


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 

 
 



 

สารบัญ 
หน้า 

 

๑. ข้อมูลเพื่อการพัฒนา             
 ๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ          1 
 ๑.๒ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ         12 
       1) ด้านเศรษฐกิจ          12 
       2) ด้านสังคมและความมั่นคง         25 
       3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       29 
 ๑.๓ ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่       32 
 1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา    35 

๒. ประเด็นการพัฒนา            
 ๒.๑ บทวิเคราะห ์          40 
 ๒.๒ เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด        42 
 ๒.๓ ตัวชีว้ัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด      43 
 ๒.4 ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด        43 
๓. แบบ กจ.๑              48 
4. แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief)        70 
4. ภาคผนวก ก.                   144 
4. ภาคผนวก ข.                   146 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 
 
 
 

 
1.ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
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1. ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
  ที่ตั้งตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 25 – 17 องศาเหนือและเส้นแวงที่ 101 - 103 องศาตะวันออก 
ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 445 กิโลเมตร  
ขนาดพื้ น ที่  มี พ้ื นที่ ของกลุ่ มจั งหวัดรวม
ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด รวม 31,423.87 
ต าร า งกิ โล เม ต ร  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  6.18  
ของพ้ืนที่ประเทศ ร้อยละ 18.61 ของพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดขอนแก่น 
มีพ้ืนที่มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด 
กาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ตามลำดับ 
กลุ่มจังหวัดฯ ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ำชีที่
อยู่ตอนกลางของพ้ืนที่ และที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล
ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่ โดยทางทิศตะวันตก
และทิศเหนือจะมีสภาพเป็นภูเขาเทลาดมาทาง 
ทิศตะวันออก และมีอาณาเขต ดังนี้ 
 

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และสกลนคร 
- ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา  
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดมุกดาหาร และยโสธร  
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ 

  
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมเป็น พ้ืนที่ ราบลุ่มน้ ำชี
ประมาณร้อยละ 80 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดลักษณะของพ้ืนที่จะ
อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร และเท
ลาดจากทางทิศตะวันตกไปสู่ทางทิศตะวันออก ด้านทิศเหนือและ
ทิศตะวันตกลักษณะของพ้ืนที่จะเป็นพ้ืนที่ภูเขาที่สำคัญได้แก่ 
เทือกเขาภูพานทางตอนเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัด
ร้อยเอ็ด ส่วนทางทิศตะวันตก ประกอบด้วย เทือกเขาภูเก้า -ภู
พานคำ เทือกเขาในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง อุทยานแห่งชาติ
ภูผาม่าน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติ
น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และเทือกเขาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ทุ่งกระมัง จังหวัดชัยภูมิ 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะภูมิอากาศ จัดอยู่ในกลุ่มที่มีฝนตกสลับกับแห้งแล้ง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผลทำให้อากาศหนาวเย็น และพายุดีเปรสชันจากทะเลจีนใต้ ทำให้มีฝนตก  
เป็นบริเวณกว้าง ระยะใกล้-ไกลทะเลจะทำให้อากาศมีความแตกต่างกันระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวมากเนื่องจากไม่มี
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พ้ืนที่ติดต่อกับทะเลมีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36.35 องศาเซลเซียส มี 3 ฤดูคือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวในแต่ละฤดู 
จะมีช่วงเวลาไม่คงที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และอิทธิพลของลมมรสุมเป็นหลัก 

 1.4 เขตการปกครอง 
กลุ่ ม จั งห วั ด ภ าคตะวัน ออก เฉี ย ง เห นื อตอนกลางแบ่ ง เขตการป กครอง เป็ น  4  จั งห วั ด 

77 อำเภอ 659 ตำบล 8,305 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 722 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 4 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลตำบล 244 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 
463 แห่ง  
 

ตารางท่ี 1 : เขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2562 

จังหวัด 
เขตการปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 
เทศบาล

นคร 
เทศบาล

เมือง 
เทศบาล
ตำบล 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

กลุ่มจังหวัด 77 659 8,305 4 1 10 244 463 
กาฬสินธุ์ 18 135 1,584 1 - 2 77 71 
ขอนแก่น 26 198 2,331 1 1 6 77 140 
มหาสารคาม 13 133 1,944 1 - 1 18 123 
ร้อยเอ็ด 20 193 2,446 1 - 1 72 129 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ฉบับทบทวนปี 2565     

  1) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในระดับอำเภอ รวม 77 อำเภอ 659 ตำบล 8,305 หมู่บ้าน 
  2)การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 แห่ง เทศบาล 255 
แห่ง โดยแยกเป็น เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลตำบล 244 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ตำบล 463 แห่ง 

1.5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจังหวัด
ขอนแก่น เป็นศูนย์กลางการบริหารงานกลุ่มจังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 31,423.87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
19,639,918 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.61 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคิดเป็นร้อยละ 6.18 ของประเทศ 
เป็น พ้ืนที่ป่ าไม้  1 ,553,497 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 7 .9  ของพ้ืนที่  มี พ้ืนที่ การเกษตร 13,58 5,443 ไร่   
คิดเป็นร้อยละ 69.17 ของพ้ืนที่ อยู่ในเขตชลประทาน 2,225,209 ไร่คิดเป็นร้อยละ 16.38 ของพ้ืนที่การเกษตร 
หรือร้อยละ 11.33 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
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ตารางท่ี 2 :  พ้ืนที่การเกษตร ชลประทาน และป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2562
            หน่วย : ไร่ 

รายการ กลุ่มจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

1.พ้ืนที่การเกษตร 
- พ้ืนที่ชลประทาน 
2.พ้ืนที่ป่าไม้ 
3.พ้ืนที่นอกการเกษตร 

13,584,035 
2,225,259 
1,573,362 

4,482,521 

2,832,890 
559,475 
464,706 

1,044,120 

4,217,938 
572,183 
760,769 

1,825,037 

2,818,573
455,817 
133,663 
356,203 

3,714,634
637,784 
214,224 

1,257,159 

พื้นที่ทั้งหมด 19,639,918 4,341,718 6,803,744 3,308,439 5,186,017 
ครัวเรือนเกษตร (คร.) 705,436 172,577 225,901 164,536 219,661 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ฉบับทบทวนปี 2565 
 
 
 
 

 

  1.6 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   

1.6.1 การคมนาคมขนส่ง มีเส้นทางการขนส่งที่สำคัญ คือ ทางบก ทางอากาศ มีโครงข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ 
4 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เชื่อมโยงสู่ภาคอ่ืนๆ ของประเทศได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว ดังนี้คือ   
  1) ทางบก 
   (1) ทางรถยนต์  มีทางหลวงแผ่นดินผ่านพ้ืนที่จำนวน 7 สาย ได้แก่ 
   ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ): สระบุรี-หนองคาย 
   ทางหลวงหมายเลข 12 (East-West Economic Corridor: EWEC) หรือทางหลวงเอเชีย
สาย 16 (AH16): อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผ่านจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม 
กาฬสินธุ์ จนไปสุดที่จังหวัดมุกดาหาร 
   ทางหลวงหมายเลข 23 : เชื่อมโยงการเดินทางในกลุ่มจังหวัด แยก อ.บ้านไผ่(จังหวัด
ขอนแก่น)ผ่าน จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร จนไปสุดที่จังหวัดอุบลราชธานี 
   ทางหลวงหมายเลข 202 : ชัยภูมิผ่านจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามร้อยเอ็ด
ยโสธรอำนาจเจริญจนไปสุดที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
   ทางหลวงหมายเลข 208: ท่าพระ (ขอนแก่น)-อ.โกสุมพิสัย -มหาสารคาม 
   ทางหลวงหมายเลข 213: มหาสารคาม- กาฬสินธุ์ - สกลนคร 
   ทางหลวงหมายเลข 214: กาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด–สุรินทร์จนไปสุดที่จุดผ่านแดนถาวรช่อง
จอม-โอเสม็ด 
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   (2) ทางรถไฟ เส้นทางจาก กรุงเทพฯ – หนองคาย ขนานกับทางหลวงหมายเลข 2 หรือ
ถนนมิตรภาพ ผ่านอำเภอในเขตพ้ืนที่ คือ อำเภอพล โนนศิลา บ้านไผ่ บ้านแฮด เมืองขอนแก่น น้ำพองและ 
เขาสวนกวาง 

  2) ทางอากาศ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีท่าอากาศยานภายในประเทศ 2 
แห่ง คือ ท่าอากาศยานขอนแก่น และท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ซึ่งมีสายการบินโดยสารภายในประเทศให้บริการ 4 สาย
การบิน ได้แก่ Thai Smile, Thai AirAsia, Nok Air และ Thai Lion airโดยทำการบินเชิงพาณิชย์จำนวน 328 
เที่ยวบิน โดยทำการบินจากท่าอากาศยานขอนแก่น สู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต 
และอู่ตะเภา และจากท่าอากาศยานร้อยเอ็ด สู่ท่าอากาศยานดอนเมือง  
 

ตารางท่ี 3 : แสดงเส้นทางการบิน ไป-กลับต่อสัปดาห์ของสายการบินภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง           

ท่าอากาศยาน เส้นทางการบิน 
เท่ียวบิน ไป - กลับ (ต่อสัปดาห์) 

รวม Thai Smile Thai AirAsia Nok Air Thai Lion air Thai 
Vietjet 

รวมทั้งหมด  325 
รวมท่าอากาศยานขอนแก่น 269 
ขอนแก่น(KKC) สุวรรณภูมิ(BKK) 56 - - - 42 98 
 ดอนเมือง (DMK) - 98 14 28  143 
 เชียงใหม่ (CNX) - 14 - -  14 
 หาดใหญ่ (HDY) - 6** - -  6 
 ภูเก็ต (HKT) - 8* - -  8 
รวมท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 56 
ร้อยเอ็ด (ROI) ดอนเมือง(DMK) - 56 - -  56 
คำอธิบาย*หมายถึง ทำการบินทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์ 
 **หมายถึง ทำการบินทุกวัน อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ 

ที่มา : ท่าอากาศยานขอนแก่น และท่าอากาศยานร้อยเอ็ด พ.ศ.2563   ข้อมูลตารางการบินประจำเดือนเดือน
กันยายน พ.ศ. 2563 
 
 1.6.2 ข้อมูลการใช้พลังงาน 

1)  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
ตารางท่ี 4 : โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 
 

จำนวน (แห่ง) 
 

กำลังผลิตติดตั้ง (MW) 
ปริมาณที่ผลิตได้จริง 

(MWh) 
EGAT  2  757.47 5,562,858.42 
IPP  0 0 0 
PEA  0 0 0 
SPP  4 98.9 693,091.20 
VSPP  50 301.29 1,608,726.70 
รวม 58 1,157.66 7,864,676.32 
ที่มา : ฐานข้อมูลพลังงานรายภูมภิาคของไทย กระทรวงพลังงาน นำเข้าข้อมูลในระบบเมื่อปี 2562 ข้อมูล ณ สิ้นปี 2560 



6 

 

   2)  โรงไฟฟ้าแยกรายเชื้อเพลิง 
ตารางท่ี 5 : โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

โรงไฟฟ้าแยกรายเชื้อเพลิง 
 

จำนวน (แห่ง) 
 

กำลังผลติตดิตั้ง (MW) 

 
ปริมาณที่ผลิตได้จริง 

(MWh) 

Biogas 8 15.1000 105,827.81 

Biomass 20 290.8000 2,037,926.40 

Bunker Oil - - - 

Coal - - - 

Diesel Oil - - - 

Geothermal - - - 

Hydro 1 25.2000 110,376.00 

Lignite - - - 

Natural Gas 1 732.2700 5,452,482.42 

Solar 25 88.2900  

Waste 1 6.0000  

Waste Heat - - - 

รวม 56 1,157.66 7,864,676.32 

ที่มา : ฐานข้อมูลพลังงานรายภูมภิาคของไทย กระทรวงพลังงาน นำเข้าข้อมูลในระบบเมื่อปี 2562 ข้อมูล ณ สิ้นปี 2560 
 
   3)  การใช้ไฟฟ้า มีสถิติการใช้ไฟฟ้าจำนวน 4,673,873,524 กิโลวัตต์/ชั่วโมง มากเป็นอันดับ 2 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จำนวน 8,918,174,467 
กิโลวัตต์/ชั่วโมง) โดยจังหวัดที่มีสถิติการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดคือ จังหวัดขอนแก่น (2,325,097,832กิโลวัตต์) 
รองลงมาจังหวัดร้อยเอ็ด (895,464,201 กิโลวัตต์) จังหวัดมหาสารคาม (964,888,875.8 กิโลวัตต์) และจังหวัด
กาฬสินธุ์ (710,735,780 กิโลวัตต์) ตามลำดับ และจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 1,522,649 ราย มากเป็นอันดับ 2 ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากรองจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จำนวน 1,960,750 
ราย) โดยจังหวัดที่มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดคือ จังหวัดขอนแก่น (581,364 ราย) รองลงมา จังหวัดมหาสารคาม 
(304,397 ราย) จงัหวัดกาฬสินธุ์ (283,855 ราย) และจังหวัดร้อยเอ็ด (242,223 ราย) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 6 : แสดงสถิติผู้ใช้ไฟฟ้า และการจำหน่ายพลังงาน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2561 

จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

พลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายและใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า
รวม (ราย) บ้านที่อยู่อาศัย กิจการอ่ืนๆ รวม 

กลุ่มจังหวัด 1,852,033,153 2,821,840,612 4,896,186,688.8 1,411,839 
กาฬสินธุ์ 307,510,977 403,224,803 710,735,780 283,855 
ขอนแก่น 810,148,250 1,514,949,583 2,325,097,832 581,364 
มหาสารคาม 315,281,551 427,294,401 964,888,875.8 304,397 
ร้อยเอ็ด 419,092,375 476,371,826 895,464,201 242,223 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ฉบับทบทวนปี 2565 
 

ตารางท่ี 7 : แสดงสถิติผู้ใช้ไฟฟ้า และการจำหน่ายพลังงานปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์  
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2561 

จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

ชนิดพลังงาน 

ไฟฟ้า 
 kWh/ป ี

น้ำมันเบนซิน  
ลิตร/วัน 

น้ำมันดีเซล 
ลิตร/วัน 

LPG 
กิโลกรัม/วัน 

NGV 
ตัน/วัน 

ภาค ตอ.น. 22,018,342,204.00 4,633,482.02 10,233,600.69 1,446,493.49 16,528,767.12 
กลุ่มจังหวัด 5,047,033,693.00 1,084,501.56 2,150,508.34 333,188.52 6,178,082.19 
กาฬสินธุ ์ 783,814,975.00 129,661.15 286,148.40 58,071.94 - 

ขอนแก่น 2,497,148,351.00 562,633.68 1,115,508.08 171,329.59 4,268,493.15 

มหาสารคาม 803,215,519.00 177,755.54 317,045.91 41,923.96 1,106,849.32 
ร้อยเอ็ด 962,854,848.00 214,451.19 431,805.95 61,863.03 802,739.73 

ที่มา : ฐานข้อมูลพลังงานรายภูมภิาคของไทย กระทรวงพลังงาน นำเข้าข้อมูลในระบบเมื่อปี 2562 ข้อมูล ณ สิ้นปี 2560 

 1.6.3 การใช้น้ำประปา มีสัดส่วนครัวเรือนผู้ใช้น้ำจำนวน 327,134 ครัวเรือน มากเป็นอันดับ 2 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จำนวน 357,715 ครัวเรือน)  
โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนครัวเรือนผู้ใช้น้ำมากที่สุดคือ จังหวัดขอนแก่น (206,165 ครัวเรือน)  รองลงมาจังหวัด
มหาสารคาม (38,444 ครัวเรือน) จังหวัดร้อยเอ็ด (29,123 ครัวเรือน)  และจังหวัดกาฬสินธุ์ (33,214 ครัวเรือน) 
ตามลำดับ และจำนวนปริมาณน้ำผลิตจ่าย 10,101,258 ลบ.ม. มากเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยจังหวัดที่มีจำนวนปริมาณน้ำผลิตจ่าย มากที่สุดคือ จังหวัดขอนแก่น (6,513,831 ลบ.ม.) รองลงมา จังหวัด
มหาสารคาม (1,541,962 ลบ.ม.) จังหวัดร้อยเอ็ด (1,123,003 ลบ.ม.) และจังหวัดกาฬสินธุ์ (922,462 ลบ.ม.) 
ตามลำดับ 
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ตารางที่ 8: แสดงสัดส่วนผู้ใช้น้ำ กำลังการผลิต และปริมาณน้ำจำหน่าย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  พ.ศ.2562 

 

จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

จำนวนผู้ใช้น้ำ 
(ครัวเรือน) 

กำลังผลิตที่ใช้งาน 
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้ำผลิต 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ 
ผลิตจ่าย (ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ 
จำหน่าย (ลบ.ม.) 

กลุ่มจังหวัด 268,502 467,360 11,306,834 10,101,258 6,176,175 
กาฬสินธุ์ 33,214 39,190 987,011 922,462 651,692 
ขอนแก่น 206,165 280,444 7,484,182 6,513,831 4,417,443 
มหาสารคาม 38,444 92,820 1,651,753 1,541,962 1,107,040 
ร้อยเอ็ด 29,123 54,906 1,183,888 1,123,003 7,689,075 

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ฉบับทบทวนปี 2565 
 

 1.6.4 การใช้อินเตอร์เน็ต มีการติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งได้
ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ 4 จังหวัด 77 อำเภอ 589 ตำบล 3,929 หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ 129 
ตำบล 766 หมู่บ้าน จังหวัดขอนแก่น 183 ตำบล 1,158 หมู่บ้าน จังหวัดมหาสารคาม 123 ตำบล 898 หมู่บ้าน 
และจังหวัดร้อยเอ็ด 154 ตำบล 1,107 หมู่บ้าน ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 9 : แสดงจำนวนจุดติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2562 
จังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 
ดำเนินการติดตั้งแล้ว 

ตำบล หมู่บ้าน 
กลุ่มจังหวัด 77 659 8,306 589 3,929 
กาฬสินธุ์ 18 135 1,584 129 766 
ขอนแก่น 26 198 2,331 183 1,158 
มหาสารคาม 13 133 1,944 123 898 
ร้อยเอ็ด 20 193 2,447 154 1,107 

ที่มา : โครงการเน็ตประชารัฐ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2562 
 
 

 

 
 1.7  ข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ 
 1.7.1 เป็นศูนย์กลางของการบริหารราชการของภาคโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น  
 1.7.2 เป็นแหล่งทุนของการพัฒนาโดยมีสถาบันการเงินทั้งของภาครัฐและเอกชนให้บริการเป็นจำนวนมาก 
รวมถึงเป็นที่ตั้งของธนาคารแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของ
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การส่งเสริมการลงทุน โดยมีศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  
ที่จังหวัดขอนแก่นทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แนะนำ บริการข้อมูลด้านการลงทุน 
 1.7.3 มี พ้ื นที่ เหมาะสมในการดำเนิ น โครงการ ระบบขนส่ งทางราง และท่ าเรือบก (Dry Port)  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โครงการพัฒนาธุรกิจท่าเรือบกเพ่ือสนับสนุนการ
ให้บริการของท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

ตารางท่ี 10 : คะแนนของพ้ืนที่ทางเลือกภายใต้เกณฑ์ต่างๆในการพิจารณาดำเนินโครงการท่าเรือบก (Dry Port) 
 

พื้นที่ทางเลือก 
คะแนนของพ้ืนที่ทางเลือกภายใต้เกณฑ์พิจารณาต่างๆ 

โลจิสติกส์ ระบบราง บรรยากาศการลงทุน นโยบายและเศรษฐกิจ 
ขอนแก่น 0.17 0.31 0.5 0.29 
นครราชสีมา 0.23 0.14 0.17 0.265 
พระนครศรีอยุธยา 0.44 0.06 0.17 0.265 
พิษณุโลก 0.11 0.23 0.08 0.13 
นครสวรรค์ 0.05 0.26 0.08 0.05 
ที่มา : บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้โครงการพัฒนาธุรกิจท่าเรือบกเพื่อ
สนับสนุนการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังสถาบันวิจัยและให้ค ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 
 

  จากตารางคะแนนพ้ืนที่ทางเลือกภายใต้เกณฑ์ต่างๆ ในการพิจารณาดำเนินโครงการท่าเรือบก  
(Dry Port) พบว่า 
  (1 ) ความเหมาะสมด้านโลจิสติกส์  พบว่าจั งหวัดขอนแก่นมีความเหมาะสมในเกณฑ์นี้  
อยู่อันดับที่ 3 เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีปริมาณสินค้าจำนวนมาก  
  (2) การเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการขนส่งทางราง พบว่าจังหวัดขอนแก่นได้คะแนนสูงสุดใน
เกณฑ์การเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการขนส่งทาง เนื่องจากความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบราง  
มีชุมทางรถไฟที่สำคัญและมีระดับความน่าเชื่อถือของการให้บริการโดยรถไฟซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีระยะทางห่างจาก
ท่าเรือแหลมฉบังประมาณ 500 กิโลเมตร  
  (3) บรรยากาศการลงทุน จังหวัดขอนแก่นได้คะแนนสูงสุด เนื่องจากมีความพร้อมของทั้งภาครัฐ
และภาคธุรกิจในจังหวัดซึ่งมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาไอซีดีขึ้นในจั งหวัด โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
ทำการศึกษา โครงการพัฒนาไอซีดีเมื่อปี 2546 และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยังมีความเห็นที่จะสนับสนุนการ
พัฒนาท่าเรือบกขึ้นภายในจังหวัด รวมถึงได้เสนอแนะว่า หน่วยงานภาครัฐควรเป็นผู้กำหนด นโยบายและให้การ
สนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน แทนการให้ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อน  
  (4) สภาพแวดล้อมทางนโยบายและระดับเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่นได้คะแนนสูงสุด เนื่องจากถูก
กำหนดยุทธศาสตร์ให้มุ่งเน้นทางด้านโลจิสติกส์จึงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด และ
อีกประการ จังหวัดขอนแก่นมีที่ตั้งที่ได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ ำโขง (Greater Mekong Sub 
regional: GMS) ประกอบด้วย ประเทศไทย สปป.ลาว กัมพูชา พม่า มณฑลยูนนาน และมณฑลกว่างซีจ้วง ตอนใต้
ของจีน และประชาคมอาเซียน มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีมีศักยภาพในการก้าวสู่ความเป็นมหานครแห่งอาเซียน 
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    ภาพที่ 1 แสดงศูนย์กลางโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบราง
เนื่องจากมีชุมทางรถไฟที่สำคัญและมีระดับความน่าเชื่อถือของการให้บริการโดยรถไฟ ยังมีความได้เปรียบในแง่ของ
การมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางราง ได้แก่  
  (1) โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-หนองคาย 
  (2) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายขอนแก่น-หนองคาย 
  (3) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่ -นครพนมเป็นทางรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงบ้านไผ่ 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนม รวมระยะทาง 355 กิโลเมตร 
  (4) โครงการศึกษาเส้นทางรถไฟนครสวรรค์-บ้านไผ่ โดยศึกษาการขยายแนวเส้นทางรถไฟ 
นครสวรรค์-บ้านไผ่ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS-EWEC) 
ระยะทาง 291 กิโลเมตร 
  (5) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่นซึ่งได้มีพิธีเปิดที่สถานีท่าพระ วงเงิน
ก่อสร้างกว่า 26,000 ล้านบาทซึ่งเปิดใช้งานได้ในปี 2561 
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ภาพที่ 2 : แสดงความพร้อมโครงการด้านโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 
  

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางถูกกำหนดให้เป็นศูนย์กลางการค้าของอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ำโขงและประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน และศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ตามลำดับ ซึ่งยุทธศาสตร์
ดังกล่าวจะส่งผลให้มีปริมาณสินค้าเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกสูง 
หากเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนเป็นทางรถไฟจะสามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้า 4 กลุ่ม ได้แก่เกษตร
พ้ืนฐาน และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สามารถลดต้นทุนจากการขนส่งทางถนนเป็นขนส่งทางรถไฟได้ถึงร้อยละ 40 
อุตสาหกรรมทั่วไป ร้อยละ 55.19 และอุตสาหกรรมเทกอง ร้อยละ 33.02  โดยมีสินค้าจากกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และ 2 มีโอกาสเลือกใช้บริการท่าเรือบกท่ีพัฒนาขึ้นในจังหวัดขอนแก่น 
 

ตารางท่ี 11: แสดงต้นทุนการขนส่งสินค้า 4 กลุ่มสินค้า 
 

กลุ่มสินค้า 
ต้นทุนการขนส่ง (บาท/ตัน/กิโลเมตร) 

ทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำ 
เกษตรพืน้ฐาน 1.80 1.08 0.30 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 1.80 1.08 0.30 
อุตสาหกรรมทัว่ไป 2.12 0.95 0.30 
อุตสาหกรรมเทกอง 1.06 0.71 0.59 
ที่มา:ปรับปรุงจากโครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยง 
กับเขตพ้ืนที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ,สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พ.ศ.2557 
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ตารางท่ี 12: แสดงระยะทางท่ีเหมาะสมในการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ 
 

กลุ่มสินค้า 
การเปรียบเทียบระหว่างทางถนนและทาง

รถไฟ* 
การเปรียบเทียบระหว่างทางถนนและ

ทางนำ้* 
ทางถนน (กม.) ทางรถไฟ (กม.) ทางถนน (กม.) ทางน้ำ (กม.) 

เกษตรพืน้ฐาน น้อยกว่า 380 มากกว่า 380 น้อยกว่า 300 มากกว่า 300 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป น้อยกว่า 300 มากกว่า 300 น้อยกว่า 280 มากกว่า 280 
อุตสาหกรรมทัว่ไป น้อยกว่า 225 มากกว่า 225 N/A N/A 
อุตสาหกรรมเทกอง น้อยกว่า 470 มากกว่า 470 น้อยกว่า 680 มากกว่า 680 
หมายเหตุ:*ค่าประมาณการโดยเฉลี่ยทุกสินค้าN/A หมายถึงยังไม่มีการขนส่งในปัจจุบัน 
ที่มา:โครงการศึกษาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพ้ืนที่ฐาน
การผลิตหลักของประเทศ,สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พ.ศ.2557 
 

2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 

 
 2.1  ด้านเศรษฐกิจ  
  2.1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด(Gross Provincial Cluster Product : GPCP) 
           กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
(Gross Provincial Cluster Product : GPCP) ปี  2561 จำนวน 405 ,740 ล้ านบาท เป็ น อันดับที่  10  
ของประเทศ และอันดับที่ 2 ของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 4.10 
(ปี 2560 มูลค่า GPCP 389,738 ล้านบาท) อัตราการขยายตัวของ GPCP กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ปี 2557 - 2561 เท่ากับ 3.89 โดยจังหวัดขอนแก่น มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด 
คือ 211,192 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.05 ของกลุ่มจังหวัด รองลงมาคือจังหวัดร้อยเอ็ด 75,602 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 18.63  จังหวัดมหาสารคาม 59,695 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.71  และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
59,251 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.61 ตามลำดับ โดยจังหวัดมหาสารคามมีอัตราการเพ่ิมข้ึนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดสูงสุดในกลุ่มจังหวัด ในปี 2561 เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จำนวน 2,772 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
4.64  
 มูลค่าเศรษฐกิจที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มาจากภาค 
นอกการเกษตร โดยในปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 342,670 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.45 ของมูลค่าGPCP 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จำนวน 17,712 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.40 โดยมีสาขาการค้า/บริการท่องเที่ยว มูลค่า
มากที่สุดมูลค่า 237,339 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.49 รองลงมาคือสาขาอุตสาหกรรมมีมูลค่า 105,331  
ล้านบาท และสาขาการเกษตร 63,069 ล้านบาท ตามลำดับ  
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  มูลค่า GPCPภาคเกษตร ในปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 63,069 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.54 
ของมูลค่า GPCP เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จำนวน 1,289 ล้านบาท (ปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 61,780 ล้านบาท) 
 

ตารางท่ี 13 : แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ณ ราคาประจำปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2561  
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) 

สาขา 
ปี พ.ศ. (ล้านบาท) อัตราการเปลี่ยนแปลง 

เฉลี่ย 
2557 2558 2559 2560r 2561p 2558 2559 2560 2561 

การเกษตร 67,266 61,660 61,777 61,780 63,069 -8.33 0.18 0.01 2.08 -1.51 
อุตสาหกรรม 97,516 96,311 983,151 100,256 105331 -1.24 2.08 1.97 5.06 1.96 

การค้า/บริการ 184,044 199,321 213,995 227,702 237,339 8.30 7.36 6.40 4.23 6.57 
GPCP 348,825 357,292 374,088 389,738 405,740 2.43 4.70 4.18 4.10 3.85 

รายได้ต่อหัว 78,542 80,609 84,764 88,661 92,683 2.63 5.15 4.59 4.53 4.25 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561 
หมายเหตุ : p (preliminary) หมายถึง ค่ารายปีที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นและ 
r หมายถึง revised หรือการปรับปรุงข้อมูลย้อนหลัง 
 

แผนภูมิที่ 1 : แสดงแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี พ.ศ. 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรรม
15.56%

การผลิตอุตสาหกรรม
26.00%

การศึกษา
14.12%

ขายส่ง ขายปลีก
13.16%

อสังหาริมทรพย์
4.99 %

การเงินและการ
ประกันภัย
7.70 %

ก่อสร้าง
3.90% บริหารราชการ 4.80%

สุขภาพ
3.80… อื่นๆ

1.03 %

โครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ. 2561
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ตารางที่ 14 : แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ณ ราคาประจำปี
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2561 จำแนกรายจังหวัด 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561 
แผนภูมิที่ 2 : แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดต่อหัวประชากร (Per provincial 

cluster product per capita) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง ปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 92,683 บาท/คน/ปี และเป็นอันดับที่ 
12 ของประเทศ และอันดับที่ 2 ของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รองจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1 โดยผลิตภัณฑ์       
มวลรวมกลุ่มจังหวัดต่อหัวเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 (88,661 บาท) จำนวน 
4,022 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.53 กลุ่มจังหวัด ที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดต่อหัวสูงสุดคือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (680,103 บาท) และ          
กลุ่มจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดต่อหัวต่ำสุดคือ กลุ่มจังหวัด   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (68,168 บาท) สำหรับจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุด         
คือ จังหวัดขอนแก่น (122,950 บาท) รองลงมาคือ มหาสารคาม (75,418 

บาท) กาฬสินธุ์  (73,998 บาท) และจังหวัดร้อยเอ็ด  (70,803 บาท) 
ตามลำดับ  

จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

GPCP (ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลง(+/-) 
2557 2558 2559 2560r 2561p 2558 2559 2560 2561 เฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัด 348,825 357,292 374,088 389,738 405,740 2.43 4.70 4.18 4.10 3.85 

กาฬสินธุ ์ 50,017 50,213 53,592 55,520 59,251 0.39 6.31 3.47 6.30 4.12 

ขอนแก่น 186,177 189,932 195,991 204,022 211,192 1.98 3.09 3.94 3.40 3.10 

มหาสารคาม 48,212 50,464 54,254 56,923 59,695 4.46 6.99 4.69 4.64 5.20 

ร้อยเอ็ด 64,420 66,682 70,252 73,273 75,602 3.39 5.08 4.12 3.08 3.92 

320,000 340,000 360,000 380,000 400,000 420,000

2557

2558

2559

2560

มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมกลุม่จังหวัด ปี พ.ศ.2557 - 2561
(ล้านบาท)

405,740

389,738

374,088

357,292

348,825

2561

มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวม กลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2561
(ล้านบาท)

กาฬสินธุ์

ขอนแก่น

มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

75,602 59,251

211,192
59,695
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ตารางท่ี15 : แสดงรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางระหว่าง พ.ศ.2557 - 2561 
จังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด 
GPP per capita (บาท) การเปลี่ยนแปลง (+/-) 

2557 2558 2559 2560r 2561p 2558 2559 2560 2561 เฉลี่ย 
กลุ่มจังหวัด 78,542 80,609 84,764 88,661 92,683 2.63 5.15 4.59 4.53 4.25 
กาฬสินธุ์ 61,343 61,749 66,271 68,988 73,998 0.66 6.82 3.94 6.77 4.55 
ขอนแก่น 107,661 110,018 113,717 118,576 122,950 2.14 3.25 4.10 3.56 3.26 
มหาสารคาม 59,339 62,392 67,615 71,418 75,418 4.89 7.72 5.32 5.30 5.81 
ร้อยเอ็ด 59,420 61,512 65,124 68,263 70,803 3.40 5.55 4.60 3.59 4.28 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของสำนักบัญชีประชาชาติ, สศช. พ.ศ.2561 
 

แผนภูมิที่3 แสดงรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางระหว่างปี พ.ศ.2557-2561 

 
 

  
2.1.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 

  ในปี พ.ศ.2562 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 
19,838.11 บาทต่อเดือน เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 7.66 แต่ยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และรายได้ เฉลี่ยทั่ วราชอาณาจักร  โดยจังหวัดที่มี่รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยมากที่สุดคือ จังหวัดมหาสารคาม 
(22,191.96 บาท/เดือน) รองลงมาคือ จังหวัดขอนแก่น (19,252.50 บาท/เดือน) จังหวัดกาฬสินธุ์ (19,088.97 
บาท/เดือน) และจังหวัดร้อยเอ็ด (18,818.99 บาท/เดือน) ตามลำดับ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
รายได้ครัวเรือนจากปี 2561 รายได้อยู่ที่ 14,263.81 บาท/เดือน เป็น 19,088.97 บาท/เดือน หรือเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 25.28 ในปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราการเพ่ิมที่สูงสุดของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี พ.ศ.2561 (บาท)

กาฬสินธุ์

ขอนแก่น

มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

73,99870,803

75,418 122,950

70000 75000 80000 85000 90000 95000

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

รายได้เฉลี่ยต่อคนตอ่ปีของกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ.2556-2561 (บาท)

92,683

88,661

84,764

80,609

78,542
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ตารางท่ี 15: แสดงรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย พ.ศ. 2560, 2561 และ 2562 
จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย(บาท/เดือน) การเปลี่ยนแปลง (+/-) 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 2561 2562 เฉลี่ย 

ทั่วราชอาณาจักร 26,915.00 26,946.43 26,018.42 0.12 -3.57 -1.73 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

21,094.00 20,270.82 20,600.34 
-4.06 1.60 -1.23 

กลุ่มจังหวัด 18,829.75 18,319.16 19,838.11 -2.79 7.66 2.43 
กาฬสินธุ ์ 15,451.60 14,263.81 19,088.97 -8.33 25.28 8.47 
ขอนแก่น 21,336.70 19,848.04 19,252.50 -7.50 -3.09 -5.30 
มหาสารคาม 18,540.30 20,137.94 22,191.96 7.93 9.26 8.59 
ร้อยเอ็ด 19,990.40 19,026.86 18,818.99 -5.06 -1.10 -3.08 

ที่มา:การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562 
 
แผนภูมิที่ 4 แสดงรายได้ครัวเรอืนเฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางระหว่างปี พ.ศ.2560-2562 
 

 
 
  2.2.3 ข้อมูลด้านเกษตรกรรม 
    กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มี พ้ืนที่ทั้ งสิ้น 31,423.87 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 19,639,918 ไร่ มีพ้ืนที่การเกษตร 13,585,443 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.17 ของพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัด โดยอยู่ในเขตชลประทาน2,225,209 ไร่คิดเป็นร้อยละ 16.38 ของพ้ืนที่การเกษตร  หรือร้อยละ 
11.33 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด มีครัวเรือนเกษตรกร 705,436 ครัวเรือน 
 

ตารางท่ี 15 :พ้ืนที่การเกษตร ชลประทาน และป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2562 
รายการ กลุ่มจังหวัด กาฬสินธุ ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

1.พื้นที่การเกษตร 
- พื้นที่ชลประทาน 
2.พื้นที่ป่าไม ้
3.พื้นที่นอกการเกษตร 

13,584,035 
2,225,259 
1,573,362 
4,482,521 

2,832,890 
559,475 
464,706 

1,044,120 

4,217,938 
572,183 
760,769 

1,825,037 

2,818,5734
55,817 

133,663 
356,203 

3,714,634
637,784 
214,224 

1,257,159 
พื้นที่ทั้งหมด 19,639,918 4,341,718 6,803,744 3,308,439 5,186,017 
ครัวเรือนเกษตร (คร.) 705,436 172,577 225,901 164,536 219,661 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ฉบับทบทวนปี 2565 (หน่วย : ไร่) 

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยตอ่เดอืน พ.ศ.2562 (บาท)

กาฬสินธุ์

ขอนแก่น

มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

19,088.9718,818.99

22,191.96
19,252.50

17500 18000 18500 19000 19500 20000

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดอืนของกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ.2560-2562
(บาท)

19,838.11

18,319.16

18,829.75
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ตารางท่ี 16 : แสดงการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญปีการผลิต 2561/62 
รายการ ข้าวนาปี อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง 

 
จังหวัด 

 
พื้นที่ปลูก (ไร่) 

ผลผลิต 
 (ตัน) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

พื้นที่ปลูก  
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

กลุ่มจังหวัด 8,295,135 2,570,547 363.25 1,248,548 13,031,893 10,613.03 665,380 2,272,836 3,422 

กาฬสินธุ ์ 1,470,036 527,097 370 385,897 4,558,215 11,811 241,523 856,325 3,545 

ขอนแก่น 2,303,647 540,457 319 628,523 6,253,804 9,950 235,994 808,433 3,540 

มหาสารคาม 2,062,177 598858 349 163,030.50 1,458,069.18 9,976.10 135,824 438,884 3,264 

ร้อยเอ็ด 2,459,275 904,135 415 71,097.00 761,804.36 10,715 52,039 169,194 3,339 

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ฉบับทบทวนปี 2565 
 

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ที่ทำรายได้หลักให้เกษตรกร คือ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ในปี
การผลิต 2561/62 ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญมีดังนี้  

  พ้ืนที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62 จำนวน 8,295,135 ไร่ 
ผลผลิต 2,570,547 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 363.25 กิโลกรัม/ไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกข้าว
ลดลงจากปีการผลิต 2560/61 คิดเป็นร้อยละ 7.06 และผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 17.37 

   พ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานปีการผลิต 2561/62  จำนวน 1,248,548 ไร่ ผลผลิต 13,031,893 ตัน 
ผลผลิตเฉลี่ย 10,613 กิโลกรัม/ไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยโรงงานเพ่ิมขึ้นจากปีการผลิต 2560/61 คิดเป็นร้อยละ 
9.13 และมีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.65 
  พ้ืนที่ปลูกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2561/62 จำนวน 665,380 ไร่ ผลผลิต 2,272,836 ตัน 
ผลผลิตเฉลี่ย 3,422 กิโลกรัม/ไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกมันสำปะหลังลดลงจากปีการผลิต 2560/61  คิดเป็นร้อยละ 
2.70 แต่ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.55 
 
ตารางท่ี 17 : แสดงการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญปีการผลิต 2559-2562 

รายการ 
 

 

ปีการผลิต 2559/60 ปีการผลิต 2560/61 ปีการผลิต 2561/62 
 

พื้นที่ปลูก (ไร่) 
ผลผลิต 
 (ตัน) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

พื้นที่ปลูก  
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

พื้นที่ปลูก (ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ข้าวนาป ี 8,953,591 3104983 364.25 8,881,361 2,665,664 300.14 8,295,135 2,570,547 363.25 

อ้อยโรงงาน 1,271,913 11627399 36310 1,134,442 10,517,019 9,270 1,248,548 13,031,893 10,613 

มันสำปะหลัง 621,641 2,092,988 
 
13,295 

 
674,664 1,787,676 2,650 665,380 2,272,836 3,422 

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ฉบับทบทวนปี 2565 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2560-2562 
 

 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ฉบับทบทวนปี 2565 
   

   
 

 
พื้นที่เกษตรอินทรีย์ ปี 2560 กลุ่มจังหวัดพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
282,272 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร
ทั้งหมด (13,588,036 ไร่) โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีพ้ืนที่เกษตร
อินทรีย์มากที่ สุดในกลุ่ มจั งหวัด จำนวน 34,709 ไร่  และ
ขอนแก่น มีจำนวนน้อยที่สุด จำนวน 8,000 ไร่ 
 

 
 
ตารางท่ี 18 : พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางพ.ศ.2560 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พื้นที่เกษตร (ไร่) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ (ไร่)  ร้อยละ 
กลุ่มจังหวัด 15,095,111 282,272 2.08 
กาฬสินธุ์ 4,341,716 13,000 0.46 
ขอนแก่น 4,217,938 8,000 0.19 
มหาสารคาม 2,818,573 9,225 0.33 
ร้อยเอ็ด 3,716884 34,709 0.93 
ที่มา : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร, 19 กันยายน 2561 
 

2560 2561 2562
ข้าว 8,953,591.00 8,881,361.00 8,295,135.00
อ้อยโรงงาน 1,271,913.00 1,134,442.00 1,248,548.00
มันส าปะหลัง 621,641.00 674,664.00 665,380.00

 -
 1,000,000.00
 2,000,000.00
 3,000,000.00
 4,000,000.00
 5,000,000.00
 6,000,000.00
 7,000,000.00
 8,000,000.00
 9,000,000.00

 10,000,000.00

พื้น
ที่ป

ลูก
 (ไ

ร่)

พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดฯ ปีการผลิต 2560-2562
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  2.1.4 ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 
   ในปี  2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สาขาอุตสาหกรรม  มี
มูลค่า 105,331 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.00 ของ GPCP 
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด  เ มื่ อ เ ป รี ย บ เที ย บ กั บ ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ใ น 
ภ าค ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย ง เห นื อ  มี มู ล ค่ า เป็ น อั น ดั บ  2 ข อ ง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 มีมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมสูงสุด 138,502  
ล้านบาท และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  2 มีมูลค่าการผลิตน้อยที่สุด 13,352 ล้านบาท  
เมื่อพิจารณาจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่าจังหวัดขอนแก่น มูลค่าผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมจังหวัด สาขาอุตสาหกรรม 77,504 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.58 รองลงมาคือจังหวัดกาฬสินธุ์ 
10,786 ล้านบาท มหาสารคาม 9,053 ล้านบาท และร้อยเอ็ด 7,988 ล้านบาท ตามลำดับ 
 
   การลงทุนด้านอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในปี 2562 มีมูลค่า
การลงทุนรวมเท่ากับ 170,908.41 ล้านบาท มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 5,427 โรงงาน และมีการจ้างแรงงานทั้งสิ้น 
85,244 คน อุตสาหกรรมหลักที่เป็นฐานรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่มีการลงทุน
มากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น 
 
ตารางท่ี 19 แสดงข้อมูลจำนวนโรงงาน เงินลงทุนและจำนวนคนงาน สาขาอุตสาหกรรม แยกรายจังหวัด 

จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

จำนวนโรงงาน  
(โรง) 

ร้อยละ จำนวนเงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ จำนวนคนงาน  
(คน) 

ร้อยละ 

กลุ่มจังหวัด 5,427 100 170,908.41 100 85,244 100 
กาฬสินธุ์ 357 6.58 19,558.61 11.44 6,363 7.46 
ขอนแก่น 4,198 77.35 123,583.00 72.31 62,955 73.85 
มหาสารคาม 225 4.15 11,477.42 6.72 6,590 7.73 
ร้อยเอ็ด 647 11.92 16,289.38 9.53 9,336 10.95 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ฉบับทบทวนปี 2565 
   
  

  2.1.5 ด้านการท่องเที่ยว  
   1) แหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม เช่น กู่มหาธาตุ กู่สันตรัตน์ พระธาตุนาดูน พระพุทธรูปยืนมิ่งมงคล ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ที่จังหวัด
มหาสารคาม กู่กาสิงห์กู่พระโกนา ปรางค์กู่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่จังหวัดร้อยเอ็ด และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ที่น้ำตกตาดทอง น้ำตกผานางคอย น้ำตกแก้งกะอาม ผาเสวย ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ บางแสน 2 และหาดจอมทอง ที่
จังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็นรายจังหวัดได้ดังนี้ 
   (1) จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ พระธาตุยาคู พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ พระพุทธสถานภู
ปอเมืองฟ้าแดดสูงยาง หาดดอกเกด เขื่อนลำปาว หมู่บ้านวัฒนธรรมโนนสง่า พิพิธภัณฑ์สิรินธร เป็นต้น 
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   (2) จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ พระธาตุขามแก่น พระมหาธาตุแก่นนครปราสาทเปือยน้อย 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์และซากไดโนเสาร์ อ.ภูเวียง ผ้าไหมมัดหมี่ อ.ชนบท อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
อุทยานแห่งชาติน้ำพองอุทยานแห่งชาติภูเวียง อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จุดชมวิวหินช้างสี 
เป็นต้น  

 
 
   3 .จั งห วั ด ม ห าส า ร ค า ม  ได้ แ ก่  พ ร ะ ธ า ตุ น า ดู น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ น ค ร จั ม ป า ศ รี  
วัดหนองหูลิงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพันวนอุทยานโกสัมพี สะพานไม้แกดำ อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย เป็นต้น 
 

 

 
 
   (4) จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ บึงพลาญชัย พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วนอุทยานผาน้ำย้อย 
ปรางค์กู่ กู่พระโกนากู่กาสิงห์ ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นต้น และหอโหวด 101  
  

2) สถานการณ์ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
       ในปี พ.ศ. 2561 มีนักท่องเที่ยวจำนวน 7,715,774 คน เป็นชาวไทย 7,625,949 คน 
ต่างชาติ 99,980 คน จำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 4.12 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 
21,087ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.03 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับภาคพบว่ามีสัดส่วน
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ของจำนวนนักท่องเที่ยวร้อยละ 17.96 และสัดส่วนของรายได้ร้อยละ 21.68 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดที่นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดคือ จังหวัดขอนแก่น 5,302,795 คน รองลงมาคือ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 928,613 คน จังหวัดกาฬสินธุ์ 761,645 คน และจังหวัดมหาสารคาม722,721 คน และจังหวัด
ขอนแก่นมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด จำนวน 17,231 ล้านบาท รองลงมาคือจังหวัดร้อยเอ็ด 1,473     
ล้านบาท กาฬสินธุ์  1,223  ล้านบาท และมหาสารคาม  1,160 ล้านบาทตามลำดับ 

ตารางท่ี 20 แสดงข้อมูลการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2561 

ปี พ.ศ. ผู้เยี่ยมเยือน
(คน) ภาค ตอ.น 

กลุ่มจังหวัด 
(อัตราเพิ่ม/ลด) 

กาฬสินธุ์ 
(ร้อยละของ 
กลุ่มจังหวัด) 

ขอนแก่น 
(ร้อยละของ 
กลุ่มจังหวัด) 

มหาสารคาม 
(ร้อยละของ 
กลุ่มจังหวัด) 

ร้อยเอ็ด 
(ร้อยละของ 
กลุ่มจังหวัด) 

2558 ไทย 32,978,258 
 

5,576,728 
(16.91) 

550,623 
(9.84) 

3,818,917 
(68.47) 

483,836 
(8.67) 

723,352 
(12.97) 

ต่างประเทศ 1,416,303 
 

79,281 
(5.59) 

3,149 
(3.97) 

62,729 
(79.12) 

8,273 
(10.43) 

5,130 
(6.47) 

รวม (คน) 34,394,561 
 

5,656,009 
(16.44) 

553,772 
(9.79) 

3,881,646 
(68.62) 

492,109 
(8.70) 

728,482 
(12.87) 

รายได ้(ลบ.) 
 

65,449 
 

13,238 
(20.22) 

799 
(6.04) 

10,756 
(81.24) 

673 
(5.08) 

1,010 
(7.62) 

2559 ไทย 35,806,087 
 

6,636,808 
(18.54) 

562,760 
(8.48) 

4,486,992 
(67.61) 

711,742 
(10.72) 

875,314 
(13.19) 

ต่างประเทศ 
 

1,475,492 
 

88,769 
(6.02) 

3,181 
(3.58) 

69,664 
(78.48) 

9,784 
(11.02) 

6,140 
(6.92) 

รวม (คน) 37,281,579 
 

6,725,577 
(18.04) 

565,941 
(8.41) 

4,556,656 
(67.75) 

721,526 
(10.73) 

881,454 
(13.11) 

รายได ้(ลบ.) 
 

73,893 
 

16,308 
(22.07) 

838 
(5.14) 

13,122 
(80.47) 

1,067 
(6.54) 

1,280 
(7.85) 

2560 ไทย 38,986,660 
 

7,300,779 
(18.73) 

699,549 
(9.58) 

4,983,299 
(68.26) 

700,033 
(9.59) 

917,898 
(12.57) 

ต่างประเทศ 1,607,155 
 

96,690 
(6.02) 

3,807 
(3.94) 

76,844 
(79.47) 

9,637 
(9.97) 

6,402 
(6.62) 

รวม (คน) 40,593,815 
 

7,397,469 
(18.22) 

703,356 
(9.51) 

5,060,143 
(68.40) 

709,670 
(9.59) 

924,300 
(12.49) 

รายได ้(ลบ.) 86,722 
 

19,182 
(14.98) 

1,087 
(5.67) 

15,608 
(81.36) 

1,093 
(5.70) 

1,394 
(7.27) 

2561 ไทย 41,216,872 
 

7,625,949 
(4.26) 

757,493 
(9.93) 

5,223,019 
(68.49) 

713,106 
(9.35) 

932,331 
(12.22) 

ต่างประเทศ 1,724,030 
 

99,980 
(3.29) 

4,152 
(8.30) 

79,776 
(79.82) 

9,615 
(9.62) 

6,437 
(6.43) 

รวม (คน) 42,940,902 
 

7,715,774 
(4.12) 

761,645 
(7.65) 

5,302,795 
(68.65) 

722,721 
(9.35) 

928,613 
(12.03) 

รายได ้(ลบ.) 97,251 
 

21,087 
(9.03) 

1,223 
(5.79) 

17,231 
(81.73) 

1,160 
(5.51) 

1,473 
(6.98) 

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2561 
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จากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโร่น่า 2019 (Covid-19) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น
ได้ประมาณการผู้มาเยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเที่ยวกล่อมจังหวัดในปี 2563 (มกราคม – กรกฎาคม 
2563) รายละเอียดดังนี้ 

จังหวัดกาฬสินธุ์มีอัตราการเข้าพักร้อยละ 21.89 ลดลงร้อยละ 33.41  จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน 174,262 
คน ลดลงร้อยละ 58.40 รายได้จาการท่องเที่ยว 243.91 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 65.21 ค่าใช้จ่ายต่อทริป 
1,399.67 บาท/คน/ทริป ลดลงร้อยละ 16.38 
แผนภูมิที่ 6 แสดงสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
  จังหวัดขอนแก่นมีอัตราการเข้าพักร้อยละ 24.99 ลดลงร้อยละ 33.91  จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน 
1,410,111 คน ลดลงร้อยละ 57.69 รายได้จาการท่องเที่ยว 4,501.59 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 57.33 
ค่าใช้จ่ายต่อทริป 3,192.37 บาท/คน/ทริป เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.85 
แผนภูมิที่ 7 แสดงสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 
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   จังหวัดมหาสารคาม มีอัตราการเข้าพักร้อยละ 210.93 ลดลงร้อยละ 30.671  จำนวนผู้มาเยี่ยม
เยือน 171,332 คน ลดลงร้อยละ 59.67 รายได้จาการท่องเที่ยว 256.47 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 5.55 
ค่าใช้จ่ายต่อทริป 1,496.92 บาท/คน/ทริป ลดลงร้อยล 15.95 

 

แผนภูมิที่ 8 แสดงสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม 
 

 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีอัตราการเข้าพักร้อยละ 23.66 ลดลงร้อยละ 29.18  จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน 230,007 
คน ลดลงร้อยละ 55.87 รายได้จาการท่องเที่ยว 318.79 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 60.10 ค่าใช้จ่ายต่อทริป 
1,386.00 บาท/คน/ทริป ลดลงร้อยล 9.58 
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  2.1.6 รายได้จากการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
            กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมี
ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี อัตลักษณ์  เฉพาะ คือ ผ้าไหมแพรวา 
(กาฬสินธุ์) ผ้าไหมมัดหมี่ (ขอนแก่น) ผ้าไหมสร้อยดอกหมาก (มหาสารคาม) 
และผ้าไหมสาเกตุ (ร้อยเอ็ด) ในปี 2560กลุ่มจังหวัดฯ มีมูลค่าการจำหน่าย
ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน1,825,421,260 บาทโดยจังหวัดขอนแก่น มี
รายได้จากการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนมากท่ีสุด ร้อยละ58.51
ของมูลค่ารวมกลุ่มจังหวัด รองลงมาคือ จังหวัดมหาสารคาม ร้อยละ 15.94 
จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ14.08 และจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยละ 11.46 ตามลำดับ ในภาพรวมพบว่า กลุ่มจังหวัดมีรายได้
จากการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560มีมูลค่าจากการจำหน่าย
เพ่ิมข้ึนจากปี 2559คิดเป็นร้อยละ 85.85 
 

 
ตารางท่ี 20: แสดงมูลค่าการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนพ.ศ.2559 – 2560 

     หน่วย : บาท 
ปี พ.ศ. กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มูลค่ารวม 
2556 83,685,000 

(11.37) 
381,969,200 

(51.88) 
135,081,375 

(18.35) 
135,581,886 

(18.41) 
736,317,461 

(100) 
2557 102,507,900 

(12.29) 
399,636,000 

(47.92) 
177,603,130 

(21.30) 
154,206,010 

(18.49) 
833,953,040 

(100) 
2558 124,643,627 

(13.07) 
429,775,153 

(45.07) 
211,968,138 

(22.22) 
187,182,548 

(19.62) 
953,569,466 

(100) 
2559 128,382,936 

(13.07) 
442,668,408 

(45.07) 
218,327,182 

(22.22) 
192,798,024 

(19.62) 
982,176,550 

(100) 
2560 257,088,800 

(14.05) 
1,068,140,800 

(58.51) 
290,971,660 

(15.94) 
209,220,000 

(11.46) 
1,825,421,260 

(100) 
ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน,2560 

แผนภูมิที่ 9 แสดงมูลค่าการจำหน่ายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ชุมชนพ.ศ.2556 – 2560 
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   2.3 ด้านสังคมและความม่ันคง 
 2.3.1 ข้อมูลประชากร 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีประชากรทั้งสิ้น ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 25๖2  
รวมทั้งสิ้น 5,061,496 คน แยกเป็นชาย 2,495,698 คน หญิง 2,558,468 คน ความหนาแน่นของประชากร
โดยเฉลี่ยอยู่ที่  161 คน/ตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดขอนแก่น มีประชากรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.67  
ของประชากรในกลุ่มจังหวัดฯ รองลงมาได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ตามลำดับ  
 
ตารางท่ี 21 : จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2562 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
จำนวนประชากร (คน) 

จำนวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

กลุ่มจังหวัด 2,495,698 2,558,468 5,053,712 1,608,365 
กาฬสินธุ ์ 487,451 495,967 983,418  301,441 
ขอนแก่น 887,501 915,371 1,802,872 628,656 
มหาสารคาม 472,198 490,467 962,665 295,355 
ร้อยเอ็ด 648,548 656,663 1,305,211 382,913 
ที่มา : สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 
 

ตารางท่ี 22 : แสดงอัตราการเพิ่ม/ลดของประชากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2559-2562 

ที่มา : สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

    

 

 

 

 

 

 

จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

อัตราการเพ่ิม/ลด ของประชากร (คน) 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

จำนวน เพิ่ม/ลด จำนวน เพิ่ม/ลด จำนวน เพิ่ม/ลด จำนวน เพิ่ม/ลด 

กลุ่มจังหวัด 5,058,451 0.04 5,062,898 0.08 5,061,496 -0.02 5,053,712 -0.15 

กาฬสินธุ์ 958,232 -2.73 986,005 2.89 985,346 -0.06 983,418  -0.19 

ขอนแก่น 1,801,753 0.20 1,805,910 0.23 1,805,895 -0.0009 1,802,872 -0.16 

มหาสารคาม 963,484 -0.11 963,072 -0.04 963,047 -0.002 962,665 -0.03 

ร้อยเอ็ด 1,307,982 -0.01 1,307,911 -0.005 1,307,208 -0.05 1,305,211 -0.15 
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   อัตราการเพ่ิมลดของประชากรเฉลี่ยย้อนหลัง 4 ปีของกลุ่มจังหวัด มีอัตราเพ่ิมที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2562 มีอัตราลดลงขึ้นร้อยละ 0.15 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 
 

แผนภูมิที่ 21 แสดงอัตราการเพิ่ม/ลด ของประชากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางพ.ศ.2559-2562 

 
 
 

  2.3.2 ด้านแรงงานและผลิตภาพแรงงาน 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่อยู่ในวัย
แรงงาน 3.64 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 71.74 ของประชากรกลุ่มจังหวัด โดยเป็นกำลังแรงงาน 2.4 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 45.65 ของประชากรกลุ่มจังหวัด และร้อยละ 70 ของวัยแรงงาน มีผู้ว่างงาน 19,024 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.8 ของกำลังแรงงาน และร้อยละ 0.52 ของประชากรวัยแรงงาน 
 

ตารางท่ี 23: แสดงจำนวนประชากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่อยู่ในวัยแรงงานปี พ.ศ. 2561 
หน่วย : คน 

 
จังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด 

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวนกำลังแรงงาน กำลังแรงงานปัจจบุัน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน 
ผู้ไม่ได้อยู่ใน
วัยแรงงาน 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 7,190,860 7,780,960 14,971,820 5,343,902 4,402,548 9,746,486 9,546,010 89,412 5,225,334 

กลุ่มจังหวัด 1,737,173 1,907,570 3,644,741 1,311,007 1,090,119 2,401,282 2,352,320 19,024 1,243,459 

กาฬสินธุ์ 313,698 339,531 653,229 233,732 181,615 415,347 413,386 1,241 237,882 

ขอนแก่น 693,091 762,811 1,455,901 522,228 445,903 968,131 950,232 10,252 487,770 

มหาสารคาม 319,677 360,624 680,301 244,617 209,098 453,871 450,678 2,456 226,430 

ร้อยเอ็ด 410,707 444,604 855,310 310,430 253,503 563,933 538,024 5,075 291,377 

ที่มา: การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิตแิห่งชาติ กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2561 
  

5,048,000

5,050,000

5,052,000

5,054,000

5,056,000

5,058,000

5,060,000

5,062,000

5,064,000

2559 2560 2561 2562

อัตราการเพิ่ม/ลด ของประชากรกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. 2559 - 2562

กลุ่มจังหวัด
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  ผลิตภาพแรงงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางปี 2559 มีมูลค่า 91,439 
บาท/คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 3.64 (ปี 2558 มีมูลค่า 88,224 บาท/คน) จังหวัดที่มีมูลค่าผลิต
ภาพแรงงานมากที่สุด คือ จังหวัดขอนแก่น (139,870 บาท/คน) รองลงมาคือ จังหวัดกาฬสินธุ์ (79,472 บาท/คน) 
จังหวัดร้อยเอ็ด (75,429 บาท/คน) และจังหวัดมหาสารคาม (70,984 บาท/คน) ตามลำดับ 

ตารางท่ี 24: แสดงผลิตภาพแรงงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี พ.ศ. 2555 - 2559  
  หน่วย : บาท 

จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัด กาฬสนิธุ ์ ขอนแกน่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
ผลิตภาพ    
แรงาน 

(+/-) 
ผลิตภาพ
แรงงาน 

(+/-) 
ผลิตภาพ
แรงงาน 

(+/-) 
ผลิตภาพ
แรงงาน (+/-) ผลิตภาพ

แรงงาน (+/-) 

2555 74,067 11 53,067 8 141,775 24 48,640 4 52,785 7 
2556 73,416 -3 53,524 0 138,960 -2 47,798 -2 53,382 1 
2557 87,191 26 70,978 33 143,850 4 63,468 33 70,466 32 
2558 88,224 0.3 74,916 6 140,650 -2 65,887 4 71,443 -6 
2559 91,439 5 79,472 6 139,870 -1 70,984 8 75,429 6 

เฉลี่ย 82,867 8 66,391 11 141,021 5 59,355 9 64,701 8 
ที่มา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพ.ศ. 
2555-2559 
 
  2.3.3 ด้านการศึกษา  
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีจำนวนสถาบันการศึกษาทั้งสิ้น 4,112 
แห่ง โดยแยกเป็นสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 13 แห่งโรงเรียน 3,289 แห่งสถาบันการอาชีวศึกษา 75 แห่ง และ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 739 แห่ง  
 
ตารางท่ี 25 : แสดงจำนวนสถาบันการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางปี พ.ศ.2560 

จังหวัด/
กลุ่ม

จังหวัด 

สถาบันอุดมศึกษา
(แห่ง) 

โรงเรียน (แห่ง) 
สถาบันอาชีวศึกษา

(แห่ง) ศูนย์ กศน.(แห่ง) รวม
ทั้งสิ้น
(แห่ง) รัฐ เอกชน รวม มัธยมศึกษา ประถมศึกษา รวม รัฐ เอกชน รวม 

ระดับ
อำเภอ 

ระดับ
ตำบล 

รวม 

กลุ่มจังหวัด 10 3 13 295 2,994 3,289 31 44 75 78 661 739 4,116 

กาฬสินธุ ์ 2 - 2 68 567 635 6 11 17 18 135 153 807 

ขอนแก่น 3 3 6 105 1,040 1,145 11 17 28 26(1) 200 226 1,405 

มหาสารคาม 3 - 3 56 585 641 6 2 8 13 133 146 798 

ร้อยเอ็ด 2 - 2 66 802 868 8 14 22 21(2) 193 214 1,106             

คำอธิบาย (1) หมายถึง นับรวมเอา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นอำเภอบ้านไผ่ 
    (2) หมายถึง นับรวมเอา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 
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  2.3.4 ด้านสาธารณสุข  
   มีสถานพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชนรวมทั้งหมด 84 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน 
ที่มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ  (Primary Care) โดยมีจำนวนเตียง 10 - 120 เตียง จำนวน 71 แห่ง 
โรงพยาบาลทั่วไป ที่มีขีดความสามารถระดับทุติยภูมิ (Secondary..Care)โดยมีจำนวนเตียง 120 - 500 เตียง 
จำนวน 4 แห่ง และ โรงพยาบาลศูนย์ ที่มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิ (Tertiary..Care)2 แห่ง และโรงพยาบาล
เฉพาะทาง จำนวน 2  แห่ ง ได้ แก่  โรงพยาบาลจิต เวชขอนแก่น ราชนครินทร์  และศูนย์หั ว ใจสิ ริกิ ติ์  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัดที่มีสถานพยาบาลมากที่สุด คือจังหวัดขอนแก่น (31 แห่ง) รองลงมาจังหวัด
ร้อยเอ็ด (21 แห่ง) จังหวัดกาฬสินธุ์ (120 แห่ง) และจังหวัดมหาสารคาม (14 แห่ง) ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 25: แสดงจำนวนโรงพยาบาลในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2562 

จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

โรงพยาบาลของรัฐ (แห่ง) โรงพยาบาล
เอกชน 

รวมทั้งสิ้น 
ร.พ.ชุมชน ร.พ.ทั่วไป ร.พ.ศูนย์ 

ร.พ. 
เฉพาะทาง 

รวม 

กลุ่มจังหวัด 71 4 2 2 79 7 86 
กาฬสินธุ์ 17 1 - - 18 2 20 
ขอนแก่น 23 2 1 2 28 3 31 
มหาสารคาม 12 1 - - 13 1 14 
ร้อยเอ็ด 19 - 1 - 20 1 21 
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562 
 

  2.3.5 ปัญหาความยากจน 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีสัดส่วนจำนวนคนจนเมื่อเปรียบเทียบ
ด้านรายจ่าย ปี พ.ศ.2561 จำนวน 537,600 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.04 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559โดย
จังหวัดที่มีสัดส่วนจำนวนคนจนมากที่สุดคือ จังหวัดกาฬสินธุ์ (266,209 คน) รองลงมาคือ จังหวัดมหาสารคาม 
(92,888 คน) จังหวัดร้อยเอ็ด (80,706 คน) และจังหวัดขอนแก่น (31,605 คน) ตามลำดับ 
 

ตารางที่  26 : แสดงสัดส่วนจำนวนคนจน (ด้านรายจ่าย) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง        
ระหว่าง พ.ศ.2559– 2561 
จังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด 
จำนวนคนจน ด้านรายจ่าย (คน) การเปลี่ยนแปลง (+/-) 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 2560 2561 เฉลี่ย 
กลุ่มจังหวัด 605,500 471,408 537,600 -22.15 14.04 -4.05 
กาฬสินธุ์ 259,300 266,209 251,500 2.66 -5.52 -1.43 

ขอนแก่น 168,300 31,605 106,400 -81.54 236.63 77.54 

มหาสารคาม 121,600 92,888 98,400 -23.61 5.93 -8.84 
ร้อยเอ็ด 56,300 80,706 81,300 43.35 0.73 22.03 
ที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ , ประมวลผลโดยสำนัก
พัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพ.ศ.2561 
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  2.3.6ด้านปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด 
   ในปี 2561 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีคดีอาชญากรรม จำนวน 
15,405 คดี โดยแยกเป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิต และร่างกาย จำนวน 883 คดี ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 3,259 คดี 
และความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการซื้อขายยาเสพติด จำนวน 17,087 คดี จังหวัดที่มีคดีอาชญากรรมมากที่สุด
คือ จังหวัดขอนแก่น (7,696 คดี) รองลงมาคือ จังหวัดร้อยเอ็ด (3,735 คดี) กาฬสินธุ์ (3,319 คดี) และ
มหาสารคาม (3,220 คดี) ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 27 : แสดงจำนวนคดีอาชญากรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2561 
           หน่วย : คด ี

จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

คดีท่ีเกี่ยวกับชีวิต และร่างกาย คดียาเสพติด รวมคดีอาชญากรรม 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

กลุ่มจังหวัด 903 1,014 883 12,562 14,375 17,087 13,465 15,405 17,970 
กาฬสินธุ ์ 169 205 134 1,894 2,331 3,185 2,063 2,536 3,319 
ขอนแก่น 295 382 352 6,678 7,138 7,344 6,973 7,536 7,696 
มหาสารคาม 181 156 154 1,892 2,253 3,066 2,073 2,409 3,220 
ร้อยเอ็ด 258 271 243 2,098 2,653 3,492 2,356 2,924 3,735 

ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2561 
 

 
   2.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.4.1 ป่าไม้ 
  ปี 2561 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มี พ้ืนที่ป่าไม้ รวม 1.58 ล้านไร่ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 8.07 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดทั้งหมด 
 

ตารางท่ี 28: แสดงจำนวนพื้นที่ป่า ของกลุ่มจังหวัด ระหว่าง พ.ศ.2559-2561 
 

กลุ่ม
จังหวัด/
จังหวัด 

พื้นที่ป่า (ไร่) การเปลี่ยนแปลง (+/-) 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
2559-
2560 

ร้อยละ 
2560-
2561 

ร้อยละ 

กลุ่มจังหวัด 1,549,924.76 1,553,496.56 1,585,144.69 3,571.80 0.23 31,647.13 2.03 

กาฬสินธุ์ 468,582.69 464,705.66 471,982.99 -3,877.03 -0.83 7,276.33 1.56 
ขอนแก่น 737,846.01 742,018.04 760,769.24 4,172.03 0.57 18,751.2 2.52 
มหาสารคาม 136,630.98 133,044.17 137,663.77 -3,586.81 -2.63 619.6 0.46 

ร้อยเอ็ด 206,865.08 213,728.69 214,728.69 6,863.61 3.32 495.89 0.46 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้, 2561 
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 2.4.2 ดิน 
 สภาพดินเป็นดินทรายและขาดธาตุอาหาร  ใต้ดินมีเกลือหินทำให้ดินเค็มและแห้งไม่เหมาะในการ
เพาะปลูกพืช และทำนา ส่วนทรัพยากรน้ำ เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเป็นดินปนทราย
ไม่สามารถอุ้มน้ำได้ จึงทำให้ขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาสำคัญ 

 2.4.3 ทรัพยากรแร่ธาตุ 
 แร่ที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ แร่เกลือหิน แร่ทองแดง แร่เหล็ก 
แร่ทองคำ โปแตช และก๊าซธรรมชาติ 

 2.4.4 แหล่งน้ำ  
  มีลุ่มน้ำสำคัญ คือ ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล ปริมาณน้ำท่าที่ไหลผ่านกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง เฉลี่ย 30,744 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มาจากลุ่มน้ำชี 11,244 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และลุ่มน้ำมูล 
19,500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แยกเป็นปริมาณน้ำท่าในช่วงฤดูฝน 26,967 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ( ร้อยละ
87.71) และเป็นปริมาณน้ำท่าในช่วงฤดูแล้ง 3,778 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (ร้อยละ12.29) นอกจากนี้   
กลุ่มจังหวัดภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีเขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือเขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น) ความจุ 
2,413.30 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนลำปาว (กาฬสินธุ์) ความจุ 1,980.00 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเก็บกัก
น้ำได้รวมทั้งสิ้น 4,393.30 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 

ตารางที่ 29: ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ณ วันที่ 31 
ธันวาคมของแต่ละปี) 

หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 

อ่างเก็บน้ำ ความจุ 
ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 
อุบลรัตน ์ 2,413.30 959 1,724 1,183 728 2,102 
ลำปาว 1,980.00 311 920 1,120 908 1,091 
รวมทั้งสิ้น 4,393.30 1,270 2,644 2,303 1,636 3,191 
ที่มา : กรมชลประทาน,2560 
 
ภาพที่ 3 แสดงพื้นท่ีชลประทานสำนักงานชลประทานที่ 6ขอนแก่น 
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 2.4.5  ขยะมูลฝอย  
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดใน 
กลุ่มจังหวัดจำนวน 1,685,936.60 ตัน/ปี สามารถนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ได้เพียง 900,090.85 ตัน/ปี  
(คิดเป็นร้อยละ 53.39) มีปริมาณขยะที่สามารถนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง จำนวน 476,690.45 ตัน/ปี สำหรับ
ปริมาณขยะท่ีกำจัดไม่ถูกต้อง เช่น การเทกองกลางแจ้ง การเผาในที่โล่ง เป็นต้น มีจำนวน 349,305.33 ตัน/ปี 
 

ตารางท่ี 30: ปริมาณขยะมูลฝอยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

ขยะมูลฝอยชุมชนที่
เกิดขึ้น 

(ตัน/ปี) 

ขยะมูลฝอยชุมชนที่
กำจัดถูกต้อง 
(ตัน/ปี) 

ขยะมูลฝอยชุมชนที่
นำกลับมาใช้
ประโยชน์ 
(ตัน/ปี) 

ขยะมูลฝอยชุมชนที่
กำจัดไม่ถูกต้อง 

(ตัน/ปี) 

กลุ่มจังหวัด 1,735,141.28 629,632.65 935,221.93 352,141.29 
กาฬสินธุ์ 356,528.35 260,252.3 220,916.25 96,276.05 
ขอนแก่น 710,297.3 221,190.21 362,810.34 86,140.08 
มหาสารคาม 328,865.31 49,640.05 185,785.18 93,440.09 
ร้อยเอ็ด 339,450.32 98,550.09 165,710.16 76,285.07 
ที่มา :  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2561 
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3. ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 

3.1  ผลการสำรวจความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ได้กำหนด
เป้าหมายโดยรวม 6 ด้าน คือ 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้และ
ความยากจน 3. การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. มีความมั่นคงทางด้านอาหารพลังงานและน้ำ 5.มั่นคง
ในเอกราชสังคมปลอดภัย สามัคคี ปรองดอง และ 6.ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มจังหวัด                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) จึงได้จัดทำโครงการติดตาม
ประเมินผลความสุขมวลรวมของประชาชนขึ้นโดยสำนักงานสถิติทั้ง 4 จังหวัด ทำการสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
เพ่ือประเมินระดับความสุขมวลรวมของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และปัญหาและความต้องการของประชาชน         
ในกลุ่มจังหวัด และนำข้อมูลที่ได้ไปเชื่อมโยงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง รวมทั้งนำไป
พัฒนาแนวทางและกิจกรรมสร้างความสุขสำหรับประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางต่ อไป
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  3.1.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุข 
    1) ภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน 
     (1) รายได้ ค่าใช้จ่าย 
            จากการสอบถามข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ  
ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ย 5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 37.6  รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 5 ,000 บาทต่อเดือน 
ร้อยละ 26.9  รายได้เฉลี่ย 10,001 - 15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 18.5  และรายได้มากกว่า 15 ,000 บาท
ต่อเดือน ร้อยละ 17.0 
           สำหรับค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยต่อเดือน ผู้ตอบสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่  มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ ย  
5,001 - 10,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 46.9ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน 5 ,000 บาท ต่อเดือน ร้อยละ 28.2  
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 24.9 
   (2) การออม 
    ผู้ตอบสัมภาษณ์ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ร้อยละ 34.8 ไม่มี
การออม และร้อยละ 65.2 มีการออม  โดยส่วนใหญ่ออมเงินไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 43.2  ออมเงิน 
1,001 - 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 19.4 และออมเงินมากกว่า 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 2.6 
   2) ภาวะหนี้สิน 
         ภาวะหนี้สินของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ร้อยละ 30.1        
ไม่มีหนี้สิน และร้อยละ 69.9 มีหนี้สินโดยมีวัตถุประสงค์ของการเป็นหนี้  คือหนี้สินเพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน ร้อยละ 
61.3 และหนี้สินเพ่ือการลงทุน ร้อยละ 40.7  
    3) ตัวช้ีวัดความสุข 
   จากการสอบถามระดับความสุขของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ที่มีต่อตัวชี้วัดความสุขด้านต่าง ๆ ในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น พบว่า ในภาพรวมประชาชน         
กลุ่มจังหวัดฯ มีความสุขในระดับมาก หรือร้อยละ 75.8  ซึ่งเมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดความสุข จะเห็นได้ว่า ด้านการ
เข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกันมีความสุขในระดับมาก (ร้อยละ 79.4)  รองลงมา คือ ด้านการมีครอบครัวที่อบอุ่น 
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มีความสุขในระดับมาก (ร้อยละ 79.2)  ด้านการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสุขในระดับมาก (ร้อยละ 77.4) ด้านความ
ปลอดภัยและพฤติกรรมของคนในชุมชน และด้านการมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีระดับความสุขเท่ากัน คือ ระดับ
มาก (ร้อยละ 76.4)  ด้านการมีชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสุขในระดับมาก (ร้อยละ 76.2) ด้านการมีร่างกายและจิตใจ
ที่เข้มแข็งมีความสุขในระดับมาก  (ร้อยละ 73.8)และด้านการมีหลักประกันในชีวิตมีความสุขในระดับมาก  
(ร้อยละ 70.8) 
     หากเปรียบเทียบระดับความสุขของไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และไตรมาสที่ 
3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะพบว่า ในภาพรวมประชาชนกลุ่มจังหวัดฯ มีระดับความสุขลดลง จากร้อยละ 77.6 
เป็นร้อยละ 75.8 ลดลงร้อยละ 1.8  เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชี้วัดความสุข จะเห็นได้ว่า ตัวชี้วัดความสุขทุกด้านมีระดับ
ความสุขลดลง  โดยตัวชี้วัดที่มีระดับความสุขลดลงมากที่สุด คือ ด้านการมีชุมชนที่เข้มแข็ง และด้านการมีร่างกายและ
จิตใจที่เข้มแข็งมีระดับความสุขลดลงร้อยละ 2.0  สำหรับตัวชี้วัดที่มีระดับความสุขลดลงน้อยที่สุด คือ ด้านการเข้าถึง
ธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน  มีระดับความสุขลดลง ร้อยละ 0.2 

ตารางที่ 30 ระดับความสุขของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จำแนกตามตัวชี้วัด
ความสุขไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดความสุข 
ไตรมาสที่ 4/2562 ไตรมาสที่ 3/2563 เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) ร้อยละ แปลผล ลำดับ ร้อยละ แปลผล ลำดับ 

ภาพรวม 77.6 มาก - 75.8 มาก - -1.8 
ด้านการเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน 79.6 มาก 2 79.4 มาก 1 -0.2 
ด้านการมีครอบครัวที่อบอุ่น 80.2 มาก 1 79.2 มาก 2 -1.0 
ด้านการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 78.8 มาก 3 77.4 มาก 3 -1.4 
ด้านความปลอดภัยและพฤติกรรมของคนในชุมชน 78.2 มาก 4 76.4 มาก 4 -1.8 
ด้านการมีความภาคภูมิใจในตนเอง 77.0 มาก 5 76.4 มาก 4 -0.6 
ด้านการมีชุมชนที่เข้มแข็ง 78.2 มาก 4 76.2 มาก 5 -2.0 
ด้านการมีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง 75.8 มาก 6 73.8 มาก 6 -2.0 
ด้านการมีหลักประกันในชีวิต 75.0 มาก 7 70.8 มาก 7 -4.2 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น, 2563 
   4) ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อประกอบการทบทวนแผนพัฒนา            
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

   เมื่ อสอบถาม เกี่ ยวกับประเด็ นปั ญ หาในด้ านต่ าง ๆ  ของป ระชาชน ในกลุ่ ม จั งห วัด                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่า ประเด็นปัญหาที่มีระดับความรุนแรงของปัญหามากที่สุด คือปัญหา
คุณภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตรราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และตลาดรองรับสินค้าเกษตร มีระดับความรุนแรง
ของปัญหาที่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 64.9 รองลงมา คือ ปัญหาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร ภัยธรรมชาติ 
(ภัยแล้ง น้ำท่วม ฯลฯ) มีระดับความรุนแรงของปัญหาที่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 63.7 ปัญหาไม่มีทักษะ
ในการประกอบอาชีพการขาดแรงงานทักษะฝีมือ รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายมีระดับความรุนแรงของปัญหาที่อยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 44.1 
    สำหรับความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่จะให้กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 3 ลำดับแรก คือ 

 (1) ปัญหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค 
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 (2) ปัญหาคุณภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตรราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และตลาดรองรับ 
สินค้าเกษตร 

 (3) โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านสังคม (อาชญากรรม ยาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพย์สิน) 

ตารางที่ 31  ระดับความรุนแรงของปัญหาและความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ตอนกลางจำแนกตามประเด็นปัญหา  

ประเด็นปัญหา รวม 
ระดับความรุนแรงของปัญหา 

ไม่มี
ปัญหา มากที่สุด-

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย- 
น้อยท่ีสุด 

1. ปัญหาคุณภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตรราคาสินค้า
เกษตรตกต่ำ และตลาดรองรับสินค้าเกษตร 

100.0 64.9 19.6 0.5 15.0 

2. ปัญหาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร ภัยธรรมชาติ(ภัยแล้ง น้ำ
ท่วม ฯลฯ) 

100.0 63.7 22.6 0.5 13.2 

3. ปัญหาไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพการขาดแรงงาน
ทักษะฝีมือ รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 

100.0 44.1 30.5 1.9 23.5 

4. ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

100.0 38.8 36.1 3.0 22.1 
5. ปัญหาด้านการค้า การลงทุน ผู้ประกอบการSMEs และ
ตลาดสินค้า 

100.0 36.8 29.4 2.2 31.6 

6. ปัญหาด้านมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ไม่ได้มาตรฐานไม่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเท่ียวในจังหวัดได้ 

100.0 27.7 29.5 2.4 40.4 

7. ปัญหาด้านขยะมูลฝอย มลพิษสิ่งแวดล้อมและการบุกรุก
ทำลายป่า 

100.0 25.9 34.5 3.5 36.1 

8. ปัญหาเส้นทางคมนาคมและขนส่ง และมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางถนน 

100.0 24.2 34.2 2.5 39.1 

9. ปัญหาโอกาสและการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 100.0 18.8 30.8 2.6 47.8 

10. ปัญหาการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
มูลฐาน (การป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การ
รักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพ) 

100.0 16.9 29.3 2.8 51.0 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น, 2563 
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4. ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 

 4.1. ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่มุ่ งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้
ให้กลุ่มจังหวัด การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางในช่วงที่ผ่านมา ตามแผนพัฒนาของ         
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2561-2565 ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร ให้สามารถ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ 
ระบบโลจิสติกส์ ระบบราง และอุตสาหกรรมอากาศยาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
 โดยมีจุดเน้นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน 

ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง และการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการค้า การลงทุน การบริการ ควบคู่ไป
กับการพัฒนาเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นผลให้เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดขยายตัวในระดับปานกลาง 
แต่ยังไม่มีเสถียรภาพ และมีปัญหาที่สำคัญต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิตและบริการเดิมให้มีขีดความ
เข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
และนอกภูมิภาค  โดยสรุปมีดังนี้ 

  4.1.1  เศรษฐกิจภาพรวม 
   เศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางในปี 2561         
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) จำนวน 405,740 ล้านบาท 
เพ่ิมจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 4.10  (ปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 389,738 ล้านบาท) โดยขนาดเศรษฐกิจภาค
เกษตรมีมูลค่าเท่ากับ 63,069 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.54 ของ GPCP เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 
2.08 (ปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 61,780 ล้านบาท) และนอกภาคการเกษตร มีมูลค่าเท่ากับ 342,670 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 84.45 ของ GPCPโดยมีสาขาการค้าและบริการ มีมูลค่ามากเป็นอันดับหนึ่ง 237,339 ล้านบาท      
คิดเป็นร้อยละ 69.26 รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมมีมูลค่าเท่ากับ 105,331 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.73 
จะเห็นว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีมูลค่ารายได้จากนอกภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
มากที่สุด 

ตารางที่ 31 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) 

GPCP 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ล้านบาท) อัตราการเปลี่ยนแปลง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 
ขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด 374,088 389,738 405,740 4.18 4.10 
ขนาดเศรษฐกิจภาคเกษตร 61,777 61,780 63,069 0.004 2.08 
ขนาดเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรม 

98,315 100,256 105,331 1.97 5.06 

ขนาดเศรษฐกิจภาคการค้า/
บริการ 

213,995 227,702 237,339 6.40 4.23 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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 ประเด็นที่ยังเป็นปัญหา คือ 
 (1 ) ก า ร เจ ริ ญ เติ บ โต ท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ  พ บ ว่ า  ภ าค อุ ต ส า ห ก ร ร ม มี มู ล ค่ า ม าก ก ว่ า 

ภาคเกษตร จึงเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ซึ่งประชากรในกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ร้อยละ 85 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และผลิตภาพผลผลิตภาคการเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งมีปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน เนื่องจากเป็น
การทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่อาศัยปัจจัยทางธรรมชาติเป็นหลัก  

 (2) ภาคการเกษตร ยังขาดความมั่นคงของการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มัน
สำปะหลัง เนื่องจากเป็นการผลิตที่ต้องอาศัยปัจจัยทางธรรมชาติเป็นสำคัญ และประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
รุนแรงขึ้นทุกปี ทั้งปริมาณน้ำเพ่ือการเกษตร สภาพดินเสื่อมโทรม การระบาดของศัตรูพืช ส่งผลต่อผลิตภาพของ
ผลผลิตและมูลค่าการผลิตภาคการเกษตร นอกจากนี้ ก่อให้เกิดปัญหาและช่องว่างของการพัฒนาระหว่างรายได้นอก
ภาคการเกษตรและการผลิตในภาคการเกษตร  

 (3) ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาขาเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มจังหวัด ยังขาดความ
เชื่อมโยงของระบบ Logistics และการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และท่ัวถึง  

 (4) ภาคการบริการ ยังขาดการเชื่อมโยงธุรกิจบริการกับสินค้าชุมชนและการท่องเที่ยว จะต้อง
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการตามมาตรฐานสากล และบริการวิชาชีพสู่บริการที่ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเชื่อมโยงกับสินค้าชุมชนและการท่องเที่ยววิถีชุมชน ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่คนใน
ชุมชนและท้องถิ่น 
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ส่งผล
ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สามารถแยกรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 32 แสดงผลกระทบจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

ลำดับ รายการ รายละเอียด 
1 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน มีการหดตัวมากข้ึนตามการใช้จ่ายในทุกหมวดจากกำลังซื้อที่

อ่อนแอรวมถึงความกังวลต่อการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และมาตรการควบคุมโรคท่ี
เข็มงวด 

2 การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่องจากอุปสงค์ท้ังในและต่างประเทศท่ีอ่อนแอ  
3 ภาคเกษตรกรรม หดตัวน้อยลง จากการผลิตปศุสัตว์ที่เพ่ิมขึ้น 
4 การผลิตภาคอุตสาหกรรม มีการหดตัวต่อเนื่องตามการผลิตแปรรูปเกษตร การผลิต

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นสำคัญ 

5 แรงงาน ในช่วงบังคับใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) มีแรงงานอีสานที่ได้รับผลกระทบ
เดินทางกลับคืนถ่ินประมาณ 800,000 คน เมื่อสถานการณ์
คลี่คลายแรงงานบางส่วนไม่สามารถกลับไปทำงานเดิมได้ 
* ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธปท. 

ที่มา : ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธปท. กันยายน 2563 
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  4.2.2 ด้านการเกษตร 
  ในภาพรวมการพัฒนาพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง            

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่า จำนวนพ้ืนที่ในการเพาะปลูกข้าว เพ่ิมขึ้น โดยมีพ้ืนที่ปลูก
ข้าวในปีการเพาะปลูกข้าวในปีการผลิต 2561/62 รวม 8,295,135 ไร่ ลดลงจากปีการผลิต 2560/61 จำนวน 
586,226 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.60 และมีผลผลิตลดลงจากปีการเพาะปลูกที่ผ่านมา จำนวน 95,117 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 3.56 โดยผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นจากปีการผลิต 2560/61 จาก 300.15 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 363.25 
กิโลกรัม/ไร่ ในปีการผลิต 2561/62 หรือคิดเป็นร้อยละ 21.02 

  อ้อยโรงงานในปีการผลิต 2561/62 มีพ้ืนที่ปลูกจำนวน 1,248,548 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี
การผลิต 2560/61  คิดเป็นร้อยละ 10.05  ผลผลิต จำนวน 13,031,893 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็น
ร้อยละ 23.91 (ในปีการผลิต 2560/61 จำนวน 10,517,019 ตัน) โดยผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นจากปีการผลิต 
2560/61 จาก 9,270 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 10,613 กิโลกรัม/ไร่ ในปีการผลิต 2561/62 หรือคิดเป็นร้อยละ 
14.48 

  มันสำปะหลังในปีการผลิต 2561/62 มีพ้ืนที่ปลูก จำนวน 665,380 ไร่ ลดลงจากปีการ
ผลิต 2560/61  คิดเป็นร้อยละ  1.37 (ในปีการผลิต 2560/61  จำนวน674,664ไร่) และ ผลผลิต จำนวน 
2,272,836 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 27.13  (ในปีการผลิต 2560/61 จำนวน 1,787,676
ตัน) โดยผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นจากปีดารผลิต 2560/61 จาก 2,650 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 3,422กิโลกรัม/ไร่ ในปีการ
ผลิต 2561/62 หรือคิดเป็นร้อยละ 29.13 

  ซึ่งจากผลการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ผ่านมาพบว่ามีประเด็นที่ยังเป็นปัญหาสำคัญในการ
พัฒนาด้านการเกษตร ดังนี้ 

  ประเด็นที่ยังเป็นปัญหา คือ 
   (1) เกษตรกรยังขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร จึงต้องพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรให้
สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเพียงพอ และกระจายน้ำได้อย่างทั่วถึง  เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับเป็นแก้ม
ลิงเก็บกักน้ำ การขุดเจาะบ่อบาดาลสระน้ำในไร่นา และระบบการกระจายน้ำในไร่นา เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ
ด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำให้การใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2) เกษตรกรยังทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ทำให้ใช้ระยะเวลาในการกระบวนการเพาะปลูก
นานและมีต้นทุนการผลิตที่สูง จึงต้องปรับเปลี่ยนการทำเกษตรดั้งเดิม ไปสู่เกษตรสมัยใหม่ โดยส่งเสริมการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ มาใช้ในการทำการเกษตรให้เพิ่มมากข้ึน 
   (3 ) ปัญหาตลาดรองรับสินค้ าเกษตร เนื่ องจากเป็นสินค้ าที่ ผลิต เฉพาะฤดูกาล  
มีผู้ผลิตจำนวนมาก และเป็นการผลิตจำนวนมาก จึงส่งผลต่อปัญหาราคาตกต่ำ และราคาสินค้าทางการเกษตรมีความ
ผันผวน ไม่แน่นอน ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิตไม่คุ้มทุน จึงต้องส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรใน
รูปแบบสหกรณ์ และพัฒนากระบวนการผลิตไปสู่เกษตรอินทรีย์ รวมถึงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากการเกษตรที่
หลากหลาย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของพืชเศรษฐกิจหลัก 

    
  4.2.3 ด้านการท่องเที่ยว 
   ในปี พ.ศ. 2561 มีนักท่องเที่ยวจำนวน 7,723,381 คน เป็นชาวไทย 7,623,448 คน
ต่างชาติ 99,933 คน จำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 4.40 มีรายได้จากการท่องเที่ยว  
21,081 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.88 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับภาคพบว่ามีสัดส่วน
ของจำนวนนักท่องเที่ยวร้อยละ 17.98 และสัดส่วนของรายได้ร้อยละ 21.67 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดที่นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดคือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 5,302,795..คน รองลงมาคือ 
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จังหวัดร้อยเอ็ด 936,220 คน จังหวัดกาฬสินธุ์ 761,645 คน และจังหวัดมหาสารคาม 722,721 คน ตามลำดับ 
และจังหวัดขอนแก่นมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด จำนวน 17,231 ล้านบาท รองลงมาคือจังหวัดร้อยเอ็ด
1,465 ล้านบาท กาฬสินธุ์ 1,223 ล้านบาท และมหาสารคาม 1,160 ล้านบาท ตามลำดับ 

  ประเด็นที่ยังเป็นปัญหา คือ 
   (1) แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด หลายแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟูให้มีศักยภาพ 
และได้มาตรฐาน นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งยังมีระยะทางที่ห่างไกลกันมาก และยังขาดการเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดและจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จะต้องพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยววิถี
ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
เพ่ือการประชุมและนิทรรศการ  
   (2) มาตรฐานและคุณภาพการบริการและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว จะต้องพัฒนา
ยกระดับสู่มาตรฐานในระดับสากล และพัฒนาระบบการให้บริการในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และเชื่อมโยงธุรกิจบริการ
กับสินค้าชุมชนและกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน  
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2.ประเด็นการพัฒนา 
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2.1 บทวิเคราะห์ 
 

 2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาSWOT Analysis   
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีศักยภาพและความท้าทายในการพัฒนาในหลายด้านการ
ประเมินศักยภาพ สถานการณ์ปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายนอก (โอกาส/ภัยคุกคาม) และปัจจัยภายใน(จุดแข็ง/ข้อจำกัด) เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในรอบปี 2561-2565 โดยสรุปรายละเอียดการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

2.1.1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
   1) จุดแข็ง  

(1) เป็นฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศ (ข้าว อ้อย มัน
สำปะหลัง) ที่สามารถแปรรูปไปสู่อาหารและพลังงานทดแทน 

  (2) เป็นแหล่งผลิตข้าวเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คือข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าว
เหนียวเขาวง 

(3) มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถเป็นแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ 
(4) เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เช่น อาหาร และเครื่องสำอาง เป็นต้น 
(5) มีประชากรวัยแรงงานเพียงพอและเป็นแหล่งผลิตแรงงานเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ประกอบการทั่วไป 
(6) มีที่ตั้งได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
(7) มีความพร้อมด้านปัจจัยเพ่ือรองรับการลงทุน เช่น การเป็นศูนย์กลางการศึกษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  และมีศูนย์ราชการระดับภาค  การเงินและธุรกิจ 
(8) แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
(9) การผลิตสินค้าและบริการที่เก่ียวกับการรักษาสุขภาพ และการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน 
(10) สินค้าเกษตรหลากหลาย เป็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมการเกษตรมากขึ้น 
(11) มีโรงงานขนาดใหญ่แปรรูปพืชเศรษฐกิจหลักจำนวนมาก 
(12) ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เช่น ข้าวหอมมะลิ 

ทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์, ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์และผ้าไหมมัดหมี่ชนบท 
   2) ข้อจำกัด 

  (1) มีปริมาณขยะจำนวนมากในพ้ืนที่ แต่ไม่สามารถกำจัดขยะได้ตามมาตรฐานโดยเฉพาะ
ชุมชนเมืองที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 

(2) ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ำส่งผลให้สินค้าการเกษตรมีมูลค่าต่ำ 
(3) ปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรมีราคาสูงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  
(4) การเพ่ิมมูลค่าจากการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรยังไม่หลากหลาย 
(5) ขาดการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ การส่งน้ำเข้าไร่นายังไม่ทั่วถึงได้อย่างเต็ม 

ประสิทธิภาพ และไม่สามารถเชื่อมโยงต่อเนื่อง ทั้ง 4 จังหวัด 
(6) แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานและครบวงจร และขาดการเชื่อมโยงเส้นทาง 

การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 
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(7) ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs และการขยายการตลาดยัง
ไม่เข้มแข็งและแข่งขันได้ 

(8) ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน / ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร 
(9) ผลิตภาพแรงงานของกลุ่มจังหวัดค่อนข้างต่ำ 
(10) มีสัดส่วนคนจนและมีหนี้สินสูง 
(11) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่ำ 

 
2.1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

   1) โอกาส 
(1) นโยบายการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   

  (2) รูปแบบการบริโภคแนวใหม่ เกิดความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นการเพ่ิม
โอกาสให้กับสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัด 

  (3) นโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากเอธานอลเป็นการเพ่ิมโอกาสการผลิตสินค้า
เกษตรประเภทพืชพลังงานโดยเฉพาะ อ้อยและ มันสำปะหลัง  

  (4) นโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรมีทักษะเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น (Smart Farmers) 
ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรมาตรฐานสูง และการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

  (5) นโยบายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐด้านคมนาคมโดยมีการวางแผนเพ่ือเชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคม และโลจิสติกส์ (ทางราง ทางถนนและทางอากาศ) ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

  (6) นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการวิจัย การนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่ให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 

  (7) มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ตลอดทั้งกลุ่มจังหวัด 

  (8) นโยบายการจัดการพื้นท่ีเมืองและชุมชนมุ่งสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   2) ภัยคุกคาม   

  (๑) ปัจจัยการผลิตสินค้าในประเทศไทยสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน ทำให้เกิดการย้ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศท่ีมีต้นทุนต่ำกว่า 

  (2) ปัญหาโลกร้อนทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม ฝนแล้ง) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การผลิตสินค้าเกษตร 

  (3) ปัญหาแรงงานจากต่างประเทศ / ปัญหาความมั่นคง 
  (4) ปัญหาราคาสินค้าภาคการเกษตรไม่มีเสถียรภาพ และมีการปรับราคาปัจจัยการผลิตให้

สูงขึ้น 
  (5) มีแนวโน้มการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ส่งผลต่อจำนวนแรงงาน และสวัสดิการ 
  (6) อาจเกิดการแข่งขันจากประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้มข้นยิ่งขึ้น 
  (7) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่

ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีการหดตัวมากขึ้นตามการใช้จ่ายในทุกหมวดจากกำลังซื้อที่อ่อนแอรวมถึงค วาม 
และการหดตัวต่อเนื่องจากอุปสงค์ท้ังในและต่างประเทศท่ีอ่อนแอ 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด มีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ
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ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) 
ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เชื่อมต่อกับพ้ืนที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และประเทศ
เพ่ือนบ้าน ประกอบกับรัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก ทางราง และ
ทางอากาศ ทำให้กลุ่มจังหวัดมีโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ (Logistic Hub) ของภูมิภาค 
อีกท้ังยังมีศักยภาพที่โดดเด่นในการเป็นฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และข้าว เป็น
ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งที่สามารถเชื่อมโยง
ไปยังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และจีนตอนใต้ มีสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ที่สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตทาง
การเกษตรและฐานความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ รวมทั้งมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาให้เกิดการ
เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy Corridor) 
ของประเทศ  นอกจากนี้ ยังมีความพร้อมด้านปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการลงทุน อาทิ ด้านแรงงาน การเป็นศูนย์กลาง
การศึกษา การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มีศูนย์ราชการ และเป็น
ศูนย์กลางการเงิน การพาณชิย์ระดับภาค  

 ความท้าทายในการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือการแก้ไขปัญหา
พ้ืนฐาน อาทิ ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง รวมถึงการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ต่ำ 
ผลิตภาพแรงงานต่ำ  ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำและการกระจายรายได้ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด รวมถึงภัยคุกคาม
ที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของ 
กลุ่มจังหวัด ซึ่งปัญหาเหล่านี้กลุ่มจังหวัดให้ความสำคัญในการใช้นวัตกรรมเป็นตัวนำในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็น เกษตรกรรมอุตสาหกรรม ระบบโลจิสติกส์ ระบบราง อุตสาหกรรมอากาศยาน โดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ในการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้ไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาในปี 2565 ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ โดยมีการเตรียมแผนงานโครงการที่สามารถ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

 
   2.2 เป้าหมายการพัฒนา 
   

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้  ทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในรอบปี  
พ.ศ. 2565 ภายใต้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทที่เปลี่ยนไป ตลอดจนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ จึงได้ปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดในห้วงระยะเวลา 5 ปี  
พ.ศ.2561-2565 (รอบทบทวนปี พ.ศ. 2565) ยังคงกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคงเดิมเหมือนในรอบทบทวนแผน
ในปี 2564  โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
  

“นวัตกรรมนำเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ศูนย์กลางระบบโลจสิติกส์และระบบราง  
เช่ือมโยงการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” 
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  2.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา 
1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดร้อยละ 3 
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดร้อยละ 5.5 

  2.4 ประเด็นการพัฒนา 
      กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้กำหนดประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา รวม 3 ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มศักยภาพการผลิตการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร ให้สามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

1) วัตถุประสงค์ 
  1.1) เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและรายได้ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมสูงขึ้น 

  1.2) มีศักยภาพในการผลิตอาหารปลอดภัยโดยการใช้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
  1.3) นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูง ลดการใช้
สารเคมี และเพ่ิมผลิตภาพแรงงานภาคการเกษตร 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย 
2.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 

2.2 2.2 จำนวนของพ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน (ไร่) 340,208 ไร ่

2.3 จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการ 
ผลิต แปรรูป และจำหน่าย 

   10,000 ไร่ 

2.4 สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 
 
 
3) แนวทางการพัฒนา 

 3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร ป่าไม้ และการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 3.2) การสร้างองค์ความรู้ของเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรครบวงจร และพัฒนาระบบ
เครือข่ายเกษตรกรให้เข้มแข็ง 
 3.3) ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมให้มีคุณภาพและมูลค่าระดับสูง บนฐานเศรษฐกิจ
ชีวภาพ 

 3.4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการตลาดสินค้าเกษตร ครบวงจร 
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 4) แผนงานโครงการ 

 
  1. แผนงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการ 
พัฒนาที่ย่ังยืน 
        1.1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก และระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำเพ่ือสนับสนุนการผลิตสินค้า 
เกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง 
        1.2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
 
2. แผนงานส่งเสริมการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว และอุตสาหกรรมเกษตรสาขาป่าไม้ เชื่อมโยง 4 จังหวัด 
        2.1 โครงการปลูกป่าเพ่ือพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมเกษตรสาขาป่าไม้เชื่อมโยง 4 จังหวัด 
 
3. แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกร และเพิ่มผลิตภาพแรงงานเกษตร 
         3.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยการผลิต การแปรรูปคุณภาพสูงในสินค้าเกษตรเป้าหมายสู่เกษตรกร  
ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ 
         3.2 โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพ่ือเป็นผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม 
         3.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart  Farmer และ Young Smart Farmer และอาสาสมัคร 
เกษตร) ในการสร้างองค์ความรู้และความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
         3.4 โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
         3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืน 
         3.6 โครงการเพิ่มทักษะ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี เครื่องจักรกลเพื่อเพ่ิมผลิตภาพแรงงานเกษตร 
 
4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตของสินค้าเกษตร 
         4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร 
         4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าการผลิตอ้อยโรงงาน 
         4.3 โครงการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง 
         4.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพครบวงจร 
5. แผนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ 
         5.1 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม และงานวิจัยทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่ 
         5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนจากพืชเกษตร 
         5.3 โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร และพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยเพ่ือสร้างอาชีพ 
6. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
         6.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
         6.2 โครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
7. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการตลาดสินค้าเกษตร ครบวงจร 

         7.1 โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
         7.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการตลาดสินค้าเกษตร ครบวงจร 
         7.3 โครงการส่งเสริมการใช้ Digital Platform ในตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัด 
         7.4 โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัด รองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ ระบบโลจิสติกส์ 
ระบบราง และอุตสาหกรรมอากาศยาน 

1) วัตถุประสงค์ 
 1.1)  ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการของกลุ่มจังหวัดให้สามารถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจทุกระดับ 

 1.2) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางในกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์และระบบราง
ของภูมิภาค 

  1.3) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและการบริการของกลุ่ม
จังหวัดเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 
ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภาพแรงงาน ร้อยละ 4 

3) แนวทางการพัฒนา 
      3.1) พัฒนาศักยภาพ SMEs เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และพัฒนา
เครือข่ายผู้ประกอบการอย่างบูรณาการ 

     3.2) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ระบบราง และ
อุตสาหกรรมอากาศยาน 

     3.3) เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
     3.4) พัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 

 4) แผนงานโครงการ 
1. แผนงานพัฒนาศักยภาพ SMEs เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และ
พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอย่างบูรณาการ 
        1.1 โครงการพัฒนา SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการอย่างบูรณาการ 
        1.2 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมร้อยแก่นสารสินธุ์ 
        1.3 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ ร้อยแก่นสารสินธุ์ 
        1.4 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
 
2. แผนงานพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ระบบรางและ
อุตสาหกรรมอากาศยาน 

       2.1 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุน 
การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 
       2.2 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันกลุ่มจังหวัดด้วยระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยง  
โครงข่ายระดับภาค ระดับชาติ และระดับภูมิภาค 

         2.3 โครงการร้อยแก่นสารสินธุ์ Railway innopolis  
         2.4 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน  
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3. แผนงานพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

          3.1 โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน 
 
 4. แผนงานพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
          4.1 โครงการพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด แบบหลายช่องทาง 
          4.2 โครงการเพิ่มศักยภาพตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับ digital transformation 
          4.3 โครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาดผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัด 
 
ประเด็นประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพิ่มศักยภาพ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 

 

1) วัตถุประสงค์ 
 1.1) ยกระดับคุณภาพและเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
 1.2) ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพและมีมูลค่าสูงขึ้น สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย 

รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5.5 

จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5.5 

มูลค่าจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5.5 

3) แนวทางการพัฒนา 
 3.1) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 3.2) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
 3.3) ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

3.4) พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมนานาชาติ 
 

 4) แผนงานโครงการ 
1. แผนงานพัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
       1.1 โครงกาพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว  
       1.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเชิงสร้างสรรค์ 
 
2. แผนงานพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการกลุ่มจังหวัด 

     2.1 โครงการพัฒนาและยกระดับบริการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน 
    2.2 โครงการยกระดับบริการการท่องเที่ยวโดยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

       2.3 โครงการพัฒนาธุรกิจบริการ และสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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3. แผนงานส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
       3.1 โครงการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
 
4. แผนงานพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหม
นานาชาติ  

       4.1 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
       4.2 โครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ 
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4. แบบ กจ.1 
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แบบ กจ. 1 
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 

เป้าหมายการพัฒนา: นวัตกรรมนำเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์และระบบราง  
                           เชื่อมโยงการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

แผนงาน 
 

ตัวชี้วดัของแผนงาน 
 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.2565 
พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖5 
 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ ๑          
เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตการเกษตร 
และอุตสาหกรรม
การเกษตร ให้
สามารถแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตร ป่าไม้ 
และการบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์
ม ว ล ร ว ม ภ า ค
ก า ร เ ก ษ ต ร ที่
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

2. จำนวนของพื้นที่
เกษตรกรรมยั่งยืน(ไร่) 

 
 
 
 
 
 
3 .จ ำ น ว น พื้ น ที่
เกษตรกรรมที่ ใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี /
นวัตกรรมในการ 
ผลิต แปรรูป และ
จำหน่าย 
 
 
 
4. สัดส่วนพื้นที่ป่า
ต่อพื้ นที่ ของกลุ่ม
จังหวัดที่เพิ่มขึ้น 

 
1.5 

 
 
 
 
 
 

282,272 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 

 
 
 
- 

 
2 
 
 
 
 
 
 

338,590 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
2.5 

 
 
 

 
 
 
338,930 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
3 
 
 

 
 
 
 

340,208 
 
 
 
 
 

 
 
10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
3 
 
 

 
 
 
 
340,000 
 
 
 
 
 
 
 
10,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
2.5 

 
 
 
 
 
 

1,334,000 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2.  การสร้างองค์
ความรู้ของเกษตรกร
ด้วยเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมเกษตรครบ
วงจร และพัฒนา
ระบบเครือข่าย
เกษตรกรให้เข้มแข็ง 
 
3. ยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรด้วย
นวัตกรรมให้มี
คุณภาพและมูลค่า
ระดับสูง บน
ฐานเศรษฐกิจชีวภาพ 
 

4. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน และ
การตลาดสินค้า
เกษตร ครบวงจร 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

แผนงาน 
 

ตัวชี้วดัของแผนงาน 
 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.2565 
พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖5 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ ๒              
การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ด้านการค้า การ
บริการ ระบบโลจิ
สติกส์ ระบบราง 

และอุตสาหกรรม
อากาศยาน 
 

1. พัฒนาศักยภาพ 
SMEs เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขันด้าน
การค้า การบริการ 
และพัฒนาเครือข่าย
ผู้ประกอบการอยา่ง
บูรณาการ 
 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคการค้า
และการบริการของ
กลุ่มจังหวัด 
 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมของ
กลุ่มจังหวัด 
 
 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผลิตภาพแรงงาน 
 
 

 
 

1.5 
 
 
 

1.5 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 

2.5 
 
 
 

2.5 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 

2.5 
 
 
 

2.5 
 
 
 
 
 
 

3 

2. พัฒนาและ
เช่ือมโยงโครงข่าย
คมนาคมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ 
โลจิสติกส์ ระบบราง 
และอุตสาหกรรม
อากาศยาน 
3. เพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน 

4. พัฒนาระบบตลาด
ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด
เพื่อยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจกลุ่ม
จังหวัด 

ป ร ะ เ ด็ น ก า ร
พั ฒ น า ที่  ๓     
การเพิ่มศักยภาพ 
แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
คุ ณ ภ า พ ก า ร
ท่ อ ง เที่ ย วอย่ า ง
ครบวงจร 
 

1. พัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวและ
เช่ือมโยงผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
 
 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจำนวน
นักท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัด 
 
 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค่าจากการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

 
4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 

 
4.5 

 
 
 
 

4.5 
 
 
 
 

4.5 

 
5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
5.5 

 
 
 
 

5.5 
 
 
 
 

5.5 

 
5.5 

 
 
 
 

5.5 
 
 
 
 

5.5 

 
5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

2. พัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

3. ส่งเสริมกิจกรรม
และประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวกลุ่ม
จังหวัด 
4. พัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้ได้มาตรฐาน
และไหมให้เป็น
ศูนย์กลางแฟชั่นผ้า
ไหมนานาชาต ิ

 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตการเกษตร และ
อุตสาหกรรมการเกษตร ให้สามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

13,423     61,617    40,588 38,654  29,896  184,178       

1. แผนงานการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

12,510       60,760       39,380   37,260    28,490   178,400          

1.1โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าเก็บกัก และระบบส่งน้ า/ระบบกระจายน้ าเพ่ือ
สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ าท่วมน้ าแล้ง

12,510        60,760       39,380   37,240     28,470    178,360          

1.1.1 พัฒนาการใช้น้้าโขงเพ่ือบรรเทาวิกฤตภัยแล้งในพ้ืนท่ีลุ่มน้้าห้วยหลวงและลุ่มน้้า
ข้างเคียง

2 2 กรมชลประทาน 10,000           8,000            7,000        5,000          6,000        36,000                 

1.1.2 ผันน้้าโขง - เลย - ชี - มูลโดยแรงโน้มถ่วง 2 2 กรมชลประทาน -                 50,000          30,000      30,000        20,000      130,000               

1.1.3 ก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ 2 2 กรมชลประทาน 500                400               450           500             500           2,350                   

1.1.4 ก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก 1,2 2 สนง.พัฒนาท่ีดิน/ปฏิรูป
ท่ีดิน/กรมทรัพยากรน้้า

100                80                 70             50               60             360                      

1.1.5 พัฒนาแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ 1,2 2 โครงการชลประทานใน
กลุ่มจังหวัด

280                250               230           250             230           1,240                   

1.1.6 พัฒนาลุ่มน้้าชี 2 2 กรมชลประทาน 1,000             1,500            1,200        1,000          1,200        5,900                   
1.1.7 พัฒนาคลองส่งน้้าเพ่ือการเกษตร 2 2 กรมชลประทาน 200                180               170           150             160           860                      

1.1.8 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้้า 1,2 2 โครงการชลประทานใน
กลุ่มจังหวัด

200                150               100           100             150           700                      

1.1.9 ก่อสร้างฝาย และผนังป้องกันตล่ิง 1,2 2 โครงการชลประทานใน
กลุ่มจังหวัด ส้านักงาน
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด

170                150               120           130             120           690                      

บัญชีโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ .ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565)    

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

1.1.10 ก่อสร้างระบบกระจายน้้า 1,2 2 โครงการชลประทานใน
กลุ่มจังหวัด ส้านักงานจัด
รูปท่ีดิน

60                  50                 40             60               50             260                      

1.2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพ้ืนท่ีการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ

1,2 2 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

20            20           40                   

2. แผนงาน : ส่งเสริมการปลูกป่า เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และอุตสาหกรรม
เกษตรสาขาป่าไม้ เช่ือมโยง 4 จังหวัด

-             -             -         60           60          120                 

2.1 โครงการปลูกป่าเพ่ือพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมเกษตรสาขาป่าไม้
เช่ือมโยง 4 จังหวัด

1,2,4 5 กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

-             -             -         60            60           120                  

3.แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกร และเพ่ิม
ผลิตภาพแรงงานเกษตร

-             -             -         46           46          92                   

3.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยการผลิต การแปรรูปคุณภาพสูงในสินค้าเกษตร
เป้าหมายสู่เกษตรกร ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์

1,2,4 2 หน่วยงานใน กระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวง
พาณิชย์  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม

-             -             -         20            20           40                    

3.2 โครงการเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรเพ่ือเป็นผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ด้วยนวัตกรรม

1,2,4 2 หน่วยงานใน กระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวง
พาณิชย์  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม

-             -             -         10            10           20                    
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

3.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart  Farmer และ Young Smart 
Farmer และอาสาสมัครเกษตร) ในการสร้างองค์ความรู้และความคิดเชิง
สร้างสรรค์

1,2,4 2 หน่วยงานใน กระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวง
พาณิชย์  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม

-             -             -         2              2             4                      

3.4 โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเช่ือมโยงกลุ่ม
จังหวัด

1,2,4 2 หน่วยงานใน กระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวง
พาณิชย์  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม

-             -             -         5              5             10                    

3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงเกษตรลุ่มน้้าชีอย่างย่ังยืน 1,2,4 2 หน่วยงานใน กระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวง
พาณิชย์  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม

-             -             -         5              5             10                    
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

3.6  โครงการเพ่ิมทักษะ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี เคร่ืองจักรกล
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานเกษตร

1,2,4 2 หน่วยงานใน กระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวง
พาณิชย์  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม

-             -             -         4              4             8                      

4. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตของสินค้าเกษตร 815            735            1,041     989         1,009     4,589              

4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร สนง.เกษตรจังหวัด 537            487           372        367         367        2,130              

4.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาปัจจัยการผลิต ๑,๒ 2 ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว 20                  20                 20             20               20             100                      

4.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 1 2 สนง.เกษตรจังหวัด 50                  50                 40             40               40             220                      

4.1.3 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต 2 2 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

50                  50                 -            -              -            100                      

4.1.4 พัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร 1 2 สนง.เกษตรจังหวัด 15                  15                 10             10               10             60                        

4.1.5 การสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 2 2 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

10                  10                 5               5                 5                35                        

4.1.6 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีการเกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 2 2 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

50                  40                 -            -              -            90                        

4.1.7 ส่งเสริมการผลิตข้าวสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 1 2 สนง.เกษตรจังหวัด 15                  10                 5               5                 5                40                        

4.1.8 ส่งเสริมการท้าเกษตรแปลงใหญ่ 1,2 2 สนง.เกษตรจังหวัด/กรม
ส่งเสริมการเกษตร

15                  10                 5               5                 5                40                        
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

4.1.9 พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร 1,2 2 โครงการชลประทานใน
กลุ่มจังหวัด

280                250               255           250             250           1,285                   

4.1.10 ส่งเสริมการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว 2 2 สนง.เกษตรจังหวัด 12                  12                 12             12               12             60                        

4.1.11 เช่ือมโยงเครือข่ายด้านการผลิต และการตลาดในสถาบันเกษตร 2 2 สนง.เกษตรจังหวัด 20                  20                 20             20               20             100                      

4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าการผลิตอ้อยโรงงาน 95              80              71          64           64          374                 

4.2.1 ส่งเสริมการปลูกอ้อยในพ้ืนท่ีนาไม่เหมาะสม 1 2 สนง.เกษตรจังหวัด 20                  15                 10             10               10             65                        

4.2.2 เพ่ิมผลผลิตอ้อย 2 2 สนง.เกษตรจังหวัด 40                  30                 30             25               25             150                      

4.2.3 ปรับปรุงอ้อยพันธ์ุดี 2 2 สนง.เกษตรจังหวัด 10                  10                 7               5                 5                37                        

4.2.4 ส่งเสริมการผลิตอ้อยอินทรีย์ 2 2 สนง.เกษตรจังหวัด 20                  20                 20             20               20             100                      

4.2.5 การปรับปรุงบ้ารุงดิน 2 2 สนง.เกษตรจังหวัด 5                    5                    4               4                 4                22                        

4.3 โครงการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าการผลิตมันส าปะหลัง 183            168            148        108         128        735                 

4.3.1 ส่งเสริมมันส้าปะหลังพันธ์ุดี 1 2 สนง.เกษตรจังหวัด 30                  30                 25             20               25             130                      

4.3.2 พัฒนานวัตกรรมมันส้าปะหลังแปลงเป็นน้้าตาล 2 2 สนง.เกษตรจังหวัด 40                  35                 30             30               35             170                      

4.3.3 การแปรรูปมันส้าปะหลังเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 2 2 สนง.เกษตรจังหวัด 10                  10                 10             5                 5                40                        

4.3.4 ส่งเสริมการปลูกมันส้าปะหลังคุณภาพในรูปแปลงใหญ่ 2 2 สนง.เกษตรจังหวัด 100                90                 80             50               60             380                      

4.3.5 การปรับปรุงบ้ารุงดิน 2 2 สนง.เกษตรจังหวัด 3                    3                    3               3                 3                15                        
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

4.4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือคุณภาพครบวงจร -             -             450        450         450        1,350              

4.4.1 ส่งเสริมการรักษาโคแม่พันธ์ุเพ่ือผลิตโคขุนคุณภาพดี 2 2 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด -                 -                50             50               50             150                      

4.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงโคขุนคุณภาพแบบแปลงใหญ่ 2 2 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด -                 -                50             50               50             150                      

4.4.3 ประกวดโคขุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการเล้ียงโคขุนคุณภาพสนองความ
ต้องการของตลาด

1 2 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด -                 -                50             50               50             150                      

4.4.4 ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในฟาร์มปศุสัตว์ 2 2 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด -                 -                50             50               50             150                      

4.4.5 ส่งเสริมและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และแปรรูปเน้ือโคขุน 2 2 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด -                 -                50             50               50             150                      

4.4.6 การบริหารจัดการตลาดโคขุนคุณภาพดีเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 2 2 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด -                 -                50             50               50             150                      

4.4.7 จัดหาและเพ่ิมช่องทางตลาดโคขุนคุณภาพท้ังในและต่างประเทศ 2 2 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด -                 -                50             50               50             150                      

4.4.8 ผลิตและแปรรูปโคขุน 2 2 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด -                 -                50             50               50             150                      

4.4.9 ศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์โคขุน 2 2 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด -                 -                50             50               50             150                      

5. แผนงาน : ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ -             22             25          114         110        271                 

5.1 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม และงานวิจัยทางการเกษตร
ตลอดห่วงโซ่

1,2 2 หน่วยงานใน ก.การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ก.
พาณิชย์  ก. เกษตรและ
สหกรณ์ ก.อุตสาหกรรม 
ภาคเอกชน

-             -             -         20           20          40                   
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนจากพืชเกษตร 1,2 2 สนง.พลังงานในกลุ่ม
จังหวัด

-             4                4            4             -         12                   

5.2.1  สร้างต้นแบบนวัตกรรมการใช้พลังงานเพ่ือการเกษตร 2 2 สนง.พลังงานในกลุ่ม
จังหวัด

-                 4                    4               4                 -            12                        

5.3 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจด้านเกษตรสมุนไพรและการพัฒนาเมือง
สมุนไพรกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ

-             18              21          90           90          219                 

5.3.1 ยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรมาตรฐาน GAP/อินทรีย์ 1,2 2 สนง.เกษตรจังหวัด
มหาสารคาม,        สสจ.
มหาสารคาม

-                 1                    1               20               20             42                        

5.3.2 สร้างมูลค่าเพ่ิมในการแปรรูปสมุนไพร 1,2 2 รพ.มหาสารคาม,       
ม.มหาสารคาม,
สสจ.มหาสารคาม

-                 4                    4               30               30             68                        

5.3.3 วิจัยทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 1,2 2 สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด

-                 1                    1               5                 5                12                        

5.3.4 ศึกษาสาระส้าคัญพืชสมุนไพรท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 1,2 2 ม.มหาสารคาม
สสจ.มหาสารคาม

-                 1                    1               2                 2                6                          

5.3.5 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถ่ินสู่ผลิตภัณฑ์ Best product 1,2 2 สสจ.มหาสารคาม
ม.มหาสารคาม

-                 1 1 3 3 8                          

5.3.6 ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสาธารณสุข 1,2 2 สสจ.มหาสารคาม
อปท.

-                 2 2 5 5 14                        

5.3.7 พัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยเพ่ือสร้างอาชีพ 1,2 2 สสจ.มหาสารคาม
ม.มหาสารคาม

-                 2 5 5 5 17                        

5.3.8 วิจัยการตลาดสมุนไพร 1,2 2 สสจ.มหาสารคาม
ม.มหาสารคาม

-                 1 1 3 3 8                          
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

5.3.9 พัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากมันแกวบรบือ ไผ่ ทานาคาอีสาน (ตูมตัง) และดอกไม้หอม
จ้าปาลาว

1,2 2 ม.มหาสารคาม
สสจ.มหาสารคาม

-                 1 1 2 2 6                          

5.3.10 ส่งเสริมสถานประกอบการให้ผ่านมาตรฐานสากล 7 กิจการ 1,2 2 สสจ.มหาสารคาม -                 2 2 5 5 14                        

5.3.11 ขับเคล่ือนเมืองสมุนไพร 1,2 2 สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด

-                 2 2 10 10 24                        

6. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 73              75              107        140         136        531                 

6.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 8                12              44          80           76          220                 

6.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมย่ังยืน 1,2 2 สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด

-                 -                20             50               50             120                      

6.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้การเกษตรในระบบเกษตรกรรมย่ังยืน 1,2 2 สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด

-                 -                4               10               10             24                        

6.1.3 เกษตรกรรมย่ังยืนได้และสามารถเก้ือกูลเช่ือมโยงส่ือสาร 1,2 2 สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด

-                 -                4               4                 2                10                        

6.1.4 ส่งเสริมการจัดท้าระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) 1,2 2 สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด

-                 -                4               4                 2                10                        
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

6.1.5 สร้างต้นแบบนวัตกรรมการใช้พลังงานเพ่ือการเกษตร 2 2 สนง.พลังงานในกลุ่ม
จังหวัด

-                 4                    4               4                 4                16                        

6.1.6 การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 1 2 สนง.เกษตรจังหวัด 8                    8                    8               8                 8                40                        

6.2 โครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 65                 63                 63            60              60             311                     

6.2.1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ สู่ระดับสินค้า
คุณภาพสูง

1,2 2,5 สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด

50                  50                 50             50               50             250                      

6.2.2 ส่งเสริมการตลาด และมหกรรมอาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัด 1 2 สนง.เกษตรจังหวัด/สนง.
พาณิชย์จังหวัด

10                  8                    8               5                 5                36                        

6.2.3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ
การและผู้ผลิต และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการภัตตาคารร้านอาหารมาตรฐาน

1 2 สนง.เกษตรจังหวัด/สนง.
พาณิชย์จังหวัด

5                    5                    5               5                 5                25                        

7.แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ
การตลาดสินค้าเกษตร ครบวงจร

25              25             35          45           45          175                 

7.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ
การตลาดสินค้าเกษตร ครบวงจร

1,2 2 สนง.เกษตรจังหวัด/
สนง.พาณิชย์จังหวัด/
สนง.อุตสาหกรรม

-              -             -         10            10           20                    

7.2โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัด รองรับระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล

25               25              35          35            35           155                  
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

7.4.1 เช่ือมโยงเครือข่ายด้านการผลิต และการตลาดในสถาบันเกษตร 1,2 2  - สนง.พาณิชย์จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด   
 - สนง.เกษตรจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด                
 - ธกส.           
 - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 - สนง.ปลัดกระทรวง
พาณิชย์

10                  10                 10             10               10             50                        

7.4.2 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 1 2 สนง.เกษตรจังหวัด/ 
สนง.พาณิชย์จังหวัด

10                  10                 10             10               10             50                        

7.4.3 การจัดงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก 1 2 สนง.เกษตรจังหวัด 5                    5                    5               5                 5                25                        

7.4.4 การพัฒนาระบบค้าส่งกลุ่มจังหวัดเช่ือมโยงโดยตรงกับผู้ซ้ือ 
และการตลาดสมัยใหม่แบบหลายช่องทาง

1,2 2 สนง.เกษตรจังหวัด/สนง.
พาณิชย์จังหวัด

-                 -                10             10               10             30                        

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการค้า การบริการ ระบบโลจิสติกส์ ระบบราง และ
อุตสาหกรรมอากาศยาน

9,757       11,635    15,332 24,379  15,736 76,839         

1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพ SMEs เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การค้า การบริการ และพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอย่างบูรณาการ

80              63              60          59           49          311                 

1.1 โครงการพัฒนา SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการอย่างบูรณาการ 80              63              40          39           29          251                 

1.1.1 พัฒนาผู้ประกอบการเชิงรุก (Smart Traders)                                            
             - พัฒนาถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ประกอบการท่ีประสบความส้าเร็จโดยตรง

1 2 สนง.พาณิชย์จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด

30                  20                 10             10               10             80                        
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

1.1.2 พัฒนาเครือข่าย SMEs และผู้ประกอบการบนเส้นทาง EWEC                         
             - ส่งเสริมผู้แทนด้านการรวบรวมและส่งออก (Traders)

1,2 2  - สนง.พช. จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด  
- สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
 - สนง.เกษตรจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด

40                  35                 20             15               15             125                      

1.1.3 เพ่ิมศักยภาพการSMEs และผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด             
                  - ส่งเสริมตลาดนัดงานวิจัยพบผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์

2 2  - ก.พาณิชย์     
 - กรมการค้าภายใน

10                  8                    10             10               -            38                        

1.1.4 พัฒนากลุ่ม BIZ Club 2 2  - สนง.พช. จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด  
- สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
 - สนง.เกษตรจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด

4                 4                8                          

1.2 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมร้อย
แก่นสารสินธ์ุ

1,2 2  สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด

-             -             10          10           10          30                   

1.3 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ 
ร้อยแก่นสารสินธ์ุ

2 2  -  - สนง.พาณิชย์จังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด  
- สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
 - สนง.ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

100             100           200                      

1.4 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน -             -             10          10           10          30                   

1.3.1 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 2 2  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด

-                 -                10             10               10             30                        
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

2. แผนงาน : พัฒนาและเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกส์ ระบบรางและอุตสาหกรรมอากาศยาน

9,610         11,505       15,195   24,199    15,566   76,075            

2.1 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพ่ือ
สนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว

9,600         11,500       10,500   10,000    9,500     51,100            

2.1.1 พัฒนาระบบขนส่งทางบก 9,000            10,500          9,500       9,000         8,500        46,500                

1) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเส้นทางสายหลัก 1, 2 2  - กรมทางหลวง
- แขวงทางหลวง

5,000             6,500            6,000        6,000          5,500        29,000                 

2) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเส้นทางสายรอง 1, 2 2  - กรมทางหลวงชนบท
- ทางหลวงชนบท

4,000             4,000            3,500        3,000          3,000        17,500                 

2.1.2 พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 600               1,000            1,000        1,000         1,000        4,600                  

1) พัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น 2 2 กระทรวงคมนาคม 
กรมการบินพลเรือน

300                500               500           500             500           2,300                   

2) พัฒนาท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 2 2 กระทรวงคมนาคม   
กรมการบินพลเรือน

300                500               500           500             500           2,300                   

2.2 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันกลุ่มจังหวัดด้วย
ระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงโครงข่ายระดับภาค ระดับชาติ และระดับภูมิภาค

10              5                5            1,017      1,019     2,056              

2.2.1 การพัฒนาด้านบุคลากรโลจิสติกส์ ท่ีมีทักษะข้ันสูง 1,2 2 กระทรวงคมนาคม 
สภาหอการค้า 
สภาอุตสาหกรรมมทร.
อีสาน วข.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคา
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

-                 -                -            2                 4                6                          
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

2.2.2 พัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับ 
digital transformation

1,2 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ -                 -                -            10               10             20                        

2.2.3 การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และ
ระดับภูมิภาค

1,2 2  - กรมทางหลวง
- แขวงทางหลวง 
- กรมทางหลวงชนบท
- ทางหลวงชนบท

1,000          1,000        2,000                   

2.2.4 ยกระดับผู้ประกอบการและเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 1,2 2 10                  5                    5               5                 5                30                        

2.3 โครงการร้อยแก่นสารสินธ์ุ Railway innopolis -                 -                4,690        13,110        5,020        22,820                 

2.3.1  พัฒนาระบบขนส่งระบบราง ร้อยแก่นสารสินธ์ุ Railway Innopolis 1,2,3,4 2 กระทรวงคมนาคม 
สภาหอการค้า 
สภาอุตสาหกรรม        
มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 วิทยาลัยเทคนิควาปี
ปทุมวิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่

-                 -                2,345        6,555          2,510        11,410                 

    2.3.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง 1,2,3,4 2 มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

-                 -                1,355        3,605          475           5,435                   
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

   2.3.3 ห้องทดลองระบบรางและต้นแบบรถแทรมขนาดเท่าของจริง : โครงการแทรม
น้อยรอบบึงแก่นนคร

1,2,3,4 2 มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เทศบาลนครขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

-                 -                45             155             35             235                      

  2.3.4 นิคมอุตสาหกรรมระบบราง 1,2,3,4 2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ขอนแก่น หอการค้า
จังหวัดขอนแก่น สนง.
อุตสาหกรรมจังหวัด
ขอนแก่น

-                 -                600           1,400          1,500        3,500                   

  2.3.5 ท่าเรือบก 1,2,3,4 2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ขอนแก่น หอการค้า
จังหวัดขอนแก่น สนง.
อุตสาหกรรมจังหวัด

-                 -                240           500             500           1,240                   

2.3.6 ยกระดับ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยระบบราง 1,2,3,4 2 มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น -                 -                105           895             -            1,000                   

2.4 โครงการอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน -                 -                -            72               27             99                        

2.4.1 อุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน จังหวัดขอนแก่น 1,2,3,4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตขอนแก่น/สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด
ขอนแก่นม

-                 -                -            72               27             99                        

3. แผนงาน : แผนงานพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่
ผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน

12              12              22          52           52          150                 

3.1 โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน 12              12              22          52           52          150                 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

3.1.1 ยกระดับฝีมือแรงงาน 1,2 2 สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 6/ แรงงาน
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด

12                  12                 12             12               12             60                        

3.1.2 พัฒนาศักยภาพแรงงานเก่ียวกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลหนัก 1,2 2 สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 6/ แรงงาน
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด

-                 -                10             10               10             30                        

3.1.3 พัฒนาประสิทธิภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ กลุ่มจังหวัด 1,2 2 สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค/แรงงาน
จังหวัด
มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี

15               15             30                        

3.1.4 พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบ การโลจิสติกส์ท้ังในและนอกกลุ่มจังหวัด 1,2 2 ส้านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด

15               15             30                        

4. แผนงานพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด เพ่ือขับเคล่ือน
เศรษฐกิจดิจิทัล

55              55              55          69           69          303                 

4.1 โครงการพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด แบบหลายช่องทาง 55              55              55          55           55          275                 

4.1.1 ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดในประเทศ 1,2 2 สนง.พาณิชย์จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

10                  10                 10             10               10             50                        

4.1.2 ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดในต่างประเทศ 1,2 2 กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ

10                  10                 10             10               10             50                        
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

4.1.3 ส่งเสริมการตลาดพืชผลทางการเกษตรกลุ่มจังหวัด 2 2 สนง.พาณิชย์จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด             
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 - สป.พณ.

10                  10                 10             10               10             50                        

4.1.4 การจัดแสดงและจ้าหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัดในและนอกภูมิภาค 1 2 สนง.พาณิชย์จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

15                  15                 15             15               15             75                        

4.1.5 มหกรรมของดีผลิตภัณฑ์กลุ่มร้อยแก่นสารสินธ์ุ 1 2 สนง.พช.จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด

10                  10                 10             10               10             50                        

4.2 โครงการเพ่ิมศักยภาพตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับ digital 
transformation

-             -             -         14           14          28                   

4.2.1 โครงการตลาดดิจิทัล 1,2 2 สนง.พาณิชย์จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

-                 -                -            10               10             20                        

4.2.2 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) พัฒนา
ตัวกลางผู้ให้บริการ เช่ือมโยงผู้ผลิต และผู้ซ้ือ

1,2 2 สนง.พาณิชย์จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

-                 -                -            4                 4                8                          

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ การเพ่ิมศักยภาพ และยกระดับคุณภาพ
การท่องเท่ียวอย่างครบวงจร

1,689       1,389      1,000   1,064    1,062    6,204            

1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและ
กิจกรรมท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด

1,500         1,200         600        670         670        4,640              

1.1 โครงกาพัฒนาศักยภาพและยกระดัคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว และ
กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

1,500         1,200         600        670         670        4,640              
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

1.1.1 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวส้าคัญของกลุ่มจังหวัด 1,2 2  - สนง.ทกจ.ในกลุ่ม
จังหวัด 
- สนง.โยธาธิการและผัง
เมือง จังหวัด

200                150               100           100             100           650                      

1.1.2 พัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว 1,2,3 2  - สนง.ทกจ.ในกลุ่ม
จังหวัด 
- สนง.โยธาธิการและผัง
เมือง จังหวัด
 - อปท.

200                100               100           100             100           600                      

1.1.3 พัฒนาเส้นทางเพ่ือเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว 1,2,3 2  - สนง.ทกจ.ในกลุ่มจังหวัด
 - สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด
 - แขวงทางหลวงชนบท
 - แขวงทางหลวง
 - อปท.

500                450               300           300             300           1,850                   

1.1.4 สร้าง Landmark สถานท่ีท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 1,2,3 2  - สนง.ทกจ.ในกลุ่ม
จังหวัด /ททท./อปท.

400                350               -            -              -            750                      

1.1.5  โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวไปยังพ้ืนท่ีใหม่ และการทางท่องเท่ียวในช่วงนอก
ฤดูกาล

1,2,3,4 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อปท.

-                 -                -            50               50             100                      

1.1.6  โครงการพัฒนาท่องเท่ียวชุมชนเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กร 1,2,3,4 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อปท.

-                 -                -            10               10             20                        

1.1.7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานคุณภาพอาหารเพ่ือตอบสนองต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด

1,2,3,4 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อปท.

-                 -                -            10               10             20                        

1.1.8 เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการ
ส่ือสารท่ีทันสมัยเพ่ือการท่องเท่ียว

1,2,3 1  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อปท.

200                150               100           100             100           650                      
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

2. แผนงาน : พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการกลุ่ม
จังหวัด

50              50              151        143         141        535                 

2.1 โครงการพัฒนายกระดับบริการการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดให้ได้
มาตรฐาน

40              40              40          40           40          200                 

2.1.1 พัฒนาสถานประกอบการด้านบริการการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน 1,2,3 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อปท.

10                  10                 10             10               10             50                        

2.1.2  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวสู่ความเป็นเลิศด้านการ
บริการ

1,2,3 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อปท.

10                  10                 10             10               10             50                        

2.1.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียว 1,2,3 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อปท.

20                  20                 20             20               20             100                      

2.2 โครงการยกระดับบริการการท่องเท่ียวโดยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร -             -             101        85           83          269                 

2.2.1 การยกระดับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและสมุนไพร สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถ่ิน
 โดยพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากร

1,2 2  - ก.สาธารณสุข          
 - ก.เกษตรและสหกรณ์  
 - กระทรวงมหาดไทย   
 - กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

-                 -                41             25               23             89                        

2.2.2 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลสู่ตลาดแรงงาน ส่งเสริมการท่องเท่ียว 1,2 2  - ก.การท่องเท่ียวและ
กีฬา  
 - กระทรวงอุตสาหกรรม
 - กระทรวงศึกษาธิการ

-                 -                12             12               12             36                        

2.2.3 การเพ่ิมช่องทางการจ้าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการแพทย์แผนไทย
ในจังหวัด /ประเทศ/นอกประเทศ (online, Fair, Mobile Application, Branding, 
Promote)

1,2 2  - ก.เกษตรและสหกรณ์ 
 - กระทรวงพาณิชย์      
 - ก.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

-                 -                28             28               28             84                        
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

2.2.4 การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว รวมท้ังการบริหารจัดการระบบการท่องเท่ียว

1,2 2 - ก.เกษตรและสหกรณ์  
 - กระทรวงมหาดไทย    
 - ก.การท่องเท่ียวและ
กีฬา

-                 -                20             20               20             60                        

2.3 โครงการพัฒนาธุรกิจบริการการ และสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว

10                 10                 10            18              18             66                       

2.3.1  โครงการพัฒนา Platform เช่ือมโยงธุรกิจและบูรณาการตลาดท่องเท่ียวกลุ่ม
จังหวัด

1,2,3 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อป
ท.มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี

-                 -                -            5                 5                10                        

2.3.2  โครงการพัฒนาบุคลากรการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท้ังระบบ 1,2,4 3  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อป
ท.มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี

10                  10                 10             10               10             50                        

2.3.3 โครงการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดสู่คนไทยทุกกลุ่ม 1,2,5 4  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อป
ท.มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี

-                 -                -            3                 3                6                          

3. แผนงาน : ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์และการตลาดการ
ท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด

99              99              99          99           99          495                 

3.1 โครงการพัฒนาตลาดท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
ท่องเท่ียว

99              99              99          99           99          495                 

3.1.1 ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 29                 29                 29            29              29             145                     

1) เอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 1,2,3 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อปท.

1                    1                    1               1                 1                5                          
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

2) ประชาสัมพันธ์ท่องเท่ียวแบบ Digital 1,2,3 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อปท.

5                    5                    5               5                 5                25                        

3) ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 1,2,3 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อปท.

3                    3                    3               3                 3                15                        

4) ส่ือสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเท่ียว 1,2,3 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อปท.

10                  10                 10             10               10             50                        

5) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว (Road Show) 
ของกลุ่มจังหวัด

1,2,3 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อปท.

10                  10                 10             10               10             50                        

3.2.2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 70                 70                 70            70              70             350                     

1) กิจกรรมการท่องเท่ียววิถีชุมชน 1,2,3 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อปท.

10                  10                 10             10               10             50                        

2) กิจกรรมท่องเท่ียวสไตล์แบบลึกซ้ึง 1,2,3 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อปท.

10                  10                 10             10               10             50                        

3) กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 1,2,3 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อปท.

10                  10                 10             10               10             50                        

4) กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงเกษตร 1,2,3 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อปท.

10                  10                 10             10               10             50                        

5) กิจกรรมท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา 
และทรัพยากรธรรมชาติ

1,2,3 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อปท.

10                  10                 10             10               10             50                        
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

6) พัฒนาระบบฐานข้อมูล Digital ด้านการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด (Big Data) 1,2,3 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อปท.

10                  10                 10             10               10             50                        

7) ส้ารวจแหล่งท่องเท่ียวใหม่ เพ่ือสร้าง Story และจัดเส้นทางท่องเท่ียว 1,2,3 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธ.ใน
กลุ่มจังหวัด /ททท./อปท.

10                  10                 10             10               10             50                        

4. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และเป็น
ศูนย์กลางแฟช่ันผ้าไหมนานาชาติ

40              40              150        152         152        534                 

4.1 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 1,2,3 2 -             -             75          77           77          229                 

4.1.1 พัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer) ของผลิตภัณฑ์ชุมชน 1,2,3 2  - สนง.ศธ. ภาค 12 -                 -                10             10               10             30                        

4.1.2 อนุรักษ์สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
โดยชุมชน

1,2,3 2  - สนง.ทกจ. สนง.วธใน
กลุ่มจังหวัด
 - อปท.

-                 -                18             20               20             58                        

4.1.3 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าด้วยเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 1,2,3 2 สนง.อก.ในกลุ่มจังหวัด -                 -                12             12               12             36                        

4.1.3 ส่งเสริมพัฒนาตลาดผ้าไหมกลุ่มจังหวัด 2 2  - สนง.พช.ในกลุ่มจังหวัด
 - สนง.พณ.ในกลุ่มจังหวัด

-                 -                35             35               35             105                      

4.2 โครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ 1,2 1,2  - สนง.พช.ในกลุ่มจังหวัด
 - สนง.พณ.ในกลุ่มจังหวัด

40              40              75          75           75          305                 

รวมท้ังส้ิน 24,869       74,641       56,920   64,097    46,694   267,221          

ค ำอธิบำย แหล่งงบประมำณ หมายถึง แหล่งงบประมาณของโครงการ ก าหนดไว้ 4 แหล่ง โดยระบุหมายเลขของแหล่งงบประมาณดังนี้                 71



ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ.2561-2565 
บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (ล้านบาท) 

ค ำอธิบำย แหล่งงบประมำณ หมายถึง แหล่งงบประมาณของโครงการ ก าหนดไว้ 4 แหล่ง โดยระบุหมายเลขของแหล่งงบประมาณดังนี้                 
1 หมายถึง งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด     2 หมายถึง งบประมาณของกระทรวง/กรม    3 หมายถึง งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       4 หมายถึง งบประมาณของภาคเอกชน/ชุมชน (ถ้ามี)              
ยุทธศำสตร์ชำติ หมายถึง ความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งมีจ านวน 6 ยุทธศาสตร์ โดยระบุหมายเลขของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้                 
1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง                     4 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
2 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                 5 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                   
3 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    6 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                    
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4. แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) 

 
 
 
 
 

 
 



71 
          แบบ จ.1-1/กจ.1-1 

          (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้สามารถ 
   แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
แผนงาน : การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการ 

พัฒนาที่ยั่งยืน 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ เพ่ิมปริมาณน้ำเก็บกัก และระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำเพ่ือ
สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วม 
น้ำแล้ง 

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงมีสภาพพ้ืนที่เป็นดินร่วนปน
ทรายส่งผลให้ความสามารถในการกักเก็บน้ำต่ำเกษตรกรจึง
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรประกอบกับ
บางพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นในพ้ืนที่ส่งผลให้ผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่ำ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.๑เพ่ือเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ำ 
3.2 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นท่ี 

4. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาการใช้น้ำโขงเพ่ือ
บรรเทาวิกฤตภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้ำห้วยหลวงและ
ลุ่มน้ำข้างเคียง 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

36,000 ล้านบาท 
กรมชลประทาน 

อปท. 
 

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2ผันน้ำโขง - เลย - ชี - มูล
โดยแรงโน้มถ่วง 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

130,000 ล้านบาท 
กรมชลประทาน 

อปท. 
 

5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาด
ใหญ ่
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
2,350 ล้านบาท 
กรมชลประทาน 

อปท. 



72 
หัวข้อ รายละเอียด 

5.4 กิจกรรมหลักท่ี 4ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาด
เล็ก 
งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
360 ล้านบาท 
กรมชลประทาน 

อปท. 

5.5 กิจกรรมหลักท่ี 5พัฒนาแก้มลิงพร้อมอาคาร
ประกอบ 
งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
1,240 ล้านบาท 

กรมชลประทาน/ โครงการชลประทาน 
อปท. 

5.6 กิจกรรมหลักท่ี 6พัฒนาลุ่มน้ำชี 
งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
5,900 ล้านบาท 
กรมชลประทาน 

อปท. 
5.7 กิจกรรมหลักท่ี 7พัฒนาคลองส่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

860 ล้านบาท 
กรมชลประทาน 

อปท. 
5.8 กิจกรรมหลักท่ี 8สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
พร้อมระบบส่งน้ำ 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

700 ล้านบาท 
โครงการชลประทาน 

อปท. 
5.9 กิจกรรมหลักท่ี 9ก่อสร้างฝาย      
งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
690 ล้านบาท 

โครงการชลประทาน/ ที่ทำการปกครองอำเภอ 
อปท. 

5.9 กิจกรรมหลักท่ี 10 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ       
งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
260 ล้านบาท 

โครงการชลประทาน/ ที่ทำการปกครองอำเภอ 
อปท. 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ.2562-2565 
7. งบประมาณ 178,400 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. ผลผลิต (Output) 8.1 แก้มลิง ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำสูงขึ้น 

8.2 ฝายทดน้ำเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่กระจายน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรได้ 
อย่างทั่วถึง 
8.4 ระบบกระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพ 
8.5 มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ 
8.6 สามารถขยายพ้ืนที่เพาะปลูก และวางแผนการเพาะปลูก 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 9.1 เพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ำปีละ 100 ล้าน ลบ.ม. 
9.2 เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานปีละ 4,000 ไร่ 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
         (Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ 
             อย่างยั่งยืน 
แผนงาน : แผนงานส่งเสริมการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว และอุตสาหกรรมเกษตรสาขาป่าไม้ เชื่อมโยง 4 จังหวัด 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการปลูกป่าเพื่อพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมเกษตรสาขาป่าไม้
เชื่อมโยง 4 จังหวัด 

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล    ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ข้อ ๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ พัฒนา
อุตสาหกรรมความมั่นคง ของประเทศที่ไทยมีศักยภาพ ส่งเสริม
การจัดหาพลังงานให้เพียงพอ พร้อมไปกับการเพ่ิมสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ให้เกิดความสมดุลและเกิด
ความมั่นคง  
                                         

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

3.1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณต้นไม้ป่าเศรษฐกิจ 
3.2 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้รักษาสมดุลระบบนิเวศ 

 
4. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า
เศรษฐกิจรูปแบบโคกหนองนา 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

80 ล้านบาท 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมเครือข่ายป่า
ครอบครัว 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

 
 

20 ล้านบาท 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. กิจกรรมหลัก (ต่อ)  
5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมปลูกป่าตามภูมิ
สังคม 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

20 ล้านบาท 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2562 - 2565 
7. งบประมาณ 120 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

8. ผลผลิต (Output) เพ่ิมไม้ป่าเศรษฐกิจ 5,000,000 ต้น  
เพ่ิมป่าไม้ร้อยละ 0.1 ของพ้ืนที่จังหวัด 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรสาขาป่าไม้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 

                    (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ 
                           อย่างยั่งยืน 
แผนงาน : พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกร และเพิ่มผลิตภาพแรงงานเกษตร 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ 
พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกร และ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานเกษตร 

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล         
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้กำหนดให้
การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกร 
และเพิ่มผลิตภาพแรงงานเกษตร เป็นเครื่องมือที่จะทำให้การ
ทำเกษตรกรรมในพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนการผลิต การแปรรูป และ
การจัดจำหน่ายโดยนำงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาตลอดห่วงโซ่ 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

3.1 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสู่การเป็นผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ 
3.2 เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรเพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม 
3.3 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยให้มีความ 
      เข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลิตและการตลาดร่วมกันได้ 
      อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่ 

4. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมงานวิจัยการผลิต 
การแปรรูปคุณภาพสูงในสินค้าเกษตรเป้าหมายสู่
เกษตรกร ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์     
งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

40 ล้านบาท 
กระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพเกษตรกรเพ่ือ
เป็นผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ด้วยนวัตกรรม  
งบประมาณ    
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

20 ล้านบาท 
กระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(Smart  Farmer และ Young Smart Farmer 
และอาสาสมัครเกษตร) ในการสร้างองค์ความรู้และ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

4 ล้านบาท 
กระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 

5.๔ กิจกรรมหลักท่ี ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

10 ล้านบาท 
กระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 

5.๕ กิจกรรมหลักท่ี ๕ การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืน 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

10 ล้านบาท 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์  กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

5.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 เพ่ิมทักษะ การบริหาร
จัดการ และเทคโนโลยี เครื่องจักรกล 
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานเกษตร 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

8 ล้านบาท 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
7. งบประมาณ 92 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

งบประมาณของกระทรวง/กรม 
8. ผลผลิต (Output) พ้ืนที่การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในการผลิต แปรรูป และ

จัดจำหน่าย จำนวน 10,000 ไร่ 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๕ 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
         (Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ 
             อย่างยั่งยืน 
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตของสินค้าเกษตร 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร 
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล         

     พัฒนาการผลิตข้าวสู่ระบบอาหารปลอดภัย โดยการป้องกัน
กำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี จะนำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้บริโภค 
การส่งเสริมการใช้เคมีเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดินจะเป็นการเพ่ิม
ผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรได้มาก และการส่งเสริมการใช้เมล็ด
พันธุ์ดี  รวมถึงการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมพร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้า GAP ให้
เกษตรกรมีรายได้มากข้ึน 
                                             

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

3.1 เพ่ือให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการผลิตพืชเกษตรที่ปลอดภัย 
3.2 เพ่ือให้ผู้ประกอบการ พนักงานร้านค้าและผู้สัมผัสอาหารมี 
      ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร 
3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบให้กับ    
      ผู้ประกอบการ พนักงานร้านค้า  และผู้สัมผัสอาหารใน 
      การปรุง  และจำหน่ายอาหารที่สะอาด  ปลอดภัย 
 

4. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาปัจจัย
การผลิต 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

100 ล้านบาท 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 

สำนักงานพัฒนาที่ดิน, สำนักงานเกษตรจังหวัด, 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

 
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

 
220 ล้านบาท 

สำนักงานเกษตรจังหวัด 
สำนักงานพฒันาที่ดนิ, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. กิจกรรมหลัก (ต่อ)  
5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ในการผลิต 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

๑๐๐ ล้านบาท 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5.๔ กิจกรรมหลักท่ี ๔ พัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกร 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

6๐ ล้านบาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัด 

5.๕ กิจกรรมหลักท่ี ๕ การสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

๓5 ล้านบาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัด 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด,สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
5.๖ กิจกรรมหลักท่ี ๖  การบริหารจัดการพ้ืนที่
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

๙๐ ล้านบาท 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
5.๗ กิจกรรมหลักท่ี ๗ ส่งเสริมการผลิตข้าวหอม
มะลิสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

40 ล้านบาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัด 

5.๘ กิจกรรมหลักท่ี ๘ เกษตรแปลงใหญ่ 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
40 ล้านบาท 

สำนักงานเกษตรจังหวัด 

5.9 กิจกรรมหลักท่ี ๙ พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการ 
เกษตร 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                             1,285 ล้านบาท 
โครงการชลประทานจังหวัด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. กิจกรรมหลัก (ต่อ)  
5.๙ กิจกรรมหลักท่ี ๙ ส่งเสริมการแปรรูปข้าว
และผลิตภัณฑ์จากข้าว 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
 

60 ล้านบาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัด 

5.๑๐ กิจกรรมหลักท่ี ๑๐ เชื่อมโยงเครือข่ายด้าน
การผลิต และการตลาดในสถาบันเกษตร 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

100 ล้านบาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัด 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2562 - 2565 
7. งบประมาณ 2,130 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

8. ผลผลิต (Output) 8.1 เกษตรกรจำหน่ายสินค้าได้ราคาเพ่ิมขึ้น 
8.2 ผู้บริโภคมีความเชื่อม่ันในการบริโภคสินค้า 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) รายได้ของประชากรกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 

                    (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ 
                           อย่างยั่งยืน 
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตของสินค้าเกษตร 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตอ้อยโรงงาน 
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล         

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้กำหนดให้
ข้าวอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก 1 ใน 3 ชนิด โดยมีเป้าหมาย 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันโดยการปรับระบบการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
มีความเหมาะสมของพ้ืนที่และสินค้าแต่ละชนิดประกอบกับ 

การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการกำหนดเขตปลูกพืชที่
เหมาะสม (Zoning) และนโยบายปรับลดพ้ืนที่นาข้าว ทั้งนี ้ให้
พิจารณาถึงปริมาณความต้องการของตลาด ระบบการขนส่ง 
แหล่งรวบรวมผลผลิต ตลอดจนอุตสาหกรรมการแปรรูปที่มีอยู่
ในท้องถิ่น 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงานให้ได้ผลผลิต 
     เพ่ิมข้ึน 
3.2 เพ่ือส่งเสริมการปลูกอ้อยในพ้ืนที่นาไม่เหมาะสม 
3.3 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยให้มีความ 
      เข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลิตและการตลาดร่วมกันได้ 
      อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่ 

4. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมการปลูกอ้อยในพ้ืนที่
ไม่เหมาะสม 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

65 ล้านบาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัด 

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 เพ่ิมผลผลิตอ้อย 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
๑50 ล้านบาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ปรับปรุงอ้อยพันธุ์ดี 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
37 ล้านบาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5.๔ กิจกรรมหลักท่ี ๔ ส่งเสริมการผลิตอ้อยอินทรีย์ 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
100 ล้านบาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5.๕ กิจกรรมหลักท่ี ๕ การปรับปรุงบำรุงดิน 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
22 ล้านบาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
7. งบประมาณ 374 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

งบประมาณของกระทรวง/กรม 
8. ผลผลิต (Output) 8.1 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 

8.๒ เกษตรกร 10 กลุ่ม สมาชิก 1,000 ราย ได้รับองค์ความรู้ 
      ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลผลิตอ้อย ร้อยละ ๕ 
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        แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
       (Project Briefรายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ 
อย่างยั่งยืน 
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตของสินค้าเกษตร 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง 
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล         

       กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีพ้ืนที่
ปลูกมันสำปะหลัง  จำนวน  522,536  ไร่ พ้ืนที่ปลูกส่วน
ใหญ่ อาศัยน้ำฝน ปัญหาที่สำคัญคือ ผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างต่ำ 
เฉลี่ย 2,979 กก./ไร่  เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ 
พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดีมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร  ที่สำคัญคือ  เกษตรกรยังใช้เทคโนโลยีการผลิตที่
ไม่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ  ประกอบกับประสบปัญหาการ
ระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง   

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพ่ือกระจายพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดีให้เพียงพอกับความ 
ต้องการของเกษตรกร 
3.2 เพ่ือพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังให้ได้ปริมาณผลผลิตและ 
คุณภาพสูงขึ้น 

4. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1ส่งเสริมมันสำปะหลังพันธุ์ดี 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
๑30 ล้านบาท 

สำนักงานเกษตรจังหวัด 
 

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนานวัตกรรมมันสำปะ 
หลังแปลงเป็นน้ำตาล 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

170 ล้านบาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัด 

 
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การแปรรูปมันสำปะหลงัเพื่อ
สร้างมูลคา่เพิ่ม 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
๔๐ ล้านบาท 

สำนักงานเกษตรจังหวัด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.๔ กิจกรรมหลักที่ ๔ ส่งเสริมการปลูกมันสำปะ 
หลังคุณภาพในรูปแปลงใหญ่ 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

380 ล้านบาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัด 

5.๕ กิจกรรมหลักท่ี ๕ การปรับปรุงบำรุงดิน 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑5 ล้านบาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัด 

6.ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2– ๒๕๖5 
7.งบประมาณ 735 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

8.ผลผลิต(Output) มีแปลงขยายพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดีจำนวน 1,000 ไร่   
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ(Outcome) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลผลิตมันสำปะหลัง ร้อยละ ๕ 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 

        (Project Briefรายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้สามารถ 
   แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตของสินค้าเกษตร 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อครบวงจร 
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จากสถานการณ์การผลิตโคเนื้อในปัจจุบัน ไม่เพียงพอกับความ

ต้องการ และเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคเนื้อมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้จำนวนโคเนื้อมีต้นทุนที่ใช้ผลิตโคเนื้อลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งหากปล่อยให้ดำเนินไปเรื่อยๆ จะส่งผลให้ประเทศ
ไทยเข้าสู่สภาวะวิกฤตความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ
รุนแรง อันเนื่องมาจากอัตราการขยายตัวการบริโภคภายในเพ่ิม
สูงขึ้นในตลาดเนื้อคุณภาพสูง แต่ปริมาณการผลิตเนื้อโคไม่
เพียงพอและคุณภาพไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค   ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่ผ่านมา เพ่ือเพ่ิมโอกาสการ
ส่งออกและแก้ไขปัญหาจำนวนโคเนื้อไม่เพียงพอกับความ
ต้องการเนื้อโคบริโภคในประเทศที่มีความต้องการประมาณ 
237,500 ตันต่อปี (คิดจากโคมีชีวิตประมาณ 1.2 ล้านตัว) 
ทำให้ไทยต้องนำเข้าโคมีชีวิตจากต่างประเทศประมาณสามแสน
ตัว มูลค่า 928 ล้านบาท (ม.ค.-ก.ย. 2558 ; สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2558) รวมทั้งยังต้องนำเข้าเนื้อสด เนื้อ
แช่แข็งและมีเนื้อเถื่อนลักลอบเข้ามาจำหน่ายเพ่ิมขึ้น มูลค่าไม่
น้ อยกว่ า  2 ,0 00  ล้ านบ าทต่ อปี   ดั งนั้ น เพ่ื อ เป็ นการ
วางรากฐานและแก้ปัญหาการขาดแคลนโคเนื้อในระยะยาว จึง
ควรส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพ่ือเร่งรัด
แก้ไขปัญหาการผลิตโคเนื้อ และรักษาจำนวนโคเนื้อต้นทุนเพ่ือ
การผลิตเนื้อคุณภาพในประเทศ ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.๑เพ่ือรักษาแม่โคพันธุ์ดี ไว้ผลิตโคขุนคุณภาพดีรองรับความ 
ต้องการตลาด 
3.๒ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและเกษตรกร 
เครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์ อย่างเป็นระบบ 
๓.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพดี  
ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในอนาคต 
3.๔ เพ่ือส่งเสริมการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพดีท่ีมีมาตรฐาน 
ครบวงจร รองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
3.๕ เพ่ือส่งเสริมการขยายตลาดเนื้อโคขุนคุณภาพดี สู่ผู้บริโภค 
ทั้งในและต่างประเทศ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมการรักษาโคแม่
พันธุ์เพ่ือผลิตโคขุนคุณภาพดี 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

150 ล้านบาท 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยง
โคขุนคุณภาพแบบแปลงใหญ่ 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

150 ล้านบาท 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 

5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3  ประกวดโคขุนเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนคุณภาพสนอง
ความต้องการของตลาด 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

150 ล้านบาท 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 

5.4 กิจกรรมหลักท่ี 4ส่งเสริมการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในฟาร์มปศุสัตว์ 
งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

150 ล้านบาท 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 

5.5 กิจกรรมหลักท่ี 5ส่งเสริมและพัฒนาโรงฆ่า
สัตว์และแปรรูปเนื้อโคขุน       
งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

150 ล้านบาท 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 

5.6 กิจกรรมหลักท่ี 6  การบริหารจัดการตลาด 
โคขุนคุณภาพดีเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

150 ล้านบาท 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 

5.7 กิจกรรมหลักท่ี 7จัดหาและเพ่ิมช่องทาง
ตลาดโคขุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ 
งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

150 ล้านบาท 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
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หัวข้อ รายละเอียด 

5.8 กิจกรรมหลักท่ี 8  ผลิตและแปรรูปโคขุน 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

150 ล้านบาท 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 

5.9 กิจกรรมหลักท่ี 9  ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โค
ขุน 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

150 ล้านบาท 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 
7. งบประมาณ 1,350 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

8. ผลผลิต(Output) 8.๑เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเก็บรักษาโคแม่พันธุ์  
เพ่ือผลิตโคเนื้อคุณภาพดี ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
8.๒ เกษตรกรและเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์  
มีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมสำหรับเลี้ยงสัตว์รองรับ 
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจสู่เชิงพาณิชย์ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
๖๐.๓สามารถผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพดี สนองต่อความ 
ต้องการของตลาด ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔,๐๐๐ ตัว/ปี 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ(Outcome) 9.๑ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความม่ันใจ ในการประกอบ 
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ 
9.๒ เกษตรกรและเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์  
มีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมสำหรับเลี้ยงสัตว์รองรับ 
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจสู่เชิงพาณิชย์  
9.๓ มีเนื้อโคขุนคุณภาพดี สนองต่อความต้องการของตลาด  
ในจังหวัดอย่างพอเพียง 
9.๔ มีตลาดรองรับการจำหน่ายโคขุนคุณภาพดี ทั้งในและ 
ต่างประเทศอย่างพอเพียง 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 

                    (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้สามารถ 
   แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
แผนงาน : ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม และงานวิจัยทางการ
เกษตรตลอดห่วงโซ่ 

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล         กลุ่มจังหวัดมีศักยภาพด้านการเกษตร ผลผลิตจากพืช
เศรษฐกิจหลักที่มีความสำคัญได้แก่ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง 
ปัจจุบันผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจสามารถทำรายได้ให้เกษตรกร
ได้มากยิ่งขึ้น โดยการผลิตแปรรูปที่ครบวงจร  ด้วยกรรมวิธีการ
หลากหลาย เช่น การอบแห้ง สิ่ งทอผ้าไหม/ฝ้าย เป็นต้น         
ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจังหวัดมีการขยายตัวอย่างมาก แต่การผลิต
สินค้าจากผลิตภัณฑ์กรรมวิธีหลากหลายจากพืชเศรษฐกิจต่างๆ 
ยังขาดความรู้และขาดการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ดังนั้น การผลิตสินค้าจากพืช
เศรษฐกิจที่เพ่ิมทั้งราคาและคุณภาพ  จำเป็นต้องมีการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปัญหาเกษตรกรผู้ผลิต เพ่ือเกิด
ประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะ การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและลดปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในการแปรรูปพืชเศรษฐกิจเป็นสินค้า
ที่ได้คุณภาพ 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรม และงานวิจัยตลอด
ห่วงโซ่ 

4. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 งานวิจัย นวัตกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
       งบประมาณ 
       ผู้รับผิดชอบ 
       หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

40  ล้านบาท 
หน่วยงานใน ก.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ก.พาณิชย์  ก. เกษตรและสหกรณ์ ก.อุตสาหกรรม ภาคเอกชน 
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6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
7. งบประมาณ  40 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

8. ผลผลิต (Output) สามารถพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจอย่างครบ
วงจร 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  มีนวัตกรรมต้นแบบ จากข้าว มันสำปะหลัง อ้อย อย่างน้อย 4 
นวัตกรรม 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 

                    (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้สามารถ 
   แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
แผนงาน : ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนจากพืชเกษตร 
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล         กลุ่มจังหวัดมีศักยภาพด้านการเกษตร ผลผลิตจากพืช

เศรษฐกิจหลักที่มีความสำคัญได้แก่ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง 
ปัจจุบันผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจสามารถทำรายได้ให้เกษตรกร
ได้มากยิ่งขึ้น โดยการผลิตแปรรูปที่ครบวงจร  ด้วยกรรมวิธีการ
หลากหลาย เช่น การอบแห้ง สิ่ งทอผ้าไหม/ฝ้าย เป็นต้น         
ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจังหวัดมีการขยายตัวอย่างมาก แต่การผลิต
สินค้าจากผลิตภัณฑ์กรรมวิธีหลากหลายจากพืชเศรษฐกิจต่างๆ 
ยังขาดความรู้และขาดการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ดังนั้น การผลิตสินค้าจากพืช
เศรษฐกิจที่เพ่ิมทั้งราคาและคุณภาพ  จำเป็นต้องมีการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปัญหาเกษตรกรผู้ผลิต เพ่ือเกิด
ประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะ การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและลดปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในการแปรรูปพืชเศรษฐกิจเป็นสินค้า
ที่ได้คุณภาพ 

 

 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จากผลผลิตทาง
การเกษตรในพื้นที่ 

4. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 สร้างต้นแบบนวัตกรรมการ
ใช้พลังงานชีวมวลเพ่ือการเกษตร 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

12 ล้านบาท 
สำนักงานพลังงานจังหวัด 

มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
7. งบประมาณ  12 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

8. ผลผลิต (Output) สามารถพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจอย่างครบ
วงจร 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  มีนวัตกรรมต้นแบบด้านพลังงาน จากข้าว มันสำปะหลัง อ้อย 
อย่างน้อย 1 นวัตกรรม 
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การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรให้สามารถ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
แผนงาน : แผนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจด้านเกษตรสมุนไพรและการพัฒนาเมืองสมุนไพร

กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
2. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

 การพัฒนาเมืองสมุนไพรเป็นนโยบายหลักด้านหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจ
และมีนโยบายให้แต่ละภูมิภาคได้ดำเนินการ เพ่ือดูแลและส่งเสริมสุขภาพโดย
ใช้พืชสมุนไพรตามชุมชนตามวิถีการรักษาทางธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดร้อยแก่น
สารสินธุ์จึงได้กำหนดดำเนินการดังกล่าว ตามแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการ
พัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
พัฒนาในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ได้อาศัยกลไกของประชารัฐและความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองสมุนไพร 
(Herbal city) โดยมีแนวทางการดำเนินงานภายใต้  4 มาตรการ ดั งนี้  
มาตรการที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพ่ือการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่ฐานรากอย่างยั่งยืน มาตรการที่ 2 พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร
ยกระดับมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร มาตรการที่ 3 ขยายช่องทางการใช้
ประโยชน์เพ่ิมมูลค่าและการตลาด มาตรการที่ 4 ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร
ในระบบบริการสุขภาพ  
       ภายใต้กลุ่มจังหวัดนี้ จังหวัดมหาสารคามเป็นจุดเริ่มต้นดำเนินงานมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา และกำหนดขับเคลื่อนนโยบายเมืองสมุนไพร
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 4 จังหวัด โดยมีการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาเมือง
สมุนไพรทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาค สร้างความมั่นคง ให้ประชาชนตั้งแต่การ
เริ่มต้นจาก ต้นทาง คือ มีรายได้จากการปลูกสมุนไพร กลางทาง คือ มีการนำ
วัตถุดิบสมุนไพรมาแปรรูปเป็นยา และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดย
โรงงานผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน GMP ปลายทาง คือ มีการนำสมุนไพรมาใช้
ในระบบบริการสุขภาพ จนสามารถพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
สามารถสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และ
พัฒนาประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในอนาคตได้ 
        ภายใต้กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์จึงมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนา
เมืองสมุนไพรให้เป็นเมืองที่มีการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ , ยา

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน ทั้งในและต่างประเทศ เป็น
ผู้ นำด้ านการให้ บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและเกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างครบวงจร โดย
เกษตรกรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้จากการปลูกสมุนไพรป้อน
ให้โรงงานผลิตยา  ประชาชนเข้าถึงยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและ
ราคาถูก 
สรุปสาระสำคัญ 
ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ยังไม่มีการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้
มาตรฐานตามความต้องการของโรงงานผลิตยา และโรงงานผลิตยาสมุนไพร
จังหวัดมหาสารคามผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP มีเครื่องมือและอุปกรณ์
การผลิตที่ทันสมัย แต่ยังขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบการผลิต
บางชนิดที่มีความสำคัญกับการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้
มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานสามารถ
ออกสู่ท้องตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ และการจัดมหกรรมแสดงผลการ
ดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นของจังหวัด
มหาสารคามให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งคู่ค้าตลาดสมุนไพร และผู้ประกอบการ
ด้านสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศได้รับทราบจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
เมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคามเป็นที่รู้จักและยอมรับของประเทศเพ่ือน
บ้านและทั่วโลก 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงงานผลิตยาสมุนไพร ให้สามารถผลิตยาและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในกลุ่มจังหวัดให้สามารถ
กระจายสู่ตลาดได้อย่างไร้ขีดจำกัด 
2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานของเมืองสมุนไพรในทุกภาคส่วน 
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมทั้งให้เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเมืองสมุนไพร 

4.  ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย  

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร 

๕.  พื้นที่เป้าหมาย  เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร, ประชาชนที่รับบริการจากสถานบริการสาธารณสุข, 
ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป
ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพด้านแพทย์แผนไทย, บุคลากร
สาธารณสุข, บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกลุ่มจังหวัด
ร้อยแก่นสารสินธุ์ 

๖.  กิจกรรมหลัก การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเมืองสมุนไพร   
๖.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรมาตรฐาน GAP/อินทรีย์ 
42 ล้านบาท 
สนง.เกษตรจังหวัดมหาสารคาม,   สสจ.มหาสารคาม 

๖.2 กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมในการแปรรูปสมุนไพร 
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หัวข้อ รายละเอียด 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

68 ล้านบาท 
รพ.มหาสารคาม  สนง.เกษตรจังหวัดมหาสารคาม   สสจ.มหาสารคาม 

๖.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

วิจัยทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ศึกษาสาระสำคัญ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
26 ล้านบาท 
สสจ.มหาสารคาม ม.มหาสารคาม 

๖.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสาธารณสุข 
14 ล้านบาท 
สสจ.มหาสารคาม และ อปท. 

๖.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยเพื่อสร้างอาชีพ 
17 ล้านบาท 
สสจ.มหาสารคาม   ม.มหาสารคาม 

๖.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

วิจัยการตลาดสมุนไพร 
8 ล้านบาท 
สสจ.มหาสารคาม  ม.มหาสารคาม 

๖.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากมันแกวบรบือ ไผ่ ทานาคาอีสาน (ตูมตัง) และ
ดอกไม้หอมจำปาลาว 
6 ล้านบาท 
สสจ.มหาสารคาม 

๖.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมสถานประกอบการให้ผ่านมาตรฐานสากล 7 กิจการ 
14 ล้านบาท 
สสจ.มหาสารคาม 

๖.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร 
24 ล้านบาท 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

๗.  หน่วยงานดำเนินงาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด/ขอนแก่น/มหาสารคาม/กาฬสินธุ์ 
๘.  ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน 

พ.ศ.2561  - 2565 

๙.  งบประมาณ  219 ล้านบาท   จากงบพัฒนากลุ่มจังหวัด 
๑๐.  ผลผลิต (output) 1. กลุ่มจังหวัดมีแหล่งผลิตพชืสมุนไพรตามความต้องการของตลาด 

2. กลุ่มจังหวัดมีอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการแปรรูปวตัถุดิบสมุนไพร 
และมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสำหรับการผลิตยาและผลิตภัณฑส์มุนไพร 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ชุมชนใกล้ นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร ที่เดินทางมาท่องเที่ยวแกง่เลิงจาน ของ
จังหวัดต่างๆภายในกลุ่มจังหวัดนี้และนักท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆ มีสถานที่ออกกำลงักาย
และสถานที่พกัผ่อน สร้างคุณภาพชวีิตที่ด ี
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การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้สามารถ 
   แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ระบบการเกษตรกรรมของไทยเปลี่ยนจากรูปแบบการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่
เป็นวิถีชีวิต มีการพ่ึงพาธรรมชาติ และทำเกษตรแบบผสมผสาน กลายเป็นการ
ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรเชิงเดี่ยวที่พ่ึงพาอาศัยปัจจัยภายนอก เช่น ปุ๋ยเคมี
และเกษตรเคมีเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น โดย
มุ่งหวังการสร้างรายได้เป็นหลัก แต่เกษตรกรยังมีปัญหาเรื่องหนี้สินและความ
ยากจน  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 กำหนดให้มีการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตรในรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ 
เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร และเกษตรทฤษฎี
ใหม่ เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเองได้ มีรายได้ที่มั่นคง นำไปสู่
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1เพ่ือพัฒนาและยกระดับการผลิตเกษตรกรรมยั่งยืน 
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
3.2เพ่ือขยายพ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

4. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตตามระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

120 ล้านบาท 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

สำนักงานประมงจังหวัด  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
เกษตรกรรมยั่งยืนได้และสามารถ
เกื้อกูลเชื่อมโยงสื่อสาร 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
 

24 ล้านบาท 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

สำนักงานประมงจังหวัด  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริม
การจัดทำระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม (PGS) 
     งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

10 ล้านบาท 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

สำนักงานประมงจังหวัด  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 

5.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 พัฒนาพืช
ทางเลือกและพืชพลังงานทดแทน 
งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

16 ล้านบาท 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

สำนักงานประมงจังหวัด  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
5.6 กิจกรรมหลักท่ี 6  การพัฒนา
ตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

8 ล้านบาท 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

สำนักงานประมงจังหวัด  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ.2563 - 2565 
7. งบประมาณ  220  ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

8. ผลผลิต 8.1เกษตรกรได้รับรู้การผลิตและยกระดับการผลิตสู่ 
เกษตรกรรมยั่งยืน 
8.2ขยายพ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนให้เกิดความสมดุลทาง 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า 1.334 ล้านไร่ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้มั่นคง นำไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
                    (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ 
                            อย่างย่ังยืน 
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล         

    เพ่ือผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย และการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า  และผู้บริโภค  รวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องในระบบความปลอดภัยของอาหารที่ผลิต  จำหน่าย
ทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อาหาร  (Food  Chain)  ตั้งแต่วัตถุดิบ  
การผลิต  การแปรรูป  การจัดจำหน่ายจนถึงผู้บริโภคอาหาร  
  

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

3.1 เพ่ือให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการผลิตพืชเกษตรที่   
      ปลอดภัย 
3.2 เพ่ือให้ผู้ประกอบการ พนักงานร้านค้าและผู้สัมผัสอาหาร 
      มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร 
3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบให้กับ 
       ผู้ประกอบการ พนักงานร้านค้า  และผู้สัมผัสอาหาร 
       ในการปรุง  และจำหน่ายอาหารที่สะอาด  ปลอดภัย 
 

4. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1      
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
สู่ระดับสินค้าคุณภาพสูง 
250 ล้านบาท 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
สำนักงานเกษตรจังหวัด 

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2  
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ส่งเสริมการตลาด และมหกรรมอาหารปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์กลุ่มจังหวัด      
36 ล้านบาท 
สนง.เกษตรจังหวัด/สนง.พาณิชย์จังหวัด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3  
      
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ผลิต และสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการภัตตาคารร้านอาหารมาตรฐาน      
25 ล้านบาท 
สนง.เกษตรจังหวัด/สนง.พาณิชย์จังหวัด 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
7. งบประมาณ 311  ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

8. ผลผลิต (Output) 8.1 เกษตรกรจำหน่ายสินค้าได้ราคาเพ่ิมขึ้น 
8.2 ผู้บริโภคมีความเชื่อม่ันในการบริโภคสินค้า 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) รายได้ของประชากรกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
                    (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ 
           อย่างยั่งยืน 
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการตลาดสินค้าเกษตร ครบวงจร 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ
การตลาดสินค้าเกษตร ครบวงจร     

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล              รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ SMEs และเกษตรกร ได้มี โอกาสในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และสร้างอาชีพใหม่ สร้างรายได้ อันจะนำไปสู่ความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ  และสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศได้อย่างยั่งยืน นั้น    
             กลุ่มจังหวัด  มีผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่สำคัญ  
เช่น ข้าว มันสำปะหลัง  อ้อย  เป็นต้น   โดยยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ได้กำหนดกรอบการพัฒนา ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง  สภาพการพัฒนาในขั้นปลายทาง  มุ่งเน้นในการการ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการตลาดสินค้าเกษตรอย่าง
ครบวงจร 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ จัดหาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัด 

4. พื้นที่เป้าหมาย ทั้งในและนอกกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทาน และการตลาดสินค้าเกษตร 
ครบวงจร     
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
20 ล้านบาท 

สำนักงานเกษตรจังหวัด 
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
7. งบประมาณ 20 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

8. ผลผลิต (Output) มีระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการตลาดสินค้า
เกษตร 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
                    (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ 
           อย่างยั่งยืน 
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการตลาดสินค้าเกษตร ครบวงจร 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัด รองรับ
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล              รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ SMEs และเกษตรกร ได้มี โอกาสในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และสร้างอาชีพใหม่ สร้างรายได้ อันจะนำไปสู่ความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ  และสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศได้อย่างยั่งยืน นั้น    
             กลุ่มจังหวัด  มีผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่สำคัญ  
เช่น ข้าว มันสำปะหลัง  อ้อย  เป็นต้น   โดยยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ได้กำหนดกรอบการพัฒนา ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง  สภาพการพัฒนาในขั้นปลายทาง  มุ่งเน้นในการนำ
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด หรือพัฒนาระบบการตลาด โดยอาศัย
ความเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศ         
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือขยายช่องทาง
การตลาดให้มากขึ้น   

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ จัดหาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดในระบบตลาด 
ดิจิทัล 

4. พื้นที่เป้าหมาย ทั้งในและนอกกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการ
ผลิตและตลาดในสถาบันเกษตร 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

50 ล้านบาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัด 

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาตลาด
สินค้าเกษตรรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

50 ล้านบาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 

ธ.ก.ส./กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. กิจกรรมหลัก (ต่อ)  
5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 การจัดงานวันข้าวหอมมะลิ
โลก 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

25 ล้านบาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 

5.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 การพัฒนาระบบค้าส่งกลุ่ม
จังหวัดเชื่อมโยงโดยตรงกับผู้ซื้อ และการตลาด
สมัยใหม่แบบหลายช่องทาง      
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

30 ล้านบาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
7. งบประมาณ 155 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

8. ผลผลิต (Output) ช่องทางการตลาดเพ่ิมข้ึน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
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                     (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ ระบบโลจิสติกส์  
ระบบราง และอุตสาหกรรมอากาศยาน 
แผนงาน : พัฒนาศักยภาพ SMEs เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และพัฒนา
เครือข่ายผู้ประกอบการอย่างบูรณาการ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนา SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการอย่างบูรณาการ 
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล                                         

         นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในระดับฐานรากให้เชื่อมโยงไปสู่ระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค 
โดยการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้
เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเพ่ิมองค์
ความรู้  ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด 
และโอกาสในการขยายตลาดในต่างประเทศ สำหรับการจำ 
หน่ายผลิตภัณฑ์ ในระยะแรกเน้นการจำหน่ายภายในประเทศ 
เพ่ือช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านมาภาครัฐได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดและเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มา
อย่างต่อเนื่อง โดยการนำผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงและคัดเลือกกลุ่ม
ผู้ผลิตที่มีศักยภาพเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการทั้งใน
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการขยายช่อง
ทางการจำหน่ายและกระจายสินค้าในประเทศ   
สภาพปัญหา/ความต้องการ                                
         การดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตใน
กลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมในการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ ทำให้ผู้ประกอบการและผู้ผลิตสูญเสีย
โอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จึงได้จัดทำ
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน        
(OTOP) ด้านการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ขึ้น                       
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หัวข้อ รายละเอียด 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

3.1 เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการ  
     SMEs และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  ในการ 
     ออกงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
3.2 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม สนับสนุนและกระตุ้นให้ 
     ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน  
     (OTOP) ร่วมในการออกร้านในงานแสดงสินค้าภายใน 
     ประเทศและต่างประเทศ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
     ประสบความสำเร็จ 

4. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาผู้ประกอบการเชิงรุก 

(Smart Traders) 
    งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
 

80 ล้านบาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

 
5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาเครือข่าย SMEs และ
ผู้ประกอบการบนเส้นทาง EWEC 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

125 ล้านบาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพการSMEs และ
ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด                               
- ส่งเสริมตลาดนัดงานวิจัยพบผู้ประกอบการเพ่ือต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

38 ล้านบาท 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด/สำนักงานเกษตรจังหวัด 
5.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 พัฒนากลุ่ม BIZ Club 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
8 ล้านบาท 

กระทรวงพาณิชย์/กรมการค้าภายใน 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
 
 
 

7. งบประมาณ  251 ล้านบาท 
งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

งบประมาณของกระทรวง/กรม 
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8. ผลผลิต (Output) SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่
น้อยกว่า 400 คน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 2 
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                    (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ ระบบโลจิสติกส์  
ระบบราง และอุตสาหกรรมอากาศยาน 
แผนงาน : พัฒนาศักยภาพ SMEs เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และพัฒนา
เครือข่ายผู้ประกอบการอย่างบูรณาการ 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ 
สร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมร้อย
แก่นสารสินธุ์ 

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล        
          ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทั่วโลก
ให้ความสำคัญและนำมาเป็นมาตรการกีดกันทางการค้า 
ปัญหาการต่อต้านของชุมชนต่อการตั้งสถานประกอบการมี
มากขึ้นแม้จะได้มีการดูแลจัดการปัญหามลพิษอย่าง
เหมาะสมและเป็นการเพ่ิมผลผลิตโดยลดมลพิษตาม
แนวทางเทคโนโลยีสะอาด (Green Productivity - GP) 
เป็นการช่วยลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนแล้วก็
ตามมาตรการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นกระบวนการ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งเป็นการดำเนินการที่มีผลเสียแล้ว
จึงทำการแก้ไข ทำให้ในบางครั้งการแก้ปัญหาไม่ทันการณ์
โดยมาตรการที่ควรนำมาใช้จึงควรเป็นมาตรการที่เน้นการ
ป้องกันซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการเชิงรุก 
           ดังนั้น การสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนและเปิด
โอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันเพ่ือให้เกิดการเผ้า
ระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถ
ป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นของสถานประกอบการได้เป็น
อย่างดี ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดรูปธรรมที่
ชัดเจนต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังการ
เกิดปัญหาด้านมลพิษและนำไปสู่การสร้างมวลชนสัมพันธ์
เพ่ือการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน 
 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    ร้อยแก่นสารสินธุ์ 
3.2 เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก 
    โรงงานอุตสาหกรรม 
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4. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดสัมมนาชี้แจงแกนนำ

เครือข่ายฯ 
     งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
 

6 ล้านบาท 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ผู้ประกอบการ ภาคประชาชน  อปท. และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าร่วมโครงการ 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

6 ล้านบาท 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 จดัสมัมนาช้ีแจงแนวทางการสร้าง
เครือข่ายอุตสาหกรรมฯ 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

6 ล้านบาท 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

5.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 สัมมนาสรา้งความตระหนักการเผ้า
ระวังและป้องกันปัญหาจัดการต้นแบบท่ีมีการบริหารจดัการ
เครือข่ายที่ได้รับรางวัลจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

15 ล้านบาท 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

 
5.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 สานสมัพันธ์เครือข่ายอุตสาหกรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

3 ล้านบาท 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

6. ระยะเวลาในการดำเนิน พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
7. งบประมาณ 30 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

8. ผลผลิต เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมร้อยแก่นสารสินธุ์  
1 เครือข่าย 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 

9.1 ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
9.2 เกิดการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดมลภาวะที่ส่งผลกระทบ 
      ด้านสิ่งแวดล้อม 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
                   (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ ระบบโลจิสติกส์และระบบราง 
แผนงาน : พัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ 
การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ 
ร้อยแก่นสารสินธุ์ 

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล                                         
       สถานการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน  
มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ระบบการตลาด
จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัดเป็นจำนวนมาก 
               ดังนั้น  เพ่ือให้ประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมี
การปรับตัว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการแข่งขันกับ
ประเทศคู่แข่ง การเรียนรู้ การเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า และการ
ขยายตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน    
                   

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ด้านการตลาดของผู้ประกอบการ  
3.2 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม สนับสนุนและกระตุ้นให้ 
      ผู้ประกอบการ สามารถปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยี และ
ระบบตลาดสมัยใหม่ 
 

4. พื้นที่เป้าหมาย ทั้งในและนอกกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

5. กิจกรรมหลกั  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การ
บริการ ร้อยแก่นสารสินธุ์ 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

200  ล้านบาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
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หัวข้อ รายละเอียด 
7. งบประมาณ 200 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

8. ผลผลิต (Output) มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
     ร้อยละ 2 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
                 (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ ระบบโลจิสติกส์  
ระบบราง และอุตสาหกรรมอากาศยาน 
แผนงาน : พัฒนาศักยภาพ SMEs เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และพัฒนา
เครือข่ายผู้ประกอบการอย่างบูรณาการ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล        

            กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ว่า  “ศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การ
ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดและเพิ่มรายได้
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2559-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ด้วย
แนวทางการพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่
ระบบมาตรฐาน การต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวเฉลี่ย 5% ต่อปี ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมและบริการ
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 -6% ต่อปี ตอบสนองตามวิสัยทัศน์
ประเทศไทย ปี 2580 “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีความ
โดดเด่นด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีโบราณสถานอันเป็น
แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เส้นทางท่องเที่ยว
ตามรอยไดโนเสาร์และมีการท่องเที่ยวตามเทศกาลของแต่ละ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด มีสินค้าสนับสนุนและสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ ผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองซึ่งมีความละเอียด
ประณีตงดงาม เช่น ผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดขอนแก่น ผ้าสาเกตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ผ้าไหมสร้อยดอกหมากจังหวัดมหาสารคาม และผ้าไหม
แพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งผ้าฝ้ายและผ้าพื้นเมืองที่เป็นของ
ฝากของที่ระลึกต่าง ๆ เฉพาะยอดจำหน่ายผ้าไหมปี 2558 ของ
กลุ่มจังหวัดมีมูลค่าสูงถึง 887 ล้านบาท ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ผ้าของ
กลุ่มจังหวัดได้รับผลกระทบจากสินค้าผ้าคุณภาพต่ำ ต้นทุนต่ำจาก
ประเทศเพื่อน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล 
    (ต่อ) 

บ้านไหลทะลักเข้ามาในประเทศไทยและมีการวางจำหน่ายแข่งขัน
กับผ้าของกลุ่มจังหวัด ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกหลากหลายและมี
อำนาจต่อรองสูงขึ้น 
         เพื่อป้องกันผลกระทบดงักล่าว ผูผ้ลิตผ้าของกลุ่มจังหวดัจึง
จำเป็นต้องปรับตัว โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้
เพิ่มข้ึนและการสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวผลิตภัณฑ์ ด้วยการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสงูและมมีาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
รับรองคุณภาพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือด้านมาตรฐานแก่ผู้บรโิภค
และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ผลิตภัณฑผ์้าของกลุ่มจังหวัดให้ 
      มีคุณภาพและมีมาตรฐานรับรองคุณภาพ 
3.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ผลิตชุมชน 
      ประเภทผ้าของกลุ่มจังหวดั 
3.3 เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความนา่เชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
      ผ้าส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

5. กิจกรรมหลัก  

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ผ้าให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

     งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

 
 
 

30 ล้านบาท 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

6. ระยะเวลาในการดำเนิน พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
7. งบประมาณ 30 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจงัหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

8. ผลผลิต (Output) 8.1 ผู้ผลิตชุมชนประเภทผ้าไดร้ับการถ่ายทอดการพัฒนา 
      ทักษะการผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มผช. จำนวน    
      80 ราย 
8.2 ผู้ผลิตชุมชนประเภทผ้าไดร้ับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกใน 
      การพัฒนาคุณภาพการผลติ จำนวน 40 ราย 
8.3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผา้ยื่นขอรับการรับรอง มผช. 
      จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ และได้รับการรับรอง มผช.ร้อยละ  
      70 ของคำขอทั้งหมด 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ผลิตภัณฑผ์้าของกลุ่มได้รบัการรับรองมาตรฐานและได้รับ   
ความเชื่อถือจากผู้บริโภค ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของผลติภัณฑ์
สนับสนนุการท่องเที่ยวประเภทผ้าของกลุ่มของกลุ่มจังหวัด 
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  แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
                  (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ ระบบโลจิสติกสแ์ละระบบราง 
แผนงาน : พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ระบบรางและอุตสาหกรรม
อากาศยาน 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ 
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อ
สนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล        
          กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มี
ที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการคมนาคม ซึ่ง
แนวโน้มจะมีการลงทุนในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น  มีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกับภาคการค้า การบริการมีการ
ขยายตัว กลุ่มจังหวัดจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการลงทุน     
 
 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการลงทุน 

4. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาระบบขนส่งทางบก 
     งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

 
46,500 ล้านบาท 

แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง  
แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวงชนบท 

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

 
4,600 ล้านบาท 

กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
7. งบประมาณ 41,100 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

8. ผลผลิต (Output) 8.1 มีระบบ โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงการเดินทาง 
8.2 ระบบโลจิสติกส์ทั้งทางบก ทางอากาศและทางราง 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) มีระบบโครงข่ายคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด 
ในกลุ่มจังหวัดและนอกภูมิภาค 
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+  แบบ จ.1-1/กจ.1-1 

                  (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ ระบบโลจิสติกสแ์ละระบบราง 
แผนงาน : พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ระบบรางและอุตสาหกรรม
อากาศยาน 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ 
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันกลุ่มจังหวัดด้วยระบบ 
โลจิสติกส์ เชื่อมโยงโครงข่ายระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
ภูมิภาค 

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล        
          กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มี
ที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการคมนาคม ซึ่ง
แนวโน้มจะมีการลงทุนในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น  มีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกับภาคการค้า การบริการมีการ
ขยายตัว กลุ่มจังหวัดจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการลงทุน     
 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการลงทุน 

4. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนาด้านบุคลากรโลจิ

สติกส์ ที่มีทักษะขั้นสูง 
     งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

 
6 ล้านบาท 

กระทรวงคมนาคม สภาหอการค้า  
สภาอุตสาหกรรม มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาฐานข้อมูลกลางด้าน 
โลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับ digital 
transformation 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
 

 
20 ล้านบาท 

มทร.อีสาน วข.ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 
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หัวข้อ รายละเอียด 

5.3 กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
เชื่อมโยงระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และ
ระดับภูมิภาค 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

 
2,000 ล้านบาท 

กรมทางหลวง  แขวงทางหลวง  
กรมทางหลวงชนบท  ทางหลวงชนบท 

5.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 ยกระดับผู้ประกอบการและ
เพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายผู้ประกอบการโลจิสติกส์     
งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

 
30 ล้านบาท 

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
7. งบประมาณ 2,056 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

 
8. ผลผลิต (Output) 8.1 มีระบบ โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงการเดินทาง 

8.2 ระบบโลจิสติกส์ทั้งทางบก ทางอากาศและทางราง 
8.3 เพิ่มบุคลากรคุณภาพสูงด้านโลจิสติกส์ในกลุ่มจังหวัด 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outcome) มีระบบโครงข่ายคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด 
ในกลุ่มจังหวัดและนอกภูมิภาค 
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  แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
                  (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ ระบบโลจิสติกสแ์ละระบบราง 
แผนงาน : พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ระบบรางและอุตสาหกรรม
อากาศยาน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ร้อยแก่นสารสินธุ์ Railway innopolis 
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล        

          กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มี
ที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการคมนาคม ซึ่ง
แนวโน้มจะมีการลงทุนในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น  มีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกับภาคการค้า การบริการมีการ
ขยายตัว กลุ่มจังหวัดจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการลงทุน  จึงทำให้
โครงการร้อยแก่นสารสินธุ์ เมืองนวัตกรรมระบบราง 
(RoiKaenSarSin Railway Innopolis) เพ่ือพัฒนาระบบ
ขนส่งทางรางที่มีฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมของประเทศ
สนับสนุน สามารถทำการพัฒนาได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ลดการนำเข้า
ชิ้นส่วนรถไฟซึ่งมีมูลค่าสูงมากในปัจจุบัน เพ่ิมการจ้างแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานใน
ระดับท่ีใช้ทักษะ ความรู้ความชำนาญสูง เกิดการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติในสาขาที่เก่ียวข้องผ่าน
กระบวนการดูดซับ ถ่ายทอดและการค้นคว้าวิจัยด้าน
เทคโนโลยีโดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญจาก
นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยคนไทย ส่งผลให้สามารถสร้าง
เทคโนโลยีระบบรางเป็นของประเทศไทยได้ เราจะกลายเป็น
ประเทศผู้ผลิตเทคโนโลยี ไม่ใช่ประเทศผู้นำเข้าเทคโนโลยีอีก
ต่อไป   
 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1  เพ่ือส่ งเสริม พัฒ นาอุตสาหกรรมระบบราง และ
อุตสาหกรรมขนส่ง โลจิสติกส์ เกิดการกระจายรายได้ เพ่ิม
ความต้องการแรงงานในภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจ และรายได้ของประเทศสูงขึ้น 
3.2 เพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
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หัวข้อ รายละเอียด 
 วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยระบบรางแห่งแรกใน

ประเทศไทย เพ่ือเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน โครงการ 
“ร้อยแก่นสารสินธุ์ เมืองนวัตกรรมระบบราง” ของประเทศ 

4. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาระบบขนส่งระบบราง 
ร้อยแก่นสารสินธุ์ Railway Innopolis    

     งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

 
11,410 ล้านบาท 

กระทรวงคมนาคม สภาหอการค้า  
สภาอุตสาหกรรม  มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 
5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบราง 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

5,435 ล้านบาท 
มทร.อีสาน วข.ขอนแก่นวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 

5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ห้องทดลองระบบรางและ
ต้นแบบรถแทรมขนาดเท่าของจริง (แทรมน้อยรอบบึง
แก่นนคร) 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 

235  ล้านบาท 
มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เทศบาลนครขอนแก่นวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 

5.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมระบบราง 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
3,500  ล้านบาท 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น 
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 

5.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 ท่าเรือบก 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
1,240  ล้านบาท 

มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เทศบาลนครขอนแก่นวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 ยกระดับ มทร.อีสาน วิทยา
เขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยระบบราง     
งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
1,000  ล้านบาท 

มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น  
 
 
 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
7. งบประมาณ 22,820 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

8. ผลผลิต (Output) 8.1 มีระบบ โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่ เชื่อมโยงการ
เดินทางเส้นทางเชื่อมโยงกับระบบขนส่งทางราง และทาง
ถนน โดยสนับสนุนการขนส่งทางรางให้เป็นรูปแบบการขนส่ง
หลัก และสามารถเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการขนส่งรูปแบบ
อ่ืนๆ ได้ เพ่ือช่วยลดต้นทุนการขนส่งของผู้ที่จะมาใช้บริการ
ของสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ 
8.2 การผลิตรถไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับระบบ
ราง 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outcome) กลุ่มจังหวัดฯ เป็นเมืองแห่งระบบราง สร้างงาน สร้างอาชีพ 
จากอุตสาหกรรมระบบราง ครบวงจร ยกระดับรายได้ของ
ประชาชนส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ และรายได้ของ
ประเทศสูงขึ้น 
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  แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
                  (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ ระบบโลจิสติกสแ์ละระบบราง 
แผนงาน : พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ระบบรางและอุตสาหกรรม
อากาศยาน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน 
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล        

          กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มี
ที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการคมนาคม ซึ่ง
แนวโน้มจะมีการลงทุนในพื้นที่เพ่ิมมากขึ้น  มีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกับภาคการค้า การบริการมีการ
ขยายตัว กลุ่มจังหวัดจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน  จึงทำให้ต้องการ
ให้มีกิจกรรมทางอากาศยานในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
ข อ น แ ก่ น เป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร ข น ส่ ง ข อ ง ภู มิ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวอย่างเช่น ศูนย์ผลิตและซ่อมบำรุง
อากาศยานขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวมถึงอากาศยานไร้คนขับ 
ศูนย์ขนถ่ายสินค้าทางอากาศ 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 พ่ือส่งเสริมและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
อากาศยานในกลุ่มจังหวัด 
3.2 เพ่ือจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมอุตสาหกรรมอากาศ
ยานและการบิน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้มาจากการศึกษา 
ค้นคว้า และวิจัย ตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมอากาศ
ยานและการบินระดับชาติและระดับนานาชาติ และเตรียม
ความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เช่น 
ร้อย เอ็ด  มหาสารคาม และ กาฬสินธุ์  ในการพัฒ นา
อุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน 

4. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ศึกษาและจัดทำแผนแม่บท

การส่งเสริมอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน 
จังหวัดขอนแก่น  
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หัวข้อ รายละเอียด 

    งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

45 ล้านบาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น/

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 
5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศ
ยาน 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

20 ล้านบาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น/

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 

5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ศูนย์ซ่อมสร้างอากาศยาน 
และการบิน 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 

10  ล้านบาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น/

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 
5.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างอากาศ
ยานไร้คนขับ 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

2  ล้านบาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น/

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 

5.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 จัดตั้งศูนย์ขนถ่ายสินค้าทาง
อากาศ      
    งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

10  ล้านบาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น/

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 
 

5.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 จัดตั้งศูนย์ขนถ่ายสินค้าทาง
อากาศ      
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

2  ล้านบาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น/

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 

5.7 กิจกรรมหลักที่ 7 จัดตั้งศูนย์ฝึกวิจัยพฒันา
เทคโนโลยีอากาศยาน และยุทโธปกรณ์ 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

 
 

10  ล้านบาท 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น/สภา

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
7. งบประมาณ 99  ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

8. ผลผลิต (Output) 8.1 ศูนย์ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอากาศยานขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (MRO) 

8.2 ศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศ (Cargo) 
8.3 ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานทางอากาศยานและการบิน 
8.4 ศูนย์วิจัยด้านอากาศยานและการบิน 
8.5 ศูนย์ผลิตอากาศยานไร้คนขับ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outcome) 9.1  กลุ่มจังหวัดฯสามารถเริ่มต้นแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมอากาศยานได้สำเร็จ 
9.2 กลุ่มจังหวัดฯมีตำแหน่งงานในส่วนของการจัดตั้งศูนย์ 
จัดการพ้ืนที่ และก่อสร้าง เกิดขึ้น 
9.3 ส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมอากาศยาน ในพ้ืนที่ 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
                   (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ ระบบโลจิสติกส์และระบบราง 
แผนงาน : พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการ 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ ยกระดับฝีมือแรงงานและผู้ประกอบการ 
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล                                        

กลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกับภาคการค้า การ
บริการมีการขยายตัว ประกอบกับกลุ่มจังหวัดมีที่ตั้งเป็น
ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการคมนาคม ซ่ึง
แนวโน้มมีการลงทุนในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน   
สภาพปัญหา/ความต้องการ                               
แรงงานในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานทักษะฝีมือต่ำ             

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

3.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือให้มีคุณภาพตาม 
      มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
3.๒ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง 

4. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ยกระดับฝีมือแรงงาน 
     งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

 
 

60 ล้านบาท 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค/แรงงานจังหวัด  

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาศักยภาพแรงงาน
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนัก 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

30 ล้านบาท 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค/แรงงานจังหวัด 

5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาประสิทธิภาพ
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ กลุ่มจังหวัด 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

30 ล้านบาท 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค/แรงงานจังหวัด 

มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบ 
การโลจิสติกส์ทั้งในและนอกกลุ่มจังหวัด 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

30 ล้านบาท 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 

7. งบประมาณ 150 ล้านบาท 
งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

งบประมาณของกระทรวง/กรม 
8. ผลผลิต จำนวนกลุ่มอาชีพให้บริการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

ไม่น้อยกว่า ๑,๒00 คน 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ     

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการทดสอบ   
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
                   (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ ระบบโลจิสติกส์และระบบราง 
แผนงาน : พัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ 
โครงการพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด แบบหลาย
ช่องทาง 

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล                                         
       สถานการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน  
มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ระบบการตลาด
จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัดเป็นจำนวนมาก 
        ในปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น ประกอบกับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(AFTA) และการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)      
        ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ผู้ประกอบการและผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมีการ
ปรับตัว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการแข่งขันกับ
ประเทศคู่แข่ง การเรียนรู้ การเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า และการ
ขยายตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน    
       กลุ่มจังหวัดมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก แต่ขาดการประชาสัมพันธ์และการ
จับคู่ทางธุรกิจ ประกอบกับผู้ประกอบการขาดองค์ความรู้ด้าน
การตลาด ส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
                   

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ด้านการตลาดของผู้ประกอบการ  
3.2 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม สนับสนุนและกระตุ้นให้ 
      ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน     
      (OTOP) ร่วมในการออกร้านในงานแสดงสินค้าภายใน 
      ประเทศและต่างประเทศ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
      ประสบความสำเร็จ 
๓.๓ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัดทั้งภายในและ 
      ภายนอกกลุ่มจังหวัด 

4. พื้นที่เป้าหมาย ทั้งในและนอกกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
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หัวข้อ รายละเอียด 

5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดในประเทศ 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

5๐ ล้านบาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดในต่างประเทศ     
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

5๐ ล้านบาท 
กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ 

5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมการตลาดพืชผล
ทางการเกษตรกลุ่มจังหวัด 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

5๐ ล้านบาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

สำนักงานเกษตรจังหวัด 
5.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 การจัดแสดงและจำหน่าย
สินค้ากลุ่มจังหวัดในและนอกภูมิภาค 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

75 ล้านบาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

สำนักงานเกษตรจังหวัด,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

5.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 มหกรรมของดีผลิตภัณฑ์
กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 

50 ล้านบาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

สำนักงานเกษตรจังหวัด,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
7. งบประมาณ 275 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

8. ผลผลิต (Output) มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ 2 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
     ไม่น้อยกว่า 400 คน 
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
                   (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ ระบบโลจิสติกส์และระบบราง 
แผนงาน : พัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ 
เพ่ิมศักยภาพตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับ digital 
transformation 

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล                                         
       Digital Disruption เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกวงการ
ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมต่างๆ, การศึกษา, การเงิน
การธนาคาร และอ่ืนๆอีกมากมาย ไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องใกล้ตัวเรา ทำให้
ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการที่ปรับตัวให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากข้ึน
นั้นต้องอาศัยการใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการ
สื่ อ ส า ร  เ ท ค โ น โ ล ยี  Cloud, Big Data, Robotics, Machine 
Learning, AI และอ่ืนๆ เข้ามาช่วยในการทำธุรกิจ แต่อาศัยเพียงแค่
เทคโนโลยีนั้นไม่เพียงพอ วิสัยทัศน์ของผู้นำในองค์กรก็เป็นสิ่งสำคัญ 
Disruption สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปในปัจจุบัน จึงเป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างสิ่งที่แตกต่างจาก
ผู้นำตลาด  ดังนั้น เพื่อให้ประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมีการปรับตัว 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง 
การเรียนรู้ การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และการขยายตลาด เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน    
       กลุ่มจังหวัดมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี
คุณภาพเป็นจำนวนมาก แต่ขาดการประชาสัมพันธ์และการจับคู่ทาง
ธุรกิจ ประกอบกับผู้ประกอบการขาดองค์ความรู้ด้านการตลาด ในการ
เพิ่ มศักยภาพตลาดผลิตภัณ ฑ์ กลุ่ มจั งหวัด เพื่ อรองรับ  digital 
transformation ส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าต่ำกว่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
                   

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ด้านการตลาดของผู้ประกอบการ 
เพ่ือรองรับ digital transformation 
๓.2  เพ่ือเพ่ิมยอดจำหน่วยสินค้าของกลุ่มจังหวัดในระบบตลาด
ดิจิทัล 
 

4. พื้นที่เป้าหมาย ทั้งในและนอกกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 

http://digitalmarketingwow.com/2017/06/08/big-data-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/?__hstc=229205571.51c63f679131e1520984a06a4b351abe.1578221262204.1578221262204.1578221262204.1&__hssc=229205571.1.1578221262204&__hsfp=3566511528
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5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมการตลาดตลาด
ดิจิทัล       
งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

20 ล้านบาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
แบ่งปัน (Sharing Economy) พัฒนาตัวกลางผู้
ให้บริการ เชื่อมโยงผู้ผลิต และผู้ซื้อ 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

8 ล้านบาท 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
7. งบประมาณ 28 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

8. ผลผลิต (Output) มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดผ่าน ระบบตลาดดิจิทัล 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันในทุกระบบเศรษฐกิจ 
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                       (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓  การเพิ่มศักยภาพ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
แผนงาน : พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ 
พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และ
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล         
         กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางให้ความ 
สำคัญเรื่องการท่องเที่ยว โดยได้กำหนด Positioning และ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวอย่าง
ครบวงจร  
          กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ยัง
ประสบปัญหาด้านการท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดไม่ได้รับการพัฒนาและไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งแหล่งท่อง 
เที่ยวไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นที่รู้จัก ขาดสิ่งอำนวยความ
สะดวกของแหล่งท่องเที่ยว ไม่มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว
ระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สถานประกอบการและผู้ให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของฝากไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจน  

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

3.1 เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้ 
    มาตรฐาน 

๓.๒ เพ่ือให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการจัดการการ 
    ท่องเที่ยวให้แก่บุคลากรในชุมชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
    ในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้เกิดการบูรณาการด้าน 
    ความรู้ในชุมชนระดับท้องถิ่น 

4. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวสำคัญของกลุ่มจังหวัด 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

650 ล้านบาท 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
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5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

60๐ ล้านบาท 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, อปท. 
5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ก่อสร้างเส้นทางเพ่ือเชื่อม 
โยงแหล่งท่องเที่ยว 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

1,850 ล้านบาท 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, อปท. 
5.๔ กิจกรรมหลักท่ี ๔ สร้าง Landmark สถานที่
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

๗๕๐ ล้านบาท 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, อปท. 
 

5.๕ กิจกรรมหลักท่ี ๕ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยัง
พ้ืนที่ใหม่ และการทางท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาล 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

10๐ ล้านบาท 
สนง.ทกจ. สนง.วธ.ในกลุ่มจังหวัด  

ททท./อปท. 
5.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 พัฒนาท่องเที่ยวชุมชนเน้น
กลุ่มลูกค้าองค์กร 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

20 ล้านบาท 
สนง.ทกจ. สนง.วธ.ในกลุ่มจังหวัด  

ททท./อปท. 
5.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 ส่งเสริมและสนับสนุน
มาตรฐานคุณภาพอาหารเพ่ือตอบสนองต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

20 ล้านบาท 
สนง.ทกจ. สนง.วธ.ในกลุ่มจังหวัด  

ททท./อปท. 
5.8 กิจกรรมหลักท่ี 8  เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยและการ 
สื่อสารที่ทันสมัยเพ่ือการท่องเที่ยว       
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
 
 

650 ล้านบาท 
สนง.ทกจ. สนง.วธ.ในกลุ่มจังหวัด  

ททท./อปท. 
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6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
 
 

7. งบประมาณ 4,650 ล้านบาท 
งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

งบประมาณของกระทรวง/กรม 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8. ผลผลิต (Output) 8.๑ นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น 
8.๒ เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
8.๓ เพ่ิมการมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้เกิดการอนุรักษ์  
     หวงแหนท้องถิ่น 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outcome) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
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แบบ จ. ๑-๑ /กจ. ๑-๑ 
(Project Brief รายการโครงการ) 

 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปย่อโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓  การเพิ่มศักยภาพ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
แผนงาน : พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนายกระดับบริการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน 
2.ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล         

         กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางให้
ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยว โดยได้กำหนด Positioningและ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบ
วงจร  
          กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
ยังประสบปัญหาด้านการท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวใน 
กลุ่มจังหวัดไม่ได้รับการพัฒนาและไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นที่รู้จัก ขาดสิ่งอำนวย
ความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว ไม่มีการเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สถานประกอบการและ
ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนา
และการออกแบบผลิตภัณฑ์ของฝากไม่มีความเป็นเอกลักษณ์
ชัดเจน  

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ ๓.๑ เพ่ือสร้างและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่มีส่วนใน 
    การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้เป็นผู้ที่มี ความรู้ ความ   
    เข้าใจด้านการจัดการการท่องเที่ยว และสามารถ 
    ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๒ เพ่ือให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ผู้ประกอบการ 
    ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
๓.๓ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน 
 

๔. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
๕. กิจกรรมหลัก  
๕.๑ กิจกรรมหลักท่ี ๑ พัฒนาสถานประกอบการ
ด้านบริการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

50 ล้านบาท 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด/ททท. 

อปท. 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๕.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

50 ล้านบาท 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด/ททท. 

อปท. 
๕.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เก่ียว 
เนื่องกับการท่องเที่ยว 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

100 ล้านบาท 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด/ททท. 

อปท. 
6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ.2562 - 2565 
7. งบประมาณ 200 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. ผลผลิต (Output) 8.๑ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ    

    จัดการการท่องเที่ยว และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก 
    การอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.๒ ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่าง   
    น้อย ๑๐ ผลิตภัณฑ์ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 9.๑ รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 
9.๒ รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ิมข้ึน  
    ร้อยละ ๓ 
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แบบ จ. ๑-๑ /กจ ๑-๑ 
(Project Brief รายการโครงการ) 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปย่อโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓  การเพิ่มศักยภาพ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
แผนงาน : พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ  ยกระดับบริการการท่องเที่ยวโดยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
2.ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล         

         กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางให้
ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยว โดยได้กำหนด Positioning
และ ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยว
อย่างครบวงจร  
          กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
ยังประสบปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่เข้ากับกลุ่มคนได้ทุกวัย 
ซึ่งการนำเอาสมุนไพรเป็นตัวนำในการยกระดับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้าน
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยว 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพ่ือเพ่ิมจำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด (เพ่ิมข้ึน 
      ร้อยละ 10) 
3.2 เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวโดยใช้เมืองสมุนไพร 
     และผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10)  
3.3 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการการ 
     แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25)  
3.4 เพ่ือเพ่ิมจำนวนแหล่งท่องเที่ยวด้านเมืองสมุนไพรและ    
    ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเมืองสมุนไพรหลักและเมือง   
    เครือข่าย 

๔. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
๕. กิจกรรมหลัก   

๕.๑ กิจกรรมหลักท่ี ๑ การยกระดับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและสมุนไพร สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหาร
จัดการทรัพยากร       
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 

89 ล้านบาท 

กระทรวงสาธารณสุข/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/
กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๕.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลสู่ตลาดแรงงาน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
 

 
36 ล้านบาท 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/กระทรวงอุตสาหกรรม/
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 การเพิ่มช่องทางการ
จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการ
แพทย์แผนไทยในจังหวัด /ประเทศ/นอกประเทศ 
(online, Fair, Mobile Application, Branding, 
Promote)  
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
 
 

 
 

84 ล้านบาท 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงพาณิชย์/

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 การส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านสมุนไพร ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งการบริหารจัดการระบบการ
ท่องเที่ยว 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 
 

 

60 ล้านบาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน  พ.ศ.2563 - 2565 

7. งบประมาณ  
 

269 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

งบประมาณของกระทรวง/กรม 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8. ผลผลิต (Output)  

 

สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้บริการทาง
การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพ่ิมข้ึน รวมถึงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
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หัวข้อ รายละเอียด 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outcome)  
 

9.1 จำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  
    รายได้จากการท่องเที่ยวโดยใช้เมืองสมุนไพรและ    
    ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 มูลค่าของ    
    ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการการแพทย์แผนไทยและ   
    แพทย์ทางเลือกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 และมีจำนวนแหล่ง   
    ท่องเที่ยวด้านเมืองสมุนไพรและ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน 
    เมืองสมุนไพรหลักและเมืองเครือข่ายเพิ่มข้ึน 
9.2 มูลค่าเกษตรสมุนไพรเพ่ิมข้ึน การพัฒนาเมืองสมุนไพร 
    แบบก้าวกระโดด ตัวชี้วัด คือ มูลค่าที่เพ่ิมข้ึนของสมุนไพร 
    และผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน 4 จังหวัด 
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แบบจ. ๑-๑ /กจ ๑-๑ 
(Project Briefรายการโครงการ) 

 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓  การเพิ่มศักยภาพ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
แผนงาน : ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการการ และสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 
๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล         

         กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางให้ความ 
สำคัญ เรื่องการท่องเที่ ยว โดยได้กำหนด Positioningและ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพการท่อง 
เที่ยวอย่างครบวงจร  
          กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ยัง
ประสบปัญหาด้านการท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดไม่ได้รับการพัฒนาและไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นที่รู้จัก ขาดสิ่งอำนวย
ความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว ไม่มีการเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สถานประกอบการและ
ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนา
และการออกแบบผลิตภัณฑ์ของฝากไม่มีความเป็นเอกลักษณ์
ชัดเจน  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.๑ เพื่อสร้าง Platform เชื่อมโยงธุรกิจและบูรณาการตลาด
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดกลางให้เปน็ที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึน้ 
3.๒ เพื่อนำเสนอสินค้า และบริการที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
มากขึ้น 
3.๓เพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือตอนกลางให้เติบโตมากข้ึน 
3.๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยว 
ในกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มนำ้โขง  

4. พื้นที่เป้าหมาย ทั้งในและนอกกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลัก  
๕.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนา Platform 
เชื่อมโยงธุรกิจและบูรณาการตลาดท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัด 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
 
 

10 ล้านบาท 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/ททท./อปท. 

มหาวิทยาลยัในพื้นที่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๕.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรการ
ท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

50 ล้านบาท 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/ททท./อปท. 

มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 
๕.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 การสร้างเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่คนไทยทุกกลุ่ม 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

6 ล้านบาท 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/ททท./อปท. 

มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 
๖. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖5 
7. งบประมาณ 66 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. ผลผลิต(Output) ๑) Platform เชื่อมโยงธุรกิจและบูรณาการตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

2) เครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่คนไทยทุกกลุ่ม 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(Outcome) 9.๑ จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
9.๒ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
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แบบจ. ๑-๑ /กจ ๑-๑ 
(Project Briefรายการโครงการ) 

 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓  การเพิ่มศักยภาพ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
แผนงาน : ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาตลาดท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ 

การท่องเที่ยว 
๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล         

         กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางให้ความ 
สำคัญ เรื่องการท่องเที่ ยว โดยได้กำหนด Positioningและ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพการท่อง 
เที่ยวอย่างครบวงจร  
          กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ยัง
ประสบปัญหาด้านการท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดไม่ได้รับการพัฒนาและไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นที่รู้จัก ขาดสิ่งอำนวย
ความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว ไม่มีการเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สถานประกอบการและ
ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนา
และการออกแบบผลิตภัณฑ์ของฝากไม่มีความเป็นเอกลักษณ์
ชัดเจน  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.๑ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ประเพณี และ 
วัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน 
กลางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 
3.๒ เพ่ือนำเสนอสินค้า และบริการที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
มากขึ้น 
3.๓เพ่ือส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือตอนกลางให้เติบโตมากขึ้น 
3.๔ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยว 
ในกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน้ำโขง  

4. พื้นที่เป้าหมาย ทั้งในและนอกกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
5. กิจกรรมหลัก  
๕.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

145 ล้านบาท 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/ททท./อปท. 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๕.2 กิจกรรมหลักท่ี 2ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

350 ล้านบาท 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/ททท./อปท. 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖5 
7. งบประมาณ 495 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. ผลผลิต(Output) 8.1 เชิงปริมาณ 

๑) เว็บไซต์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” 
จำนวน ๑ เว็บไซต์ 
๒) แอปพลิเคชั่น (Application)การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด  
“ร้อยแก่นสารสินธุ์” จำนวน ๑ แอปพลิเคชั่น 
๓) ป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง (BillBoard) “ร้อยแก่นสารสินธุ์” 
8.2 เชิงคุณภาพ 
๑) แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
มากขึ้น 
๒) มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
๓) จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(Outcome) 9.๑ จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
9.๒ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
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แบบ จ. ๑-๑ /กจ ๑-๑ 
(Project Brief รายการโครงการ) 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปย่อโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓  การเพิ่มศักยภาพ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
แผนงาน : ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ  พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
2.ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล         

         จากการที่ รัฐบาลได้มีนโยบายประเทศไทย 4.0      
จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ Value-Based Economy โดย
มีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม โดยขับเคลื่อนด้วย เทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการ
พัฒนา SME ผลักดันให้การส่งเสริม SME เป็นวาระแห่งชาติ 
โดยการสร้างให้เกิดการบูรณาการงานส่งเสริม SME ของ
ประเทศและพัฒนา SME ให้ เติบโตและแข็งแกร่งมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น อีกทั้ง นโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะการส่งเสริม OTOP และ
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิมรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
ราษฎรในชนบท ทำให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพด้าน
ผลิตภัณฑ์และการใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ทั้งด้านแฟชั่น และฟังก์ชั่น และก้าวสู่ความเป็น
สากล 
         กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง       
มีผลิตภัณฑ์เด่นที่เป็นสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ คือผ้า
ไหม อาทิ ผ้าไหมแพรวาที่ได้รับการขนานนามว่า ราชินีแห่ง
ไหมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดขอนแก่น 
ผ้ าไหมสาเกตุ ของจั งหวัดร้อย เอ็ด  และผ้ าไหมสร้อ ย
ดอกหมากของจังหวัดมหาสารคาม ล้วนเป็นที่กล่าวขานถึง
ความสวยงามของผ้าไหมอีสานตอนกลางเป็นอย่างดี  
นอกจากผ้าไหมยังมีผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์จากผ้าที่โดดเด่น
อ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกที่
ทรงคุณค่า สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการใน 

กลุ่มจังหวัดฯ สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฯ 
โดยยอดจำหน่ายเฉพาะผ้าไหมในปี 2556 , 2557 และ 
2558 ของกลุ่มจังหวัดมีมูลค่า 736, 833 และ  
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หัวข้อ รายละเอียด 
2.ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 (ต่อ) 

887 ล้านบาทตามลำดับซึ่งมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นทุกปีในรอบ 
3 ปี  
        ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพด้าน
ผลิตภัณฑ์และการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ทั้งด้านแฟชั่น และฟังก์ชั่น และก้าวสู่ความเป็น
สากล  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 4 จังหวัดจึงได้เล็งเห็น
ถึงความสำคัญในพัฒนาผู้ประกอบการในด้านการออกแบบ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่น
เฉพาะของกลุ่ม การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การนำเสนอผลงานผ่านการแสดง
แฟชั่นโชว์ และส่งเสริมการตลาดในประเทศ และทดลอง
ตลาดในต่างประเทศ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่อง
แต่งกายต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ให้มีรูปแบบ
สวยงาม มีการเชื่อมโยงถึงสื่อวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของ
ท้องถิ่น ตลอดจนความสอดคล้องกับแนวโน้มด้านการตลาด 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจที่สนองตอบต่อ
ความต้องการของลูกค้าทั้งตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ และนำเสนอผลงานเชิงวัฒนธรรมของกลุ่ม
จังหวัดผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์สู่อาเซียนอีกทั้งยังเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม สนับสนุนให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวตามนโยบายการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดและทำให้ผู้ประกอบการ
มีรายได้เพ่ิมข้ึนด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก้าวสู่ความม่ังคั่ง 
และยั่งยืน หลุดพ้นจากความยากจน 
 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการสิ่งทอให้มี 
     ความสามารถในการแข่งขันได้ ด้วยการใช้องค์ความรู้ 
     ด้านแฟชั่น และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการสร้าง 
     ผลิตภัณฑ์ 
3.2 เพ่ือถ่ายทอดทักษะองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการใน 
     การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
3.3 เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ผ้าและ 
     เครื่องแต่งกายในเชิงแฟชั่น และ เทคโนโลยี แก่ 
     ผู้ประกอบการ 
3.4 เพ่ือเป็นช่องทางในการแสดงศักยภาพและสร้างโอกาส 
     ด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
     ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในกลุ่มจังหวัด 
 
 



141 

หัวข้อ รายละเอียด 
๔. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
๕. กิจกรรมหลัก  
๕.๑ กิจกรรมหลักท่ี ๑ พัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ 
(Young Designer) ของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

30 ล้านบาท 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

๕.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 อนุรักษ์สินทรัพย์ทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน       
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

58 ล้านบาท 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

 อปท.  

๕.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้วยเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์         
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

36 ล้านบาท 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

 

๕.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมพัฒนาตลาดผ้าไหม
กลุ่มจังหวัด 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

105  ล้านบาท 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ.2563 - 2565 
7. งบประมาณ 229 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 9.1 วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการผ้าที่ได้รับการพัฒนามี   

      ความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาอาศัยตนเองได้อย่างยั่งยืน 
      และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ผู้ประกอบการรายอ่ืนได้ 
9.2 วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการผ้ากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 
      เฉียงเหนือตอนกลางมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      เพ่ิมข้ึน 
9.3 เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดฯ เกิดการขยายตัวจากกิจกรรม 
      โครงการ   
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แบบ จ. ๑-๑ /กจ ๑-๑ 
(Project Brief รายการโครงการ) 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปย่อโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓  การเพิ่มศักยภาพ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
แผนงาน : พัฒนาและยกระดบัผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานและไหมใหเ้ป็นศนูย์กลางแฟชั่นผ้าไหมนานาชาต ิ

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ  ยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ 
2.ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล         

         กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางให้
ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยว โดยได้กำหนด Positioning
และ ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยว
อย่างครบวงจร  
          กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
ยังประสบปัญหาด้านการท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวใน 
กลุ่มจังหวัดไม่ได้รับการพัฒนาและไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นที่รู้จัก ขาดสิ่ง
อำนวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว ไม่มีการเชื่อมโยง
เส้นทางท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สถาน
ประกอบการและผู้ ให้บริการด้านการท่องเที่ยวยังไม่ ได้
มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
ฝากไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจน  
 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ ๓.๑ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ           
     ผ้าไหม ในด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในเชิง 
     พาณิชย์ 
๓.2 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ให้ตรงความต้องการและ 
     ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้ังในและต่างประเทศ 
๓.3 เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของ 
     ท้องถิ่น 

๔. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
๕. กิจกรรมหลัก  
๕.๑ กิจกรรมหลักท่ี ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหม 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

150 ล้านบาท 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๕.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

50 ล้านบาท 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

๕.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาตลาด 
ผ้าไหมกลุ่มจังหวัด 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง 

 
 

105 ล้านบาท 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ.2563 - 2565 
7. งบประมาณ 305 ล้านบาท 

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
งบประมาณของกระทรวง/กรม 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. ผลผลิต 8.1 เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

8.2 ผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
8.3 ผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP ได้รับการยกระดับคุณภาพ   
      มาตรฐาน 
8.4 ผ้าไหมและ OTOP กลุ่มจังหวัดมีช่องทางการตลาด 
8.5 มีแหล่งเรียนรู้ไหมครบวงจรเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 9.๑ รายได้จากการจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหมและ    
      OTOP ของจังหวัดเพ่ิมขึ้น      
9.2 ประชาชนในพื้นท่ีมีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

5. ภาคผนวก ก  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

แบบ กจ. 1 
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 

เป้าหมายการพัฒนา: นวัตกรรมนำเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์และระบบราง  
                           เชื่อมโยงการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

แผนงาน 
 

ตัวชี้วดัของแผนงาน 
 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.2565 
พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖5 
 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ ๑          
เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตการเกษตร 
และอุตสาหกรรม
การเกษตร ให้
สามารถแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตร ป่าไม้ 
และการบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์
ม ว ล ร ว ม ภ า ค
ก า ร เ ก ษ ต ร ที่
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

2. จำนวนของพื้นที่
เกษตรกรรมยั่งยืน(ไร่) 

 
 
 
 
 
 
3 .จ ำ น ว น พื้ น ที่
เกษตรกรรมที่ ใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี /
นวัตกรรมในการ 
ผลิต แปรรูป และ
จำหน่าย 
 
 
 
4. สัดส่วนพื้นที่ป่า
ต่อพื้ นที่ ของกลุ่ม
จังหวัดที่เพิ่มขึ้น 
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1,334,000 
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2.  การสร้างองค์
ความรู้ของเกษตรกร
ด้วยเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมเกษตรครบ
วงจร และพัฒนา
ระบบเครือข่าย
เกษตรกรให้เข้มแข็ง 
 
3. ยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรด้วย
นวัตกรรมให้มี
คุณภาพและมูลค่า
ระดับสูง บน
ฐานเศรษฐกิจชีวภาพ 
 

4. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน และ
การตลาดสินค้า
เกษตร ครบวงจร 

 

  



 
 

 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

แผนงาน 
 

ตัวชี้วดัของแผนงาน 
 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.2565 
พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖5 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ ๒              
การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ด้านการค้า การ
บริการ ระบบโลจิ
สติกส์ ระบบราง 

และอุตสาหกรรม
อากาศยาน 
 

1. พัฒนาศักยภาพ 
SMEs เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขันด้าน
การค้า การบริการ 
และพัฒนาเครือข่าย
ผู้ประกอบการอยา่ง
บูรณาการ 
 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคการค้า
และการบริการของ
กลุ่มจังหวัด 
 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมของ
กลุ่มจังหวัด 
 
 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผลิตภาพแรงงาน 
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2. พัฒนาและ
เช่ือมโยงโครงข่าย
คมนาคมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ 
โลจิสติกส์ ระบบราง 
และอุตสาหกรรม
อากาศยาน 
3. เพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน 

4. พัฒนาระบบตลาด
ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด
เพื่อยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจกลุ่ม
จังหวัด 

ป ร ะ เ ด็ น ก า ร
พั ฒ น า ที่  ๓     
การเพิ่มศักยภาพ 
แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
คุ ณ ภ า พ ก า ร
ท่ อ ง เที่ ย วอย่ า ง
ครบวงจร 
 

1. พัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวและ
เช่ือมโยงผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
 
 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจำนวน
นักท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัด 
 
 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค่าจากการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
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5.5 
 
 
 
 

5.5 

 
5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

2. พัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

3. ส่งเสริมกิจกรรม
และประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวกลุ่ม
จังหวัด 
4. พัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้ได้มาตรฐาน
และไหมให้เป็น
ศูนย์กลางแฟชั่นผ้า
ไหมนานาชาต ิ
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สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่จงัหวดั (พ.ศ.2561-2565) 
 
 

หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการพัฒนา นวัตกรรมนำ เกษตรกรรมยั่งยืน 
อุตสาหกรรมการเกษตร เชื่อมโยงการ
บริการ การท่องเที่ยว ระบบโลจิสติกส์
และระบบราง 

คงเดิม  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัด 

 
คงเดิม 

 

2) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้การ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนา 1) การพัฒนาศักยภาพการผลิต
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 
คงเดิม 

 
 
 

2) การพัฒนาขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการค้า การบริการ 
ระบบโลจิสติกส์และระบบราง 

 
คงเดิม 

 

3) การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว
อย่างครบวงจร 
 

คงเดิม  

 




