นครราชสีมา

ชัยภูมิ

บุรรี มั ย์

สุรนิ ทร์

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
ห้องประชุมมูลนิธทิ า้ วสุรนารี ชัน้ 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์
o เกิดความร่วมมือระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการร่วมกันปรับปรุงแผนพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566 – 2570)
รอบใหม่ ให้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้

ลาดับการนาเสนอ
• สรุปวิสยั ทัศน์ ประเด็นการพัฒนา เป้าหมายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และโครงการ/กิจกรรม
o
o
o
o
o

ข้อมูลทัวไป
่ ศักยภาพ และปญั หา โอกาส อุปสรรค ของกลุม่ จังหวัด
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนากลุม่ จังหวัด SWOT Analysis
สรุปยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัด วิสยั ทัศน์ (เป้าหมายการพัฒนา) Positioning พันธกิจ ประเด็นการพัฒนา ตัวชีว้ ดั
ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท ตัวชีว้ ดั เป้าหมายการพัฒนา
สรุป แผนงาน โครงการ

• การอภิปรายกลุ่ม โดยเจ้าภาพรายประเด็น บรรยายทีม่ าและความสาคัญ การวิเคราะห์การทาโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ดั
ของเป้าหมายการพัฒนา ตัวชีว้ ดั ของประเด็นการพัฒนา อธิภายโครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ ดั โครงการ (ท่านละ 20 นาที)
1) การเกษตร (พืช น้ า)
3) การท่องเทีย่ ว
5) ไหม

• ถาม – ตอบ ข้อเสนอแนะ

2) การปศุสตั ว์
4) การค้าชายแดน
6) สังคม

ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ม่ จังหวัด
ศักยภาพ ปญั หา โอกาส และอุปสรรค ของกลุ่มจังหวัด

ศักยภาพของกลุม่ จังหวัด
กราฟ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
14.00

12.58

12.00

8.73

10.00

ร้อยละ

8.00
6.00
4.00
2.00

5.15
3.58

2.88

2.97
0.53

3.24

0.00
-2.00

GPP รวม

4.50 4.17

2.94

0.98 1.21
1.87

1.93 2.48 2.24

1.16

GPP เกษตร

GPP อุตสาหกรรม -0.63

GPP บริการ การค้า

-2.74

-4.00

พ.ศ. 2558

พ.ศ.2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562
ทีม่ า : สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ศักยภาพของกลุม่ จังหวัด
กราฟ : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม

เกษตร

อื่นๆ

18%

ที่

จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

1

นครราชสีมา

2

ชัยภูม ิ

3

บุรรี มั ย์

4

สุรนิ ทร์

5

กลุ่มจังหวัดฯ

6

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศไทย

36%

21%
14%

การค้า ซ่อมแซม

อุตสาหกรรม

11%

การศึกษา

ทีม่ า : สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

7

เพิ่ ม/ลด เปรียบเทียบ
พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2561

ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปี

ปี 2560
110,301.10

ปี 2561

ปี 2562

119,188.66 121,068.20

ร้อยละ
1.58

66,724.04

70,094.43

70,158.62

0.09

69,230.17

69,354.51

73,304.90

5.70

68,586.64

73,233.28

75,919.41

3.67

86,576.05

91,957.92

94,195.76

2.43

80,975.72

84,433.53

86,170.54

2.06

236,860.39 243,786.84

2.92

225,125.94

ศักยภาพของกลุม่ จังหวัด
3%

18%
69%

ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

62.99%

นาข้าว 12,790,720 ไร่

27.68%

พืชไร่ 5,620,237 ไร่

3.57%

พืชสวน ไม้ยนื ต้น 724,371 ไร่

0.48%

สวนผัก/ไม้ดอก/ไม้ประดับ 97,964 ไร่

5.29%

ที่ดินการเกษตรอืน่ ๆ 1,074,197 ไร่

ศักยภาพของกลุม่ จังหวัด
ิ
ข้าข้วหอมมะล
มูลค่า 48,490 ล้านบาท
าว

โคเนื้ อ มูลค่า 36,032 ล้านบาท
มันสาปะหลัง มูลค่า 21,607.01 ล้านบาท
แพะ มูลค่า 324 ล้านบาท
ทีม่ า : สานักงานเกษตรจังหวัด และสานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดปี 63

ศักยภาพของกลุม่ จังหวัด

ศักยภาพของกลุม่ จังหวัด
รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ
40,000.00
34,181.08

ล้านบาท

30,000.00
20,000.00

26,232.62
23,724.18
21,535.14
18,611.73

35,730.00

16,926.02

17,755.07
10,000.00
0.00

ทีม่ า : สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดในกลุม่ จังหวัด

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ศักยภาพของกลุม่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรนิ ทร์

มูลค่าการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ไหม (ล้านบาท)
6,504.80

6,975.58

7,241.77

7,335.06
5,267.06

2559

2560

2561

2562

2563

ทีม่ า : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุม่ จังหวัด

ศักยภาพของกลุม่ จังหวัด
มูลค่าการค้าชายแดน ของกลุ่มจังหวัดฯ (ล้านบาท)
14,104.91

5,868.37
2,739.27
1,849.35
พ.ศ. 2559

3,569.89
2,175.06

2,395.48
1,096.14
พ.ศ. 2560

การค้า การลงทุน ค้าชายแดน

พ.ศ. 2561

มูลค่าการส่งออก

2,571.70
พ.ศ. 2562

3,032.15

พ.ศ. 2563

มูลค่าการนาเข้า

ทีม่ า : สานักงานพาณิชย์จงั หวัดบุรรี มั ย์ – สุรนิ ทร์

ความหนืดและสิง่ ถ่วงการพัฒนาของกลุม่ จังหวัด
หนี้ สินเฉลี่ยของครัวเรือนกลุ่มจังหวัด
300,000

100
267,003

บาท/ครัวเรือน

200,000

68.21

212,388

75.63

234,285

150,000
201,944.08

200,217.08

212,163.80

160,037.55

0

2556

2558
หนี้ สินครัวเรือนต่อปี

2560

2562
สัดส่วนหนี้ สินเฉลี่ยต่อรายได้

5
ทีม่ า : สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2557 2558 2559 2560 2561 2562

30

10

รายได้ครัวเรือนต่อปี

0

40

20

50,000

2554

10

70

50

-

15

80

60

144,879.50

ร้อยละ

244,716

68.31

100,000

ร้อยละผูส้ งู อายุอยู่ลาพังคนเดียว

250,626 79.89

90

ร้อยละ

3%

86.70

250,000

ความหนืดและสิง่ ถ่วงการพัฒนาของกลุม่ จังหวัด
อัตราการพึงพิ งของกลุ่มจังหวัด

อัตราว่างงาน

3,050,000

2.5

3,000,000

2

2,900,000
1

2,850,000
0.5

2,800,000
2,750,000

คน

คน

1.5

ร้อยละ

2,950,000

5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-

4,443,182

4,426,954

51.2

50.66

1,107,690
1,134,567
1,161,360
1,132,195.00
1,089,421.00

2561

0

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

52.2
52
51.92
51.8
51.6
51.4
51.2
51
50.8
50.6
50.4
1,180,960.00 50.2
50

4,408,011

วัยเด็ก

2562

ผูส้ ูงอายุ

ร้อยละ

กาลังแรงงาน

2563

วัยแรงงาน

อัตราการพึงพิ ง

ทีม่ า : สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ความหนืดและสิง่ ถ่วงการพัฒนาของกลุม่ จังหวัด
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ

บุรีรมั ย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด

อีสาน
ประเทศ

อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (แพทย์ 1คน ต่อประชากร ...)
2558
2559
2560
2561
2,814
2,978
2,337
2,230
4,425
4,819
3,831
3,612
3,756
4,106
3,491
3,416
3,785
4,041
3,596
3,370
3,695
3,647
2,980
2,845
3,207
3,338
2,846
2,715
2,035
2,065
2,254
2,165

2562
2,155
3,242

3,248
3,007
2,674

2,618
2,045

ทีม่ า : กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2558) ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2559 –2562)

ความหนืดและสิง่ ถ่วงการพัฒนาของกลุม่ จังหวัด
หน่วย : รายต่อประชากรแสนคน

จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรมั ย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด

จานวนผูป้ ่ วยทางสุขภาพจิต (คน)
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
60,509
90,043
119,353
24,699
25,693
34,007
36,975
34,844
51,154
26,082
24,447
41,305
148,265
175,027
245,819

อัตราการฆ่าตัวตาย
2560 2561 2562
สาเร็จ/ จังหวัด
2560

ลาดับ
2561

2562

นครราชสีมา
ชัยภูมิ

6.92 6.17 7.66

48

32

49

7.56 6.41 7.12

57

39

39

บุรีรมั ย์
สุรินทร์

6.23 8.29 6.89

40

59

37

5.81

5.3 5.15

31

22

15

กลุ่มจังหวัด

6.63 6.53 6.88

8

9

8

อีสาน

6.13 6.45 7.04

4

4

4

ประเทศ

6.34 6.66 7.12

ทีม่ า : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย

ปัญหาและความต้องการประชาชน
• ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ปัญหา

ความต้องการ

ขาดการเจรจาทางการค้า การลงทุนทีค่ รอบคลุมต่อเนื่อง

ส่งเสริมการเจราจรทางการค้า การลงทุนให้ครอบคลุมต่อเนื่อง

ขาดการพัฒนาตลาดและช่องทางการค้า ทีค่ รอบคลุมต่อเนื่อง

ต้องการยกระดับการพัฒนาตลาดและช่องทางการค้า ทีค่ รอบคลุมต่อเนื่อง

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 19 และโรค
อุบตั ใิ หม่ๆ ทาให้เศรษฐกิจตกต่า

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 19 และโรค
อุบตั ใิ หม่ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ในระดับพืน้ ที่ มาตรการการฟื้นฟู
เศรษฐกิจ

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังมีไม่เท่ากับผลิตภัณฑ์ชุมชนทีม่ ี
ในตลาด

ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ต้องการได้รบั รองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน และต้องการพัฒนาอาชีพไปสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการ

ปัญหาและความต้องการประชาชน
• ด้านเกษตร
ปัญหา

ความต้องการ

การขาดแคลนน้ าทาการเกษตร

- พัฒนาแหล่งน้ าเพือ่ การเกษตร โดยเฉพาะในฤดูแล้ง
- ขอรับสนับสนุนให้เกษตรกรทีไ่ ม่มตี น้ ทุนและสนใจทาเกษตร สามารถดาเนินกิจกรรม โครงการขุด
ดินต่างตอบแทนฯ ในพืน้ ที่ สปก.

การปลูกพืชเชิงเดีย่ ว

ส่งเสริมการปรับพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสมในการทาเกษตรเชิงเดีย่ วไปทาการเกษตรผสมผสาน หรือเลีย้ ง
สัตว์

พ่อค้าคนกลางเป็นผูก้ าหนดราคาผลผลิต
ราคาผลผลิตมีความผันผวน ราคาตกต่า

ต้องการตลาดทีร่ องรับชัดเจน ไม่เอาเปรียบ โดยเฉพาะตลาดค้าสัตว์ ราคาผลผลิตทีค่ มุ้ ค่ากับการ
ลงทุน

ต้นทุนในการผลิตสูง การใช้สารเคมี

การทาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสาร และการลดต้นทุนการผลิต

-

ต้องการส่งเสริมและนางานวิจยั มาใช้ประโยชน์ในการเกษตร ปศุสตั ว์ อย่างต่อเนื่อง ต้องการแปรรูป
สินค้าเกษตร ปศุสตั ว์

ปัญหาและความต้องการประชาชน
• ด้านอุตสาหกรรม
ความต้องการของผูป้ ระกอบการ
การพัฒนาผูป้ ระกอบการ เช่น เทคนิคการผลิตเพือ่ ความสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ การเรียนรูด้ า้ นกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมทีค่ รอบคลุม ครบวงจร โดยเป็ นฐานข้อมูลทีว่ เิ คราะห์แล้ว มีการเชือ่ มโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่น
ความต้
ผูบ้ ภาพและมี
ริโภค ผลผลิตเพิม่ ขึน้ (ผูป
การวิจยั อพังการประชาชน
นธุข์ า้ วให้มคี ุณ
้ ระกอบการโรงงานสีขา้ ว)
การควบคุมจัดการด้านสิง่ แวดล้อมให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น น้า อากาศ และจัดการขยะ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ทส่ี ามารถย่อยสลายได้ หรือนากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างปลอดภัย

ปัญหาและความต้องการประชาชน
• ท่องเทีย่ ว
ปัญหา

ความต้องการ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 19 และ
โรคอุบตั ใิ หม่ๆ ทาให้ดา้ นการท่องเทีย่ วตกต่า ผูค้ นหลีกเลีย่ งการ
เดินทาง ทาให้ผปู้ ระกอบการบริษทั ทัวร์ มัคคุเทศก์ ต้องหยุดกิจการ
ชัวคราว/ถาวร
่
ร้านอาหาร ร้านขายของทีร่ ะลึก ขาดรายได้จากผูม้ า
เยีย่ มมาเยือน

- บูรณาการทุกส่วน ส่งเสริมการท่องเทีย่ วภายใต้มาตรการควบคุม
และป้องกันด้านสาธารณสุข
- เตรียมความพร้อมด้านท่องเทีย่ ว ไม่วา่ จะบุคลากร สถานที่ การ
คมนาคม

สนามบินบุรรี มั ย์ ยังไม่เป็นสนามบินนานาชาติ และมีเทีย่ วบินน้อย

เพือ่ รองรับการเปิดประเทศ รับนักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศ ควรมี
เตรียมความพร้อม ด้านคมนาคม และส่งเสริมการท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
ให้เกิดเส้นทางการบินท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ ส่งเสริมให้เป็นสนามบิน
นานาชาติ

สถานทีท่ ่องเทีย่ วโบราณสถานขาดการบูรณะฟื้นฟู ปญั หาจัดการ
ขยะในแหล่งท่องเทีย่ ว

การปรับปรุงบูรณะฟิ้นฟูแหล่งท่องเทีย่ ว บริหารจัดการขยะ

ปัญหาและความต้องการประชาชน
• สังคม ความมันคง
่ สิง่ แวดล้อม
ปัญหา / ความต้องการ

เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ และการอพยพแรงงานในวัยทางาน ทาให้ผสู้ งู อายุอยูก่ บั ลูกหลานทีอ่ ายุไม่เกิน 12 ปี
ขาดการเอาใจใส่
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขยังไม่ครอบคลุม
ปญั หาการว่างงาน ปญั หาความยากจน
ต้องการให้มกี ล้องโทรทัศน์วงจรปิดในจุดเสีย่ งอันตราย
ปญั หาการลักลอบทิง้ ขยะในทีส่ าธารณะ การไม่คดั แยกขยะ
การเผาซังหรือของเหลือจากการเก็บเกีย่ วผลผลิตทางการเกษตร ปญั หาฝุน่ PM 2.5

ปัญหาและความต้องการประชาชน
• โครงสร้างพืน้ ฐาน การคมนาคม

ปัญหา

ความต้องการ

ไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต ภายในครัวเรือน ยังไม่
ครอบคลุม

ส่งเสริมการเข้าถึงไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต

เส้นทางคมนาคมชารุด

ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน การก่อสร้างถนนใหม่ การ
ปรับปรุงรางระบายน้าในถนน

สภาวการณ์ดา้ นเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประจาเดือนเมษายน 2564
• รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่องจากปจั จัยด้านผลผลิตเป็ นสาคัญ ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา โคเนื้อ
• ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวเนื่องจากประชาชนหลีกเลีย่ งการเดินทาง
• การผลิตภาคอุตสาหกรรม การผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรยังคงขยายตัวตามปริมาณผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ อาทิ ข้าว มันสาปะหลัง
และยางพารา
• มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวต่อเนื่อง ทัง้ การส่งออกและนาเข้าจากจีนเป็ นสาคัญ โดยการส่งออกขยายตัวใน
หมวดชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิน้ ส่วนคอมพิวเตอร์ และทุเรียนตามความต้องการของตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง
• การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ชะลอลง ตามการใช้จา่ ยสินค้าในชีวติ ประจาวันและหมวดบริการ จากผลกระทบของการแพร่
ระบาด COVID-19 ระลอกสาม
ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Trend ทีน่ ่าสนใจ 2021
•
•
•
•
•
•

Online Store เว็บไซต์รา้ นค้าออนไลน์
Live Commerce
Video Content
Touchless Society
เครื่องสาอางออร์แกนิค
Handmake

กระบวนการจัดทาแผนพัฒนากลุม่ จังหวัด
SWOT Analysis

การวิเคราะห์ SWOT ด้านเกษตร
Strengths

Weaknesses

S1 เป็ นแหล่งเกษตรสาคัญ เช่น ข้าว มันสาปะหลัง โคเนื้อ
S2 เป็ นแหล่งกาเนิดต้นน้ าสาคัญ เช่น ลุม่ น้ าลาตะคอง ลุม่ น้ ามูล ลุม่
น้ าลามาศ ลุม่ น้ าจักราช ลุม่ น้ าลาเชียงไกร ลุม่ น้ าล่าสระแทด ลุม่ น้ าชี
S3 มีมหาวิทยาลัยทีม่ คี ุณภาพ เชีย่ วชาญด้านการเกษตร ปศุสตั ว์
การแปรรูป และนวัตกรรม
S4 มีภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีห่ ลากหลาย หมอพืน้ บ้านประจาท้องที่
S5 มีศนู ย์การผลิตสัตว์เฉพาะทางในพืน้ ทีข่ องกลุม่ จังหวัด ฯ (โคเนื้อ
โคนม กระบือ สุกร) และศูนย์ยา้ ยฝากตัวออก
S6 เป็ นแหล่งผลิตปศุสตั ว์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับประเทศ
S7 เป็ นแหล่งผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงระดับประเทศ

W1 ผลผลิตทางการเกษตรยังผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้อย
W2 น้ าใช้เพือ่ การเกษตรยังไม่เพียงพอ
W3 ยังขาดการนาระบบ Zoning เข้ามาปรับใช้อย่างจริงจัง
W4 ขาดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพทาง
การเกษตร

การวิเคราะห์ SWOT ด้านเกษตร
Opportunities

Threats

O1 พฤติกรรมการบริโภคยุคใหม่ เน้นไปทีส่ ะดวกสบาย เพือ่ สุขภาพ
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ปลอดสารพิษ
O2 แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มออนไลน์ เทคโนโลยี
e-Payment ทาให้การใช้บริการต่างๆ สะดวกสบาย ลดการ
สัมผัสบุคคล
O3 มีโครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟทางคูส่ ายมาบกะ
เบา-ชุมทางจิระ มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา ของรัฐบาล
ในพืน้ ทีก่ ลุม่ จังหวัด
04 การตื่นตัวด้านสุขภาพเนื่องจากสถานการแพร่ระบาดโรคโควิด –
19 ทาให้ประชาชนสนใจการใช้สมุนไพรมากขึน้
O5 มีความต้องการสินค้าปศุสตั ว์จากประเทศเพือ่ นบ้านมีปริมาณสูง

T1 สภาพอากาศทีแ่ ปรปรวน
T2 ความผันพวนของราคาสินค้าเกษตร
T3สินค้าเกษตรหลักมีคแู่ ข่งทัง้ จากภายในและภายนอกประเทศ
T4 การใช้มาตรการกีดกันทางการค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษีของชาติตะวันตก
เช่น มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย ซึง่ กระทบต่อการ
ส่งออกสินค้าสาคัญประเภทสินค้าเกษตรแปรรูป
T5 มีโรคระบาดอุบตั ใิ หม่เกีย่ วกับพืชและสัตว์ และมนุ ษย์

แนวทางการพัฒนา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรับ
1.ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมให้เหมาะสม
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิม่ มูลค่าทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก
1. ส่งเสริมเกษตรปลอดสาร (มาตรฐานปลอดภัยอินทรีย)์ ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการทาตลาดและช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าเกษตร
3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพือ่ การเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมผสมประสานภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพือ่ การใช้ประโยชน์ ในทางอาหารและสมุนไพร
5. เพิม่ ประสิทธิภาพการพัฒนาสุขภาพสัตว์ เพือ่ รองรับโรคอุบตั ใิ หม่
6.ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสตั ว์ทไ่ี ด้มาตรฐานเพือ่ การส่งออก
7. การส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์ทม่ี มี าตรฐานและปลอดภัย
8. การส่งเสริมการเลีย้ งโคเนื้อคุณภาพสูงครบวงจร

แนวทางการพัฒนา
•
•
•
•
•
•
•

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข
ส่งเสริมเกษตรปลอดสาร (มาตรฐานปลอดภัย อินทรีย)์ ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้ องกัน
1. การบริหารจัดการน้าเพือ่ การเกษตร
2. ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสูร่ ะบบมาตรฐาน
3. การส่งเสริมภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ป้องกันและรักษาโรคระบาดอุบตั ใิ หม่
4. การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรคอุบตั ใิ หม่ในพืชและสัตว์

การวิเคราะห์ SWOT ด้านท่องเทีย่ ว การค้า
Strengths
S1 มีการท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย เช่น เชิงธรรมชาติ เชิงประวัตศิ าสตร์
เชิงกีฬาและนันทนาการ เชิงสุขภาพและผ่อนคลาย เชิงวัฒนธรรม
ประเพณี ท้องถิน่ เชิงศาสนาและความเชือ่ แหล่งท่องเทีย่ วเกีย่ วกับช้าง
เป็ นต้น
S2 มีแหล่งท่องเทีย่ วทางธรณีวทิ ยา ข้อมูลสาคัญทางประวัตศิ าสตร์
ทางด้านอารธรรมขอม ทีส่ ามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพือ่ นบ้าน เชิง
วัฒนธรรม ประเพณี
S3 มีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรนิ ทร์ และจุดผ่อนปรนช่อง
สายตะกู จังหวัดบุรรี มั ย์
S4 เป็นประตูสอู่ สี าน และประเทศเพือ่ นบ้าน

Weaknesses
W1 ขาดการพัฒนาและเชือ่ มโยง บุคลากรด้านการท่องเทีย่ วและ
เครือข่ายด้านการท่องเทีย่ ว
W2 ถนนเข้าแหล่งท่องเทีย่ วบางแห่งยังทรุดโทรม
W3 มีแหล่งท่องเทีย่ วบางแห่งทรุดโทรมและไม่สามารถฟื้นฟูได้
W4 ขาดการบริการรถสาธารณะเข้าแหล่งท่องเทีย่ ว
W5 ขาดการลงทุนภาคเอกชนเกีย่ วการท่องเทีย่ วทีม่ นุษย์สร้างขึน้
W6 ขาดความต่อเนื่องการดาเนินงานระหว่างภาครัฐและเอกชน
W7 ขาดการพัฒนา ทักษะ ความรู้ ของบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว ใน
รูปแบบวิถใี หม่
W8 ประชาชน ชุมชน ในท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วมเกีย่ วกับการ
ท่องเทีย่ วน้อย
W9 ขาดมาตรการรักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกให้กบั
นักท่องเทีย่ ว

การวิเคราะห์ SWOT ด้านท่องเทีย่ ว การค้า
Opportunities

Threats

O1 พฤติกรรมการท่องเทีย่ วแบบใหม่ในยุคโควิด – 19 เลือก
ท่องเทีย่ วแบบสโลวไลฟ์ หลีกหนีจากความวุน่ วาย โดยเฉพาะการ
ท่องเทีย่ วแนวสัมผัสธรรมชาติ ซึมซับวิถชี ุมชน โรดทริป ออกปา่ ตัง้
แคมป์
O2 แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มออนไลน์ เทคโนโลยี
e-Payment ทาให้การใช้บริการต่างๆ สะดวกสบาย ลดการสัมผัส
บุคคล
O3 มีโครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟทางคูส่ ายมาบกะเบาชุมทางจิระ มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา ของรัฐบาลในพืน้ ที่
กลุม่ จังหวัด
O4 รัฐบาลสนับสนุ นอุสาหกรรม mice
O5 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพือ่ นบ้าน สามารถเชือ่ มโยงการ
ท่องเทีย่ ว การค้าการลงทุน
O6 การบูรณาการเครือข่ายด้านการท่องเทีย่ วระหว่างภาครัฐ องค์กร
ส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

T1 ความเสีย่ งในการระบาดระลอกใหม่ของไวรัส COVID-19 ทัง้
จากการฉีดวัคซีนทีย่ งั ไม่ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ อาจทาให้กจิ กรรม
ทางเศรษฐกิจหยุดชะงักและกระทบต่อแผนเปิดประเทศเพือ่ รับ
นักท่องเทีย่ วได้
T2 ความเสีย่ งจากแรงงานต่างด้าว กระทบกับกิจกรรมด้านเศษฐกิจ
T3 ความเสีย่ งจากความไม่ปลอดภัยขณะท่องเทีย่ ว เช่น ถูก
ล้วงกระเป๋า อุบตั เิ หตุขณะเดินทาง อุบตั เิ หตุระหว่างท่องเทีย่ ว การ
ประสบภัยธรรมขาติ ป้ายบอกทางทีไ่ ม่ชดั เจน และไม่เป็ น 2 ภาษา
T4 นักท่องเทีย่ วยังมีความกังวลเรือ่ งความปลอดภัย
T5 ติดขัดข้อกฎหมายและระเบียบของพืน้ ทีท่ าให้ไม่สามารถพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ วได้ เช่น อุทยานเขาใหญ่ ไม่สามารถติดป้ายได้

แนวทางการพัฒนา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก
1. ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว สินค้าและบริการทางการท่องเทีย่ ว เพือ่ รองรับการท่องเทีย่ วในรูปแบบวิถใี หม่
2. ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเทีย่ ว การประชาสัมพันธ์ และการตลาด
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข
1. พัฒนาบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเทีย่ ว เชือ่ มโยงบริการท่องเทีย่ วโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน แหล่งท่องเทีย่ ว สิง่ อานวยความสะดวก และการเชือ่ มโยงโครงข่ายคมนาคม
3. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ วให้มคี ุณภาพและได้รบั มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้ องกัน
พัฒนาองค์ความรูก้ ารบริหารภาวะวิกฤติ และสร้างความเชือ่ มันและความปลอดภั
่
ยให้นกั ท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก (การค้า)
ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

การวิเคราะห์ SWOT ด้านไหม
Strengths

Weaknesses

S1 ผ้าไหมมีเอกลักษณ์เฉพาะตามท้องถิน่
S2เป็ นสินค้าหัตถกรรมทีม่ มี ลู ค่าสูงเนื่องจากเป็ น
สินค้าทีท่ าด้วยมือจึงมีคุณค่าและมีมลู ค่าสูง
S3 จานวนเกษตรกรผูป้ ลูกหม่อนเลีย้ งไหมผูผ้ ลิตผ้า
ไหมหรือผลิตภัณฑ์ไหม มีจานวนมาก
S4 มีผลิตภัณฑ์ไหมหลากหลาย ทัง้ ผ้าทอ กระเป๋า
เสือ้ ผ้า ผ้าพันคอ เครือ่ งประดับ รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์บารุง
ผิวจากโปรตีนไหม ดักแด้กระป๋อง
S5 เกษตรกรผลิตรังไหมเพือ่ จาหน่ายกับ
บริษทั เอกชน เช่น ไร่กานัลจุล จิมป์ทอมสัน เรือนไหม
ใบหม่อน เป็ นต้น

W1 ผูผ้ ลิตไหมบางท่านยังขาดมาตรฐานการเลีย้ งไหม ส่วนใหญ่ยงั
เลีย้ งแบบระบบเปิด ทาให้เกิดการปนเปื้อนได้งา่ ย รังไหมไม่มคี ุณภาพ
W2 คุณภาพสินค้าไม่สม่าเสมอ เนื่องจากเป็ นสินค้าหัตถกรรม เช่น
สี คุณภาพผ้า เป็ นต้น
W3 เกิดของเสียจากการผลิต เช่น น้ าเสีย รังไหมเปล่า ปญั หา
สารเคมีในการย้อมไหม
W4 ผูท้ อผ้าไหมไม่สามารถนาผ้าไหมไปสูต่ ลาดโดยตรงด้วยตนเอง
จาเป็ นต้องนาไปขายผ่านตลาดทีม่ กี ารนาสินค้าไปโฆษณาหรือออก
ขายผ่านคนกลาง
W5 เด็กรุน่ ไหมทีส่ นใจประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลีย้ งไหม ทอผ้า
น้อยลง ประกอบกับนักวิชาการอาวุธโส หรือปราชญ์ชาวบ้านมีจานวน
น้อย
W6 การออกแบบผลิตภัณฑ์ไหมขาดความร่วมสมัย
W7 การจัดทาฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดยังไม่เป็ น
ปจั จุบนั

การวิเคราะห์ SWOT ด้านไหม
Opportunities

Threats

O1 พฤติกรรมการบริโภคของคนยุคปจั จุบนั ทีร่ กั ษา
สุขภาพ เน้นผลิตภัณฑ์ทม่ี าจากธรรมชาติ ออร์แกนิค
O2 แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มออนไลน์ เทคโนโลยี
e-Payment ทาให้การใช้บริการต่างๆ
สะดวกสบาย ลดการสัมผัสบุคคล
O3 หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน เช่น ศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันการศึกษา

T1 มีคแู่ ข่งในตลาดผ้าทอ จากเส้นใยอื่น ทีไ่ ด้รบั ความ
นิยม เช่น ผ้าฝ้าย กันชง ใยบัว
T2 ความนิยมผ้าไหมมีจากัด เช่น นิยมในคนวัย
ทางาน และสวมใส่ในบางโอกาส
T3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
COVID-19 ทาให้มผี ไู้ ด้รบั ผลกระทบ เกิดปญั หา
การว่างงาน
T4 ขาดการสือ่ สารและสร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับการดูแล
รักษาผ้าไหม ทีถ่ กู ต้อง
T5 ต้นทุนการผลิตสูงส่งผลให้ราคาไหมสูง

O4 ประเทศไทยเป็ นประเทศชัน้ นาเกีย่ วกับไหมหัตถกรรม
พืน้ บ้านในอาเซียน

แนวทางการพัฒนา
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กลยุทธ์เชิงรุก
1.พัฒนาศักยภาพผูผ้ ลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.พัฒนาและส่งเสริมการผลิตไหมแบบอุตสาหกรรม
กลยุทธ์เชิงแก้ไข
1. พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบวงจร
2. ส่งเสริมการสืบสานภูมปิ ญั ญาวัฒนธรรมไหม
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมหัตกรรมพืน้ บ้านให้มคี วามร่วมสมัย มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับ
กลยุทธ์เชิงป้ องกัน
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไหมผ่านสือ่ บุคคล ทุกช่วงวัย

การวิเคราะห์ SWOT ด้านสังคม
Strengths

Weaknesses

S1 ประชาชนมีภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านการผลิตสาขาการเกษตร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น หัตถกรรม
ั ้ นเผา (ด่านเกวียน) เครือ่ งจักรสาน การทอผ้าไหม
เครือ่ งปนดิ
การนาพืชสมุนไพรมาใช้เพือ่ มาดูแลสุขภาพ และทาการเกษตร
อินทรีย์ ดนตรีการละเล่น ศีลปะพืน้ บ้าน อาหารท้องถิน่
S2 มีสดั ส่วนประชากรวัยแรงงานมาก
S3 ประชาชนให้ความสนใจกับการออม
S4 มีการดูแลกลุ่มคนทีเ่ ปราะบาง (เด็ก,ผูส้ งู อายุ,คนพิการ,
ผูด้ อ้ ยโอกาส,กลุ่มคนไร้ทพ่ี ง่ึ ) ให้เข้าถึงสวัสดิการทางสังคมทีด่ ี
S5 มีเครือข่ายของภาคประชาสังคมทีเ่ ข้มแข็ง
S6 มีสถาบันการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ทีเ่ ข้มแข็งและ
หลากหลาย

W1 ประชากรมีความเหลื่อมล้าด้านรายได้
W2 ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงการใช้น้าได้
W3 คุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาในพืน้ ทีย่ งั ต้องได้รบั การ
พัฒนา
W4 บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ
W5 ผูส้ งู อายุอยูล่ าพังคนเดียว มีแนวโน้มสูงขึน้
W6 อัตราการพึง่ พิงสูง

การวิเคราะห์ SWOT ด้านสังคม
Opportunities

Threats

O1 พฤติกรรมการบริโภคของคนยุคปจั จุบนั เน้นไปทีค่ วาม
สะดวกสบาย เพือ่ สุขภาพและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
O2 แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มออนไลน์ เทคโนโลยี ePayment ทาให้การใช้บริการต่างๆ สะดวกสบาย ลดการ
สัมผัสบุคคล
O3 การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก รวมทัง้ การฟื้นตัวของการส่งออกสินค้า
O4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การส่งเสริมและสนับสนุน
ในการสร้างรายได้ให้กบั ประชาชน
O5 ประชาชนตื่นตัวหันมาใช้พชื สมุนไพร และภูมปิ ญั ญา
แพทย์แผนไทย ในการดูแลสุขภาพมากขึน้

T1 ความเสีย่ งในการระบาดระลอกใหม่ของไวรัส COVID19 ทัง้ จากการฉีดวัคซีนทีย่ งั ไม่ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่
และความเสีย่ งจากแรงงานต่างด้าว อาจทาให้กจิ กรรมทาง
เศรษฐกิจหยุดชะงัก
T2 อาชญากรรมทางไซเบอร์ทวีความรุนแรงขึน้ เด็กและ
เยาวชน ผูส้ งู อายุ เป็ นกลุ่มเสีย่ งสูง

แนวทางการพัฒนา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กลยุทธ์เชิงรุก
1.ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยโดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สนับสนุนเพิม่ ขึน้
2.ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการพัฒนาด้านสังคม เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
กลยุทธ์เชิงแก้ไข
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสูช่ ุมชมเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพือ่ เพิม่ รายได้
กลยุทธ์เชิงรับ
ส่งเสริมการพึง่ พา การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ตามแนวทางแพทย์แผนไทย
กลยุทธ์เชิงป้ องกัน
สนับสนุนการให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยีและสือ่ โซเซียล

ขอบเขตการจัดทาแผน
แผนพัฒนาจังหวัด
เป็ นแผนที่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุ่งตอบสนอง
ความต้องการ และแก้ไขปัญหาที่สาคัญของจังหวัดและ
ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และ
แผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
เป็ นแผนที่ขบั เคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่ สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาภาค หรือความต้องการแก้ไข
ปัญหาที่เป็ นประเด็นร่วมในพืน้ ที่ และต้องมีขอบเขต
การดาเนินการหรือได้รบั ผลประโยชน์ มากกว่า 1
จังหวัด

ทีม่ า : สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กระบวนการจัดทาแผนพัฒนากลุม่ จังหวัดแบบมีส่วนร่วม
ว/ด/ปี

กิจกรรม

4 ส.ค. 2564

- รับฟงั บรรยายหลักเกณฑ์ นโยบาย การจัดทาแผนพัฒนา และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี การจัดทาตัวชีว้ ดั
- ทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

10 - 11 , 17 18 ส.ค. 2564

ประชุมย่อยรายด้าน ร่วมจัดทา SWOT กลยุทธ์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนงาน ตัวชีว้ ดั ประเด็นการพัฒนา
และกาหนดเจ้าภาพ เลขานุการ

27 ส.ค. 2564

เจ้าภาพรายด้านนาเสนอ แผนงานโครงการ ระยะ 5 ปี ตามห่วงโซ่คุณค่า
รับฟงั ข้อสังเกตของ สตง. และแนวทางการจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชุมรับฟงั ความคิดเห็นของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ประชุม ก.บ.ก. พิจารณา แผนพัฒนา และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี

6 ก.ย. 2564
9 ก.ย. 2564

กระบวนการจัดทาแผนพัฒนากลุม่ จังหวัดแบบมีส่วนร่วม

สรุปยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัด
วิสยั ทัศน์ (เป้าหมายการพัฒนา) Positioning
พันธกิจ ประเด็นการพัฒนา ตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมาย

สรุปผลการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม่ จังหวัด
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเทีย่ วอารยธรรมขอม การค้าชายแดน
และสังคมเป็ นสุข

Positioning
เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตร พืชสมุนไพร
และอาหารปลอดภัย
ทีไ่ ด้มาตรฐาน

เป็นแหล่งผลิต
ผลิตภัณฑ์ไหม
ระดับประเทศ

เป็นแหล่งท่องเทีย่ วที่
มีความหลากหลายทัง้
การท่องเทีย่ วอารย
ธรรมขอม เชิงนิเวศน์
การกีฬาทีม่ ชี ่อื เสียง

เป็นประตูสอู่ สี าน และ
เชื่อมโยงการค้า
ชายแดนกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน

สรุปผลการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม่ จังหวัด

การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ไหม

ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

พันธกิจ
•
•
•
•
•

การส่งเสริมการผลิต และสร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าเกษตร ทีไ่ ด้มาตรฐาน
ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสตั ว์ ให้มมี าตรฐาน แบบครบวงจร
ส่งเสริมการเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ติ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้า ทีม่ คี วามเหมาะสมสาหรับการทาการเกษตรกรรม
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน พัฒนาสินค้าและบริการ ให้ได้รบั ความนิยม และ
บริหารจัดการให้มศี กั ยภาพ
• ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน
• ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
• ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมสูค่ วามเข้มแข็งและยังยื
่ น

เป้ าหมายปี 2566 - 2570
้ ปี ละร้อยละ 2
ผลิตภ ัณฑ์มวลรวมกลุม
่ จ ังหว ัดเพิม
่ ขึน
(Baseline 62=329,212 ล้านบาท)
้ ร้อยละ 2 (ในปี 70)
รายได้จากการท่องเทีย
่ วเพิม
่ ขึน
(Baseline 63= 16,926.02 ล้านบาท)
้ ปี ละร้อยละ 3
มูลค่าการค่าชายแดนเพิม
่ ขึน
(Baseline 63= 17,137.06 ล้านบาท)
้ ร้อยละ 2 (ในปี 70)
มูลค่าการจาหน่ายผลิตภ ัณฑ์ไหมเพิม
่ ขึน
(Baseline 63= 5,267.06 ล้านบาท)
ั ว่ นคนยากจนลดลง ร้อยละ 2.5 (ในปี 70)
สดส
(Baseline 62= 9.5 )

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ

ความสอดคล ้องกับแผน 3 ระดับ
แผนระดับที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่ 2
แผนแม่บท
แผนระดับที่ 3
แผนพัฒนาภาค

การสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์
การเกษตร

เศรษฐกิจฐานราก

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเข้มแข็ง
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคูก่ บั การ
แก้ปญั หา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม

สาระสาคัญ
แผนพัฒนากลุ่ม
ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

การท่องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
พัฒนาการท่องเทีย่ ว
เชิงบูรณาการ

- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
- การพัฒนาการเรียนรู้

การสร้างโอกาสและ การสร้างการเติบโตบน
ความเสมอภาคทาง คุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม
สังคม
การเสริมสร้างให้คน
ไทยมีสขุ ภาวะทีด่ ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การแก้ปญั หาความ
ยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูม้ รี ายได้
น้อยเพือ่ ลดความเหลือ่ มล้าทางสังคม

การบริหารจัดการน้ า
ทัง้ ระบบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บริหารจัดการน้ า
ให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวติ อย่างยังยื
่ น

เป้าหมายการพัฒนา : ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม
ท่องเทีย่ วอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และสังคมเป็ นสุข
การพัฒนาขีดความสามารถ
เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
แผน 1 ด้านน้ า
แผน 2 แผนเกษตร (พืช)
แผน 3 ปศุสตั ว์

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว การค้า
ชายแดน และผลิตภัณฑ์ไหม

ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ

แผน 1 ท่องเทีย่ ว
แผน 2 การค้า การลงทุน ค้าชายแดน
แผน 3 ผลิตภัณฑ์ไหม

แผน 1 การศึกษา ศักยภาพมนุ ษย์
แผน 2 การพึง่ ตนเอง ดูแลสุขภาพ

แผนงาน/โครงการ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

งบประมาณ (บ.)
1,925,773,940
1,125,000,000

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ า

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพือ่ การเกษตร

แผนงานที่ 2 เพิม่ มูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรนิ ทร์

580,773,940

แผนงานที่ 3 พัฒนาการเลีย้ งสัตว์ให้มคี ุณภาพและมาตรฐานรองรับ
ตลาดระดับสูง

โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตปศุสตั ว์นครชัยบุรนิ ทร์ครบวงจร

220,000,000

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิ ตภัณฑ์ไหม
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุ นการท่องเทีย่ ว สินค้าและบริการ
ของกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้ได้รบั ความ
นิยม

1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ในกลุม่ จังหวัด
นครชัยบุรนิ ทร์
2. โครงการโครงสร้างพืน้ ฐานทางการท่องเทีย่ ว

2,532,023,000
572,200,000
1,400,000,000

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน ของ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และเชื่อมโยงภูมภิ าค

347,000,000

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุ นผลิตภัณฑ์ไหมของกลุม่ จังหวัดภาค โครงการ การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุม่
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้เป็ นทีต่ อ้ งการของตลาดภายในและ จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์แบบครบวงจร
ต่างประเทศ

212,823,000

แผนงาน/โครงการ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน

โครงการ

ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณ (บ.)
242,269,400

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ เพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวติ คนตลอดช่วงชีวติ

โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนทุกช่วงวัยนครชัยบุรนิ ทร์

212,269,400

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการพึง่ พาตนเองในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน

30,000,000

งบบริ หาร (ปี ละ 5 ลบ.)

25,000,000
รวมทัง้ สิ้ น

4,725,066,340

คาถาม - ข้อเสนอแนะ

