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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒                        หน้าท่ี ๒ 
ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

คำนำ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี (ฉบับที ่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการติดตามประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนพัฒนาด้านอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ 
ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗0 โดยแผนพัฒนาเล่มนี้ได้ข้อมูลจากการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายระดับกระทรวง แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้การบริหารงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ  

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗o ของสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จะเป็นประโยชน์ และสามารถใช้ 
เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 ต่อไป และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการประชุม และสนับสนุน ข้อมูลมา ณ 
โอกาสนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

 

  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒                        หน้าท่ี ๓ 
ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

สารบัญ 
 หน้า 

คำนำ  
สารบัญ  
ส่วนที่ 1  บทสรุปผู้บริหาร          ๑ 
ส่วนที่ 2  ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี     2 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
ส่วนที่ 3  สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด   11 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการ    11 

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
3.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด       11 
3.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ      14 
3.1.3 ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 15 

3.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด                       16 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3.2.1 วิสัยทัศน์          16 
3.2.2 พันธกิจ          16 
3.2.3 แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 16 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก           
4.1 โครงการแบบย่อ          19 
4.2 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ.   21 

และแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 256๖ – ๒๕๗๐) 
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แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ โดยมีที่ตั้งอยู่บริเวณตะวันออกสุดของภาคอีสาน มีพื้นที่รวมกันประมาณ 
๒๐ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๙ ของพื้นที่ภาคอีสาน มีประชากรรวมทั้งสิ ้นมากกว่า ๔ ล้านคน โดยมีพื้นที่ 
ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ๒ ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว และ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเป็นพรมแดนยาวทั้งสิ้น
กว ่า ๘๐๐ ก ิโลเมตร ท ั ้ งพรมแดนทางบก และทางน ้ำ (แม ่น ้ำโขง)  ม ีด ่านพรมแดนถาวร ๓ แห่ง 
และจุดผ่อนปรนเพื่อการค้า จำนวน ๖ จดุ มูลค่าการค้ารวมมากกว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี  

 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ มีมูลค่ามากกว่า
๒๔๓,๐๐๐ ล้านบาท สินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าวหอมมะลิ, มันสำปะหลัง, ยางพารา พืชผักและผลไม้ เช่น 
พริก กระเทียม และทุเรียน เป็นต้น โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในกลุ่มจังหวัด เป็นโรงงานที่เก่ียวข้องกับการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว, โรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง, โรงงานแป้ง, โรงงานผลิตเส้น
ก๋วยเตี๋ยว, โรงงานผลิตเอทานอลจากพืช เป็นต้น 
 กลุ ่มจังหวัดฯ เป็นที ่ตั ้งของหน่วยงานพัฒนาผู ้ประกอบการหลายหน่วยงาน เช่น ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม ภาคที ่ ๗ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และยังหน่วยงานวิชาการหลายแห่ง ที ่สำคัญได้แก่  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ ึ ่งมีอ ุทยานวิทยาศาสตร์ ให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรม, โรงงานต้นแบบ  
(Pilot Plant)  และพื้นที ่ทำงานแบบ Co-Working Space ซึ ่งจะช่วยเหลือผู้ประกอบการในการยกระดับ 
การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มจังหวัดฯ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
อุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดฯ ดังนี้  

วิสัยทัศน์ “เพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เชื่อมโยงตลาดและการท่องเที่ยว  
สถานประกอบการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

 แนวทางการพัฒนา ๓ ด้าน ดังนี้ 
แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๑ เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป 
แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาด และผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม 
แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๓ สถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒                        หน้าท่ี ๒ 
ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

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 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(๑) เป้าหมาย การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

       ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
       กำหนดมาตรการ และรูปแบบการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ไม่ให้มีผลกระทบ
กับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง
สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่ เป็นภาคีเครือข่ าย
ร่วมกันกับ ภาคราชการ และสถานประกอบการ เพื ่อให้เกิดการเติบโตของชุมชนเมืองและพื้นที ่สีเขียว  
อย่างยั่งยืน  
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที ่ ๑ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

สาขาอุตสาหกรรมและบริการ 
• เป้าหมายที่ ๒ ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

สร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตและการบริการจัดการ 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 ว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

และวิสาหกิจชุมชนมีความเข้าใจเทคโนโลยีชีวภาพมากขึ้น และสามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิต ก่อให้เกิด
เป็นผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมการผลิตใหม่ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการควบคุมคุณภาพ ของเสีย 
จากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    การเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  
• แนวทางการพัฒนา  

ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์  
ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สินค้าอัตลักษณ์  
พื้นถิ่นออกสู่ตลาดสม่ำเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน  
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒                        หน้าท่ี ๔ 
ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชน  
ในการพัฒนาสินค้า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สร้างอัตลักษณ์หรือนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดให้กับสินค้า
รวมทั้งการสร้างความแตกต่าง และโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน เช่น การท่องเที่ยว
และบริการ และส่งเสริมการบริโภคสินค้า เกษตรอัตลักษณ์พื ้นถิ่นในระดับประเทศ และเพื่อการส่งออก  
ไปยังตลาดโลก  

• เป้าหมายของแผนย่อย 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
เกษตรปลอดภัย  
• แนวทางการพัฒนา  

ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงสถานประกอบการ
ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพ้ืนฐานตามหลักการปฏิบัติ
ที่ดีทางการเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหาร ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภค
และการค้าระดับสากล 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
    สินค้าเกษตรเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  
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เกษตรแปรรูป  
• แนวทางการพัฒนา  

ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร ที่เชื่อมโยง
ไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่มีมูลค่าสูง โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
ให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  

ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง 
องค์ความรู ้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง  และเพิ ่มมูลค่า 
ในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูง 
ที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

สน ับสน ุนการ ใช ้ น า โน เทคโน โลย ี  และนว ั ตกรรมสม ั ย ใหม่  
มาใช้ในกระบวนการผลิต, กระบวนการเก็บเก่ียวและแปรรูป อาทิเช่น บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ การควบคุมคุณภาพ 
และความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง และการยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตร  
ในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า การส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้ างเครื ่องหมายทางการค้า และการปกป้อง
ทรพัย์สินทางปัญญา   

• เป้าหมายของแผนย่อย 
    สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ประเด็น การท่องเที่ยว 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ ๑ รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมขึ้น  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลัก และเมืองรอง มีสัดส่วน 
๘๐ : ๒๐   

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
• แนวทางการพัฒนา  

  ส่งเสริมการพัฒนา และใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร ที่เชื่อมโยง
ไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่มีมูลค่าสูง โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ให้แก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  

ส่งเสริมการแปรรูป โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง 
องค์ความรู ้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ ่มมูลค่า 
ในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูง  
ที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

สนับสน ุนการใช ้นาโนเทคโนโลย ี และนว ัตกรรมสม ัยใหม ่มาใช้  
ในกระบวนการผลิต, กระบวนการเก็บเกี่ยวและแปรรูป อาทิเช่น บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ การควบคุมคุณภาพ  
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และความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง และการยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตร  
ในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า การส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้า และการปกป้อง
ทรพัย์สินทางปัญญา   

• เป้าหมายของแผนย่อย 
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
• แนวทางการพัฒนา  
    พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐาน

ระดับสากล และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์  โดยการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมต่อยอดให้เกิดสินค้าใหม่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความเชื ่อมั ่นของผู ้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
    - รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้น 

- สถานประกอบการด้านการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพและบริการทาง
การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น   

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  

    หัวข้อที่ ๑ ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อย่อย ๑.๑ ผลิตภาพ (Productivity)  
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
- อุตสาหกรรมการเกษตร 
- อุตสาหกรรมอาหาร  
- อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 
- อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
- อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
- อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 
- อุตสาหกรรมการศึกษา 
- อุตสาหกรรมสาธารณสุข 
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อาชีวศึกษา (สนับสนุน) 
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อุดมศึกษา (สนับสนุน) 
- การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี - โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (สนับสนุน)  
- การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี - Big Data (สนับสนุน) 
- การเพิ ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - หน่วยงานดูแลด้านกฎหมาย  

ด้านการแข่งขันทางการค้าและตลาดเสรี (สนับสนุน) 
- คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ (สนับสนุน) 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒                        หน้าท่ี ๗ 
ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

-  การ เพ ิ ่ มระด ับการแข ่ งข ันทางธ ุ รก ิ จ  –  ว ิ สาหก ิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (สนับสนุน) 

- การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – ความยากง่ายในการทำธุรกิจ (สนับสนุน)  

หัวข้อย่อย ๑.๒ การรวมกลุ่มในภูมิภาค  
-  Regional Integration Committee คณะอน ุ กรรมการข ับ เคล ื ่ อน 

การรวมกลุ่มในภูมิภาค  
- Cluster and Hubs พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
- พัฒนาเมืองหลัก เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค  
- Regional Headquarters/ ศ ู น ย ์ ว ิ จ ั ย แ ล ะ พ ั ฒ น า / Trading 

Center/Treasury Center  
- Borderless Trade ขจัดอุปสรรคทางการค้า 
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ  

ห ัวข ้อย ่อย ๑.๓ ระบบน ิ เวศด ้านว ิจ ัยพ ัฒนาและนว ัตกรรม  (R&D 
Innovation Ecosystem) 

- จัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา 
- การตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ และสเกลอัพ 

หัวข้อที่ ๒ ด้านการปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม  

หัวข้อย่อย ๒.๑ การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  
- การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร 
- การจัดตั้ง Centre of Excellence สำหรับภาคเกษตร 
- การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาด

อย่างครบวงจร 

หัวข้อย่อย ๒.๒ การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน  
- การพัฒนาธุรกิจชุมชน 
- การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความเหลื่อมล้ำ 

หัวข้อที่ ๓ ด้านการปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ  

หัวข้อย่อย ๓.๓ การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน
และนวัตกรรม   

หัวข้อย่อย ๓.๔ การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  

หัวข้อย่อย ๓.๕ การปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล
การพัฒนาเศรษฐกิจ  
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หัวข้อที่ ๔ ด้านการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูปเรื่อง ทรัพยากรทางบก  

หัวข้อย่อยที่ ๓ ทรัพยากรแร่  
- เร่งรัดจัดทำพ้ืนที่ศักยภาพแร่ และเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง 
- พัฒนาเครื ่องมือกำกับดูแลการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตร  

ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
- สร้างกลไกเพื ่อเสริมศักยภาพของท้องถิ ่นและชุมชน ในการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่  

หัวข้อย่อยท่ี ๒ การบริหารเชิงพ้ืนที่  
- การบริหารจัดการร่วมกัน 
- การถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ  

ประเด็นปฏิรูปเรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
- การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง 
- การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง 

ประเด็นปฏิรูปเรื่อง ส่ิงแวดล้อม   
ประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้

มีประสิทธิภาพ  
หัวข้อย่อยที่ ๑.๔ ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคเอกชน

ในการจัดการขยะอันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง  
หัวข ้อย ่อยที ่  ๑.๕ บังค ับใช ้มาตรฐานจัดการน้ำเส ียอย ่างเคร ่งครัด  

ตั้งแต่การขออนุมัติการก่อสร้าง 
หัวข้อย่อยที ่ ๑.๗ กระตุ ้นการบริโภคสินค้าที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม  

เพ่ือจูงใจให้โรงงานจัดการมลพิษที่ต้นทาง : มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ห ัวข ้อย ่อยท ี ่  ๑ .๘  ปร ับปร ุ งมาตรฐานผล ิตภ ัณฑ ์อ ุ ตสาหกรรม  

โดยเพิ่มข้อกำหนดด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
หัวข้อย่อยที ่ ๑.๙ ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรที่ส่งผลกระทบ  

ต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

หัวข้อย่อยท่ี ๑.๑๐ ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคเอกชน
ในการจัดการการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง  

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม 
และตรวจสอบมลพิษ 

หัวข้อย่อยที ่ ๒.๓ การจัดทำทำเนียบการปล่อยและเคลื ่อนย้ายมลพิษ  
และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส 

หัวข้อย่อยที ่ ๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที ่เกิด 
จากสถานประกอบการ (โรงงาน/ฟาร์ม) : มลพษิจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒                        หน้าท่ี ๙ 
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หัวข้อย่อยที่ ๒.๕ กำกับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้
บทลงโทษกับสถานประกอบการที่กระทำผิดกฎหมายและปรับปรุงบทลงโทษให้มีความรุนแรงมากขึ้น : มลพิษ
จากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม  

หัวข้อย่อยที่ ๒.๖ พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในการควบคุม เฝ้าระวังติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการของเสียจากการผลิต  

หัวข้อที่ ๕ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ 

๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 - ถ่ายทอดความรู ้ เทคโนโลยี จากภาควิชาการสู ่การปฏิบัต ิ เพื ่อให้

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

ที่ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา มากกว่าการแข่งขันด้านราคา  
๓) กิจกรรม 

- จัดการสัมมนา นิทรรศการ การบรรยายให้ความรู ้เกี ่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการผลิต  

- จัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เช่น ธนาคาร 
หน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

- ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา โดยให้ได้รับ
การสนับสนุนเงินทุน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ  

๔) เป้าหมายกิจกรรม 
- ม ีการเพ ิ ่มข ึ ้นของจำนวนผล ิตภ ัณฑ์ท ี ่สร ้างสรรค์ ด ้วยเทคโนโลยี  

และนวัตกรรม (Creative & Innovation Product)  

 - มีการสังคมผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา และแสวงหาโอกาส
ทางการค้าในรูปแบบการค้าดิจิทัล 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

๑) เป้าหมายหลักเพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู ่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคม
เดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ Hi-Value and Sustainable Thailand  

องค์ประกอบที่ ๑ การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม 

หมุดหมายที่ ๑ เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

หมุดหมายที่ ๗ SMEs ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้  
  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒                        หน้าท่ี ๑๐ 
ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

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) แผน

แม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที ่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ โดยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ 
แร่แห่งชาติ (คนร.) 

• แผนปฏ ิบ ัต ิการลดก ๊าซเร ือนกระจกของประเทศปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓  
สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

• มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

• แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
• แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ 
• แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
• แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
• แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒                        หน้าท่ี ๑๑ 
ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

ส่วนที ่ ๓ สาระสำคัญของแผนปฏิบัต ิการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุ ่มจ ังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

เพื ่อให้การดำเนินการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ของกลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง ๒ เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ที ่เปลี ่ยนแปลงไป รวมถึงตรงกับศักยภาพ 
ของพื้นที่ สภาพแวดล้อมในการประกอบการ ทั้งนี้รวมถึงสมรรถนะของผู้ประกอบการ ทั้งที่เป็นโรงงาน 
ขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงวิสาหกิจชุมชน      
  เมื่อมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ชัดเจนแล้ว ก็จะสามารถนำไปปฏิบัติให้เหมาะสม
กับระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการในแต่ละปี และสามารถนำไปปรับใช้กับแผนยุทธศาสตร์/แผนงานอื ่นๆ  
ที่เกี ่ยวข้อง เช่น แผนปฏิบัติราชการจังหวัด, แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน/องค์กรอ่ืน  
ที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากร นอกเหนือจาก
งบประมาณ แล้วยังรวมถึงการจัดสรรบุคลากรเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด   

๓.๑  การประเม ิ นสถานการณ ์  ป ั ญหา และความจำเป ็ นของแผนปฏ ิ บ ั ต ิ การ  
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  ปีงบประมาณ ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

๓.๑.๑  ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
-  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ตั้งอยู่บริเวณตะวันออก  

สุดของประเทศ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ ่งเป็นที่ตั ้งของศูนย์ปฏิบัติการ 
กลุ่มจังหวัดฯ, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ มีพ้ืนที่รวมกัน ๓๑,๙๐๗ ตารางกิโลเมตร 
(ประมาณ ๒๐ ล้านไร่) คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๙ ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ ๖.๒  
ของพื้นที่รวมทั้งประเทศ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว) 
ทางด ้ านท ิศตะว ันออก และราชอาณาจ ักรก ัมพ ูชา ทางด ้ านท ิศใต ้  และต ิดต ่อก ับจ ังหว ัดอื ่นๆ  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร (อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร, อ.ชานุมาน  
จ.อำนาจเจริญ) 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ส.ป.ป.ลาว (พรมแดนทางน้ำ (แม่น ้ำโขง)  
ที่ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ, อ.เขมราฐ, อ.นาตาล, อ.โพธิ์ไทร, อ.ศรีเมืองใหม่, อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  
และพรมแดนทางบก ที่ อ.สิรินธร, อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี)  

ทิศใต้ ติดต่อกับ ส.ป.ป.ลาว (อ.นาจะหลวย และ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี) 
และราชอาณาจักรกัมพูชา (อ.น้ำยืน และ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี, อ.กันทรลักษณ์, อ.ขุนหาญ, อ.ภูสิงห์  
จ.ศรีสะเกษ)  

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด (อ.เลิงนกทา, อ.กุดชุม, อ.ทรายมูล, 
อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร, อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ) และจังหวัดสุรินทร์ (อ.ราษีไศล, อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ,  
อ.ห้วยทับทัน, อ.ปรางค์กู่, อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ)  

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒                        หน้าท่ี ๑๒ 
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ขนาดพื้นที่ 
จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี รองลงมาได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ 
ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จังหวัด 
พื้นที่ 

คิดเป็นร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร่ 

อุบลราชธานี ๑๕,๗๔๔.๘๔๐ ๙,๘๔๐,๕๒๖ ๔๗.๓๔ 

ศรีสะเกษ ๘,๘๓๙.๙๗๖ ๕,๕๒๔,๙๘๕ ๒๗.๗๐ 

ยโสธร ๔,๑๖๑.๖๔๔ ๒,๖๐๑,๐๔๐ ๑๓.๐๔ 

อำนาจเจริญ ๓,๑๖๑.๒๔๘ ๑,๙๗๕,๗๔๘ ๙.๙๑ 

รวมทั้งสิ้น ๓๑,๙๐๗.๗๒๘ ๑๙,๙๔๒,๓๓๖ ๑๐๐.๐๐ 

การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ โดยทางรถยนต์  

จังหวัด-จังหวัด ถนนหมายเลข 
ระยะทางจาก อ.เมือง – อ.เมือง 

(กิโลเมตร) 

อุบลราชธานี – ศรีสะเกษ  ๒๒๖ ๖๑ 

อุบลราชธานี – ยโสธร ๒๓ ๙๘ 

อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ ๒๑๒ ๗๕ 

อำนาจเจริญ – ยโสธร ๒๐๒ ๕๖ 

ยโสธร – ศรีสะเกษ  ๒๓ และ ๒๐๘๓ ๙๘ 

นอกจากนี้การเดินทางระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ ไปยังจังหวัดอุบลราชธานี ยัง
ส าม า ร ถ เ ด ิ นท า งด ้ ว ย ร ถ ไฟ  โ ดย เ ร ิ ่ ม จ ากสถาน ี ห ้ ว ยท ั บท ั น  อ . ห ้ ว ยท ั บท ั น  จ . ศ ร ี ส ะ เ กษ  
ถึงยังสถานีอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  รวมระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร 

การเดินทางเชื ่อมต่อระหว่างกลุ ่มจ ังหวัดไปยังภูม ิภาคอื ่นของประเทศ  
และเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน สามารถเดินทางโดยเส้นทางรถยนต์หลายเส้นทาง ได้แก่ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๔ เช ื ่อมต่อไปยังจ ังหว ัดนครราชสีมา, ทางหลวงแผ่นหมายเลข ๒๓ เช ื ่อมต่อไปยัง  
จังหวัดขอนแก่น และภาคอีสานตอนบน, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ ซึ่งเป็นเส้นทางเลียบลำน้ำโขง 
ไปยังภาคอีสานตอนบน และเป็นเส้นทางท่องเที่ยวด้วย, เชื่อมต่อกับเส้นทาง R2 (East-West Economic 
Corridor) ที่จังหวัดมุกดาหาร เดินทางต่อไปยัง สปป.ลาว และ เวียดนาม  
  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒                        หน้าท่ี ๑๓ 
ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

การเด ินทางโดยรถไฟ จากสถานีอ ุบลราชธานี  สามารถเชื ่อมต่อไปยัง  
สถานีนครราชสีมา เพ่ือเดินทางไปยังภาคอีสานตอนบนได้ 

การเดินทางโดยเครื ่องบิน ที ่จ ังหวัดอุบลราชธานีมีสนามบิ นนานานชาติ  
โดยมีเที่ยวบินมากกว่า ๒๐ เที่ยวบิน เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีไปยัง ท่าอากาศยานดอนเมือง  
และท่าอากาศยานส ุวรรณภูม ิ  นอกจากน ี ้ ย ั งม ี เท ี ่ ยวบ ินข ้ ามภาค เด ินทางจากท่าอากาศยาน  
จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานอุดรธานี อีกด้วย  

การปกครอง/ประชากร 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานรัฐ

ระดับพ้ืนที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ มีอำนาจในการขอรับงบประมาณ และบริหาร
งบประมาณภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ๔ จังหวัด มีจำนวนอำเภอรวมกันทั้งสิ้น ๖๓ อำเภอ 
(จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนอำเภอมากที่สุด ๒๕ อำเภอ) จำนวนประชากรรวมกัน มากกว่า ๔ ล้านคน 
โดยเป็นประชากรจังหวัดอุบลราชธานีมากที่สุด จำนวนกว่า ๒ ล้านคน  

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  
มูลค่าผล ิตภ ัณฑ์มวลรวมจังหว ัด (GPP) รวมกันของกลุ ่มจ ังหว ัด ในปี   

พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ ๒๔๓,๐๖๓ ล้านบาท โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๕๐  
แต่ทั้งนี้หากพิจารณารายได้ต่อหัวประชากร (GPP Per Capita) จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีรายได้ 
มากที่สุด โดยมีรายได้ ๗๓,๙๕๘ บาท/คน/ปี  

จังหวัด 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

(GPP) 
(ล้านบาท) 

รายได้ต่อหัวประชากร 
(บาท/คน/ปี) 

อุบลราชธานี ๑๒๖,๐๘๘ ๗๒,๖๐๗ 

ศรีสะเกษ ๗๒,๗๕๒ ๗๕,๑๘๒ 

ยโสธร ๒๘,๗๔๗ ๖๒,๖๒๓ 

อำนาจเจริญ ๒๐,๒๖๗ ๗๑,๘๑๕ 

รวมกลุ่มจังหวัด ๒๔๗,๘๕๔ ๗๐,๕๕๖ 

สัดส่วนรายได้ของประชากรส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตรมากที่สุด โดยทั้ง ๔ จังหวัด  
มีผลผลิตหลักได ้แก่ ข ้าวหอมมะลิ, ม ันสำปะหลัง, ปาล ์มน้ำม ัน, อ ้อยโรงงาน, พืชสวน เช ่น พริก  
พืชสมุนไพร และผลไม้ เป็นต้น 
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การประกอบการอุตสาหกรรม 

จังหวัด 
จำนวนโรงงาน 

(โรง) 
จำนวนเงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

จำนวนคนงาน 
(คน) 

อุบลราชธานี ๖๖๗ ๓๓,๔๕๖.๐๕ ๑๔,๗๓๑ 

ศรีสะเกษ ๔๐๒ ๑๔,๘๘๘.๐๒ ๕,๑๖๘ 

ยโสธร ๒๐๘ ๓๓,๔๕๙.๐๕ ๑๔,๗๓๑ 

อำนาจเจริญ ๑๔๔ ๑๐,๗๑๔.๙๗ ๑,๖๒๗ 

รวมกลุ่มจังหวัด ๑,๔๒๑ ๖๓,๙๕๑.๒๐ ๒๕,๒๘๑ 

ภาพรวมการประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด ส่วนมากเป็นการผลิต
หรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น โรงสีข้าว, โรงงานทำมันเส้น แป้งมันสำปะหลัง เส้นก๋วยเตี๋ยว  
และผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากมีแหล่งวัตถุดิบในพ้ืนที่  

๓.๑.๒  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
- มีพื ้นที ่เพาะปลูกมาก และผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ  

มันสำปะหลัง และทุเรียน มีคุณภาพดี มีความต้องการสูง แนวโน้มพื้นที่ปลูกจะเพิ่มขึ้น แต่การบริหารจัดการ 
และการควบคุมคุณภาพยังไม่ดี ส่งผลให้คุณภาพโดยรวมลดลง และราคาขายลดลง 

- พื ้นที ่ชลประทานมีไม่เพียงพอ และการบริหารจัดการน้ำไม่มีประสิทธิภาพ 
เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง หรือน้ำท่วมเป็นประจำ 

- มี ๓ จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน (มีจังหวัดยโสธรเพียงจังหวัดเดียว
ที่ไม่มีพ้ืนทีเ่ชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน) โดยมีพรมแดนติด ๒ ประเทศ ได้แก่ ส.ป.ป.ลาว และราชอาณาจักร
กัมพูชา โดยมีด่านพรมแดนถาวรจำนวน ๓ แห่ง (อุบลราชธานี ๒ แห่ง และศรีสะเกษ ๑ แห่ง) และจุดผ่อนปรน
เพ่ือการค้าขาย ๖ แห่ง มูลค่าการค้าขายระหว่างกันมากกว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท  

- ขาดความเช ื ่อมโยงระหว ่างเกษตรกรผู ้ปล ูก แหล่งร ับซ ื ้อส ินค้าเกษตร  
สถานประกอบการแปรรูปสินค้า และแหล่งจำหน่ายสินค้า ทำให้ต้นทุนการผลิต รวมถึงต้นทุนขายสูง สินค้าเกษตร
บางชนิดราคาตกต่ำ  

- แหล่งท่องเที่ยวขาดความพร้อม และไม่มีการพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที ่ยว 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และไม่มีการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ 
เช่น ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก 

- ไม่มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในการบริหารจัดการภาครัฐ ทำให้การดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานไม่มีการบูรณาการกัน  
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๓.๑.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม  
 (๑) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) ของกลุ่มจังหวัดฯ 

-  เป ็นแหล่งผล ิตส ินค้าเกษตร ที ่ม ีค ุณภาพดี  ได ้แก ่  ข ้าวหอมมะลิ ,   
มันสำปะหลัง และยางพารา รวมถึงไม้ผล และพืชผัก ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงได้  

- เป็นเส้นทางขนส่งและจุดเชื่อมต่อที่ต่อสำคัญไปสู่ภาคกลาง และภาคอีสาน
ตอนบน และยังสามารถเชื ่อมต่อไปสู ่จีนตอนใต้ ท่าเรือดานัง ประเทศเวียดนาม และท่าเรือสีหนุว ิลล์  
ประเทศกัมพูชาได้อย่างสะดวกผ่านเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ  

- มีโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา ทั้งด้านการคมนาคมโดยมีระบบขนส่ง 
ทั้งทางถนน รถไฟ และเครื่องบิน สามารถเลือกใช้บริการให้เหมาะสมกับประเภทสินค้าได้อย่างสะดวก  

- มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าและมีสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพียงพอกับการขยาย
พ้ืนที่อุตสาหกรรม และพ้ืนที่อยู่อาศัยได้อีกเป็นปริมาณมาก  

- มีมหาวิทยาลัยในพื้นที่หลายแห่ง ที่สำคัญคือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ที่มีการจัดตั้งอุทยานวิทยศาสตร์ และโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) สามารถให้บริการด้านวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนา  

- มีปริมาณแรงงานเป็นจำนวนมาก และแรงงานบางส่วนทำงานอยู่บริเวณ
แหล่งอุตสาหกรรมของประเทศ อีกทั้งยังมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเอื ้ออำนวยในการตั้งโรงงาน 
ที่ต้องการใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้า นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ขนาดใหญ่, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์ฝึกอาชีพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความพร้อมและความสามารถ
แรงงาน ให้เหมาะสมกับการประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท  

- นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  จะเริ ่มดำเนินการได้ประมาณปี 
๒๕๖๖ ซึ่งจะเป็นแหล่งการจ้างงาน และแหล่งรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นจำนวนมาก  

(๒) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำให้รูปแบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์  
เป็นที่นิยม มีมูลค่าการซื้อขายสินค้าเพ่ิมข้ึน และต้นทุนที่ต่ำลง เปิดโอกาสให้ผู้ขายรายใหม่ สามารถเข้าสู่ตลาด
ได้ง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้ผู้ขายที่ปรับตัวได้ช้า ได้รับผลกระทบ 

- ความนิยมสินค้าสุขภาพ ทำให้มีความต้องสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร  
และสุขภาพ และกลุ ่มจังหวัดฯ มีความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และมีพ้ืนที ่เพาะปลูก 
เป็นจำนวนมาก  

 (๓) TOWS Matrix 
- SO ใช้จุดแข็งที่มีสร้างโอกาสให้เกิดข้ึนจริง (MAX Strategies)  
- ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้นวัตกรรม 

สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  
- เพิ ่มศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน รองรับการขาย 

ผ่านระบบออนไลน์  
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- ST ใช้จุดแข็งที่มีลดความเสี่ยงจากผลกระทบภายนอก (Defense)  
- ให้คำแนะนำผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในการปรับเปลี่ยน

กระบวนการผลิต เป็นระบบอัตโนมัติเพื ่อลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

- WO มีโอกาสจากภายนอกต้องปรับปรุงจุดอ่อน (Renovate)  
- ใช้เทคโนโลยีการสื ่อสารในการสร้างศักยภาพผู ้ประกอบการ ค้นหา

เครือข่ายหน่วยงานความร่วมมือ พันธมิตร ภาคธุรกิจและวิชาการ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และ ส่งเสริม
การตลาด 

- WT จุดอ่อนที่มีอยู่และอุปสรรคที่เกิดขึ้นต้องปรับปรุงขนานใหญ่ (Repair) 
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ และภาคประชาชนในพื้นที่ตั้ง

โรงงาน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน รวมถึงช่วยเหลือป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

๓.๒ สาระสำค ัญของแผนปฏ ิบ ัต ิการด ้านการพ ัฒนาอ ุตสาหกรรม  กล ุ ่มจ ั งห วัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
“เพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่”  

๓.๒.๒ พันธกิจ   
๑) เพิ ่มม ูลค ่าส ินค้าอ ุตสาหกรรมเกษตรแปรร ูป โดยมุ ่งเน ้นผล ิตภ ัณฑ์  

เกษตรอินทรีย ์และ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 
๒) ถ ่ายทอดเทคโนโลย ีและนว ัตกรรมการผล ิต การเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพ 

การประกอบกิจการทั้งโรงงาน และวิสาหกิจรายย่อย เพ่ือลดต้นทุนการผลิต สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ 
และภูมิภาค ASEAN  

๓) ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น รองรับการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคดิจิทัล และยุควิถีใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด  

๔) กำกับดูแล และป้องกันปัญหาจากการประกอบการอุตสาหกรรม ที่อาจกระทบ
ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 

๓.๒.๓ แนวทางการพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 

๑)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๑ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป 

เป้าประสงค์   
๑) เพิ่มมูลค่าสินค้าสินค้าเกษตรแปรรูปโดยพัฒนารูปแบบ และใช้นวัตกรรม

การผลิต  
๒)  สร้างโอกาสในการขายสินค้ากลุ ่มอาหารปลอดภัย และกลุ ่มส ินค้า 

เพ่ือสุขภาพ จากกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
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• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
๑) มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านอาหารปลอดภัย และสินค้าเพื่อสุขภาพ จำนวน 

๒๐ ผลิตภัณฑ์/ปี 
• กลยุทธ์ / โครงการ  

๑. สำรวจข้อมูลวัตถุดิบ และกลุ ่มผู ้ประกอบการ สร้างห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) และกำหนดทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบต้นน้ำ หรือศักยภาพผู้ผลิตในพื้นที่  

๒. จัดทำแผนการพัฒนาเฉพาะผลิตภัณฑ์ โดยใช้กระบวนการสร้างคุณค่า 
(LEAN Thinking) เพ่ือให้ผู้ผลิตได้นำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
สำรวจข้อมูลวัตถุดิบ และ
กลุ่มผู้ประกอบการ สร้าง
ห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) และกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากวัตถุดิบต้นน้ำ หรือ
ศักยภาพผู้ประกอบการ 
ในพ้ืนที่  

โครงการที่ของบประมาณ
กลุ่มจังหวัด 
• โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) ผลิตภัณฑ์
แปรรูปการเกษตร 

- ๐.๒๐๐ - - - 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง   
- ไม่มี - 

     

 โครงการอ่ืนๆ 
- ไม่มี - 

     

กลยุทธ์ที่ ๒ 
จัดทำแผนการพัฒนาเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้
กระบวนการสร้างคุณค่า 
(LEAN Thinking) เพ่ือให้
ผู้ผลิตได้นำไปปรับใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

โครงการที่ สอจ. ขอ
งบประมาณจังหวัด 
• โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนการ
พัฒนาเฉพาะผลิตภัณฑ์  
แปรรูปการเกษตร 

- ๐.๔๐๐ - - - 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง  กรม 
- ไม่มี -  

     

โครงการอ่ืนๆ 

- ไม่มี -  

     



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒                        หน้าท่ี ๑๘ 
ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

๒)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมช่องทางการตลาด  
และผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม  

•  เป้าประสงค์   
๑) เพิ ่มศักยภาพผู้ประกอบการ เพื ่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบสนอง 

ความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม มุ่งเน้นกลุ่มผู้รักสุขภาพ และนักท่องเที่ยว 
๒) ผู ้ประกอบการมีความเข้าใจเกี ่ยวกับพฤติกรรมผู ้บริโภค และการดำเนิน

กิจกรรมทางการตลาด เพ่ือกำหนดวิธีการและเป้าหมายทางการตลาดของกิจการได้  

•  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
๑) ผู ้ประกอบการมีความรู ้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดทำ

แผนการตลาดของกิจการได้ จำนวน ๘๐ ราย/ปี  
•  กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 
มีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณ
จังหวัด 

• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพการผู้ประกอบด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- ๒.๐๐๐ ๒.๐๐๐ ๒.๐๐๐ ๒.๐๐๐ 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 

- ไม่มี -  

     

โครงการอื่นๆ - ไม่มี -       

กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาองคค์วามรู้ด้าน
การตลาด ให้กับ
ผู้ประกอบการ 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณ
จังหวัด 

• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ด้านการตลาด  

- ๑.๒๐๐ ๑.๒๐๐ ๑.๒๐๐ ๑.๒๐๐ 

 โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 

- ไม่มี -  

     

 โครงการอื่นๆ - ไม่มี -       

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒                        หน้าท่ี ๑๙ 
ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

ส่วนที่ ๔   ภาคผนวก  
๔.๑ โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 
 

เพื ่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
การเกษตร ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒  เพื ่อสร้างความเข้าใจที ่ตรงกันของ 
ทุกภาคส่วน  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

๑. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ 
รวมถึงผู้ผลิตวัตถุดิบ ได้เข้าใจแนวทางการพัฒนา 
และความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
การเกษตรที่ถูกต้องตรงกัน สามารถนำไปปรับใช้ 
หรือกำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาองค์กรของตน
ได้  

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต : มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ที่ส่วน
เกี่ยวข้อง (Focus Group) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปร
รูปการเกษตร จำนวน ๔ ครั ้ง ผู ้เข้าร่วมประชุม 
๒๐๐ คน  
ผลลัพธ์ : มีการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปเกษตร โดยใช้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ของกลุ่มจังหวัดฯ จำนวน ๑ แผน  

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
 
 

๑. ผู ้ เข ้าร ่วมการประชุมเช ิงปฏิบัต ิการ จำนวน  
๒๐๐ คน  
๒. แผนแม่บทการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร 
จำนวน ๑ แผน  

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ : ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว 

๗. ระยะเวลา ๑ ปี (กันยายน ๒๕๖๔ – ตุลาคม ๒๕๖๕) 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 
 
 

๑. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การพ ัฒนาอ ุตสาหกรรมแปรร ูปส ินค ้ าเกษตร  
๒. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื ่อจัดทำแผน
แม่บทการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒                        หน้าท่ี ๒๐ 
ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

๓. จัดทำรูปเล่มสมบูรณ์ และประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้รับทราบ และนำไป
ประยุกต์ใช้ 
๔. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท 

๙. งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  
 

  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒                        หน้าท่ี ๒๑ 
ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

๔.๒ ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐)  
 

 

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

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 
๕ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ 
สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด
อุบลราชธาน ี

ปี  ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ ระยะ ๕ ปี   
(พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) 

วิส
ัยท

ัศน์
 

ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย 
สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่  
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

บูรณาการและขับเคลื่อน
การพัฒนาอุตสาหกรรม 

ให้เติบโตอย่างยั่งยืน  

เมืองน่าอยู่ทันสมัย 
เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง 

เศรษฐกิจชีวภาพ 
ศูนย์กลางการคา้ 

การลงทุน เมืองท่องเที่ยว
แห่งความสุขหลายมติ ิ

สู่สากล 

เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
แปรรูป ส่งเสรมิการคลาด

สมัยใหม ่
 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ ๑

 การยกระดับขีด
ความสามารถ 

ของผู้ประกอบการ 
และภาคอุตสาหกรรม 

การผลักดันนโยบาย 
และแผน 

ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ 
การส่งเสริมการค้า 

และการลงทุน 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๑ 
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

แปรรูป 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ ๒

 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน       
ให้เอื้อต่อการเติบโตของ

อุตสาหกรรมยคุใหม ่

การพัฒนาศักยภาพของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

ในส่วนภูมิภาค 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ

ส่งเสริมช่องทางการตลาด
เฉพาะกลุม่ 

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า ด
้าน

ที่ 
๓ การเพิ่มมลูค่าเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ด้วย BCG Model  

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

ด้วย BCG Model 
- 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ ๔

 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กร
ดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อยกระดับการให้บริการ

ให้มีประสิทธิภาพ 
- - 

 

  



สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ถนนสุรศักด์ิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

โทรศัพทE : ๐๔๕-๒๔๔๖๖๘, ๐๔๕-๙๕๙๑๖๐

www.ubonratchathani.industry.go.th


