โครงการพัฒนาตัวแบบการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อเสริมสรางขีดสมรรถนะการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

ประกอบดวย
• รายงานฉบับสมบูรณของแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2
• รายงานฉบับสมบูรณของการแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ. 2554 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
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สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่ 1 แผนพัฒนากลุมจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 4 ป
แผนภาพที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
แผนภาพที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร
แผนภาพที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว
แผนภาพที่ 5 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดนและ
ความสัมพันธกับประเทศเพือ่ นบาน
แผนภาพที่ 6 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร
แผนภาพที่ 7 แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
แผนภาพที่ 8 สัดสวนมูลคา GPP และอัตราการเติบโตของมูลคา GPP กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
แผนภาพที่ 9 สรุปมูลคาผลผลิตมวลรวมรายจังหวัด (GPP) ป 2551 และรายไดจากการทองเที่ยว
ป 2550
แผนภาพที่ 10 ภาพรวมศักยภาพดานเศรษฐกิจและสังคมของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
แผนภาพที่ 11 การวิเคราะหดานเกษตรกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
แผนภาพที่ 12 การวิเคราะหดานอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
แผนภาพที่ 13 การวิเคราะหดานการทองเที่ยวของกลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
แผนภาพที่ 14 การวิเคราะหดานการบริการการคาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2
แผนภาพที่ 15 การวิเคราะหดานการคาชายแดนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2
แผนภาพที่ 16 ภาพรวมสถานการณดานสังคมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2
แผนภาพที่ 17 ภาพรวมสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
แผนภาพที่ 18 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 4 ป
พ.ศ. 2553 – 2556 ที่มีอยูเดิม
แผนภาพที่ 19 ผลการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
แผนภาพที่ 20 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 4 ป
แผนภาพที่ 21 ประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
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แผนภาพที่ 24 การจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategy Map)
แผนภาพที่ 25 กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบตั ิ
แผนภาพที่ 26 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดน
และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
แผนภาพที่ 27 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร

4

หนา
33
34
35
36
38
39

1. บทสรุปผูบริหาร
เอกสารชุดนี้ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) สวนของแผนพัฒนากลุมจังหวัดหรือจังหวัด 2) สวนของ
การแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดหรือจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 โดยมีทั้งหมด
8 เลมประกอบดวย
5
กลุมจังหวัดและ 3
จังหวัด และเลมนี้เปนของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
เพื่อใหการศึกษาและทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สอดคลอง
กับหลักเกณฑการพิจารณาในแผนพัฒนากลุมจังหวัดของ ก.น.จ. ที่เนนการการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัดและนําไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของ
ภาคเอกชนและสรางรายไดใหกับกลุมจังหวัดนั้น การทบทวนการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดจําเปน
จะต อ งมี แ นวทางการพั ฒ นาที่ มี ค วามชั ด เจน และมี ค วามสอดคล อ งและเชื่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒ นา
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังตองเปนสิ่งที่ทุกจังหวัดภายในกลุมสามารถ
ทํารวมกันไดจริง และสงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง
ทั้ ง นี้ จากการศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐานและการวิ เ คราะห ศั ก ยภาพของกลุ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ทําใหไดขอสรุปวา กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
มีศักยภาพดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน ดานเกษตรกรรม และ
ดานการทองเที่ยว โดยเปนสิ่งที่สามารถทํารวมกันไดจริงทั้ง 4 จังหวัด และสรางรายไดใหกับกลุม
จั ง หวั ด ดั ง นั้ น ทางคณะทํ า งานที่ ป รึ ก ษาจึ ง ได ทํ า การทบทวนแผนพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 2 ที่ มี อ ยู เ ดิ ม และได นํ า เสนอแผนพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556) เพื่อแปลงไปสูแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2554 ตอไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

5

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)
วิสัยทัศน: เปนสะพานการคา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และเชื่อมโยงการทองเที่ยวอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร
1
การพัฒนาการคาชายแดนและ
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

2
การพัฒนาการเกษตรกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

3
การพัฒนาดานการทองเที่ยวเชื่อมโยง
ลาว เวียดนาม และ ตะวันออกไกล

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเครือขายเชื่อมโยง
เสนทางการคมนาคม

การพัฒนาปจจัยการผลิต
และประสิทธิภาพการผลิต

การพัฒนาสินคาดานการทองเทีย่ วใหได
มาตรฐาน มีการเชื่อมโยงและสงเสริมกิจกรรม
การทองเที่ยว

สงเสริมและพัฒนาการตลาดและชองทางการ
จําหนายสินคา

การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มและ
สรางมูลคาสินคา

การเสริมสรางศักยภาพดานการตลาดและการ
ประชาสัมพันธดานการทองเทีย่ ว

การสงเสริมใหเกิดการคา การลงทุน

การสงเสริมศักยภาพดานการตลาดและ
การกระจายสินคา

การยกระดับมาตรฐานบุคลากรและการบริการ
ดานการทองเทีย่ ว

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูประกอบการ ดาน
การคา การลงทุน

การสรางมาตรฐานสินคาเกษตร

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเทีย่ ว

กลยุทธ

การพัฒนา/ยกระดับองคความรูของ
เกษตรกรและผูประกอบการ

แผนภาพที่ 1 แผนพัฒนากลุมจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 4 ป
วิสัยทัศน
“เปนสะพานการคา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และเชื่อมโยงการทองเที่ยว
อินโดจีน”
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 3 ประเด็นยุทธศาสตรดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัด
2. เพื่อพัฒนาดานความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
กลยุทธ ประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเครือขายเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคม
2. การสงเสริมและพัฒนาการตลาดและชองทางการจําหนายสินคา
3. การสงเสริมใหเกิดการคา การลงทุน
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูประกอบการ ดานการคา การลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
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1. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของสินคาเกษตร
2. เพื่อเพิ่มรายไดดานการเกษตรของกลุมจังหวัด
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานการเกษตร
กลยุทธ ประกอบดวย 5 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
2. การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มและสรางมูลคาสินคา
3. การสงเสริมศักยภาพดานการตลาดและการกระจายสินคา
4. การสรางมาตรฐานสินคาเกษตร
5. การพัฒนา/ยกระดับองคความรูของเกษตรกรและผูป ระกอบการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการทองเที่ยวเชื่อมโยงลาว เวียดนาม และ
ตะวันออกไกล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว
2. เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว
กลยุทธ ประกอบดวย 5 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาสินคาดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน มีการเชื่อมโยงและสงเสริมกิจกรรมการ
ทองเที่ยว
2. การเสริมสรางศักยภาพดานการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว
3. การยกระดับมาตรฐานบุคลากรและการบริการดานการทองเที่ยว
4. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
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ประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด: เปนสะพานการคา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และเชื่อมโยงการทองเที่ยวอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
1.
2.

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
เพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัด
เพื่อพัฒนาดานความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

กลยุทธ: กลยุทธของกลุมจังหวัดโดยยึดตามแนวทางการพัฒนาหวงโซมูลคา โดยกลยุทธที่เนนสี (Highlight) คือ กลยุทธของ
กลุมจังหวัดในรางแผนพัฒนา พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม
4
1
2
3
5
6
ออก/ปรั
บ
พัฒนาโครงสราง
พัฒนาศักยภาพ
การพัฒนาและ
กฎหมาย
สงเสริมและ
สงเสริมดาน
พื้นฐานดาน
บุคลากร
การสงเสริมให
กฎระเบี
ย
บที
เ
่
อื
อ
้
พัฒนาการตลาด
การศึกษา
ตอการสงเสริม
เครือขายเชื่อมโยง
ผู
ป

ระกอบการ
เกิดการคา การ
วัฒนธรรม และ
และชองทางการ
การคา การลงทุน
เสนทางการ
ดานการคา การ
ลงทุน
เชื
อ
่
มโยงกั
บ
และการคา
จําหนายสินคา
ประเทศเพื่อนบาน
คมนาคม
ลงทุน
ชายแดน

แผนภาพที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร
วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด: เปนสะพานการคา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และเชื่อมโยงการทองเที่ยวอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
1.
2.
3.

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของสินคาเกษตร
เพื่อเพิ่มรายไดดานการเกษตรของกลุมจังหวัด
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานการเกษตร

กลยุทธ: กลยุทธของกลุมจังหวัดโดยยึดตามแนวทางการพัฒนาหวงโซมูลคา โดยกลยุทธที่เนนสี (Highlight) คือ กลยุทธของ
กลุมจังหวัดในรางแผนพัฒนา พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม
4
1
2
3
5
พัฒนาปจจัยการผลิต
และประสิทธิภาพการ
ผลิต

พัฒนาการแปรรูปเพื่อ
เพิ่มและสรางมูลคา
สินคา

สงเสริมศักยภาพดาน
การตลาดและการ
กระจายสินคา

การสรางมาตรฐาน
สินคาเกษตร

แผนภาพที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร
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พัฒนา/ยกระดับองค
ความรูของเกษตรกร
และผูประกอบการ

ประเด็นยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว
วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด: เปนสะพานการคา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และเชื่อมโยงการทองเที่ยวอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาดานการทองเที่ยวเชื่อมโยงลาว เวียดนาม และ ตะวันออกไกล
1.
2.
3.

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว
เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว

กลยุทธ: กลยุทธของกลุมจังหวัดโดยยึดตามแนวทางการพัฒนาหวงโซมูลคา โดยกลยุทธที่เนนสี (Highlight) คือ กลยุทธของ
กลุมจังหวัดในรางแผนพัฒนา พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม
4
1
2
3
5
พัฒนาสินคาดานการ
เสริมสรางศักยภาพ
ยกระดับมาตรฐาน
พัฒนาปจจัย/
ทองเที่ยวใหได
เสริมสรางและรักษา
ดานการตลาดและการ
บุคลากรและการ
โครงสรางพื้นฐานและ
ความปลอดภัยในชีวิต สิ่งอํานวยความสะดวก
มาตรฐาน มีการ
ประชาสัมพันธดานการ
บริการดานการ
และทรัพยสิน
เชื่อมโยงและสงเสริม
ดานการทองเที่ยว
ทองเที่ยว
ทองเที่ยว
กิจกรรมการทองเที่ยว

แผนภาพที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว

อยางไรก็ดี ในการแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูการปฏิบัติ จะตองระบุถึงโครงการตางๆ ที่
จําเป นตอ งดํ า เนิน การในกลุ มจัง หวั ด ในแตล ะปง บประมาณเพื่ อใหเ ป นไปตามวั ต ถุป ระสงค แ ละทิ ศ
ทางการพัฒนาของกลุ มจั งหวัด ไมวาโครงการนั้นจะดํา เนิ นการโดยกลุ มจั งหวั ด จั งหวัด กระทรวง
ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือภาคเอกชน
นอกจากนี้ การแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูการปฏิบัติ จําเปนจะตองเปนไปอยางบูรณา
การ โดยโครงการที่สําคัญของกลุมจังหวัดจะตองมีความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด และมีการ
กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแตละโครงการ ซึ่งโครงการตางๆนั้นสามารถแบงความรับผิดชอบ
ออกเปน ระดับกระทรวง/กรม (Function-Based Projects) ระดับกลุมจังหวัด (Cluster-Based Projects)
และระดับจังหวัด (Provincial Projects) ตามแตละกลยุทธในแผนพัฒนากลุมจังหวัด ซึ่งคณะทํางานที่
ปรึกษาขอนําเสนอตัวอยางโครงการที่สําคัญในแตละกลยุทธ และจําแนกตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ของแตละหนวยงานไวเบื้องตนในประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบานและประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร เนื่องจากเปนประเด็นยุทธศาสตรหลักที่สอดคลองกับ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ดังแสดงในแผนภาพที่ 5
(ประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน) และแผนภาพที่ 6
(ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร)
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ประเด็นยุทธศาสตร:การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
2

1

กระทรวง
(FunctionBased
Projects)

กลุมจังหวัด
(ClusterBased
Projects)

จังหวัด
(Provincial
Projects)

4

3

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
เครือขายเชื่อมโยงเสนทางการ
คมนาคม

สงเสริมและพัฒนาการตลาด
และชองทางการจําหนายสินคา

การสงเสริมใหเกิดการคา
การลงทุน

• โครงการสงเสริมและ
พัฒนาโลจิสติกสทางการคา
และคมนาคมขนสง

• โครงการจัดตั้งศูนยกระจาย
สินคา/ศูนยตรวจปลอยรถ

• โครงการพัฒนาระบบ
ธุรกรรมการเงิน
• โครงการจัดตั้งพื้นที่ปลอด
ภาษี (Duty Free Zone)
• โครงการแตงตั้งผูแทน/
องคกรทางการคา

• โครงการศึกษาความเปนไป
ไดในการขยายทางรถไฟจาก
จังหวัดอุดรธานีผานสกลนคร
และนครพนมไปถึงมุกดาหาร

• โครงการจัดงานแสดงสินคา • โครงการจัดตั้งศูนยบริการ
ขอมูลทางการตลาดดาน
ในตางประเทศและจับคูธรุ กิจ
การคาชายแดน
• โครงการประชาสัมพันธสินคา
• โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
สงออกของกลุมจังหวัด
พิเศษของกลุมจังหวัด

• โครงการสงเสริมศักยภาพ
และความรูดานการคา
ลงทุนของผูประกอบการ
• โครงการพัฒนาองคความรู
ของประชาชนในพืน้ ที่ เพื่อ
การใชประโยชน

• โครงการพัฒนาระบบการ
ขนสง เพื่อรองรับสะพาน
มิตรภาพแหงที่ 3
(นครพนม)

• โครงการจัดตั้งตลาดกลางใน
การจําหนายสินคา

• โครงการพัฒนาความสามารถ
ในการใชภาษาของบุคลากร
(ลาว/เวียดนาม/จีน)
• โครงการพัฒนาผูคาสง/คา
ปลีกรายยอยใหมีความ
เขมแข็งสามารถแขงขันได
แบบยั่งยืน (สกลนคร)

• โครงการจัดตั้งศูนย
แลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศในเขตชายแดน
• โครงการสงเสริมการขยาย
การคากับประเทศเพื่อนบาน
ในภูมิภาคอินโดจีน
(มุกดาหาร)

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผูประกอบการ ดานการคา
การลงทุน

• โครงการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาดาน
การคาการลงทุน

แผนภาพที่ 5 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดน
และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
2

1

กระทรวง
(FunctionBased
Projects)

สงเสริมศักยภาพดาน
การตลาดและการกระจาย
สินคา

5

พัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
และสรางมูลคาสินคา

• โครงการพัฒนาพื้นที่
ชลประทาน
• โครงการพัฒนาทิ่ดิน
เพื่อการเกษตร

• โครงการพัฒนาการ
แปรรูปสินคาเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลคา

• โครงการจัดตั้งศูนย
กระจายสินคาเกษตร
(Distribution Center)
• โครงการสงเสริมการ
บริโภคสินคาเกษตร

• โครงการจัดตั้งศูนย

• โครงการพัฒนาการ
สรางบรรจุภัณฑและ
ตราสินคา

• โครงการพัฒนาการ
• โครงการพัฒนา
• โครงการพัฒนาการ
สรางตลาดกลางสินคา
มาตรฐานสินคาเกษตร
จัดตั้งเครือขายดาน
เกษตรของกลุมจังหวัด
ของกลุมจังหวัด
เกษตรกรรมในรูปแบบ
วิสาหกิจ (Cluster)
• โครงการ
• โครงการติดตาม
ประชาสัมพันธสินคา
มาตรฐานและคุณภาพ • โครงการพัฒนา
เกษตรปลอดภัย
ของสินคาเกษตร
เกษตรกรและ
ผูประกอบการตนแบบ

จังหวัดสนุก

• โครงการสงเสริมเกษตร • โครงการผลิตและการ •
แปรรูปขาวหอมมะลิ
อินทรีย และพัฒนา
สกลนครเพื่อสรางชุมชน
ผลผลิตดานการเกษตร
มั่นคงและเข็มแข็ง
คุณภาพ (นครพนม)
(Provincial
(สกลนคร)
•
Projects) • โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโค
เนื้อโคขุนหนองสูง
(มุกดาหาร)

การสรางมาตรฐานสินคา
เกษตร

พัฒนา/ยกระดับองคความรู
ของเกษตรกรและ
ผูประกอบการ

พัฒนาปจจัยการผลิตและ
ประสิทธิภาพการผลิต

พัฒนาและกระจาย
กลุมจังหวัด
เมล็ดพันธุดี
(Cluster• โครงการเพิ่ม
Based
ประสิทธิภาพการผลิต
Projects)
โคเนื้อ โคขุน กลุม

จังหวัด

4

3

• โครงการพัฒนามาตรฐาน • โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพดาน
สินคาเกษตรเพื่อการ
เกษตรกรรม
สงออก

โครงการประชาสัมพันธจัด •
งานหมผาคราม จิบไวนเมา
กินขาวฮาง ยางเนื้อโพนยาง
คํา (สกลนคร)
โครงการศึกษาความเปนไป
ไดและความเหมาะสมในการ
จัดตั้งตลาดกลางจําหนาย
และกระจายผลผลิต
(มุกดาหาร)

โครงการพัฒนา
• โครงการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตและ ศักยภาพบุคลากร/
คุณภาพสินคาเกษตร
องคความรูเกษตรกร
แปรรูปดานอาหารจาก เพื่อแกไขปญหาความ
พืช (สกลนคร)
ยากจน (นครพนม)
• โครงการฝกอบรม
เกษตรกรการกรีด
ยางพาราและทํายาง
แผนชั้นดี (มุกดาหาร)

แผนภาพที่ 6 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร
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2. ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษางานภายใตโครงการพัฒนาตัวแบบการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุมจังหวัดและจังหวัด เพื่อเสริมสรางขีดสมรรถนะการบริหารงานกลุมจังหวัดและ
จังหวัดแบบบูรณาการนั้น ไดแก การจัดทําตัวแบบแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและความตองการของประชาชนในพื้นที่ พรอมกับตัวอยางของกลุม
จังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2554
ทั้ ง นี้ แนวทางการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ทบทวนและจั ด ทํ า ตั ว แบบแผนพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย
1.1 การศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดและ
จังหวัด เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา พรอมกับกําหนดแนวทางการวิเคราะหโครงการและ
หลักเกณฑการคัดเลือกโครงการ
รวบรวมและศึกษาขอมูลแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
และจังหวั ดในปจจุ บั น รวมไปถึงผลการศึกษาแผนฯ ที่ เ กี่ย วของจากเอกสาร อาทิ แผนพั ฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดและจังหวัด ป พ.ศ. 2553 – 2556 และแผนปฏิบัติราชการ ป
•
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พ.ศ. 2554 ที่ไดเสนอเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.น.จ.) ขอมูลพื้นฐานและศักยภาพของกลุมจังหวัดและจังหวัด ตลอดจนนโยบายภาครัฐใน
ปจจุบัน เปนตน เพื่อวิเคราะหและสรุปแนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนากลุมจังหวัด
•

ออกแบบแนวทางการการจําแนกประเภทและผูรับผิดชอบโครงการ

•

ออกแบบแนวทางการวิเคราะหและเกณฑคัดเลือกโครงการสําคัญแบบบูรณาการ

1.2 การศึกษาโดยการลงไปปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อสอบทานผลการศึกษาทบทวนและพัฒนาเปน
ตนแบบเพื่อเปนกรณีศึกษา โดยมีกําหนดการลงพื้นที่กลุมจังหวัดทั้งสิ้น 2 ครั้ง
การลงพื้นที่ครั้งที่ 1: มีวัตถุประสงคในการลงพื้นที่ดังตอไปนี้
•

การจัด Workshop รวมกับกลุมจังหวัดเพื่อสอบทานขอมูล

•

การปรับปรุงและจัดทํารางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

•

การกําหนดและจัดลําดับประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ

•

จัดทํารางแผนพัฒนากลุมจังหวัด ป พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม

การลงพื้นที่ครั้งที่ 2: มีวัตถุประสงคในการลงพื้นที่ดังตอไปนี้
•

การจัด workshop รวมกับกลุมจังหวัดเพื่อจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม

•

การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดฉบับสมบูรณ

•

การจัดทําตัวอยางการแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ. 2554 ของกลุมจังหวัดที่มีการระบุโครงการที่สําคัญอยางนอย 2 โครงการ

1.3
เกี่ยวของ

การประมวลผลการศึกษาที่ไดเผยแพรในรูปของเอกสารและการประชุมชี้แจงผูมีสวน
•

หลังจากเสร็จสิ้นการลงพื้นที่ทั้ง 2 ครั้งแลว คณะที่ปรึกษาจะไดรวบรวมและประมวลผล
เพื่อจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ พรอมทั้งจัดการประชุมชี้แจงผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อ
ถายทอดขอมูล ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะวิธีการแกไข เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของ
สามารถวิเคราะหและคัดเลือกโครงการสําคัญไดอยางมีระบบหลักเกณฑที่ถูกตอง มี
ความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดและ
จังหวัดแบบบูรณาการที่เพิ่มขึ้น พรอมทั้งสามารถจัดทําไดอยางมีประสิทธิภาพรวมไป
ถึงใหผูมีสวนเกี่ยวของสามารถแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดแบบบูรณาการไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
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แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
1. วิเคราะหและทบทวนเชิงเปรียบเทียบ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด และขอมูลที่
เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาความสมบูรณ
และความสอดคลองเบื้องตน
• แผนพัฒนากลุมจังหวัด ป 2551-2553
• ผลการศึกษาแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ป 2552 ของ กพร. (ศึกษาโดยสถาบันฯ
ศศินทร)
• แผนยุทธศาสตรพัฒนาภาคและกลุม
จังหวัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
• แผนพัฒนาฯ 2553 – 2556 และ
แผนปฏิบัติราชการ ป 53 ของกลุมจังหวัดที่
เสนอ ก.น.จ.

3.วิเคราะหแนวนโยบายของ ก.น.จ. เพื่อยกรางหลักเกณทการวิเคราะหแผนฯ และโครงการ
• มติที่ประชุม ก.น.จ. ที่เกี่ยวของ
• หลักเกณฑการวิเคราะหคัดเลือกโครงการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ
• ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ

4. ขอความเห็นรางหลักเกณฑการวิเคราะห
แผนฯ ที่ที่ปรึกษาออกแบบจากผูแทน
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ หรือ
ผูแทน ก.พ.ร.ทีเกี่ยวของ

5. วิเคราะหแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม

จังหวัด กับแนวนโยบายของ ก.น.จ. และ
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองแผนฯ เพื่อปรับแผนฯ ให
สอดคลองกับแนวนโยบายฯ

7. รางแผนพัฒนากลุมจังหวัดและรางแผนปฏิบัติการ (พรอมตัวอยางการเสนอ
แนวคิดโครงการยอย (Project Idea) 2 โครงการ)

2. จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategies
Map) เพื่อวิเคราะหความเชื่อมโยง
ระหวาง:

• วิสัยทัศน
• ประเด็นยุทธศาสตร
• เปาประสงคของยุทธศาสตร
• กลยุทธของยุทธศาสตร
• โครงการ

6.รางชุดโครงการของประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ โดยแสดงประเภทโครงการตามกลยุทธ และ
แบงหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการตามประเภทโครงการและระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยอาศัย
เครื่องมือ :
• การวิเคราะหหวงโซมูลคา (Value chain analysis) หรือ Key Success Factors หรือ
• เครื่องมืออื่นๆทีเ่ กี่ยวของ

0

แผนภาพที่ 7 แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของกลุมจังหวัด

อยางไรก็ดีเนื่องจากขอบเขตการศึกษาภายใตโครงการฯ มีระยะเวลาการศึกษาที่จํากัด และยัง
ขาดการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการที่ ก.น.จ. กําหนด นอกจากนั้น ความ
คิดเห็นที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินงาน เปนเพียงกลุม
ตัวอยางของการศึกษาเทานั้น รวมทั้งแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยังไมไดผานการประชุมปรึกษาหารือ
รวมกันกับคณะบุคคล ตามมาตรา 19 ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยการบริหารงานกลุมจังหวัดและ
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ดังนั้น ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินโครงการฯ จึงเปนเพียงแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะหของคณะที่
ปรึกษาเพื่อเปนตนแบบใหกลุมจังหวัดนําไปปรับใชตอไป
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3. แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ในการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เพื่อศึกษาหา
ตัวแบบของการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ และความตองการของประชาชนในพื้นที่ และสามารถนํามาเปนกรณีตัวอยางได คณะทํางานที่
ปรึกษาไดทําการศึกษาขอมูลทุติยภูมิเพื่อศึกษาศักยภาพของกลุมจังหวัดและเพื่อนําไปสูการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนากลุมจังหวัด และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ครั้งที่ 1 และ
ครั้ ง ที่ 2 ทํ า ให ส ามารถกํ า หนดแผนพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 2 ตาม
แบบฟอรมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ไดออกแบบเพื่อใชสําหรับจัดทําคํารับรอง
แผนปฏิบัติการกลุมจังหวัด ไดดังนี้
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556
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3.1 สภาพทั่วไปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
สภาพทางกายภาพ
กลุ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 2 ประกอบด ว ย จั ง หวั ด สกลนคร นครพนม
มุกดาหาร มีพื้นที่ 19,458.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,161,415 ไร ประกอบดวย
จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ 9,605.76 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,003,603 ไร
จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ 5,512.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,445, 418 ไร
จังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่ 4,339.83 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,712,394 ไร
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีอาณาเขตติดตอกับประเทศ สปป.ลาว โดยมี
แมน้ําโขงเปนเสนกันพรมแดน ที่จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร โดยมีสะพานมิตรภาพเชื่อมประเทศ
ไทยกับประเทศ สปป.ลาว ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูงบนเทือกเขาภูพานและมีพื้นที่สวนใหญเปนที่
ราบลุม ซึ่งเหมาะแกการทําเกษตรกรรม
ขอมูลพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและจํานวนประชากร
ในป 2551 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีมูลคาผลผลิตมวลรวมจังหวัด (GPP)
คิ ด เป น มู ล ค า ทั้ ง สิ้ น 78,339
ล า นบาท โดยมู ล ค า ผลผลิ ต มวลรวมของกลุ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดสวนของมูลคา GPP ดานเกษตรกรรมมากที่สุด โดยคิดเปนสัดสวน
รอยละ 24 รองลงมาคือ ดานบริการทางการคา คิดเปนสัดสวนรอยละ 21 และดานอุตสาหกรรม คิดเปน
สัดสวนรอยละ 8 นอกจากนี้ หากพิจารณาอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) ของมูลคาผลผลิต
มวลรวมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นั้น พบวามีอัตราการเติบโตมูลคา GPP ใน
ระหวางป พ.ศ. 2547-2551 คิดเปนรอยละ 4 ตอป
กลุ ม จั ง หวั ดภาคต ะวั นออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 2 มี จํ า นวนประชากรในป 2551
ทั้งสิ้น 2,145,314 คน และมีรายไดเฉลี่ยตอหัวตอปอยูที่ 35,235 บาท
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สัดสวนของมูลคา GPP และอัตราการเติบโตของมูลคา GPP ของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
สัดสวนของมูลคา GPP ป 2551

อัตราการเติบโตของมูลคา GPP ป 2547-2551
พันลานบาท

(%YoY)
10%

45

CAGR +4.0%

30

เกษตรกรรม 24%

29.0

29.6

30.9

32.8

33.6

8%
6%

บริการที่ไมใชการคา
46%

4%
15

บริการทางการคา
21%

2%
0

0%
2547

อุตสาหกรรม
8%

2548

2549

2550

มูลคา GPP ของจังหวัด

2551

%YoY Growth

ที่มา :ขอมูลจาก สศช.
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แผนภาพที่ 8 สัดสวนมูลคา GPP และอัตราการเติบโตของมูลคา GPP กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

สรุปมูลคาผลผลิตมวลรวมรายจังหวัด (GPP) ป 2551 และรายไดจากการ
ทองเที่ยวป 2550
ขอมูล GPP ราย
จังหวัด

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม

บริการทาง บริการที่ไมใช รายไดจากการ GPP ทั้งหมด GPP Per
การคา
การคา
ทองเทีย่ ว (ลานบาท) Capita (บาท)

สกลนคร

8,591

3,543

9,969

18,252

1,088

40,354

35,363

นครพนม

7,148

1,040

4,447

11,269

1,008

23,904

32,194

มุกดาหาร

3,262

1,895

2,205

6,719

1,212

14,080

41,450

กลุมจังหวัด

19,001

6,478

16,620

36,240

3,308

78,339

35,235

ที่มา :ขอมูลจาก สศช. และ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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แผนภาพที่ 9 สรุปมูลคาผลผลิตมวลรวมรายจังหวัด (GPP) ป 2551 และรายไดจากการทองเที่ยวป 2550

3.2 สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
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จาการศึกษาภาพรวมดานเศรษฐกิจโดยการประยุกตใชมูลคา GPP และภาพรวมดานสังคมโดยการ
ประยุกตใช Human Achievement Index (HAI) ของ UNDP นั้น พบวา สถานการณทางดานเศรษฐกิจ
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีความโดดเดนในดานเกษตรกรรมและการบริการ
ทางการคา สวนสถานการณทางดานสังคมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีความ
โดดเดนในดานชีวิตครอบครัวและชุมชน ในขณะที่ดานอื่นๆยังตองไดรับการพัฒนา เนื่องจากมีคาต่ํากวา
คาเฉลี่ย
ภาพรวมศักยภาพดานเศรษฐกิจและสังคมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2
ภาพรวมศักยภาพดานสังคม

ภาพรวมศักยภาพดานเศรษฐกิจ
Scale = 3.5

Scale = 7.0
สุขภาพ

เกษตรกรรม
1.7
ทองเที่ยว

0.7

บริการที่ไมใชการคา
(Non-Trade service)

1.6
0.2

1.6

แสดงสถานะ

2.0

ที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอม

อุตสาหกรรม

การศึกษา
2.6

1.0

2.3

บริการทางการคา
(Trade service)

5.5
ชีวิตครอบครัว
และชุมขน

การคมนาคมและ
การสื่อสาร

แสดงคาเฉลี่ย

แสดงสถานะ

แสดงคาเฉลี่ย

ที่มา :ขอมูลจาก สศช. และดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ของ UNDP
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แผนภาพที่ 10 ภาพรวมศักยภาพดานเศรษฐกิจและสังคมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

3.2.1 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
3.2.1.1 ดานเกษตรกรรม
ดานเกษตรกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นั้น เมื่อวิเคราะหถึง
สัดสวนมูลคา GPP ดานเกษตรกรรมตอมูลคา GPP ทั้งหมดของกลุมจังหวัด และสัดสวนมูลคา
GPP ดานเกษตรกรรมตอมูลคา GDP ดานเกษตรกรรมของประเทศ พบวา ดานเกษตรกรรมมี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัดมาก แตมีความสําคัญตอประเทศนอย นอกจากนี้ หากพิจารณาถึง
ปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรกรรม พบวากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสินคา
เกษตรพืชไรที่สําคัญ คือ ออย โดยในป 2551 มีปริมาณผลผลิต 1,253,934 ตัน คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 2.0 ของประเทศ และขาวเหนียว มีปริมาณผลผลิต 728,479 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 12 ของ
ประเทศ และมีสินคาปศุสัตวที่สําคัญ คือ ไกไข มีปริมาณผลผลิต 717,227 ตัว คิดเปนสัดสวนรอย
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ละ 2.0 ของประเทศ และไกเนื้อ มีปริมาณผลผลิต 475,962 ตัว คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.4 ของ
ประเทศ

การวิเคราะหดานเกษตรกรรม
มีความสําคัญตอกลุมจังหวัดมาก แตมีความสําคัญตอประเทศนอย
% เกษตรกรรมตอมูลคาเกษตรกรรมทัง้ หมด ป 2551

= มูลคาของ GPP ดานเกษตรกรรม ป 2551
กลุมที่เกษตรกรรมมี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัด
และตอประเทศมาก

14.0%

ภาคใตฝงอาวไทย ภาคใตชายแดน

12.0%
กลุมที่เกษตรกรรมมี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัด
มากแตมีความสําคัญตอ
ประเทศนอย

10.0%

คาเฉลี่ย = 19%
ภาคใตฝงอันดามัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง (2)

8.0%
ภาคกลางตอนลาง (1)
ภาคตะวันออก

6.0%

ภาคเหนือตอนลาง (2)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
ภาคกลางตอนลาง (2)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง (1)
ภาคเหนือตอนบน (2)
ภาคกลางตอนบน (2)

4.0%
ภาคกลางตอนกลาง
ภาคเหนือตอนบน (1)

2.0%

คาเฉลี่ย = 6%

ภาคเหนือตอนลาง (1)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (2)

ภาคกลางตอนบน (1)

0.0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

% เกษตรกรรมตอมูลคา GPP ของแตละกลุมจังหวัด ป 2551
ที่มา :ขอมูลจาก สศช.
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แผนภาพที่ 11 การวิเคราะหดานเกษตรกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

3.2.1.2 ดานอุตสาหกรรม
ดานอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นั้น เมื่อวิเคราะหถึง
สัดสวนมูลคา GPP ดานอุตสาหกรรมตอมูลคา GPP ทั้งหมดของกลุมจังหวัด และสัดสวนมูลคา
GPP ดานอุตสาหกรรมตอมูลคา GDP ดานอุตสาหกรรมของประเทศ พบวา ดานอุตสาหกรรมมี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัดนอย และมีความสําคัญตอประเทศนอย โดยเมื่อพิจารณาภาพรวม
ทางด า นโครงสร า งอุ ต สาหกรรมนั้ น พบว า จํ า นวนโรงงานอุ ต สาหกรรมส ว นใหญ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เปนโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร โดยมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น
1,977 แหง สวนเงินลงทุนภาคอุตสาหกรรมสวนใหญอยูในอุตสาหกรรมการเกษตรเชนเดียวกัน โดย
มีจํานวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,171 ลานบาท นอกจากนี้จํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมสวนใหญเปน
แรงงานประเภทอุตสาหกรรมการเกษตรเชนเดียวกัน โดยมีจํานวนแรงงานทั้งสิ้น 2,937 คน อยางไร
ก็ดี พบวาโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรสวนใหญกระจุกตัวในจังหวัดสกลนคร
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การวิเคราะหดานอุตสาหกรรม
มีความสําคัญตอกลุมจังหวัดนอย และมีความสําคัญตอประเทศนอย
%อุตสาหกรรมตอมูลคาอุตสาหกรรมทั้งหมด ป 2551

= มูลคาของ GPP ดานอุตสาหกรรม ป 2551

25.0%

กลุมที่อุตสาหกรรมมี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัด
และตอประเทศมาก

ภาคกลางตอนกลาง
ภาคกลางตอนบน (1)

20.0%

ภาคตะวันออก

คาเฉลี่ย = 31%

15.0%

ภาคกลางตอนลาง (2)

กลุมที่อุตสาหกรรมมี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัด
และตอประเทศนอย

10.0%

คาเฉลี่ย = 5%

5.0%

ภาคกลางตอนลาง (1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
ภาคใต ฝงอันดามัน

กลุมที่อุตสาหกรรมมีความสําคัญ
ตอกลุมจังหวัดมาก แตมี
ความสําคัญตอประเทศนอย

ภาคเหนือ ตอนบน (1)

ภาคใตชายแดน

ภาคเหนือตอนลาง (1)
0.0% ภาคตะวันออกเฉี
ยงเหนือ
ตอนบน
(2)
5%
15%
25%

ภาคกลางตอนบน (2)

35%

45%

55%

65%

75%

% อุตสาหกรรมตอมูลคา GPP ของแตละกลุมจังหวัด ป 2551
ที่มา :ขอมูลจาก สศช.
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แผนภาพที่ 12 การวิเคราะหดานอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

3.2.1.3 ดานการทองเที่ยว
ดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นั้น เมื่อวิเคราะหถึง
สัดสวนรายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดตอมูลคา GPP ทั้งหมดของกลุมจังหวัด และสัดสวน
รายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดตอรายไดจากการทองเที่ยวของประเทศ พบวา ดานการ
ทองเที่ยวมีความสําคัญตอกลุมจังหวัดนอย และมีความสําคัญตอประเทศนอย โดยในชวงป
พ.ศ. 2547-2550 มีอัตราการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 5.4 ตอป และ
อัตราการเติบโตของรายไดจากนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 4.6 ตอป โดยนักทองเที่ยวสวน
ใหญที่เขามาพักแรมในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เปนนักทองเที่ยวไทย ซึ่งคิด
เปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 99 ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมด ในขณะที่นักทองเที่ยวตางชาติที่เขามา
พักแรม คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 1 ซึ่งนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาทองเที่ยวสวนใหญเปน
นักทองเที่ยวชาวลาว รองลงมาคือ เวียดนาม ไตหวัน
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ดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด มีความโดดเดนในเรื่องความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บานอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ทําใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 มีการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนสินคา
การทองเที่ยวหลัก แตเสนทางการคมนาคมของกลุมจังหวัดยังไมสะดวกมากนัก รวมทั้งการขาดการ
ประชาสั ม พั น ธ แ ละขาดการบริ ห ารจั ด การแหล ง ท อ งเที่ ย วที่ ดี อั น เป น อุ ป สรรคที่ สํ า คั ญ ในการ
พัฒนาการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด

การวิเคราะหดานการทองเที่ยว
มีความสําคัญตอกลุมจังหวัดนอย และมีความสําคัญตอประเทศนอย
% รายไดจากการทองเที่ยวตอรายไดรวมทั้งหมด ป 2550

= รายไดจากการทองเที่ยว ป 2550

20%
ภาคใต ฝงอันดามัน

กลุมที่การทองเทีย่ วมี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัด และ
ตอประเทศมากเปนพิเศษ

18%
16%

คาเฉลี่ย = 18%

14%
กลุมที่การทองเทีย่ วมี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัด
และตอประเทศมาก

12%
ภาคตะวันออก

10%
8%
ภาคเหนือตอนบน (1)

6%
ภาคใต ฝงอาวไทย

คาเฉลี่ย = 3%

4%
ภาคกลางตอนลาง (2)
ภาคใตชายแดน
ภาคกลางตอนบน (1)

2%

กลุมที่การทองเทีย่ วมี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัด
และตอประเทศนอย

ภาคเหนือตอนบน (2)
ภาคเหนือตอนลาง (1)

0%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (1)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

% รายไดจากการทองเที่ยวตอมูลคา GPP ของแตละกลุมจังหวัด ป 2550
ที่มา :ขอมูลจาก สศช. และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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แผนภาพที่ 13 การวิเคราะหดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

3.2.1.4 ดานบริการทางการคาและการตางประเทศ
1) การบริการการคา
ดานบริการทางการคาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นั้น เมื่อ
วิเคราะหถึงสัดสวนมูลคา GPP ดานบริการทางการคาตอมูลคา GPP ทั้งหมดของกลุมจังหวัด
และสัดสวนมูลคา GPP ดานบริการทางการคาตอมูลคา GDP ดานบริการทางการคาของ
ประเทศ พบว า ด า นบริ ก ารทางการค า มี ค วามสํ า คั ญ ต อ กลุ ม จั ง หวั ด มาก แต มี
ความสําคัญตอประเทศนอย

20

การวิเคราะหดานบริการทางการคา
% บริการทางการคาตอมูลคาบริการทางการคาทั้งหมด ป 2551

มีความสําคัญตอกลุมจังหวัดมาก แตมีความสําคัญตอประเทศนอย
= มูลคาของ GPP ดานบริการทางการคา ป 2551

7.0%

กลุมที่บริการทางการคามี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัดมาก
แตมีความสําคัญตอประเทศนอย

6.0%
ภาคกลางตอนกลาง

คาเฉลี่ย = 14.7%
5.0%

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง (2)

ภาคกลางตอนลาง (1)

4.0%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง (1)

ภาคกลางตอนบน (1)
ภาคใตฝงอาวไทย

ภาคเหนือตอนบน (1)

3.0%

คาเฉลี่ย = 3.1%

ภาคเหนือตอนลาง (2)
ภาคใตชายแดน

2.0%

ภาคเหนือตอนลาง (1)

ภาคใตฝงอันดามัน
ภาคกลางตอนลาง (2)

ภาคเหนือตอนบน (2)
ภาคกลางตอนบน (2)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (2)

กลุมที่บริการทางการคามี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัดนอยแต
มีความสําคัญตอประเทศมาก

1.0%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (1)

0.0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

% บริการทางการคาตอมูลคา GPP ของแตละกลุมจังหวัด ป 2551
ที่มา :ขอมูลจาก สศช.
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แผนภาพที่ 14 การวิเคราะหดานการบริการการคาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

2) การตางประเทศและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
 การคาชายแดน
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นั้น เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ
ในเรื่องสัดสวนทางการตลาดของมูลคาการคาชายแดน และอัตราการเติบโตเฉลี่ยของมูลคา
การค า ชายแดนของกลุ ม จั ง หวั ด ทั้ ง หมดที่ มี ต อ สปป.ลาว พบว า กลุ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดสวนทางการตลาดของมูลคาการคาชายแดนไทยกับสปป.
ลาว สูงเปนอันดับที่ 2 โดยในป 2551 มีมูลคาการคาชายแดนอยูที่ 14,152 ลานบาท ซึ่งคิด
เปนสัดสวนรอยละ 25.3 ของมูลคาการคาชายแดนไทยกับ สปป.ลาว และมีอัตราการเติบโต
ของมูลคาการคาชายแดน ป 2550- 2551 อยูที่รอยละ 67.7
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อัตราการเติบโตของมูลคาการคาชายแดน ป 2550- 2551

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดสวนทางการตลาดของมูลคา
การสงออกชายแดนกับ สปป.ลาว อยูในสัดสวนที่สูง และมีอัตราการเติบโตสูง
90

คาเฉลี่ย = 24.6%

80

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

70

= มูลคาการคา (ลานบาท)

14,151.8

60

ภาคเหนือตอนบน 2

50

2,251.5

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

คาเฉลี่ย = 48.2%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1

40
34,158.4

30

5,338.5

20
10
0
0

10

20

30

40

50
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70

80

สัดสวนทางการตลาดของมูลคาการคาชายแดนไทยกับสปป.ลาว ป 2551
ที่มา: สํานักสงเสริมการคาชายแดนและมาตรการพิเศษทางการคา กรมการคาตางประเทศ
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แผนภาพที่ 15 การวิเคราะหดานการคาชายแดนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

3.2.2 ปจจัยทางดานสังคม
จากการวิเคราะหสถานการณทางดานสังคมจากดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) พบวา กลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เปนกลุมจังหวัดที่มีสถานะดานสังคมในระดับต่ํา โดยจัด
อยูในอันดับที่ 15 จากทั้งหมด 18 กลุมจังหวัด โดยมีความโดดเดนดานชีวิตครอบครัวและชุมชน
ในขณะที่ดานอื่นๆ ยังตองไดรับการพัฒนา ทั้งนี้เมื่อพิจารณาปจจัยทางดานสังคม ซึ่งประกอบดวย
ปจจัยทางดานสุขภาพ ปจจัยทางดานการศึกษา ปจจัยที่อยูและสภาพแวดลอม ปจจัยชีวิตครอบครัว
และชุมชน และปจจัยการคมนาคมและการสื่อสาร สามารถสรุปไดดังนี้
1) ดานสุขภาพ: มีประชากรที่พิการหรือเจ็บปวยเรื้อรัง ปวยดวยโรคจิต/ประสาท รวมทั้งมี
พฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพ (สูบบุหรี่/ดื่มสุรา) และจํานวนประชากรตอแพทยสูงกวา
คาเฉลี่ย โดยพบในจังหวัดมุกดาหารมากที่สุด
2) ดานการศึกษา: จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย อัตราการเขาเรียน รวมทั้งคุณภาพการศึกษา
(คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน) อยูในเกณฑต่ํากวาคาเฉลี่ย โดยพบในจังหวัดนครพนมมาก
ที่สุด
3) ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม: มีประชากรทีป่ ระสบภัยน้ําแลง และ/หรือน้ําทวม
สูงกวาคาเฉลีย่ โดยพบในจังหวัดมุกดาหารมากที่สุด
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4) ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน: มีผูสูงอายุที่อยูโดยลําพัง เด็กกําพรา เด็กที่ถูกทอดทิ้ง
เด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส เด็กอายุ 15-17 ปที่ทํางาน ครัวเรือนที่มีหัวหนาเปน
มาย หยารางหรือแยกกันอยูต่ํากวาคาเฉลี่ย รวมทั้งมีคดีประทุษรายและคดียาเสพติดที่
จับกุมไดในจํานวนที่ต่ํากวาคาเฉลี่ย โดยจังหวัดมุกดาหารมีคาดัชนีสูงสุด
5) ดานการคมนาคมและการสื่อสาร: มีหมูบานที่ถนนสายหลักใชการได ความยาวของ
ถนนตอพื้นที่จังหวัด และประชากรที่มีโทรศัพทมือถือ และเขาถึงอินเตอรเน็ตในจํานวนที่
ต่ํากวาคาเฉลี่ย โดยพบในจังหวัดสกลนครมากที่สุด
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสถานะดานสังคมจัดอยูในอันดับที่ 15 ของ
ประเทศ โดยมีความโดดเดนในดานชีวิตครอบครัวและชุมชน
0

1
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ภาคกลาง ตอนบน (1)

1
2
สถานะทางดานสังคมของกลุม จังหวัดภาค
3
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
4
Scale = 7.0
5
สุขภาพ
6
7
1.6
8 ที่อยูอาศัยและ
การศึกษา
9 สภาพแวดลอม
2.6
1.0
10
11
12
2.3
13
5.5
ชีวิตครอบครัว
การคมนาคมและ
14
และชุมขน
การสือ่ สาร
15
16
แสดงสถานะ
แสดงคาเฉลี่ย
17
18

ภาคกลาง ตอนบน (2)
ภาคตะวันออก
ภาคใต ฝงอันดามัน
ภาคกลาง ตอนลาง (2)
ภาคใต ชายแดน
ภาคกลาง ตอนกลาง
ภาคใต ฝงอาวไทย
ภาคกลาง ตอนลาง (1)
ภาคกลาง ตอนบน (2)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน (1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง
ภาคเหนือ ตอนลาง (2)
ภาคเหนือ ตอนลาง (1)
ภาคตะวัยนงเหนื
ออกเฉียงเหนื
อ ตอนบน (2)2
ภาคตะวันออกเฉี
อตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง (2)
ภาคเหนือ ตอนบน (2)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง (1)

7

คาเฉลี่ยที่ 3.3

ที่มา : อางอิงและประยุกตใชขอมูลจากดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ของ UNDP
50

แผนภาพที่ 16 ภาพรวมสถานการณดานสังคมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

3.2.3 ปจจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สถานการณ ท างด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ มของกลุ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีองคประกอบที่สําคัญคือ ที่ดิน น้ํา และปาไม ซึ่งสามารถสรุปได
ดังนี้
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3.2.3.1 ที่ดิน
กลุมจังหวัดมีพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้นจากการปลูกปาในพื้นที่อนุรักษปาเศรษฐกิจและชุมชน
มีแรธาตุที่สําคัญ คือ แรโพแทส เกลือหิน แตมีสัดสวนพื้นที่เกษตรกรรมเพียงรอยละ 4 ตอ
พื้นที่ทั้งหมดของกลุมจังหวัด อยางไรก็ดี โครงสรางของดินสวนใหญเปนดินปนทราย ดินเค็ม
ซึ่งขาดความอุดมสมบูรณ อันเปนอุปสรรคที่สําคัญในการเพาะปลูก นอกจากนี้ยังประสบ
ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน และปญหามลพิษทางดินจากการตกคางของสารเคมีที่
ใชในการเกษตร
3.2.3.2 น้ํา
สัดสวนพื้นที่ชลประทานตอพื้นที่ทางการเกษตรอยูในระดับต่ํา โดยมีพื้นที่ชลประทาน
คิดเปนรอยละ 10 ตอพื้นที่การเกษตรทั้งหมดในกลุมจังหวัด สวนปริมาณน้ําที่สามารถกักเก็บ
ได มีเพียงรอยละ 3 ของปริมาณน้ําทั้งหมด นอกจากนี้ยังประสบปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อใชใน
การอุปโภคและบริโภคและปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน
3.2.3.3 ปาไม
พื้นที่ปาไมมีปริมาณมาก โดยคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 25 ของพื้นที่ทั้งหมด แต
ปจจุบันมีปริมาณลดลง เนื่องจากการมีการบุกรุกพื้นที่ปาไมเพื่อทําการเกษตร นอกจากนี้ยัง
ประสบปญหาสภาพปาไมที่เสื่อมโทรมลง อันเนื่องจากการใชประโยชนโดยไมคํานึงถึงขีด
ความสามารถในการรักษาสภาพสมดุล
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ภาพรวมสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ประเด็นที่สําคัญ

ที่ดิน

น้ํา

ปาไม

 โครงสรางของดินสวนใหญเปนดินปนทราย ดินเค็ม ซึ่งขาดความอุดมสมบูรณ อันเปนอุปสรรค
ที่สําคัญในการเพาะปลูก
 ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน ทัง้ โดยธรรมชาติและการกระทําของมนุษย
 ปญหามลพิษทางดินจากการตกคางของสารเคมีที่ใชในการเกษตร
 สัดสวนพื้นที่ชลประทานตอพืน้ ที่ทางการเกษตรอยูในระดับต่ํา โดยมีพนื้ ที่ชลประทานคิดเปน
รอยละ 10 ตอพืน้ ที่การเกษตรทัง้ หมดในกลุมจังหวัด
 ปริมาณน้ําที่สามารถกักเก็บไดมีเพียงรอยละ 3 ของปริมาณน้ําทั้งหมด
 ปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อใชในการอุปโภคและบริโภคและปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน
 พื้นที่ปาไมมีปริมาณมาก โดยคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 25 ของพื้นที่ทั้งหมด แตปจจุบันมี
ปริมาณลดลง เนื่องจากการมีการบุกรุกพืน้ ที่ปาไมเพื่อทําการเกษตร
 สภาพปาไมที่เสื่อมโทรมลงอันเนือ่ งจากการใชประโยชนโดยไมคํานึงถึงขีดความสามารถในการ
รักษาสภาพสมดุล

ที่มา: กรมชลประทาน/กรมพัฒนาที่ดิน/กรมทรัพยากรน้ํา/กรมปาไม/กรมควบคุม
มลพิษ/สศช./ SMC Analysis
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แผนภาพที่ 17 ภาพรวมสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

ดังนั้น เมื่อวิเคราะหปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ทําใหสามารถสรุปจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค
(SWOT Analysis) เพื่อกําหนดทิศทางและเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด ไดดังนี้ คือ
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีขอไดเปรียบทางดานภูมิศาสตร เนื่องจากมีอาณาเขตติดตอกับประเทศลาว ทําใหเอื้อตอ
การคาการลงทุน
2. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรประเภทอาหารและพลังงาน เชน ขาว ออย มันสําปะหลัง
3. มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบาน
4. มีทรัพยากรปาไมที่อุดมสมบูรณ
5. ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย และมีวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดี
จุดออน (Weaknesses)
1. ประชาชนสวนใหญขาดความรูและเทคโนโลยีดานการผลิตสินคาเกษตร โดยสวนใหญเปน
การแปรรูปขั้นพื้นฐาน
2. ขาดการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
3. ประชาชนสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับต่ําและประสบปญหาความยากจน
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4. ขาดระบบโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ
5. ขาดเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงระหวางจังหวัด
6. ขาดการวางแผนและจัดการระบบชลประทาน
โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายของรัฐในการสงเสริมการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน
2. การเปดเสนทาง East-West Corridor เปนโอกาสในการเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน
3. การส ง เสริม การเกษตรแบบมี สั ญ ญากั บ ประเทศเพื่ อนบ าน โดยมี จัง หวั ด นครพนมเป น
จังหวัดนํารอง
4. นโยบายของรัฐในการสงเสริมการปลูกพืชพลังงาน
ภัยคุกคาม (Threats)
1. ระเบียบและกฎหมายของประเทศเพื่อนบานที่ไมเอื้ออํานวยตอการคาชายแดน
2. การแขงขันดานสินคาเกษตรจากประเทศเพื่อนบาน เชน สินคาเกษตรที่มีราคาถูกกวาจาก
ประเทศจีน
3. ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐอยางจริงจัง
4. ขาดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจากผูประกอบการนอกพื้นที่
5. ภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม ภัยแลง
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3.3 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2553 -2556
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ไดใหผูเขารวมประชุมจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีสวน
เกี่ยวของรวมกันระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ป พ.ศ. 2553-2556 เพื่อการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและความตองการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อการนําไปสูการแปลง
แผนพัฒนากลุมจังหวัดสูแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 ตอไป โดยสรุปรายละเอียดไดดังนี้
3.3.1 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ป พ.ศ. 2553 – 2556
ที่มีอยูเดิม
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศน: สะพานการคา และการทองเที่ยวอินโดจีน
1

2

การพัฒนาการคาชายแดนและ
ความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน

3

4

การพัฒนาการทองเที่ยว

การพัฒนาการเกษตรกรรม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

สงเสริมการวิจัยและพัฒนา

ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
ใหกับประชาชนทุกภาคสวน

พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน

พัฒนาแหลงทองเที่ยว

เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพ

สงเสริมการลงทุน

สงเสริมดานบริหารจัดการดานการ
ทองเที่ยว

แปรรูปและเพิ่มมูลคาสินคา

สงเสริมบุคลากรดานการทองเทีย่ ว

พัฒนาทางดานการตลาด

สงเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ

พัฒนาบุคลากรทางดาน
เกษตรกรรม

พัฒนาและสงเสริมดานวัฒนธรรม
และเชื่อมโยงเมืองเพื่อนมิตร
สงเสริมทางดานการศึกษา
เชื่อมโยงดานการคาชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบาน

สงเสริมการเกษตรในพืน้ ที่ และใน
ประเทศเพื่อนบาน

แผนภาพที่ 18 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 4 ป
พ.ศ. 2553 – 2556 ที่มีอยูเดิม

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556 ที่มี
อยูเดิมนั้น มีรายละเอียดดังตอไปนี้
วิสัยทัศน
สะพานการคา และการทองเที่ยวอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบาน
ประกอบดวย 5 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
3. การสงเสริมการลงทุน
4. การพัฒนาและสงเสริมดานวัฒนธรรม และเชื่อมโยงเมืองเพื่อนมิตร
5. การสงเสริมทางดานการศึกษาเชื่อมโยงดานการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยว
ประกอบดวย 5 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2. การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
3. การสงเสริมดานบริหารจัดการดานการทองเที่ยว
4. การสงเสริมบุคลากรดานการทองเที่ยว
5. การสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการเกษตร
ประกอบดวย 6 กลยุทธ คือ
1. การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
2. การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพ
3. การแปรรูปและเพิ่มมูลคาสินคา
4. การพัฒนาทางดานการตลาด
5. การพัฒนาบุคลากรทางดานเกษตรกรรม
6. การสงเสริมการเกษตรในพืน้ ที่ และในประเทศเพื่อนบาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประกอบดวย 1 กลยุทธ คือ
1. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถใหกับประชาชนทุกภาคสวน
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3.3.2

ผลการศึกษาทบทวนเพื่อปรับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553-2556

จากการวิเคราะหสถานการณ ศักยภาพของกลุมจังหวัด และการระดมความคิดเห็นจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหทราบถึงความตองการของประชาชน
ในกลุมจังหวัด ทําใหไดขอสรุปวา กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน ดานเกษตรกรรม
และดานการทองเที่ยว ซึ่งเปนประเด็นการพัฒนาที่สามารถทําไดรวมกันทั้ง 4 จังหวัด และสงผล
กระทบในเชิงบวกตอทุกจังหวัดในกลุม มิใชเปนการพัฒนาที่ทําใหเกิดผลประโยชนแกจังหวัดใด
จัง หวั ด หนึ่ ง ในกลุ มจั ง หวัด เท านั้ น นอกจากนี้ ยัง เป นสิ่ ง ที่ ค วรให ค วามสํ า คั ญก อ นในการแปลง
แผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการในป พ.ศ. 2554 อันจะสงผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจในเชิงบวกตอกลุมจังหวัดในภาพรวม
นอกจากนี้ วิสัยทัศนเดิมในแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ให
ความสําคั ญกั บ ประเด็ นยุท ธศาสตรดา นการคา ชายแดนและการท องเที่ยว แตไม ค รอบคลุมถึ ง
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังนั้นจึงจําเปนตอง
มีการปรับวิสัยทัศนใหมใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใหสะทอนถึงแนวทางการพัฒนาหรือประเด็น
ยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดอยางแทจริง โดยทางคณะทํางานที่ปรึกษาไดกําหนดแผนพัฒนากลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่ไดทําการทบทวนใหมดังนี้
วิสัยทัศน
“สะพานการคา และการทองเที่ยวอินโดจีน”
วิสัยทัศนของกลุมจังหวัดมีลักษณะกระชับและใหความสําคัญกับการพัฒนาเพียง 2 ดาน คือ
ประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดนและดานการทองเที่ยว แตไมครอบคลุมอีก 2 ประเด็น
ยุทธศาสตร คือ ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน
องคประกอบพื้นฐานของการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นจึงไมควรเปนระดับประเด็น
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนากลุมจังหวัด แตควรเปนระดับกลยุทธของการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
สังคม
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ดังนั้น จากประเด็นยุทธศาสตรเดิมที่มีอยู 4 ประเด็นยุทธศาสตร ไดปรับเปน 3 ประเด็น
ยุ ท ธศาสตร ใ หม โดยได ตั ด ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย เนื่ อ งจากเป น
องคประกอบพื้นฐานของการพัฒนาทุกดาน ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึงควรเปนระดับ
กลยุทธในแตละประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งประเด็นยุทธศาสตรที่ทบทวนใหม ประกอบดวย 3 ประเด็น
ยุทธศาสตรดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการทองเที่ยวเชื่อมโยงลาว เวียดนาม และตะวันออกไกล
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศน:สะพานการคา และการทองเที่ยวอินโดจีน
2

1

การพัฒนาการคาชายแดน
และความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน

3

การพัฒนาการทองเที่ยว

4

การพัฒนาการ
เกษตรกรรม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ผลการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
วิสัยทัศน: เปนสะพานการคา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และเชื่อมโยงการทองเที่ยวอินโดจีน
2

1

การพัฒนาการคาชายแดนและ
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อน
บาน

3

การพัฒนาการเกษตรกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร

การพัฒนาดานการทองเที่ยว
เชื่อมโยงลาว เวียดนาม และ
ตะวันออกไกล

แผนภาพที่ 19 ผลการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่ไดรับการทบทวนใหม มีรายละเอียด
ดังนี้
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)
วิสัยทัศน: เปนสะพานการคา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และเชื่อมโยงการทองเที่ยวอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร
1
การพัฒนาการคาชายแดนและ
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

2
การพัฒนาการเกษตรกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

3
การพัฒนาดานการทองเที่ยวเชื่อมโยง
ลาว เวียดนาม และ ตะวันออกไกล

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเครือขายเชื่อมโยง
เสนทางการคมนาคม

การพัฒนาปจจัยการผลิต
และประสิทธิภาพการผลิต

การพัฒนาสินคาดานการทองเทีย่ วใหได
มาตรฐาน มีการเชื่อมโยงและสงเสริมกิจกรรม
การทองเที่ยว

สงเสริมและพัฒนาการตลาดและชองทางการ
จําหนายสินคา

การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มและ
สรางมูลคาสินคา

การเสริมสรางศักยภาพดานการตลาดและการ
ประชาสัมพันธดานการทองเทีย่ ว

การสงเสริมใหเกิดการคา การลงทุน

การสงเสริมศักยภาพดานการตลาดและ
การกระจายสินคา

การยกระดับมาตรฐานบุคลากรและการบริการ
ดานการทองเทีย่ ว

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูประกอบการ ดาน
การคา การลงทุน

การสรางมาตรฐานสินคาเกษตร

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเทีย่ ว

กลยุทธ

การพัฒนา/ยกระดับองคความรูของ
เกษตรกรและผูประกอบการ

แผนภาพที่ 20 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 4 ป

วิสัยทัศน
“เปนสะพานการคา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และเชื่อมโยงการทองเที่ยว
อินโดจีน”
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 3 ประเด็นยุทธศาสตรดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัด
2. เพื่อพัฒนาดานความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
กลยุทธ ประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเครือขายเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคม
2. การสงเสริมและพัฒนาการตลาดและชองทางการจําหนายสินคา
3. การสงเสริมใหเกิดการคา การลงทุน
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูประกอบการ ดานการคา การลงทุน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของสินคาเกษตร
2. เพื่อเพิ่มรายไดดานการเกษตรของกลุมจังหวัด
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานการเกษตร
กลยุทธ ประกอบดวย 5 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
2. การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มและสรางมูลคาสินคา
3. การสงเสริมศักยภาพดานการตลาดและการกระจายสินคา
4. การสรางมาตรฐานสินคาเกษตร
5. การพัฒนา/ยกระดับองคความรูของเกษตรกรและผูป ระกอบการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการทองเที่ยวเชื่อมโยงลาว เวียดนาม และ
ตะวันออกไกล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว
2. เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว
กลยุทธ ประกอบดวย 5 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาสินคาดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน มีการเชื่อมโยงและสงเสริมกิจกรรมการ
ทองเที่ยว
2. การเสริมสรางศักยภาพดานการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว
3. การยกระดับมาตรฐานบุคลากรและการบริการดานการทองเที่ยว
4. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
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ประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด: เปนสะพานการคา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และเชื่อมโยงการทองเที่ยวอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
1.
2.

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
เพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัด
เพื่อพัฒนาดานความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

กลยุทธ: กลยุทธของกลุมจังหวัดโดยยึดตามแนวทางการพัฒนาหวงโซมูลคา โดยกลยุทธที่เนนสี (Highlight) คือ กลยุทธของ
กลุมจังหวัดในรางแผนพัฒนา พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม
4
1
2
3
5
6
ออก/ปรั
บ
พัฒนาโครงสราง
พัฒนาศักยภาพ
การพัฒนาและ
กฎหมาย
สงเสริมและ
สงเสริมดาน
พื้นฐานดาน
บุคลากร
การสงเสริมให
กฎระเบี
ย
บที
เ
่
อื
อ
้
พัฒนาการตลาด
การศึกษา
ตอการสงเสริม
เครือขายเชื่อมโยง
ผู
ป

ระกอบการ
เกิดการคา การ
วัฒนธรรม และ
และชองทางการ
การคา การลงทุน
เสนทางการ
ดานการคา การ
ลงทุน
เชื
อ
่
มโยงกั
บ
และการคา
จําหนายสินคา
ประเทศเพื่อนบาน
คมนาคม
ลงทุน
ชายแดน

แผนภาพที่ 21 ประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร
วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด: เปนสะพานการคา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และเชื่อมโยงการทองเที่ยวอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
1.
2.
3.

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของสินคาเกษตร
เพื่อเพิ่มรายไดดานการเกษตรของกลุมจังหวัด
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานการเกษตร

กลยุทธ: กลยุทธของกลุมจังหวัดโดยยึดตามแนวทางการพัฒนาหวงโซมูลคา โดยกลยุทธที่เนนสี (Highlight) คือ กลยุทธของ
กลุมจังหวัดในรางแผนพัฒนา พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม
4
1
2
3
5
พัฒนาปจจัยการผลิต
และประสิทธิภาพการ
ผลิต

พัฒนาการแปรรูปเพื่อ
เพิ่มและสรางมูลคา
สินคา

สงเสริมศักยภาพดาน
การตลาดและการ
กระจายสินคา

การสรางมาตรฐาน
สินคาเกษตร

แผนภาพที่ 22 ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร
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พัฒนา/ยกระดับองค
ความรูของเกษตรกร
และผูประกอบการ

ประเด็นยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว
วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด: เปนสะพานการคา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และเชื่อมโยงการทองเที่ยวอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาดานการทองเที่ยวเชื่อมโยงลาว เวียดนาม และ ตะวันออกไกล
1.
2.
3.

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว
เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว

กลยุทธ: กลยุทธของกลุมจังหวัดโดยยึดตามแนวทางการพัฒนาหวงโซมูลคา โดยกลยุทธที่เนนสี (Highlight) คือ กลยุทธของ
กลุมจังหวัดในรางแผนพัฒนา พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม
4
1
2
3
5
พัฒนาสินคาดานการ
เสริมสรางศักยภาพ
ยกระดับมาตรฐาน
พัฒนาปจจัย/
ทองเที่ยวใหได
เสริมสรางและรักษา
ดานการตลาดและการ
บุคลากรและการ
โครงสรางพื้นฐานและ
ความปลอดภัยในชีวิต สิ่งอํานวยความสะดวก
มาตรฐาน มีการ
ประชาสัมพันธดานการ
บริการดานการ
และทรัพยสิน
เชื่อมโยงและสงเสริม
ดานการทองเที่ยว
ทองเที่ยว
ทองเที่ยว
กิจกรรมการทองเที่ยว

แผนภาพที่ 23 ประเด็นยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว
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4. การแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 ของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
4.1 แนวทางการแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ
แนวทางการแปลงแผนพัฒนาไปสูแผนปฏิบัติราชการนั้น เริ่มตนจากการจัดทําแผนยุทธศาสตร
(Strategy Map) ซี่งประกอบดวยการวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร เพื่อใหไดซึ่งการประเมิน
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) หรือกรอบการวิเคราะห
SWOT Analysis อันจะนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัดหรือวิสัยทัศน (Vision)
ตอจากนั้นจึงจะทําการวิเคราะหถึงประเด็นสําคัญที่จะตองมุงเนนเพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว
เพื่อใหไดมาซึ่งประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนากลุมจังหวัด (Strategic Issues) ทั้งนี้ เมื่อ
สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญไดแลว จําเปนจะตองกําหนดเปาประสงค (Goals)
สําหรับแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อใหทราบถึงเปาหมายการพัฒนาในแตละประเด็น ตอจากนั้น จึง
จะกําหนดกลยุทธ (Strategies) ที่สําคัญในแตละประเด็นยุทธศาสตรเพื่อใหสามารถบรรลุเปาประสงค
ดังกลาว (ดังแสดงในแผนภาพที่ 24)
การจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategy Map)
กระบวนการ

ผลลัพธ

การวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร

จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม (SWOT)

การกําหนดทิศทางของกลุมจังหวัด

วิสัยทัศน (Vision)

การวิเคราะหถงึ ประเด็นสําคัญที่จะตองมุงเนน
เพื่อที่จะบรรลุวสิ ัยทัศน

ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issues)

การกําหนดเปาประสงคสําหรับ
แตละประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค (Goals)

การกําหนดกลยุทธหรือ
สิ่งที่จะทําเพื่อใหบรรลุเปาประสงค

กลยุทธ (Strategies)

แผนภาพที่ 24 การจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategy Map)
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เมื่อกําหนดแผนยุทธศาสตร (Strategy Map) ของกลุมจังหวัดไดแลว จึงจะเขามาสูกระบวนการ
แปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย การกําหนดกลยุทธ (Strategies) ที่สําคัญใน
แตละประเด็นยุทธศาสตร ตอจากนั้นจึงนําเสนอโครงการและสิ่งที่จะดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับ
กลยุทธดังกลาว รวมทั้งระบุหนวยงานที่รับผิดชอบในโครงการนั้นๆ และสุดทายคือ การจัดทําคําขอ
งบประมาณในโครงการตางๆที่นําเสนอ (ดังแสดงในแผนภาพที่ 25)
กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
กระบวนการ

ผลลัพธ

การกําหนดกลยุทธ

กลยุทธ (Strategies)

โครงการและสิ่งที่จะดําเนินการ
เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ

โครงการ (Project)

การระบุหนวยงานที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่รับผิดชอบของแตละโครงการ

งบประมาณที่จะตองใชสําหรับแตละโครงการ

งบประมาณที่จะเสนอขอ

แผนภาพที่ 25 กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ

ในการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 2 มี
รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน
“เปนสะพานการคา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และเชื่อมโยงการทองเที่ยว
อินโดจีน”
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 3 ประเด็นยุทธศาสตรดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัด
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2. เพื่อพัฒนาดานความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
กลยุทธ ประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเครือขายเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคม
2. การสงเสริมและพัฒนาการตลาดและชองทางการจําหนายสินคา
3. การสงเสริมใหเกิดการคา การลงทุน
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูประกอบการ ดานการคา การลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของสินคาเกษตร
2. เพื่อเพิ่มรายไดดานการเกษตรของกลุมจังหวัด
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานการเกษตร
กลยุทธ ประกอบดวย 5 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
2. การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มและสรางมูลคาสินคา
3. การสงเสริมศักยภาพดานการตลาดและการกระจายสินคา
4. การสรางมาตรฐานสินคาเกษตร
5. การพัฒนา/ยกระดับองคความรูของเกษตรกรและผูป ระกอบการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการทองเที่ยวเชื่อมโยงลาว เวียดนาม และ
ตะวันออกไกล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว
2. เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว
กลยุทธ ประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาสินคาดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน มีการเชื่อมโยงและสงเสริมกิจกรรมการ
ทองเที่ยว
2. การเสริมสรางศักยภาพดานการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว
3. การยกระดับมาตรฐานบุคลากรและการบริการดานการทองเที่ยว
4. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
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ทั้ ง นี้ จากกระบวนการแปลงแผนยุ ท ธศาสตร ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ ดั ง กล า ว ทํ า ให ค ณะที่ ป รึ ก ษา
สามารถจัดทําตัวอยางการแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 โดยมี
แผนงานโครงการที่สําคัญ (Flagship Project) ที่มีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและ
กลยุทธของกลุมจังหวัด และคํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพื่อเปนตัวอยางในการแปลง
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554
ทั้งนี้ คณะที่ป รึกษาขอยกตัว อยางการแปลงแผนพัฒนากลุมจั งหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ตอนบน 2 ไปสูแผนปฏิบัติราชการในประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบานและประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร เนื่องจากเปนประเด็นยุทธศาสตรหลักที่
สอดคลองกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
นอกจากนี้ การแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูการปฏิบัติ จําเปนจะตองเปนไปอยางบูรณา
การ โดยโครงการที่สําคัญของกลุมจังหวัดจะตองมีความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด และมี
การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแตละโครงการ ซึ่งโครงการตางๆนั้นสามารถแบงความ
รับผิดชอบออกเปน ระดับกระทรวง/กรม (Function-Based Projects) ระดับกลุมจังหวัด (ClusterBased Projects) และระดับจังหวัด (Provincial Projects) ตามแตละกลยุทธในแผนพัฒนาจังหวัด
ซึ่ ง คณะทํ า งานที่ ป รึ ก ษาไดนํา เสนอตั ว อยา งโครงการที่ สําคั ญ ในแต ล ะกลยุ ท ธ และจํ า แนกตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบของแตละหนวยงานไวเบื้องตน ดังแสดงในแผนภาพที่ 26 (ประเด็น
ยุ ท ธศาสตร ด า นการค า ชายแดนและความสั ม พั น ธ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น) และแผนภาพที่ 27
(ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร)
ประเด็นยุทธศาสตร:การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
2

1

กระทรวง
(FunctionBased
Projects)

กลุมจังหวัด
(ClusterBased
Projects)

จังหวัด
(Provincial
Projects)

4

3

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
เครือขายเชื่อมโยงเสนทางการ
คมนาคม

สงเสริมและพัฒนาการตลาด
และชองทางการจําหนายสินคา

การสงเสริมใหเกิดการคา
การลงทุน

• โครงการสงเสริมและ
พัฒนาโลจิสติกสทางการคา
และคมนาคมขนสง

• โครงการจัดตั้งศูนยกระจาย
สินคา/ศูนยตรวจปลอยรถ

• โครงการพัฒนาระบบ
ธุรกรรมการเงิน
• โครงการจัดตั้งพื้นที่ปลอด
ภาษี (Duty Free Zone)
• โครงการแตงตั้งผูแทน/
องคกรทางการคา

• โครงการศึกษาความเปนไป
ไดในการขยายทางรถไฟจาก
จังหวัดอุดรธานีผานสกลนคร
และนครพนมไปถึงมุกดาหาร

• โครงการจัดงานแสดงสินคา • โครงการจัดตั้งศูนยบริการ
ขอมูลทางการตลาดดาน
ในตางประเทศและจับคูธรุ กิจ
การคาชายแดน
• โครงการประชาสัมพันธสินคา
• โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
สงออกของกลุมจังหวัด
พิเศษของกลุมจังหวัด

• โครงการสงเสริมศักยภาพ
และความรูดานการคา
ลงทุนของผูประกอบการ
• โครงการพัฒนาองคความรู
ของประชาชนในพืน้ ที่ เพื่อ
การใชประโยชน

• โครงการพัฒนาระบบการ
ขนสง เพื่อรองรับสะพาน
มิตรภาพแหงที่ 3
(นครพนม)

• โครงการจัดตั้งตลาดกลางใน
การจําหนายสินคา

• โครงการพัฒนาความสามารถ
ในการใชภาษาของบุคลากร
(ลาว/เวียดนาม/จีน)
• โครงการพัฒนาผูคาสง/คา
ปลีกรายยอยใหมีความ
เขมแข็งสามารถแขงขันได
แบบยั่งยืน (สกลนคร)
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• โครงการจัดตั้งศูนย
แลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศในเขตชายแดน
• โครงการสงเสริมการขยาย
การคากับประเทศเพื่อนบาน
ในภูมิภาคอินโดจีน
(มุกดาหาร)

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผูประกอบการ ดานการคา
การลงทุน

• โครงการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาดาน
การคาการลงทุน

แผนภาพที่ 26 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดน
และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
2

1

กระทรวง
(FunctionBased
Projects)

สงเสริมศักยภาพดาน
การตลาดและการกระจาย
สินคา

5

พัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
และสรางมูลคาสินคา

• โครงการพัฒนาพื้นที่
ชลประทาน
• โครงการพัฒนาทิ่ดิน
เพื่อการเกษตร

• โครงการพัฒนาการ
แปรรูปสินคาเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลคา

• โครงการจัดตั้งศูนย
กระจายสินคาเกษตร
(Distribution Center)
• โครงการสงเสริมการ
บริโภคสินคาเกษตร

• โครงการจัดตั้งศูนย

• โครงการพัฒนาการ
สรางบรรจุภัณฑและ
ตราสินคา

• โครงการพัฒนาการ
• โครงการพัฒนา
• โครงการพัฒนาการ
สรางตลาดกลางสินคา
มาตรฐานสินคาเกษตร
จัดตั้งเครือขายดาน
เกษตรของกลุมจังหวัด
ของกลุมจังหวัด
เกษตรกรรมในรูปแบบ
วิสาหกิจ (Cluster)
• โครงการ
• โครงการติดตาม
ประชาสัมพันธสินคา
มาตรฐานและคุณภาพ • โครงการพัฒนา
เกษตรปลอดภัย
ของสินคาเกษตร
เกษตรกรและ
ผูประกอบการตนแบบ

จังหวัดสนุก

• โครงการสงเสริมเกษตร • โครงการผลิตและการ •
แปรรูปขาวหอมมะลิ
อินทรีย และพัฒนา
สกลนครเพื่อสรางชุมชน
ผลผลิตดานการเกษตร
มั่นคงและเข็มแข็ง
คุณภาพ (นครพนม)
(Provincial
(สกลนคร)
•
Projects) • โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโค
เนื้อโคขุนหนองสูง
(มุกดาหาร)

การสรางมาตรฐานสินคา
เกษตร

พัฒนา/ยกระดับองคความรู
ของเกษตรกรและ
ผูประกอบการ

พัฒนาปจจัยการผลิตและ
ประสิทธิภาพการผลิต

พัฒนาและกระจาย
กลุมจังหวัด
เมล็ดพันธุดี
(Cluster• โครงการเพิ่ม
Based
ประสิทธิภาพการผลิต
Projects)
โคเนื้อ โคขุน กลุม

จังหวัด

4

3

• โครงการพัฒนามาตรฐาน • โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพดาน
สินคาเกษตรเพื่อการ
เกษตรกรรม
สงออก

โครงการประชาสัมพันธจัด •
งานหมผาคราม จิบไวนเมา
กินขาวฮาง ยางเนื้อโพนยาง
คํา (สกลนคร)
โครงการศึกษาความเปนไป
ไดและความเหมาะสมในการ
จัดตั้งตลาดกลางจําหนาย
และกระจายผลผลิต
(มุกดาหาร)

โครงการพัฒนา
• โครงการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตและ ศักยภาพบุคลากร/
คุณภาพสินคาเกษตร
องคความรูเกษตรกร
แปรรูปดานอาหารจาก เพื่อแกไขปญหาความ
พืช (สกลนคร)
ยากจน (นครพนม)
• โครงการฝกอบรม
เกษตรกรการกรีด
ยางพาราและทํายาง
แผนชั้นดี (มุกดาหาร)

แผนภาพที่ 27 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร

39

4.2 สรุปโครงการที่สําคัญ (Flagship) เบื้องตนภายใตประเด็นยุทธศาสตร
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ทําใหสามารถสรุปโครงการที่สําคัญภายใตแตละกลยุทธ ไดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
เปาประสงค
(ภายใตประเด็น
ยุทธศาสตร)

กลยุทธและแนวทาง

แผนงาน / โครงการ

1.1 การพัฒนาโครงสราง 1.1.1 โครงการศึกษาความเปนไป
ไดในการขยายทางรถไฟ
พื้นฐานดานเครือขาย
จากจังหวัดอุดรธานีผาน
เชื่อมโยงเสนทางการ
สกลนครและนครพนมไปถึง
คมนาคม
มุกดาหาร
1.2 การสงเสริมและ
พัฒนาการตลาดและ
ชองทางการจําหนาย
สินคา

1. เพื่อเพิ่มมูลคา
การคาชายแดน
ของกลุมจังหวัด
2. เพื่อพัฒนาดาน
ความสัมพันธกับ
1.3 การสงเสริมใหเกิด
ประเทศเพื่อน
การคา การลงทุน
บาน

1.4 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ผูประกอบการ
ดานการคา การลงทุน

1.2.1 โครงการจัดงานแสดง
สินคาในตางประเทศและ
จับคูธุรกิจ
1.2.2 โครงการประชาสัมพันธ
สินคาสงออกของกลุม
จังหวัด
1.3.1 โครงการจัดตั้งศูนยบริการ
ขอมูลทางการตลาดดาน
การคาชายแดน
1.3.2 โครงการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษของกลุม
จังหวัด
1.4.1 โครงการสงเสริมศักยภาพ
และความรูดานการคา
ลงทุนของผูประกอบการ
1.4.2 โครงการพัฒนาองคความรู
ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
การใชประโยชน
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หนวยงานหลัก
•

สํานักงานพาณิชยจังหวัด

•
•

สํานักงานพาณิชยจังหวัด
สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัด

•

สํานักงานพาณิชยจังหวัด

•

สํานักงานพาณิชยจังหวัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สกลนคร และมหาวิทยาลัย
ในกลุมจังหวัด

•

ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
เปาประสงค
(ภายใตประเด็น
ยุทธศาสตร)

1. เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มของ
สินคาเกษตร
2. เพื่อเพิ่มรายได
ดานการเกษตร
ของกลุมจังหวัด
3. เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ
บุคลากรดาน
การเกษตร

กลยุทธและแนวทาง

แผนงาน / โครงการ

1.1 การพัฒนาปจจัยการ 1.1.1 โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนา
และกระจายเมล็ดพันธุดี
ผลิตและประสิทธิภาพ
1.1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต
การผลิตโคเนื้อ โคขุน กลุม
จังหวัดสนุก
1.2 การพัฒนาการแปร
รูปเพื่อเพิ่มและสราง
มูลคาสินคา

1.2.1 โครงการพัฒนาการสราง
บรรจุภัณฑและตราสินคา

หนวยงานหลัก
•
•

สํานักงานเกษตรจังหวัด
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

•

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด

1.3 การสงเสริมศักยภาพ 1.3.1 โครงการพัฒนาการสราง
ตลาดกลางสินคาเกษตรของ
ดานการตลาดและการ
กลุมจังหวัด
กระจายสินคา
1.3.2 โครงการประชาสัมพันธ
สินคาเกษตรปลอดภัย

•

สํานักงานพาณิชยจังหวัด
สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัด

1.4 การสรางมาตรฐาน
สินคาเกษตร

1.4.1 โครงการพัฒนามาตรฐาน
สินคาเกษตรของกลุม
จังหวัด
1.4.2 โครงการติดตามมาตรฐาน
และคุณภาพของสินคา
เกษตร

•

1.5 การพัฒนา/ยกระดับ 1.5.1 โครงการพัฒนาการจัดตั้ง
เครือขายดานเกษตรกรรม
องคความรูของเกษตรกร
ในรูปแบบวิสาหกิจ
และผูประกอบการ
(Cluster)
1.5.2 โครงการพัฒนาเกษตรกร
และผูประกอบการตนแบบ

•
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•

•

•

สํานักงานเกษตรจังหวัด
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด

สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัด
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด

4.3 ตัวอยางโครงการนํารอง
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
กลยุทธ: การสงเสริมและพัฒนาการตลาดและชองทางการจําหนายสินคา
โครงการ: โครงการจัดงานแสดงสินคาในตางประเทศและจับคูธุรกิจ
ชื่อโครงการ

โครงการจัดงานแสดงสินคาในตางประเทศและจับคูธุรกิจ
ที่มา: จากการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ของกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 หลายครั้ง ไดใหผูเขารวมประชุมจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีสวน
เกี่ยวของ รวมกันระดมความคิดเห็น ในการพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาการคา
ชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน ดวยการกําหนดเปาประสงคและกลยุทธ
คือ เพิ่มมูลคาการคาชายแดนและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อใหเปนไป
ความสําคัญของ
ตามเปาประสงคและกลยุทธที่กาํ หนดไว จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
โครงการ/หลักการและ สภาพปญหา/ความตองการ: กระแสโลกาภิวัตน(Globalization) ที่ปรับเปลี่ยนอยาง
เหตุผล
รวดเร็ว เพื่อใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงและพรอมที่จะแขงขันในเวทีโลก กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ไดแก จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จึงไดปรับ
บทบาทแหงภาคธุรกิจใหม เพื่อผลักดันใหธุรกิจการคาในกลุมจังหวัด สามารถแขงขันไดใน
เวทีโลกและมีภูมิคุมกันที่ดี โดยจะมุงพัฒนาและยกระดับใหผูประกอบการกาวสูสากล
(Internationalization) มากยิ่งขึ้น ควบคูกับการพัฒนาระบบการคาภายในกลุมจังหวัด ใหมี
การเจริญเติบโตแบบยั่งยืน (Sustainable Growth) ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. เพื่อขยายตลาดการคาออกไปจากเดิม ดวยการแสวงหาตลาดการคาใหม
ผูประกอบการสามารถสงออกและนําเขาสินคาในคราวเดียวกัน เปนการลดคาใชจายใน
การขนสง
2. ผูประกอบการคาในกลุมจังหวัดสามารถเจรจาและตกลงทางการคาและดานการ
ทองเที่ยวเปนการเบื้องตน ซึ่งจะเปนการปูทางทางการคาในอนาคต สรางรายไดแก
วัตถุประสงคของ
ประชาชน
โครงการ
3. การเขารวมงานแสดงสินคาในระดับนานาชาติ เปนการประชาสัมพันธสินคาของกลุม
จังหวัด โดยเฉพาะสินคาที่มีศักยภาพในการสงออก
4. ผูประกอบการคาสามารถใชเวทีในงานแสดงสินคาเปนแหลงเรียนรู ดานการตลาด การ
ผลิตและวัฒนธรรมของแตละประเทศ สามารถผลิตสินคาไดตรงตามความตองการของ
ตลาด
1. ผูประกอบการสินคาชุมชน (OTOP) และผูประกอบการ SMEs ในกลุมจังหวัดมี
แรงจูงใจ และมีความมั่นใจที่จะพัฒนาสินคาและธุรกิจใหมีขีดความสามารถในการคา
ผลผลิตและผลลัพธ
เพื่อการสงออกมากขึ้น
ของโครงการ
2. ผูประกอบการสินคาชุมชน(OTOP) และผูประกอบการ SMEs ไดทราบขอมูลที่เปน
ประโยชนในการประกอบการทําการคาการลงทุนในตางประเทศมากขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ 1. รอยละของการสั่งซื้อและตกลงการคาที่เพิ่มขึ้น
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการคาชายแดน
โครงการ
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3. รอยละของความพึงพอใจของผูรวมงาน
โครงการนี้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดนและ
ความเชื่อมโยงกับ
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานของกลุมจังหวัด รวมทั้งมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับ
ยุทธศาสตรและความ ยุทธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดนของกระทรวง และจังหวัดในกลุมจังหวัด ไดแก
พรอมของโครงการ จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ดังนั้น โครงการนี้มีความพรอมที่จะผลักดันให
เกิดผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดสกลนคร
ผูรับผิดชอบ
ทรัพยากรที่ตองใช
งบประมาณ

บุคลากรที่มีประสบการณ จัดหาเครื่องมือดําเนินการเพิ่มเติม และเทคนิคในการบริหาร
จัดการ
1,500,000 บาท

กลุมเปาหมาย: ผูประกอบการคาชายแดน (สินคาชุมชน และ SMEs)
ผูที่เกี่ยวของกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ผูประกอบการคาชายแดน และ เจาหนาที่ภาครัฐและเอกชนที่
โครงการนี้
(Stakeholders) หรือผูที่ เกี่ยวของ
ไดรับผลกระทบจาก
โครงการนี้
โครงการนี้มีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับโครงการอื่นของกลุมจังหวัด ไดแก โครงการ
โครงการที่เกี่ยวของ
ประชาสัมพันธสินคาสงออกของกลุมจังหวัด
1. เงื่อนไขทางการคาของประเทศเพื่อนบานอาจเปนอุปสรรคตอการทําตลาดสินคาของกลุม
ผูประกอบการคาชายแดนได
2. ผูประกอบการคาชายแดนอาจจะใชโอกาสและชองทางการตลาดมาแขงขันกันเอง เชน
การขายสินคาตัดราคากันเอง หรือการแยงคูคา
3. การสงเสริมผูประกอบการขยายการตลาดในตางประเทศตองเปนไปอยางตอเนื่องและ
จริงจังภายใตความตองการที่แทจริงของผูประกอบการ
4. การเขารวมกิจกรรมผูประกอบการตองรับผิดชอบคาใชจายเอง ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่
ความเสี่ยง
ผูประกอบการอาจไมกลาลงทุนเขารวมโครงการ
5. ผูประกอบการที่เขารวมโครงการ ฯ ตองใหขอมูลการทําธุรกิจที่เปนผลจากโครงการฯ
อยางแทจริงตอเจาหนาที่ภาครัฐในการประเมินผลโครงการ
6. การคัดเลือกผูประกอบการ จําเปนตองคัดเลือกจากผูที่มีความตั้งใจจริงและพรอมจะ
ลงทุนในสวนที่จําเปน
7. การเตรียมความพรอมใหผูประกอบการ จะตองประสานงานเปนการลวงหนาและ
วางแผนอยางรอบคอบ
ระยะเวลาของโครงการเริ่มตนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2555
โดยมีกิจกรรมที่สําคัญดังนี้
1. นําผูประกอบการเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศตามที่กรมสงเสริมการสงออก
ระยะเวลา และกิจกรรม
กําหนด
ที่สําคัญของโครงการ
2. จัดการพบปะเพื่อเจรจาการคาระหวางกับผูประกอบการของกลุมจังหวัดกับนักธุรกิจ
ตางประเทศ (Business Matching) ระหวางงานแสดงสินคาในตางประเทศ

43

ระยะเวลาโครงการ

ต.ค.-54 พ.ย.-54 ธ.ค.-54 ม.ค.-55 ก.พ.-55 มี.ค.-55 เม.ย.-55 พ.ค.-55 มิ.ย.-55 ก.ค.-55 ส.ค.-55 ก.ย.-55

1. นําผูประกอบการเขารวมงาน

แสดงสินคาในตางประเทศ
2. ดําเนินการ BusinessMatching

ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
กลยุทธ: การพัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
โครงการ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ โคขุน กลุมจังหวัดสนุก
ชื่อโครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ โคขุน กลุมจังหวัดสนุก
ที่มา: การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร กลุมจังหวัดสนุก มีทั้งการเลี้ยงเปนอาชีพหลักและเลี้ยง
เปนอาชีพเสริมกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ แตการเลี้ยงโคของเกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกร
รายยอยมีปญหาในการเลี้ยงโคเนื้อดานตางๆ อยูมาก เชน ปญหาดานการปรับปรุงพันธุ
ปญหาดานความรูของเกษตรกร ปญหาโคที่เลี้ยงขาดความสมบูรณทําใหอัตราการผสมติด
ต่ํา อัตราการใหลูกโคต่ํา และอัตราการตายสูง ปญหาขาดการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทํา
ใหการอัตราเจริญเติบโตของโคไมดีเทาที่ควร ดังนั้น จึงไดสนับสนุนใหสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดกลุมสนุก รวมกับสหกรณโคขุนในพื้นที่ฯและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดพัฒนาการ
ความสําคัญของ
เลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนของจังหวัดกลุมสนุกใหดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหการเปนการสงเสริมการเลี้ยงโค
โครงการ/หลักการและ เนื้อ-โคขุนที่ครบวงจร มีความสอดคลองกับแหลงรับซื้อที่มีอยูในพื้นที่ ลักษณะประสาน
สอดคลองกัน และยังเปนการสงเสริมใหมีการใชวัตถุเหลือใชหรือ ผลพลอยทางการเกษตร
เหตุผล
เชนฟางขาว หญาธรรมชาติ และเพิ่มความสมบรูณใหดินจากปุยคอกที่ไดจากการเลี้ยงโค
สภาพปญหา/ความตองการ: ในพื้นที่ของกลุมจังหวัดสนุก มีสหกรณที่ดําเนินกิจกรรม
ทางดานการจําหนายเนื้อโคขุน จํานวน 2 แหง มีความตองการโคขุนในพื้นที่ประมาณ
8,500-9,000 ตัว/ป แตเกษตรกร ในกลุมจังหวัดสนุกสามารถผลิต ลูกโคเนื้อเพื่อ เตรียม
เขาขุนเพียงรอยละ 30 ของเปาหมาย ทําใหสหกรณทั้งสองตองสั่งซื้อโคเนื้อจากพื้นที่
จังหวัดทางภาคกลางและจังหวัดใกลเคียงมาใหเกษตรกรขุนแทน เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ
ของกลุมสนุกไดรับผลกระทบจากราคาจําหนายโคเนื้อที่มีแนวโนมลดลง
1. เพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุนใหชัดเจนครบวงจรตั้งแตการเลี้ยงจนถึง
การตลาด
2. เพื่อเพิ่มจํานวนโคเนื้อพันธุดี ใหมีคุณภาพและจํานวนเพียงพอ ตอการผลิตเนื้อโคขุน
คุณภาพ
วัตถุประสงคของ
3. เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตวพันธุดีใชเลี้ยงโคเนื้อ เหลือสามารถจําหนาย
เปนรายไดเสริมใหแกครัวเรือน
โครงการ
4. เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงการสงเสริมโคเนื้อโคขุนเขาสูมาตรฐานฟารมปศุสัตวและโรง
ฆาสัตวมาตรฐาน
5. เพื่อพัฒนาระบบการผลิตเนื้อโคขุนเพื่อบริโภคและการสงจําหนายที่มีคุณภาพสามารถ
สอบยอนกลับแหลงที่มาการผลิตโคเนื้อโคขุนได (Traceability)
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ผลลัพธเชิงปริมาณ
1. เกษตรกรไดรับการพัฒนาการผลิตและการตลาดโคเนื้อ จํานวน 3,000 ราย จํานวนโค
เนื้อ 6,000 ตัว
2. เพิ่มจํานวนลูกโคพันธุดี ประมาณ 2,000 ตัว/ป เพิ่มรายไดเกษตรกรจากมูลคาลูกโค
พันธุดี
ผลผลิตและผลลัพธ
3. เพิ่มพื้นที่การปลูกพืชอาหารสัตว 6,000 ไร
ของโครงการ
4. มีปุยคอกเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินปละไมนอยกวา 6,000 ตัน
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
1. มูลคาเพิ่มจากการจําหนายโคเนื้อที่ไดรับการพัฒนาการผลิต
2. เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายพืชอาหารสัตว
3. มีปุยคอกเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ลดการใชปุยเคมี
1. จํานวนลูกโคพันธุดีที่เพิ่มมากขึ้น (ตัว)
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
2. พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตวเพิ่มขึ้น (ไร)
โครงการ
3. รอยละของรายไดเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นจากการจําหนายโคพันธุดี
โครงการนี้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมโยงกับ
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรของกลุมจังหวัด รวมทั้งมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับ
ยุทธศาสตรและความ ยุทธศาสตรดานการเกษตรของกระทรวง และจังหวัดในกลุมจังหวัด ไดแก จังหวัดสกลนคร
พรอมของโครงการ นครพนม และมุกดาหาร ดังนั้น โครงการนี้มีความพรอมที่จะผลักดันใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ
ผูรับผิดชอบ
ปศุสัตวจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร
บุคลากรที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการผลิตโคเนื้อ โคขุน
ทรัพยากรที่ตองใช
เครื่องมือดําเนินการบางสวนตองจัดหาเพิ่มเติม
งบประมาณ
7,500,000 บาท
กลุมเปาหมาย :
- เกษตรกรผูเลี้ยงแมพันธุโคเนื้อเพื่อผลิตลูกโคขุนของกลุมจังหวัดสนุก 3,000 ราย
ผูที่เกี่ยวของกับ
- เกษตรกรผูปลูกพืชอาหารสัตวจํานวน 3,000 ราย ๆ ละ 2 ไร รวม 6,000 ไร
โครงการนี้
- สถานที่จําหนายโคเนื้อ-โคขุนของเกษตรกรในกลุมจังหวัดสนุก
(Stakeholders) หรือผูที่ ผูมีสวนไดสวนเสีย :
ไดรับผลกระทบจาก - เกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนของกลุมจังหวัดสนุก
- สมาชิกสหกรณ การเลี้ยงปศุสัตว กรป กลาง โพนยางคําจํากัด และ
โครงการนี้
สมาชิกสหกรณการเกษตรหนองสูง จํากัด
- เกษตรกรผูประกอบการคาตามตลาดนัดโค - กระบือ
โครงการที่เกี่ยวของ ไมมี
ความเสี่ยง

ไมมี
ระยะเวลาของโครงการเริ่มตนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2555
ระยะเวลา และกิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่สําคัญดังนี้
ที่สําคัญของโครงการ 1. การจัดทําระบบฐานขอมูลการผลิตและการตลาดโคเนื้อของเกษตรกรจํานวน 3,000
ราย
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2. สงเสริมใหเกษตรกรจํานวน 3,000 ราย เลี้ยงแมโคเนื้อรายละ 2 ตัว รวม 6,000 ตัว
เพื่อผลิตโคขุนพันธุดี
3. จัดการฝกอบรมใหความรูดานการเลี้ยงโคเนื้อแกเกษตรกร 3,000 ราย
4. สงเสริมใหเกษตรกรจํานวน 3,000 ราย ปลูกพืชอาหารสัตวพันธุดี รายละ 2 ไร รวม
6,000 ไร เพื่อเลี้ยงโคและจําหนายเปนรายไดเสริม
5. ประสานหรือทําขอตกลงกับเกษตรกรกลุมผูเลี้ยงโคขุน รวมทั้งสหกรณการเลี้ยงปศุ
สัตว กรป.กลางโพนยางคํา จํากัด และสหกรณการเกษตรหนองสูง จํากัด เพื่อรับซื้อ
ลูกโคพันธุดีไปขุน ในราคาประกันหรือราคาที่กําหนด
ระยะเวลาโครงการ

ต.ค.-54 พ.ย.-54 ธ.ค.-54 ม.ค.-55 ก.พ.-55 มี.ค.-55 เม.ย.-55 พ.ค.-55 มิ.ย.-55 ก.ค.-55 ส.ค.-55 ก.ย.-55

1. จัดทําระบบฐานขอมูลการผลิต
และการตลาดโคเนือ้
2. สงเสริมใหเกษตรกรผลิตโคขุน
พันธุดี
3. ฝกอบรมใหความรูด านการเลียงโค
้
เนือแกเกษตรกร
้
4. สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืช
อาหารสัตวพันธุดี
5. ประสานหรือทําขอตกลงกับเกษตรกร
กลุมผู
 เลี ยงโคขุน
้
หนวยงานทีเกี
่ ยวของ
่
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5.ผลการวิเคราะหแผนพัฒนากลุมจังหวัดของที่ปรึกษากับแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่นาํ เสนอตอ
ก.บ.ก.
จากการพิจารณาทบทวนและวิเคราะหแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่
ทางกลุมจังหวัดไดนําเสนอตอ ก.บ.ก. เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผานมา โดยพิจารณาถึงองคประกอบใน
ดานตางๆ สามารถสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไดดังตอไปนี้
1) ความสอดคลองระหวางแผนพัฒนากลุมจังหวัดกับแผนพัฒนาในระดับอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
จากการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่ทางกลุม
จังหวัดไดนําเสนอตอ ก.บ.ก. เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมานั้น พบวา ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เรื่องการ
พัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการ
ทองเที่ยว และประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ที่ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนากลุมจั งหวั ด มี ความสอดคลองกับนโยบายรัฐ บาล แผนพัฒนากลุมจังหวัดของ สศช.ซึ่ง
สนับสนุนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในการพัฒนาไปสูการเปนประตูการคา และ
การทองเที่ยวเชื่อมโยงลาว เวียดนาม และตะวันออกไกล และเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร นอกจากนั้น ยังมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดของทั้ง 3
จังหวัดในกลุมจังหวัด
เนื่ อ งจากแผนพัฒ นาระดั บ ประเทศ และระดับ จั ง หวั ด ครอบคลุ ม ทุ กมิ ติ ทั้ ง ในดา นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางโอกาสและอาชีพ
ใหกับประชาชนในพื้นที่
แต อยางไรก็ ดี แม ว าการพั ฒนาทรั พ ยากรมนุษ ยเ ปน หนึ่งในนโยบายรัฐ บาลและแผนพัฒ นา
ระดับประเทศ แตในมุมมองของที่ปรึกษามีความเห็นวา ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนากลุมจังหวัด ซึ่งมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรคือ ประชากรเปนคนดี มี
คุณภาพ อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข มีเปาหมายในการแขงขัน โดยประกอบดวย 3 กลยุทธใน
การนําไปสูการบรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรนั้นซึ่งไดแก 1) ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถใหกับ
ประชาชนทุกภาคสวน 2) สงเสริมและพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรมใหกับประชาชนทุกภาคสวน
และ 3) สงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐอยางเทาเทียมกัน ควรเปนบทบาท
ของระดับกระทรวง (Function-based) และระดับจังหวัด ยกเวนแตหากเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพื่อการพัฒนาอาชีพที่จะไปชวยเสริมสรางและสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1-3 ซี่งเปนการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจขางตน จึงสามารถที่จะเปนกลยุทธในแตละประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดขางตนได
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2) ความชัดเจนและความเปนเหตุเปนผลของแผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัดที่นําเสนอตอ ก.บ.ก. นั้น ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตรขางตน ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งมิติดานเศรษฐกิจและสังคม อยางไรก็ดี ที่ปรึกษามีความเห็นวา ควรคัดเลือกโดยเนน
ประเด็นยุทธศาสตรที่มีความสําคัญและสามารถพัฒนารวมกันไดทั้ง 3 จังหวัด ตลอดจนสงผลกระทบตอ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและกระตุนใหเกิดการสรางรายไดใหกับทั้ง 3 จังหวัดในกลุม
จังหวัดไดอยางแทจริง เพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสูการปฏิบัติสัมฤทธิ์ผลอยางเปนรูปธรรมและ
ชัดเจน และคุมคากับงบประมาณที่กลุมจังหวัดไดรับ ดังนั้น จากการวิเคราะหศักยภาพของกลุมจังหวัด
รวมทั้งโอกาส และความตองการของประชาชนในพื้นที่กลุมจังหวั ด ที่ปรึ กษามีขอเสนอแนะวา ใน
แผนพัฒนากลุมจังหวัดนี้ จึงควรประกอบดวย 3 ประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งไดแก การพัฒนาการคา
ชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน การพัฒนาการทองเที่ยว และการพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร ตามลําดับความสําคัญ
3) ความสอดคลองระหวางเปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธในแผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัดที่ไดสงมอบตอ ก.บ.ก.นั้นมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ชัดเจนในการ
พัฒนา และมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนกลยุทธที่กําหนดขึ้นนั้น มี
ความสอดคลองและตอบสนองกับเปาประสงคและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาฯ รวมถึงมีความเปนไปไดใน
การแปลงไปสูการปฏิบัติที่จะชวยใหบรรลุผลตามตัวชี้วัดนั้นไดอยางเปนรูปธรรม
4) คุณภาพของโครงการที่นําเสนอในแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ในภาพรวม โครงการที่นําเสนอในแผนพัฒนากลุมจังหวัดนั้นมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนพัฒนากลุมจังหวัด อยางไรก็ดี สามารถตั้งขอสังเกตบางประการไดดังนี้
4.1) โครงการบางโครงการยังคงเปนโครงการระดับหนวยงานสวนกลางหรือกระทรวง และบาง
โครงการเปนระดับจังหวัด อาทิเชน ภายใตประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดน
และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน เชน “โครงการสงเสริมและพัฒนาโลจิสติกสและ
คมนาคมขนสง” สมควรที่จะเปนบทบาทของกระทรวง มิใชของกลุมจังหวัด เปนตน หรือ
โครงการที่อยูภายใตประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีบางโครงการที่
ควรเปนบทบาทของระดับกระทรวง เชน “โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ ก ษาให กาวหนาสูร ะดับสากล” และบางโครงการควรเปน บทบาทของระดับ
จังหวัด เชน “โครงการสงเสริมพัฒนาและคุมครองแรงงานนอกระบบ” เปนตน ดังนั้น ในการ
เสนอโครงการ จึงควรคัดเลือกโดยมุงเนนโครงการที่สําคัญที่สงผลตอการบรรลุเปาประสงค
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ของประเด็นยุ ทธศาสตร และมีผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ สู ง ตลอดจนสามารถทํา
รวมกันไดภายในกลุมจังหวัด
4.2) โครงการบางโครงการขาดความเชื่อมโยงและบูรณาการเพื่อใหเกิดการแกไขปญหาหรือใช
โอกาสได อ ย า งมี ป ระสทธิ ภ าพและให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด อาทิ เ ช น โครงการภายใต
ประเด็นยุท ธศาสตรการพั ฒนาการทองเที่ยว มีหลายโครงการยอยที่เ ปนโครงการดาน
สงเสริมการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดซึ่งมีวัต ถุประสงคเดี ยวกัน ซึ่ ง
สามารถผนวกรวมเปนโครงการใหญโครงการเดียวกันเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงและบูรณา
การ ลดความซ้ําซอน และบรรลุผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
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6. ปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ
ในการดําเนินงานโครงการระยะที่ 2 นี้ สามารถสรุปประเด็นปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะไดดังนี้
ประเด็นปญหา/อุปสรรค
1. หนวยงานในสวนกลางที่ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่
กลุ ม จั ง หวั ด ไม ท ราบถึ ง โครงการในระดั บ
กระทรวง รวมถึงระดับจังหวัด อันเนื่องมาจาก
ขาดการประสานงานและเชื่ อ มโยงระหว า ง
หนวยงานในระดับตางๆ อยางบูรณาการ

2. หนวยงานในสวนกลางมีความลาชาในการจัดสง
หนังสือราชการถึงกลุมจังหวัดเพื่อแจงใหทราบ
ถึงการดําเนินงานโครงการนี้ ทําใหกําหนดการ
ในการลงพื้ น ที่ ข องคณะทํ า งานที่ ป รึ ก ษา
ค อ นข า งเป น ไปอย า งเร ง ด ว นและกระชั้ น ชิ ด
ส ง ผลให ก ลุ ม จั ง หวั ด ต อ งเร ง ดํ า เนิ น การ
ประสานงานในกลุมจังหวัด ในขณะเดียวกันก็มี
ภารกิ จ เป น จํ า นวนมาก จึ ง ทํ า ให ไ ม มี เ วลา
เพียงพอในการเตรียมขอมูลมากเทาที่ควรเพื่อ
ใช ส นั บ สนุ น ในการระดมความคิ ด เห็ น ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ขอเสนอแนะ
1. หน ว ยงานในระดั บ ต า งๆ ควรพั ฒ นาการ
ประสานงานและเชื่ อ มโยงระหว า งกั น
โดยเฉพาะในเรื่องแผนปฏิบัติราชการ ซึ่ง
ประกอบด ว ยโครงการต า งๆ เพื่ อ การ
ทํางานรวมกันอยางบูรณาการ อันจะสงผล
ใ ห ก า ร พั ฒ น า มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลอยางแทจริง และทําใหเกิดการ
ใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ไมทับ
ซอน และถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2. หนวยงานในสวนกลางควรมีการวางแผน
ลวงหนาและเตรียมการใหพรอมมากกวานี้
เพื่อใหเวลาที่เพียงพอสําหรับกลุมจังหวัดใน
การเตรียมการ และไมใหทับซอนกับภารกิจ
ของกลุมจังหวัดที่มีอยูเดิม

