผลิตภัณฑ์
ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการที่ สอจ. ขอ
งบประมาณจังหวัด 

• โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพสินค้า
เกษตรสู่เกษตรแปร
รูป 

๒.๐๐๐ - - - - 

โครงการที่ สอจ. 
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
กระทรวง  กรม 

- ไม่มี -  

     

โครงการอ่ืนๆ 

- ไม่มี -  
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๒)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ 

• เป้าประสงค์   
๑) ผู้ประกอบการมีศักยภาพและรักษาความสามารถในการแข่งขัน  
๒) ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสนับสนุนการประกอบการ  เช่น 

ข้อมูลทางการตลาด, เงินทุน และมาตรฐานสินค้าและบริการต่าง ๆ  

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
๑) ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๘๐ มีศักยภาพ และรักษาความสามารถ 

ในการแข่งขันได้  

• กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐  
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ผู้ประกอบการ
กลุ่มเป้าหมาย มี
ศักยภาพ และ
รักษา
ความสามารถใน
การแข่งขัน   

โครงการที่ สอจ. ขอ
งบประมาณจังหวัด 

• โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพการประกอบ
กิจการ  

- ๐.๒๕๐ ๐.๒๕๐ ๐.๒๕๐ ๐.๒๕๐ 

โครงการที่ สอจ. ขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  
กรม 

- ไม่มี -  

     

โครงการอ่ืนๆ 

- ไม่มี -  

     

 

  



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๒๖ 

ส่วนที่ ๔   ภาคผนวก  

๔.๑ โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรแปรรูป  

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

 

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร ของจังหวัด
อุบลราชธานี  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร  

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 

 

 

ผลผลิต : ผู้ประกอบการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
ได้รับการพัฒนา จำนวน ๕๐ ราย  

ผลลัพธ์ : สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
พัฒนา มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ ๑๐   

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 

 

๑. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๒๕๐ คน  

๒. ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก จำนวน ๒๐ 
ผลิตภัณฑ์   

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี : ประเด็นการพัฒนา
ที่ ๒ การส่งเสริมการค้าการลงทุน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ : ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว 

๗. ระยะเวลา ๑ ปี (กันยายน ๒๕๖๖ – ตุลาคม ๒๕๖๗) 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๒๕๐ คน   

๒. ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก จำนวน ๒๐ 
ผลิตภัณฑ์  

๙. งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 

 

  



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๒๗ 

๔.๒  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติ
การ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ 

อก. 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด
อุบลราชธาน ี

ปี  ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

จังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ป ี 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

วิส
ัยท

ัศน
 ์ ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่

อุตสาหกรรมยุคใหม่ ให้เติบโต
อย่างยั่งยืน 

บูรณาการและขบัเคลื่อนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโต

อย่างยั่งยืน  

เมืองน่าอยู่ทันสมัย เกษตร
ปลอดภัยมูลค่าสูง เศรษฐกิจ
ชีวภาพ ศูนยก์ลางการค้าการ
ลงทุน เมืองท่องเที่ยวแห่ง
ความสุขหลายมิติสู่สากล 

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย
นวัตกรรม ฟื้นฟูผู้ประกอบการ  

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ ๑

 การยกระดับขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการและ

ภาคอุตสาหกรรม 

การผลักดันนโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

แนวทางการพัฒนาด้านที ่๑ เพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ ๒

 การพัฒนาปจัจัยสนับสนุน       
ให้เอื้อต่อการเติบโตของ

อุตสาหกรรมยุคใหม ่

การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรมในส่วนภูมภิาค 

แนวทางการพัฒนาด้านที ่๒ 
เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ 

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ ๓

 การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนดว้ย 

BCG Model  

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนดว้ย 

BCG Model 
- 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ ๔

 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กร
ดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อ
ยกระดับการให้บริการให้มี

ประสิทธิภาพ 
- - 

 

  



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๒๘ 

 ๔.๓ ข้อมูลสร ุปผลการดำเน ินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ตามแผนพัฒนาจังหวัด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา โดยภาพรวมอุตสาหกรรมระดับจังหวัดมีจำนวนโรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๒๑ 
จำนวนเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๐ และการจ้างงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘๙ 

๔.๔ ข้อมูลสร ุปผลการดำเน ินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากโครงการตามแผนงานซึ่งเสนอขอรับงบประมาณจากแผนพัฒนา
จังหวัดไม่ได้รับการพิจารณา จึงไม่มีการดำเนินงานโครงการในระดับจังหวัด แต่ทั้งนี้โครงการ/กิจกรรม  
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในจังหวัด เช่น การส่งเสริมผู้ประกอบการ ด้านเงินทุน ผ่านโครงการ
สินเชื่อ SMEs, การส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และกำกับดูแลโรงงาน 
สอจ.อุบลราชธานี ได้มีการดำเนินการครบถ้วน ๑๐๐% และได้จัดทำรายงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานความก้าวหน้าและเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน  
ว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัต ิงาน ทั ้งเป็นข้อมูลสำหรับผู ้บร ิหารของสำนักงาน ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์  
ในการให้บริการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 

 ผลผลิตที่ ๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบาย และยุทธศาสตร์กระทรวง
อุตสาหกรรม 
    ๑. ติดตามและจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงงาน 
                  ได้ปฏิบัต ิงานติดตามประเมินผล จำนวน 12 ครั ้ง ได้แก่ กิจกรรมติดตามประเมินผล 
การปฏิบัติงานของสำนักงาน (รายเดือน) ผ่านระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติ (ระบบ iPlan) ซึ่งเป็น 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง 
โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน และค่าเป้าหมายของการปฏิบัติงาน 
        โดยกิจกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของ สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดอุบลราชธานี   

- ติดตามการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการ                   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน  527,191.50  บาท 

- ติดตามการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 41,668.354.80  บาท 

    ๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
        สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการให้บริการผู้ประกอบการอย่างเป็นธรรม
และโปร่งใส โดยได้ประเมินความพึงพอใจ จากผู้รับบริการ ร้อยละ  85.77    

ปัญหา/อ ุปสรรค  : ม ีป ัญหาอ ุปสรรคในการออกต ิดตามค ่าธรรมเน ียมท ี ่ค ้ างชำระ 
ของสถานประกอบการ(เดิม) ที ่ปัจจุบันไม่เข้าข่ายโรงงาน (50 คน/50 แรงม้า) ติดตามค่อนข้างยาก 
เพราะข้อมูลของโรงงานถูกตัดออกจากระบบฐานข้อมูลโรงงานในปัจจุบันแล้ว และยังมีสาเหตุเนื่องจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  ทำให้การออกปฏิบัติงานติดตามในพื้นที่ค่อนข้างยาก 
เสี่ยงทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ 



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๒๙ 

ข้อเสนอแนะ : การติดตาม ฯ โดยส่งจดหมายไปรษณีย์แล้ว ไม่สำเร็จ ควรหาช่องทางอ่ืน ๆ เช่น 
ทางโทรศัพท ์และแอพพลิเคชั่นไลน์  เป็นต้น 
ผลผลิตที่ ๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
 ๑. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 
     ๑) ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพ่ือศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด 
เป้าหมาย จำนวน  100  ราย ผลการดำเนินงาน จำนวน  127  ราย ผลคิดเป็นร้อยละ   127  ของแผนงาน 
     ๒) จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการกฎหมาย และศึกษาดูงาน เป้าหมาย จำนวน  100  ราย 
ผลการดำเนินงาน จำนวน  100  ราย คิดเป็นร้อยละ  100  ของแผนงาน 
     ๓) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทางผู้ใช้บริการ เป้าหมาย จำนวน  300 ราย  
ผลการดำเนินงาน จำนวน  327  ราย คิดเป็นร้อยละ  109  ของแผนงาน 
     ทั้งนี้ ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน  443,000  บาท คิดเป็นร้อยละ  100  ของ
แผนงาน  

ปัญหา/อุปสรรค : มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการบ้าง สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้การดำเนินการจัดฝึกอบรม และการออกปฏิบัติงานในพื้นที่ค่อนข้างยาก 
เสี่ยงทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ แต่ก็สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะ : ควรเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน เป็นการสัมมนา หรือให้คำปรึกษาแนะนำผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อ ฯ   

๒. ดำเนินกิจกรรมโดยใช้งบดำเนินงานประจำปี 
     ๑) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย (ทั้ง อก.) เป้าหมาย จำนวน  120 ราย ผลการดำเนินงาน 
จำนวน  151 ราย คิดเป็นร้อยละ 125.33 ของแผนงาน  
     ๒) พิจารณาเรื่องราวการอนุญาต การแจ้ง สอบถามหรือหารือเกี่ยวกับโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน 
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย เป้าหมาย จำนวน 120 ราย ผลการดำเนินงาน จำนวน 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 
110.83 ของแผนงาน 
     ๓) การกำกับ ตรวจสอบดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร .บ.วัตถุอันตราย เป้าหมาย จำนวน 
360 ราย ผลการดำเนินงาน จำนวน  377 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.49 ของแผนงาน 
     ๔) จดทะเบียนเครื่องจักร เป้าหมาย จำนวน  12 ราย ผลการดำเนินงาน จำนวน 3 ราย คิดเป็น  
รอ้ยละ 25 ของแผนงาน 

ปัญหา/อุปสรรค : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในปัจจุบัน 
ส่งผลให้การออกปฏิบัติงานตรวจกำกับ ฯ มีความยากลำบาก 

ข้อเสนอแนะ : ช ี ้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงาน การตรวจกำกับฯ ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตลอดจนการสื่อสารกับผู้ประกอบการโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  สู่การปฏิบัติ 

ดำเนินการจัดประชุม จัดทำ/เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดให้ผู้เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่จังหวัด ทั้งภาครัฐ เอกชน เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด จำนวน ๑ ครั้ง    
       งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 11,348.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน 
 

ปัญหา/อุปสรรค : การดำเนินงานเกิดความล่าช้า สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้การดำเนินการจัดประชุมไม่เป็นไปตามกรอบกำหนดระยะเวลาของแผนงาน 



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๓๐ 

ข้อเสนอแนะ : หากเกิดปัญหาอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ควรปรับวิธีการทำงานแบบใหม่ 
เช่น การใช้หนังสือในการประสานขอความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แทนการจัดประชุม  
ให้ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 

๔. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
     ๑) จัดเก็บ วิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ำและบริเวณลุ่มน้ำสายหลัก ลำธาร คู คลอง หนอง  
และบึง ที่สำคัญในพื้นที่ต่าง ๆ เป้าหมาย จำนวน 12 จุด ผลการดำเนินงาน จำนวน  12 จุด คิดเป็นร้อยละ 
100  ของแผนงาน  

2) กิจกรรม จัดชี้แจงทำความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืนของสถานประกอบการกับชุมชน 
เครือข่าย อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในพื้นที่ด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
และดำเนินการตรวจประเมินฯ 
 

 
          4) จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและพัฒนาระบบ       
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ผ่านโปรแกรม zoom เป้าหมาย และถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถานประกอบการ
ที ่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล สิ ่งแวดล้อมจนประสบผลเร็จ และสร้างเครือข่ายและเป็ นพี ่เลี ้ยง 
ให้กับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในพื้นที่ เพื่อขยายผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน  วันที่  
31 สิงหาคม ๒๕๖๔ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน 

5) รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ราย  
5.1 ดาวกาแฟ  ทะเบียนโรงงานเลขท่ี 40310007425577 
5.2 นอร์ม  ทะเบียนโรงงานเลขท่ี 10310000125287 
5.3 บุษยาการสร้าง 

6) นิทรรศการโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรมปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๓๑ 

 
      งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 80,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน 

ปัญหา/อุปสรรค : การดำเนินงานเกิดความล่าช้า สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้การดำเนินการจัดประชุมไม่เป็นไปตามกรอบกำหนดระยะเวลาของแผนงาน 

ข้อเสนอแนะ : หากเกิดปัญหาอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ควรปรับวิธีการทำงานแบบใหม่ 
เช่น การจัดประชุมออนไลน์ เป็นต้น 

 5. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
       โดยได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 42,700 บาท เบกิจ่าย 42,700 ให้ดำเนินกิจการ ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมสำรวจและกำหนดขอบเขตพื้นที่ในการดำเนินการ และประชาสัมพันธ์
โครงการ  

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมจัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี ่ยวข้องให้แก่สมาชิก
เครือข่ายทั้งกลุ่มเดิม และกลุ่มที่จะสร้างขึ้นใหม่ พร้อมศึกษาดูงาน 

                                  2.1 ฝึกอบรมเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการ แบบอิเล็กทรอนิคส์  และศึกษาดูงาน
สถานประกอบการอุตสาหกรรม  เพื ่อให้เครือข่ายแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้สถานประกอบการที ่เกี ่ยวข้อง  
กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จำนวน 23 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนประชาชน และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และเหมืองแร่ ณ ห้องประชุม
สุนีย์ ตริยางกูรศรี โรงเรียนพุทธเมตตา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ปฏิบัติตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 

ภาพกิจกรรมการจัดประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 2.2  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับสมาชิกกลุ ่มเครือข่าย ฯ  โดยนำคณะกลุ่ม
เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการอุตสาหกรรม  
เพื่อให้เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานประกอบการที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้
โครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ บริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์  จำกัด อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๓๒ 

 
 

ภาพกิจกรรม การศึกษาดูงานโครงการสร้างและพัฒนาฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัญหา/อุปสรรค  การดำเนินงานเกิดความล่าช้า สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด – 19) ทำให้การดำเนินการจัดประชุมและศึกษาดูงานไม่เป็นไปตามกรอบกำหนดระยะเวลา
ของแผนงาน 

ข้อเสนอแนะ  หากเกิดปัญหาอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ควรปรับวิธีการทำงานแบบใหม่ 
เช่น การจัดประชุมโดยใช้ระบบออนไลน์  เป็นต้น 

 6. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื ่อการเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
     ๑) จัดทำข้อมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด โดยทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรมเด่นแล้วนำมาประมวลเป็นข้อมูลเตือนภัยในระดับจังหวัดเป็นรายไตรมาส เป้าหมาย  
จำนวน 4 รายงาน ผลการดำเนินงาน จำนวน 4 รายงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน 
     ๒) จัดทำข้อมูล GPP สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการเหมืองแร่และเหมืองหิน เป้าหมาย  
จำนวน 1 รายงาน ผลการดำเนินงาน จำนวน 1 รายงาน คิดเป็นร้อยละ 100   
     ๓) จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย ๖ เดือน  เป้าหมาย จำนวน 2 รายงาน ผลการดำเนินงาน 
จำนวน 2 รายงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน 
     ๔) จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนรายเดือน เป้าหมาย จำนวน 12 รายงาน ผลการ
ดำเนินงาน จำนวน 12 รายงาน  คิดเป็นร้อยละ 100  ของแผนงาน 
     ๕) จัดทำฐานบัญชีรายชื่อผู้รับบริการ ฐานข้อมูลทำเนียบโรงงานอุตสาหกรรม ฐานข้อมูลเครือข่าย 
เป้าหมาย จำนวน 12 ครั้ง ผลการดำเนินงาน จำนวน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน 
       งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 44,343.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน 

ปัญหา/อุปสรรค : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในปัจจุบัน 
ส่งผลให้การออกปฏิบัติงานตรวจกำกับฯ มีความยากลำบาก 

ข้อเสนอแนะ : ช ี ้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงาน การตรวจกำกับฯ ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตลอดจนการสื ่อสารกับ
ผู้ประกอบการโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
 
  



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๓๓ 

7. โครงการค่าใช้จ่ายในการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน (One 
Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) 

7.1 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร  มาตรฐานผลิตภัณฑ์  
การตลาดOnline  และ Offline  รวมทั้งการบริหารการจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน ภายใต้โครงการค่าใช้จ่าย
แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน(One Province One Agro-Industrial Community 
:OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตร 
จำนวน 30 รายเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกิตติกาโรงแรมกิจตรง อำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยมี นายวรวิทย์ จันทวรรณโณ อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด 

7.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ  จำนวน 4  ราย  4  ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
  1) ร้านของฝากแม่อำเพย อำเภอในเมือง ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนากล้วยไข่ทอดอบคาราเมล   
  2) วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมะนาว อำเภอเมือง ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา กล้วยตาก 
  3) วิสาหกิจปลาส้มบ้านคำกลาง  อำเภอสิรินธร ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา น้ำพริกปลาส้ม 
  4) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ 
 ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา ปลานิลแดดเดียวทอดอบกรอบ 

7.3 ยกระดับนักธุรกิจเกษตร จำนวน 2 รายได้แก่ 
  1) ร้านของฝากแม่อำเพย อำเภอในเมือง ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนากล้วยไข่ทอดอบคาราเมล   
  2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ 
 ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา ปลานิลแดดเดียวทอดอบกรอบ  
       งบประมาณในการดำเนินงาน  จำนวน 219,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน 

ปัญหา/อุปสรรค : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในปัจจุบัน 
ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้าบ้าง แต่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

ข้อเสนอแนะ : ชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตลอดจนการสื่อสารกับผู้ประกอบการอาจต้องให้คำปรึกษา
แนะนำทางออนไลน์ หากมีสถานการณ์ที่เสี่ยงมากเกินไป 

ภาพกิจกรรมจัดฝึกอบรมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ฯ 

               
 

            

   
 
 



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๓๔ 

 8. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน 
                 กิจกรรม การฝึกอบรม เรื่อง การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2 ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาล  ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  (ตามหนังสือ กตร. ที่ อก 

0203.1/ว1288 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
          - จังหวัดอุบลราชธานี มีเทศบาลฯ รวมทั้งสิ้น 59 แห่ง 
          - โรงงานจำพวกที่ 2 ที่ต้องถ่ายโอนฯ ให้ อปท. รวมทั้งสิ้น 14 ราย (สังกัดเทศบาลฯ 13 แห่ง) 
          - ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการปรับลดขนาดโรงงานและถ่ายโอนฯ  เรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรม ประชุมการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เกี ่ยวกับการกำกับโรงงานจำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2 ให้แก่
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับ
เทศบาลที่มีโรงงานจำพวกท่ี 2  

รุ่นที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม และรุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา ณ โรงแรม 
บ้านสวนคุตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ตำบลคำน้ำแวบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  มีผู้เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 24 ราย 
 

   
 

     
 

 
 
 

 
 



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๓๕ 

กิจกรรมการฝึกอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เกี ่ยวกับการกำกับโรงงานจำพวกที่ 1  
และจำพวกที่ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ผ ่านโปรแกรม ZOOM ในว ันที ่  26-27 ส ิงหาคม 2564 ณ สำนักงานอุตสาหกรรม 
จงัหวัดอุบลราชธานี 
 

   
 

   
       งบประมาณในการดำเนินงาน  จำนวน 120,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน 

 ปัญหา/อุปสรรค : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในปัจจุบัน  
ส่งผลให้การดำเนินการฝึกอบรมมีความล่าช้า แต่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย  

 ข้อเสนอแนะ : ชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตลอดจน การสื่อสารกับผู้ประกอบการ โดยปรับเปลี่ยนวิธีการ
ในการอบรม/สัมมนาแบบออนไลน์ หากมีสถานการณ์ที่เสี่ยงมากเกินไป 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๓๖ 

          9.  โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  (มผช.) 
                ผลการดำเนินงาน     
                1) รับคำขอ/ตรวจสถานที่ 
                    แผน 115 คำขอ/ผลิตภัณฑ์ 
                    ผล   115 คำขอ/ผลิตภัณฑ์  
                2) นำส่งตรวจทดสอบที่หน่วยตรวจสอบ จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์  
                    แผน 115 ราย  
                    ผล 115 ราย 
                3) ตรวจติดตาม 
                    แผน 11 ราย 
                    ผล   11 ราย 
      ๔) สุ่มซื้อตัวอย่าง  

แผน   -   ราย 
ผล     -   ราย 

       งบประมาณในการดำเนินงาน  จำนวน 270,028 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน 

ปัญหา/อุปสรรค : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในปัจจุบัน 
ส่งผลให้การดำเนินการในการออกพื้นที ่จัดเก็บตัวอย่างมีความยากลำบากและมีความเสี่ยง แต่สามารถ
ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย  

ข้อเสนอแนะ : ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  
จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน หากมีสถานการณ์ที่เสี่ยงมากเกินไปอาจต้องให้ผู ้ประกอบการ  
ส่งคำขอพร้อมตัวอย่างทางไปรษณีย์ แทนการออกจัดเก็บ ณ สถานที่ผลิต  

   

                  



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๓๗ 

 

          10. การดำเนินการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สินเชื่อเสริมพลัง สร้างอนาคต 
SMEs ไทย วงเงิน 1,000 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  

ประจำจังหวัดอุบลราชธานี 
รายละเอียด จำนวน (ราย) วงเงิน (ล้านบาท) 

1. รับคำขอสินเชื่อ 7 34.97 
2. คำขอไม่เข้าเกณฑ์ , ยกเลิกคำขอ 3 15 

3. ผ่านหลักเกณฑ ์ 4 15.5 
4. อนุมัติให้กู ้ 4 15.5 

  4.1 เบิกจ่ายเงินแล้ว 2 7.5 

  4.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 8 

  4.3 ยกเลิกการใช้วงเงินหลังอนุมัติ - - 
 

รายละเอียด จำนวน 
(ราย) 

วงเงิน (ล้านบาท) 

1. รับคำขอสินเชื่อในระบบ SSRC 7 34.97 
2. คำขอไม่เข้าเกณฑ์ , ส่งเอกสารไม่ทัน
กำหนด 

- - 

3. ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะอนุกรรมการฯ 

7 34.97 

4. ไม่ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกของ ธพว. 3 15.0 
5. ผู้ประกอบการขอยกเลิกคำขอกู้ - - 

       งบประมาณในการดำเนินงาน  จำนวน 284,410 บาท ใช้จ่ายทั ้งสิ ้น 228,223.62 บาท 
คงเหลือเหลือจ่าย 56,186.38 บาท   

ปัญหา/อุปสรรค : 
- การวิเคราะห์ฯ และพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของ ธพว. ใช้ระยะเวลานาน ทำให้กระทบกับแผนการ

ลงทุน  และการตลาด (เช่น เครื่องมือ เครื่องจักรตกรุ่น ไม่ทันต่อการใช้งานจริง) 
- ธพว. มีการขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการหลายครั้ง กระชั้นชิด และชี้แจงรายละเอียดไม่

ชัดเจน ผู้ประกอบการเตรียมจัดหาให้ไม่ทัน ส่งผลให้ไม่ได้รับการอนุมัติ 

ข้อเสนอแนะ : 
- ประสาน และติดตามผลความคืบหน้าของ ธพว. อย่างต่อเนื ่อง และมีหนังสือขอให้ ธพว.   

สาขาอุบลราชธานี ได้รายงานผลฯให้ทราบทุกเดือน   

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๓๘ 

ภาพกิจกรรมการประชุมของคณะกรรมการกองทุน ฯ 
  

   
 

   

           ๑1. งานส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน  โครงการ “อุตสาหกรรม 
SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” 
                   สอจ.อุบลราชธานี ได้ดำเนนิการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด  จำนวน 10 ครั้ง ดังนี้ 
             ครั้งที่ ๑ วันที่ 28 ต.ค. 2563 ณ บริเวณศาลากลาง(หลังใหม่) อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี                         
                        มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 20 ราย ยอดจำหน่าย 45,000 บาท 
             ครั้งที่ ๒ วันที่ 4 พ.ย. 2563 ณ บริเวณศาลากลาง(หลังใหม่) อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี                         
                        มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 30 ราย ยอดจำหน่าย 59,390 บาท 
             ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พ.ย. 2563 ณ บริเวณศาลากลาง(หลังใหม่) อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี                         
                        มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 25 ราย ยอดจำหน่าย 43,680 บาท   
             ครั้งที่ 4 วันที่ 2 ธ.ค. 2564 ณ บริเวณศาลากลาง(หลังใหม่) อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี                         
                        มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 22 ราย ยอดจำหน่าย 47,624 บาท   
             ครั้งที่ 5 วันที่ 3 ก.พ. 2564 ณ บริเวณศาลากลาง(หลังใหม่) อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี                         
                        มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 19 ราย ยอดจำหน่าย 34,760 บาท  
             ครั้งที่ 6 วันที่ 24 ก.พ. 2564 ณ บริเวณศาลากลาง(หลังใหม่) อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี                         
             มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 22 ราย ยอดจำหน่าย 79,310 บาท     
             ครั้งที่ 7 วันที่ 3 มี.ค. 2564 ณ บริเวณศาลากลาง(หลังใหม่) อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี                         
                        มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 26 ราย ยอดจำหน่าย 42,110 บาท 
  



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๓๙ 

             ครั้งที่ 8 วันที่ 7 เม.ย. 2564 ณ บริเวณศาลากลาง(หลังใหม่) อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี                         
                        มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 18 ราย ยอดจำหน่าย 19,300 บาท 
             ครั้งที่ 9 วันที่ 23 ก.ย. 2564 ณ บริเวณศาลากลาง(หลังใหม่) อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี                         
                        มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 30 ราย ยอดจำหน่าย 36,000 บาท 
   ครั้งที่ 10 วันที่ 30 ก.ย. 2564 ณ บริเวณศาลากลาง(หลังใหม่) อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี                         
                        มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 30 ราย ยอดจำหน่าย 24,000 บาท 
    รวมยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 431,174 บาท  
 

ภาพกิจกรรมโครงการ “อุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน”  
 
 

     
 

    
 
 
 
 
 
 
 
  



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)         ๔๐ 

สรุปปัญหาอุปสรรคในภาครวม 
 ปัญหา/อุปสรรค : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในปัจจุบัน  
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความยากลำบาก และมีความเสี่ยงทั้งตัวของเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรม/สัมมนา การออกพื้นที ่ให้คำปรึกษาแนะนำต่าง ๆ การตรวจกำกับดูแลโรงงาน
อุตสาหกรรม ฯลฯ จึงทำให้การปฏิบัติงานในภาพรวมล่าช้า ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  
 ข้อเสนอแนะ : ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  
จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน หากมีสถานการณ์ที่เสี่ยงมากเกินไป ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน และควบคุมไม่ให้เกิดสถานการณ์เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ฯ ควรใช้สื่อออนไลน์ 
เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน จะลดความเสี่ยงได้  
 
 
 

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