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สรุปสาระสําคัญ
แผนพัฒนากลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2554 - 2556
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสอดคลองกับ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติและตอบสนองความตองการของประชาชน ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทบทวน
แผนพัฒนากลุมจังหวัด เพื่อปรับปรุงใหมีความสมบูรณ มีคุณภาพและสอดคลองกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการของประชาชน ในการ
นี้กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจึงไดดําเนินการทบทวนและจัดทํากรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.
2554 - -2556 ขึ้น ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
1. แนวคิด
ยึดการพัฒนาเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความสมดุลระหวางการพัฒนาและการ
รักษาปองกันผลกระทบดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมภายใต “ผลประโยชนของประชาชนในกลุมจังหวัด” เปนหลัก โดยการเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาให
สอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง ศักยภาพและความตองการของประชาชนในพื้นที่ภายใตความรวมมือของทุกภาคีการพัฒนาในกลุมจังหวัด
2. หลักการ
(1) ยึดความสอดคลองระหวางบริบทของการเปลี่ยนแปลง นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาภาคและกลุมจังหวัดกับศักยภาพและความตองการของประชาชนในพื้นที่กลุมจังหวัด
(2) เนนการทํางานบูรณาการแบบเครือขายรวมกันของทุกภาคสวนรวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชนในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
(3) เนนคุณภาพและความเชื่อมโยงสอดคลองของการพัฒนาระหวางวิสัยทัศน เปาประสงค กลยุทธและมาตรการ

-23. สภาวะปจจุบนั และแนวโนมของการพัฒนา
3.1 สภาวะการพัฒนาปจจุบัน
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งประกอบดวยจังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม และรอยเอ็ด รวม 4 จังหวัด มีพื้นที่
รวม 19,639,918 ไร ประชากรรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 4,978,750 คน ซึ่งสวนใหญจะประกอบอาชีพภาคการเกษตรเปนหลัก โดยมีพื้นที่การเกษตร
จํานวน 12,673,091 ไร พืชหลักที่สําคัญไดแก ขาว ออย มันสําปะหลัง โดยเฉพาะขาวหอมมะลิในพืน้ ที่จังหวัดรอยเอ็ด สงผลใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางเปนฐานการผลิตภาคเกษตรที่สําคัญของประเทศในลําดับตนจาก 18 กลุมจังหวัดทัว่ ประเทศ ในสวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแปรูป
การเกษตร และภาคการคา การบริการและการลงทุนมีความโดดเดนและมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการกระจายสินคาโดยผานเสนทางรถไฟ และ
รถยนต โดยอาศัยถนนมิตรภาพและถนนระบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East - West Economic Corridor) เปนเสนทางหลัก โดยมีจังหวัดขอนแกนเปน
ศูนยกลาง ซึ่งจากสภาวะการผลิตทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การคา การบริการ ดังกลาว ทําใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเปนกลุมจังหวัด
ที่มีเศรษฐกิจขยายตัวสูงที่สุดของภาคฯ ในชวงป 2545 – 2549
อยางไรก็ตามกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ยังมีปจจัยที่เปนจุดออนตอการพัฒนาหลายประการ โดยเฉพาะดานปจจัยพื้นฐานการ
ผลิตภาคเกษตร เชน การบริหารจัดการน้ําที่ยังไมมีประสิทธิภาพ ปญหาดานคุณภาพของดินที่ใชในการเพาะปลูก ขาดการประยุกตใชเทคโนโลยี ในการผลิต รวมทั้งมี
การใชปุยเคมี ทําใหตนทุนการผลิตตอไรสูงกวารายรับ เกษตรกรขาดความรูในการทําเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) รวมทั้งแนวโนมของแรงงานภาคเกษตรที่ลดลง
อันเนื่องมาจากปญหาการทําการเกษตรไมประสบผลสําเร็จ ทําใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานไปสูภาคการผลิตสาขาอื่นๆ มากขึ้น ซึ่งสภาวะปจจุบันของการพัฒนาสรุปดังนี้
1. ระบบการผลิตภาคเกษตรยังมีลักษณะทํามากแตไดผลลัพธนอย (More for Less) เนือ่ งจากยังมีปจ จัยเสี่ยง ทั้งในดานของปจจัยโครงสรางการผลิต
คุณภาพการผลิตและระบบการตลาดที่ยังมีความผันผวนตามสภาวะของระบบเศรษฐกิจทั้งภายในและนอกประเทศ
2. ความไมพรอมของปจจัยสนับสนุนตอการสงเสริมการลงทุนทั้งในดานของโครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบ Logistic ที่ยังไมสะดวกและครอบคลุม
ดานทักษะฝมอื แรงงาน จํานวนแรงงาน
3. งบประมาณเพือ่ การพัฒนายังมีขอจํากัดที่จะนํามาใชในการพัฒนากลุมจังหวัด และจังหวัด

-33.2 การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ในการพัฒนากลุมจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่จะทําใหไปสูเปาหมายนั้นจําเปนที่จะตองคํานึงถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ที่จะสงผลตอการพัฒนาควบคูกับการใชศักยภาพ ซึ่งบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ สรุปดังนี้
3.2.1 การรวมตัวของประเทศในกลุมอนุภูมิภาคของโลกทําใหจํานวนประชากร ซึ่งเปนตลาดการบริโภคมีการขยายตัวเพิม่ ขึ้นโดยเฉพาะการบริโภค
อาหาร และสินคาอื่นๆ
3.2.2 การเปลี่ยนแปลงดานประชากร ซึ่งมีแนวโนมจํานวนเพิม่ ขึ้น รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุ ทําใหเกิดความตองการในการบริโภค
สินคาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินคาอาหารปลอดภัยและสินคาสําเร็จรูปอื่นๆ ที่ทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว
3.2.3 ผลกระทบของปญหาภาวะโลกรอน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่สงผลกระทบตอประชากรทั้งใน
ดานของสุขภาพและการผลิตสินคาโดยเฉพาะสินคาภาคเกษตรเกิดการขาดแคลน อันเนื่องจากปญหาภัยธรรมชาติ เชน ปญหาภัยแลง น้ําทวม เปนตน
3.2.4 ความตองการความมั่นคงดานอาหาร และพลังงาน อันเนื่องมาจากปญหาการขยายตัวของจํานวนประชากร การเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
และปญหาสภาวะการเปลี่ยนแปลง ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. แผนพัฒนากลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2554 - 2556
4.1 ศักยภาพการพัฒนาของกลุมจังหวัด
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีศักยภาพที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนตอประชากรในกลุมจังหวัด
ที่สําคัญไดแก
(1) การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การคาและบริการ
(2) การพัฒนาดานการผลิตการเกษตรโดยเฉพาะ ขาว ออย และมันสําปะหลัง
(3) การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) เนื่องจากเปนแหลงผลิตวัตถุดิบที่สําคัญ คือ ออยและมันสําปะหลัง และมีการขอตั้ง
โรงงานผลิต (Ethanol) เปนจํานวนมาก

-4(4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยผานสถาบันการศึกษา สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน และผูประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
(5) การพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหลงโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตร
4.2 แนวคิดและเปาหมายพัฒนากลุมจังหวัด
ภายใตการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาที่สําคัญของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางผนวกกับการวิเคราะหสภาวะการพัฒนา
ปจจุบันและแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาในอนาคต คณะกรรมการการบริหารงานกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ก.บ.ก.) จึงได
กําหนดเปาหมายของการพัฒนากลุมจังหวัด โดย “ใชจุดแข็งจากการเปนพื้นที่ที่เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรสําคัญ (ขาว ออย และมันสําปะหลัง) เปนปจจัยสําคัญในการ
พัฒนากลุมจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันและนําไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนจากภาคเอกชนและสรางรายไดใหกับกลุมจังหวัดดวยการสราง
ความแข็งแกรงใหกับภาคเกษตร” ดังนี้
1) สรางมูลคาเพิ่มใหกับการผลิตภาคเกษตร
2) เชื่อมโยงผลผลิตภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อการแปรรูปสินคาเกษตรพืชอาหารและพลังงานทดแทน อยางไรก็ตามในการพัฒนา
ภายใตแนวความคิดและเปาหมายดังกลาว จําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับผลของการพัฒนา ดังนี้
1) การรักษาความสมดุลระหวางการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน
2) การปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) การกระจายผลการพัฒนาใหเกิดขึ้นกับแตละจังหวัดในกลุมจังหวัดอยางเทาเทียมกัน
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4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
4.3.1 วิสัยทัศน
“ เปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหาร และพลังงานทดแทน ”
4.3.2 เปาหมาย (เปาประสงค)
(1) สรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการเกษตร
(2) เพิ่มการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเกษตร
4.3.3 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ดังนี้
1) พัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตดานการเกษตร
• เปาประสงค
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตภาคเกษตร
- สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตดานการเกษตร
- สรางความสมดุลระหวางการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน
• กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา โดยการพัฒนาปจจัยและโครงสรางพื้นฐานของระบบการผลิต ไดแก การบริหารจัดการ
ระบบน้ําเพื่อการเกษตร การวิจัย/พัฒนาและสงเสริมการใชพันธุดี การปรับปรุงโครงสรางและการฟนฟูความอุดมสมบูรณของสภาพดินควบคูกับการสนับสนุน
การพัฒนามาตรฐานการผลิตภาคเกษตรทีด่ ีและเหมาะสม(GAP) ภายใตระบบการกําหนดเขตพื้นที่ (Zoning) เพื่อสงเสริมการผลิต

-62) สรางความพรอมในการสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
• เปาประสงค
- เพื่อพัฒนากลุมจังหวัดใหเปนพืน้ ที่ที่นา ลงทุนดานอุตสาหกรรม
• กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา โดยการพัฒนาปจจัยโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการลงทุน เชน ระบบ Logistic ระบบคลัง
สินคาเกษตร (ไซโล) ฯลฯ การพัฒนาฝมือแรงงานที่จําเปนตอการลงทุนควบคูไปกับการสรางผูประกอบการใหมและการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันใหกับ
ผูประกอบการเดิม รวมถึงการสรางความพรอมดานวัตถุดิบที่จําเปนตอการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนากลุมจังหวัด
• เปาประสงค
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงบูรณาการของกลุมจังหวัด
• กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา โดยการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารและการประสานงานของสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด การปรับปรุงและพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร เชน ระบบขอมูลเพื่อการวางแผน ระบบการติดตามและประเมินผล การประยุกตใชเทคโนโลยีในการ
บริหาร และการพัฒนาบุคลากร
5. ปจจัยสูความสําเร็จของการพัฒนา
5.1 การใหความสําคัญกับทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดของจังหวัดในกลุมจังหวัด
5.2 ความรวมมือของบุคลากรและภาคีการพัฒนาของจังหวัดในกลุมจังหวัดในการปฏิบัติงานในรูปแบบเครือขายการบูรณาการ
5.3 การสนับสนุนจากภาครัฐทั้งในเชิงของนโยบายและงบประมาณเพือ่ การพัฒนา

-7สรุปกรอบยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2554-2556
ปจจัยพื้นฐาน
เปนพื้นที่ที่เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรพืชอาหาร
และพลังงานทดแทน (ขาว ออย มันสําปะหลัง)

แนวคิดการพัฒนา : สรางความแข็งแกรงใหกับภาคเกษตร
• การพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคเกษตร
• เชื่อมโยงภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมแปรรูป
สินคาเกษตรและพลังงานทดแทน

เปาหมายการพัฒนา
•
•
•

เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน
เกิดการลงทุนจากภาคเอกชน
สรางรายไดใหกลุมจังหวัด

วิสัยทัศน
“ศูนยกลางดานอุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหารและ
พลังงานทดแทน”
เปาประสงค
1) สรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคเกษตร
2) เพิ่มการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตรที่1 : การพัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
ดานการเกษตร
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผลิตดานการเกษตร
2) การพัฒนามาตรฐานการผลิตดานการเกษตร
3) การกําหนดเขตพื้นที่เพื่อสงเสริมการผลิตดานการเกษตร

ยุทธศาสตรที่2 : การเสริมสรางความพรอมในการสงเสริมการลงทุนดาน
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการสงเสริมการลงทุน
2) การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานที่จําเปนตอการสงเสริมการลงทุน
3) การพัฒนาเพื่อสรางความพรอมดานวัตถุดิบที่จําเปนตอภาคอุตสาหกรรม

-8-

ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนากลุมจังหวัด
1) การพัฒนาสํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (OSM)
2) การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
3) การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในหารทํางานแบบบูรณาการ

-81.
1.1)

ขอมูลพื้นฐานทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

กลุมจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีที่ตั้งอยูตอนกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวยจังหวัดในกลุม รวม 4 จังหวัด
ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม และจังหวัดรอยเอ็ด มีอาณาเขต ดังนี้
1) ทิศเหนือ
ติดตอกับ จังหวัดสกลนคร อุดรธานี หนองบัวลําภู และจังหวัดเลย
2) ทิศใต
ติดตอกับ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร และจังหวัดศรีสะเกษ
3) ทิศตะวันออก
ติดตอกับ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร
4) ทิศตะวันตก
ติดตอกับ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ
1.2)

ขนาดและลักษณะของพื้นที่

• ลักษณะสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจะเปนที่ราบจากทิศตะวันตกไปสูทิศ
ตะวันออกมีภเู ขาเตี้ยสลับอยูท างตอนเหนือของจังหวัดรอยเอ็ดและกาฬสินธุ ไดแก เทือกเขาภูพาน และทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแกน ไดแก เทือกเขาภูเกา –
ภูพานคํา เทือกเขาเขตอุทยานน้ําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ โดยมีพื้นทีข่ องกลุมจังหวัด รวม 31,423 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,639,918 ไร คิดเปนรอยละ 18.6
ของพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแตละจังหวัดมีพนื้ ที่ ดังนี้
- จังหวัดกาฬสินธุ มีพื้นที่ 6,947 ตารางกิโลเมตร (4,341,716 ไร)
- จังหวัดขอนแกน มีพื้นที่ 10,886 ตารางกิโลเมตร (6,803,774 ไร)

9- จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ 5,228 ตารางกิโลเมตร (3,307,302 ไร)
- จังหวัดรอยเอ็ด
มีพื้นที่ 8,299 ตารางกิโลเมตร (5,187,156 ไร)
• การใชประโยชนของพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวยการใชประโยชนดังนี้
(1) พื้นที่ถือครอง/ ที่มีกรรมสิทธิ์ จํานวน 12,673,091 ไร คิดเปนรอยละ 64.5 ของพื้นที่กลุมจังหวัด โดยเปนพืน้ ทีน่ อกเขต
ชลประทาน จํานวน 10,622,995 ไร และในเขตชลประทาน จํานวน 2,050,096 ไร ซึ่งคิดเปนรอยละ 83.2 และ16.8 ของพืน้ ที่ถือครองตามลําดับ
(2) พื้นที่ปาไม จํานวน 1,759,626 ไร (รอยละ 8.9 ของพื้นที่กลุมจังหวัด)
(3) พื้นที่สาธารณประโยชน และอื่นๆ จํานวน 5,207,201 ไร (รอยละ 26.6 ของพื้นที่กลุมจังหวัด)
1.3)

ประชากรและเขตการปกครอง

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีประชากร รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 4,978,750 คน กระจายอยูใ น
เขตการปกครองทองที่ 77 อําเภอ 662 ตําบล 8,303 หมูบาน ดังนี้
จังหวัด
จ.กาฬสินธุ
จ.ขอนแกน
จ.มหาสารคาม
จ.รอยเอ็ด

ประชากร
978,750
1,756,101
936,854
1,307,212

อําเภอ
18
26
13
20

ตําบล
135
202
133
192

หมูบาน
1,584
2,331
1,944
2,444

-101.4)

แหลงทรัพยากรธรรมชาติทสี่ ําคัญ
(1) แหลงน้ําผิวดิน ประกอบดวย เขื่อนอุบลรัตนจังหวัดขอนแกน เขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ แมนา้ํ สําคัญๆ เชน แมน้ําชี

แมน้ํามูล แมนา้ํ ยัง แมน้ําพอง แมน้ําเซิน
(2) ทรัพยากรปาไม โดยกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีพื้นที่ปาไม รวม 1,759,626 ไร คิดเปนรอยละ
8.9 ของพื้นที่กลุมจังหวัด ซึง่ สวนใหญจะอยูในเขตอุทยานแหงชาติ
จังหวัด
จ.กาฬสินธุ
จ.ขอนแกน
จ.มหาสารคาม
จ.รอยเอ็ด
รวม

พื้นที่ทั้งหมด
(ไร)
4,341,716
6,803,744
3,307,302
5,187,156
19,639,918

พื้นที่ปา
(ไร)
519,000
769,438
138,625
332,563
1,759,626

รอยละ
11.9
11.3
4.2
6.4
8.9

(3) แรธาตุ ที่สําคัญ ไดแก แรโพแตส เกลือหิน และปโตรเลียม
(4) ดิน สภาพดิน สวนใหญเปนดินรวนปนทราย ขาดความอุดมสมบูรณ และมีสภาพเปนดินเค็ม
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แหลงทองเที่ยว

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ถึงแมจะไมมีความโดดเดนดานแหลงทองเที่ยวที่อยูใ นความสนใจของ
นักทองเที่ยวมากนัก แตก็มแี หลงทองเที่ยวที่นาสนใจหลายแหงทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณคดี ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชวี ิตดังนี้
(1) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก เขื่อนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน เขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ บึงเกลือ จังหวัด
รอยเอ็ด อุทยานแหงชาติภูผามาน และภูเกา – ภูพานคํา จังหวัดขอนแกน อุทยานแหงชาติภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ ปาดูนลําพัน และวนอุทยานโกสัมพี จังหวัด
มหาสารคาม อุทยานแหงชาติผาน้ํายอย จ.รอยเอ็ด
(2) โบราณสถาน/ โบราณคดี ไดแก พิพิธภัณฑไดโนเสารยคุ กอนประวัตศิ าสตรที่อุทยานแหงชาติภูเวียง อําเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแกน และภูกุมขาว อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ แหลงโบราณสถานเมืองฟาแดดสูงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ โบราณสถานเมืองนคร
จําปาศรี อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แหลงโบราณสถานเมืองสาเกตนคร จังหวัดรอยเอ็ด
(3) ศาสนา/ วัฒนธรรม เชน พระมหาธาตุเจดียชัยมงคล จังหวัดรอยเอ็ด พระธาตุนาดูน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
พระธาตุขามแกน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
1.6

ดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่สําคัญประกอบดวย

(1) การคมนาคม
• ทางบก ใชสําหรับในการเดินทางของประชาชนและขนสงสินคา โดยมีเสนทางสําคัญๆ ไดแก ทางรถไฟ
ตามแนวถนนมิตรภาพจากกรุงเทพ – หนองคาย และทางรถยนต โดยผานเสนทางสําคัญๆ ไดแก ถนนมิตรภาพ ถนนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก
(East – West Economic Corridor)

-12• ทางอากาศ สวนใหญ จะใชสําหรับการเดินทางของประชาชน โดยมีทา อากาศยาน 2 แหง ไดแก
ทาอากาศยานขอนแกน และทาอากาศยานรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
(2) พลังงาน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ถือวาเปนแหลงผลิตพลังงานไฟฟาที่สําคัญของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปนทีต่ ั้งของแหลงผลิตพลังงานไฟฟา 2 แหง ไดแก โรงงานผลิตพลังน้ําเขื่อนอุบลรัตน และโรงงานผลิตไฟฟาพลังงานความรอนน้ําพอง
1.7

อื่นๆ

ที่สําคัญ ไดแก

• เปนที่ตั้งของหนวยงาน ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย (E- Saan
Software Park) และสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ (องคกรมหาชน) หรือ (SIPA)
• มีความพรอมดานบริการทั้งดานสุขภาพ การประชุม/สัมมนา และการบริการทองเที่ยว
• มีความพรอมของสวนราชการในดานการบริหาร การคาและการลงทุน เชน สํานักงานสงเสริมการลงทุน (BOI) สํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ธนาคารแหงประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานภาค 6 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน
• มีความพรอมในดานการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนเปดการเรียนการสอน
หลายแหง เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรามคําแหงวิทยาลัยเขตบานไผ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอีสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม รอยเอ็ด และกาฬสินธุ เปนตน
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2.1

การวิเคราะหปจจัยแวดลอมและศักยภาพของการพัฒนากลุมจังหวัด

ดานเศรษฐกิจ
2.1.1

ภาพรวมเศรษฐกิจ

• เศรษฐกิจหลักของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เมื่อพิจารณาจากมูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมป 2551 ซึ่งมีมูลคา 260,648 ลานบาท พบวาโครงสรางเศรษฐกิจหลักมาจากการผลิตในสาขาการคา/การบริการ อุตสาหกรรม การเกษตรและการทองเที่ยว เปนหลัก
โดยมีจังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางของการผลิตในสาขาการคา/การบริการ และสาขาอุตสาหกรรม สําหรับการผลิตในสาขาภาคเกษตรจะมีการผลิตในทุกจังหวัดโดย
จังหวัดขอนแกนมีมูลคาการผลิตสูงสุด รองลงมาไดแก จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม โดยมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปเทากับ 52,352 บาท
จังหวัด
จ.กาฬสินธุ
จ.ขอนแกน
จ.มหาสารคาม
จ.รอยเอ็ด
รวม

การบริการ/
การคา
14,731
42,731
14,611
20,562
92,635

อุตสาหกรรม
6,685
50,690
4,485
7,490
69,350

เกษตร
9,805
15,425
5,894
7,654
38,778

ทองเที่ยว
279
3,141
208
239
3,867

มูลคา
40,782
135,363
34,939
49,564
260,648

รายได/คน
40,769
72,172
34,206
36,702
52,352

-142.1.2

เศรษฐกิจสาขาหลักที่สําคัญ

(1) สาขาเกษตรกรรม
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีพื้นที่ทําการเกษตรตามพื้นที่ถือครอง จํานวน
12,673,091 ไร คิดเปนรอยละ 64.5 ของพืน้ ที่กลุมจังหวัด ใชทํานา จํานวน 9,039,165 ไร คิดเปนรอยละ 71.3 ของพื้นที่ทําการเกษตร และทําไร 2,105,105 ไร คิดเปน
รอยละ 28.7 โดยมีพนื้ ที่ทําการเกษตรในเขตชลประทาน จํานวน 2,050,096 ไร คิดเปนรอยละ 16.1 ของพื้นที่การเกษตร
 พืชหลักสําคัญของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขาว โดยเฉพาะขาว
หอมมะลิ ออยโรงงาน และมันสําปะหลัง ซึ่งสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดสรุปผลผลิตระหวางป 2550 – 2552 ดังนี้
• ขาวนาป มีพนื้ ที่ปลูกเฉลี่ยตอปประมาณ 7.9 ลานไร คิดเปนรอยละ 63.04 ของพื้นที่ถือ
ครอง ผลผลิตรวมเฉลี่ยตอปประมาณ 2.5 ลานตัน และมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอปประมาณ 318 ก.ก./ไร โดยจังหวัดรอยเอ็ดใชพนื้ ที่ปลูกมากทีส่ ุด (2.5 ลานไร) รองลงมา
ไดแกจังหวัดขอนแกน (2.2 ลานไร) จังหวัดมหาสารคาม (1.8 ลานไร) และจังหวัดกาฬสินธุ (1.3 ลานไร) ตามลําดับ ในสวนของผลผลิตขาวนาปมากที่สุด ไดแก จังหวัด
รอยเอ็ด (0.8 ลานตัน) รองลงมาไดแก จังหวัดขอนแกน มหาสารคาม และกาฬสินธุ โดยมีผลผลิตรวมเทากับ 0.6 , 0.5 และ 0.46 ลานตัน
สถิติภาพรวมการปลูกขาวนาปของกลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ป
2550
2551
2552
เฉลี่ย/ป

พื้นที่ปลูกรวม
(ไร)
7,958,441
8,021,627
7,988,558
7,989,542

ผลผลิตรวม
(ตัน)
2,570,748
2,510,398
2,546,655
2,542,600

ผลผลิตเฉลีย่ ตอไร
(ก.ก.)
323
313
319
318

-15สถิติการปลูกขาวนาปของจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ป

2550

กาฬสินธุ

ขอนแกน

พ.ท.ปลูก ผลผลิตรวม ผลผลิตตอ พ.ท.ปลูก
(ลานไร) (ลานตัน) ไร (ก.ก.) (ลานไร)
1.287
.4662
386
2.282

มหาสารคาม

รอยเอ็ด

ผลผลิตรวม ผลผลิตตอ พ.ท.ปลูก ผลผลิตรวม ผลผลิตตอ
(ลานตัน)
ไร (ก.ก.) (ลานไร) (ลานตัน) ไร (ก.ก.)
.6962
338
1.804
.5831
350

พ.ท.ปลูก
(ลานไร)
2.583

ผลผลิตรวม ผลผลิต ตอ
(ลานตัน)
ไร (ก.ก.)
.8250
354

2551

1.309

.4593

351

2.313

.6787

293

1.813

.5669

313

2.584

.8053

312

2552

1.309

.4685

358

2.296

.6820

297

1.812

.5815

321

2.569

.8145

317

เฉลี่ย/ป

1.302

.4646

365

2.297

.6856

309

1.809

.5771

328

2.568

.8149

327

• ออย ใชพื้นทีป่ ลูกเฉลี่ยปละ 755,522 ไร คิดเปนรอยละ 5.9 ของพื้นที่ถือครอง (12,673,091 ไร)
ไดผลผลิตรวมเฉลี่ยตอปประมาณ 8,436,600 ตัน โดยมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรปละประมาณ 10,919 กิโลกรัม แหลงปลูกที่สําคัญ ไดแก จังหวัดขอนแกน และกาฬสินธุ
โดยมีผลผลิตเฉลี่ยตอป เทากับ 5.08 และ 2.88 ลานตัน
สถิติภาพรวมการปลูกออยของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ป
2550
2551
2552
เฉลี่ย/ป

พื้นที่ปลูกรวม
(ไร)
769,419
803,003
694,145
755,522

ผลผลิตรวม
(ตัน)
8,255,550
9,287,208
7,767,043
8,436,600

ผลผลิตเฉลีย่ ตอไร
(ก.ก.)
10,562
11,278
10,919
10,919

-16สถิติการปลูกออยของจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระหวาง ป 2550-2552
ป

2550

กาฬสินธุ

ขอนแกน

พ.ท.ปลูก ผลผลิตรวม เฉลีย่ ตอไร พ.ท.ปลูก
(ลานไร) (ลานตัน)
(ก.ก.)
(ลานไร)
.2567
2.737
10,662
.4665

มหาสารคาม

รอยเอ็ด

ผลผลิตรวม เฉลีย่ ตอไร พ.ท.ปลูก ผลผลิตรวม เฉลีย่ ตอไร
(ลานตัน)
(ก.ก.)
(ลานไร) (ลานตัน)
(ก.ก.)
5.053
10,833
.0312
.3136
10,024

พ.ท.ปลูก
(ลานไร)
.0148

ผลผลิตรวม
(ลานตัน)
.1508

เฉลีย่ ตอไร
(ก.ก.)
10,730

2551

.2721

3.122

11,474

.4826

5.662

11,731

.0326

.3881

10,344

.0155

.1645

11,566

2552

.2511

2.785

11,088

.4003

4.530

11,315

.0280

.2956

10,549

.0145

.1562

10,725

เฉลี่ย/ป

.2560

2.881

11,074

.4498

5.081

11,293

.0306

.3324

10,305

.0150

.01571

11,007

• มันสําปะหลัง มีพื้นที่ปลูกเฉลี่ยปละประมาณ 746,980 ไร คิดเปนรอยละ 5.89 ของพืน้ ที่
ถือครอง (12,673,091 ไร) มีผลผลิตรวมเฉลี่ยปละ 2,509,857 ตัน โดยมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอปประมาณ 3,357 กิโลกรัม แหลงผลิตสําคัญ ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ
ขอนแกน และมหาสารคาม ตามลําดับ
สถิติภาพรวมการปลูกมันสําปะหลังของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ป
พื้นที่ปลูกรวม
ผลผลิตรวม
ผลผลิตเฉลีย่ ตอไร
(ไร)
(ตัน)
(ก.ก.)
2550
738,278
2,532,998
3,431
2551
733,488
2,308,375
3,147
2552
769,176
2,688,199
3,495
เฉลี่ย/ป
746,980
2,509,857
3,357

-17สถิติการปลูกมันสําปะหลังของจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระหวางป 2550-2552
ป

2550

กาฬสินธุ

ขอนแกน

พ.ท.ปลูก ผลผลิตรวม เฉลีย่ ตอไร พ.ท.ปลูก
(ก.ก.)
(ลานไร) (ลานตัน)
(ลานไร)
.2742
.9896
3,735
.2241

มหาสารคาม

รอยเอ็ด

ผลผลิตรวม เฉลีย่ ตอไร พ.ท.ปลูก ผลผลิตรวม เฉลีย่ ตอไร
(ลานตัน)
(ก.ก.)
(ก.ก.)
(ลานไร) (ลานตัน)
.7790
3,663
.1296
.4058
3,354

พ.ท.ปลูก
(ลานไร)
.1102

ผลผลิตรวม
(ลานตัน)
.3585

เฉลีย่ ตอไร
(ก.ก.)
3,403

2551

.2805

.9243

3,295

.2256

.6718

2,977

.1230

.3778

3,070

.1042

.3344

3,209

2552

.3021

1.1394

3,771

.2420

.7901

3,264

.1217

.4084

3,356

.1032

.3501

3,392

เฉลี่ย/ป

.2856

1.0177

3,600

.2305

.7469

3,301

.1247

.3973

3,260

.1058

.3476

3,334

 ปจจัยเสีย่ งการผลิตภาคเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบวามีปจจัยเสี่ยง
ที่สําคัญ ไดแก
• แนวโนมการลดลงของแรงงานภาคเกษตรอันเนื่องความไมแนนอนของระบบการผลิตที่
ตองการอาศัยภาวะธรรมชาติเปนหลัก
• ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ สงผลใหระบบการตลาด และราคา
ของผลผลิตขาดเสถียรภาพ
• ผลกระทบจากปญหาภัยธรรมชาติและสภาวะโลกรอน

-182.

ดานอุตสาหกรรม

การผลิตสาขาอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจะประกอบดวย อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมดานชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสยานยนตและการผลิตสินคาอื่นๆ โดยมีจังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมหลักของกลุมจังหวัด
และมีอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต ขาว ออย และมันสําปะหลัง ซึ่งเปนพืชหลักสําคัญดังนี้
• ขาว (โรงสีขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ)
จํานวน 9,639 ราย
• มันสําปะหลัง
จํานวน 287 ราย
• โรงงานน้ําตาล
จํานวน 5 แหง
• โรงงานผลิตเอทานอล
จํานวน 2 แหง
2.1.3

แรงงาน
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีกําลังแรงงานรวมในป 2551 จํานวน 2,794,093 คน มีงานทําจํานวน
2,750,830 คน คิดเปนรอยละ 99 ของจํานวนแรงงานและเปนผูยังไมมีงานทํา จํานวน 29,092 คน คิดเปนรอยละ 1 โดยเปนผูวางงาน จํานวน 14,921 คน (รอยละ 0.51
ของผูยังไมมีงานทํา) และรอฤดูกาลจํานวน 14,171 คน (คิดเปนรอยละ 0.49 ของผูยงั ไมมีงานทํา) ดังนี้
• จํานวนแรงงานรวม
2,794,093 คน
• มีงานทํา
2,750,830 คน (99%)
• ยังไมมีงานทํา
29,092 คน (1%)
• วางงาน
14,921 คน (0.51%)
• รอฤดูกาล
14,171 คน (0.49%)

-192.1.4

สถานะความยากจน

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานะความยากจนของประชากรในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในป 2550 พบวา มีรอยละของประชากรในกลุมจังหวัดที่มีรายไดตอคนตอเดือนต่ํากวาเสนความยากจน
โดยจังหวัดกาฬสินธุ มีสัดสวนรอยละของคนจนตอจํานวนประชากรมากที่สุด คิดเปน 17.06 รองลงมา ไดแก จังหวัดรอยเอ็ด คิดเปน 8.50 จังหวัดขอนแกน คิดเปน
รอยละ 7.04 และจังหวัดมหาสารคาม คิดเปนรอยละ 6.39
จังหวัด
กาฬสินธุ
ขอนแกน
มหาสารคาม
รอยเอ็ด

เสนความยากจน
(รายได/คน/เดือน) บาท
1,351
1,344
1,324
1,304

สัดสวนรอยละของคนจนตอประชากร
17.06
7.04
6.39
8.50

ผลการศึกษาและวิเคราะหขอ มูลดานเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจากผลิตภัณฑมวลรวม
ของกลุมจังหวัด พบวามีโครงสรางการผลิตหลักที่สําคัญมาจากสาขา การคา/การบริการ อุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยจังหวัดขอนแกนจะเปนศูนยกลาง
การผลิตในสาขาการคา/การบริการและสาขาอุตสาหกรรม สวนการผลิตภาคการเกษตรจะมีอยูใ นทุกจังหวัด โดยจังหวัดรอยเอ็ดและขอนแกนจะเปนฐานการผลิตขาว
จังหวัดกาฬสินธุและขอนแกนจะเปนฐานการผลิต ออยและมันสําปะหลัง ซึ่งภายใตโครงสรางการผลิตดังกลาว สงผลใหกลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางมีอัตราการขยายตัวในชวงป2545-2549 สูงสุดทําใหผลิตภัณฑมวลรวมและรายได เฉลี่ยตอคนตอปของกลุมจังหวัดอยูในลําดับตนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ดานสังคม
•

สุขภาวะความอยูดีมีสุข

ผลการวิเคราะหสภาวะความอยูดีมีสุขตามดัชนีวดั ความกาวหนาของคน (HAI) ของ UNDP ในดัชนี 5 ดาน
ไดแก ดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานชีวติ ครอบครัวและชุมชน ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม และดานการคมนาคมและการสื่อสารพบวา สุขภาวะความอยูดี
มีสุขของประชากรในกลุมจังหวัดมีความโดดเดนดานชีวติ ครอบครัวและชุมชนหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง มีคุณภาพชีวิตครอบครัวและชุมชนอยูใ นเกณฑดีที่สุดสําหรับ
ดัชนีดานอืน่ ๆ พบวาอยูใ นเกณฑต่ํากวาคาเฉลี่ย
•

สุขภาพ

มีสถานบริการดานสุขภาพทัง้ ของภาครัฐและเอกชนครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งยังมีสถานบริการ
สุขภาพเฉพาะทาง เชน ศูนยหวั ใจสิริกิตติ์ ของโรงพยาบาลศรีนครินทร เปนตน แตประชากรสวนใหญยังมีอัตราการเจ็บปวยและมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
ในขณะที่อัตราจํานวนประชากรตอแพทยสูงกวาเกณฑที่กําหนด สงผลใหการรักษาลดคุณภาพลง
•

ดานการศึกษา

มีความพรอมในดานการศึกษาในทุกระดับตั้งแตการศึกษาขั้นพื้นฐาน(อนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) การศึกษาดานวิชาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเปดดําเนินการหลายแหงและจัด
การศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กาฬสินธุและรอยเอ็ด

-21มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอีสาน รวมทั้งยังมีหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ และมีสถาบันพัฒนาทักษะฝมอื แรงงานทั้งของภาครัฐและ
เอกชนที่จะใหบริการดวย ทําใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเปนกลุมจังหวัดทีม่ ีความโดดเดนดานการศึกษาสูง
•

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานสังคม
ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ที่ผานมาไดสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพของสังคมรวมทั้ง

แนวโนมในอนาคต ดังนี้
•
•
•
•
•

แนวโนมโครงสรางอายุของประชากรจะมีผูสูงอายุมากขึ้นเนื่องจากอัตราการตายของวัยกลางคนมีนอ ย
ลักษณะของครอบครัวจะมีแนวโนมเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น การพึง่ พาลักษณะเครือญาติจะลดนอยลง
ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและการมีงานทําสงผลใหอัตราการเกิดของประชากรต่าํ ลง
ระบบเทคโนโลยีจะเขามามีบทบาทในการดําเนินวิถีชีวติ มากขึ้นโดยเฉพาะในสังคมเมือง
ผูสูงอายุและเด็กจะถูกทอดทิ้งมากขึ้น โดยเฉพาะในสังคมชนบทสาเหตุเนื่องจากการเคลื่อนยายแรงงาน
จากภาคเกษตรไปสูภาคบริการและอุตสาหกรรม
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ปจจัยแวดลอม (SWOT Analysis)
(1)

ปจจัยภายใน
 จุดแข็ง
• เปนฐานการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรทีส่ ําคัญ โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ ออย และมันสําปะหลัง ซึ่งสามารถ

แปรรูปไปสูอาหารและพลังงานทดแทนได
• มีผูประกอบการดานอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรทัง้ ในดานของพืชอาหารและพืชพลังงาน
• มีความไดเปรียบดานที่ตั้ง เนื่องจากตั้งอยูต อนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีส่ ามารถเชื่อมโยงกับจังหวัด
ตางๆได ทําใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเปนศูนยกลางคมนาคมขนสงของภาคฯ โดยมีจงั หวัดขอนแกนเปนศูนยกลางหลัก นอกจากนี้ลักษณะ
ของที่ตั้งยังเปนพื้นที่เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศในอนุภมู ิภาคลุมน้ําโขง โดยใชเสนทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic
Corridor) และเชื่อมโยงกับการพัฒนาพืน้ ที่ชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Sea Board) ตามเสนทางถนนมิตรภาพ
• มีความพรอมดานสถาบันการศึกษา สถาบันพัฒนาฝมอื แรงงานและศูนยบริการดานการแพทยและสาธารณสุข
ที่พรอมในการใหบริการ และการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย
• มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและสิ่งอํานวยความสะดวกขัน้ พื้นฐานที่เอือ้ ตอการบริการดานการคา
และการลงทุน เชน ระบบโครงขายการคมนาคม (Logistic) พลังงานไฟฟา
• เปนพื้นที่ที่มีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูในระดับสูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• มีแหลงทรัพยากรน้ําที่สามารถนํามาใชประโยชนไดคอนขางพอเพียง เชน เขื่อนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
เขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ แมน้ําชี แมน้ําพอง แมน้ํายัง เปนตน

-23 จุดออน
• ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อใชประโยชนอยางคุม คาจากแหลงทรัพยากรน้ําในพื้นที่อยูใ นระดับต่ํา
ทําใหมีพนื้ ที่การเกษตรในเขตชลประทานเพียงรอยละ 17.6 ของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด
• ผลิตภาพของการผลิตภาคการเกษตรอยูใ นระดับต่ํา และมีปจจัยเสี่ยงสูงทั้งในดานปจจัยพืน้ ฐานการผลิต และ
ระบบตลาดสินคาภาคเกษตรที่ขาดเสถียรภาพและมีการผันแปรตามสภาวะของเศรษฐกิจที่มกี ารเปลี่ยนแปลง
• ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม และขาดความอุดมสมบูรณ โดยสภาพดินสวนใหญจะเปนดินรวนปนทรายและเปนดินเค็ม
• โครงสรางพื้นฐานที่เอื้ออํานวยตอการสงเสริมการลงทุนยังไมเพียงพอ โดยเฉพาะระบบการคมนาคมขนสง ซึ่ง
ยังไมมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม
• ระดับการศึกษา และคุณภาพของทักษะฝมอื แรงงานในเกณฑต่ํา
(2)

ปจจัยภายนอก

 โอกาส
• กระแสความตองการการบริโภคอาหารปลอดภัยอันเนื่องจากมีปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพสูง
• ความตองการความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ซึ่งเปนผลมาจากปญหาภาวะโลกรอน ทําใหการผลิตอาหาร
ลดลง และการใชพลังงานเพือ่ การพัฒนา โดยไมคํานึงถึงขีดจํากัด ทําใหแหลงพลังงานที่มีอยูลดนอยลง และตองมีการแสวงหาพลังงานทดแทนในรูปแบบของพลังงานตางๆ
• การเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศไทยกับประเทศในอนุภูมภิ าคตางๆ ของโลก ทําใหจํานวนประชากร ซึ่งเปน
ตลาดการบริโภคเพิ่มจํานวนขึ้น

-24• นโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ของรัฐบาล
 ขอจํากัด
• ภาวะโลกรอนสรางปจจัยเสี่ยงดานภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบตอภาคการเกษตร ทําใหความสามารถในการผลิตลดลง
• ความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร
• งบประมาณของภาครัฐที่จะสนับสนุนการพัฒนากลุมจังหวัดมีนอย
2.4

ปญหาและความตองการของประชาชน
•
•
•
•
•

2.5

การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการผลิตภาคเกษตร
การสรางเสถียรภาพของราคาผลผลิตภาคเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนที่เปนธรรม
การสนับสนุนจากภาครัฐทั้งในดานเกษตร อุตสาหกรรม การคา การลงทุน
ความเชื่อมโยงของระบบ Logistic และการกระจายสินคาที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
การมีงานทําและมีรายได

สภาวะปจจุบนั ของการพัฒนา
•
•
•
•

ระบบการผลิตภาคการเกษตรยังมีลักษณะ More for Less (ทํามากแตไดผลลัพธนอย)
การผลิตภาคการเกษตรมีปจจัยเสี่ยงสูงอันเนื่องมาจากผลกระทบของปญหาภาวะโลกรอนและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ
ความไมพรอมของปจจัยสนับสนุนตอการสงเสริมการลงทุน เชน ระบบการขนสงสินคา (Logistic) ระบบการกระจายสินคา
ขอจํากัดดานงบประมาณที่จะนํามาใชในการพัฒนากลุมจังหวัดมีนอย
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แนวโนมการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในอนาคต

ผลกระทบของการพัฒนาทีผ่ านมาทั้งในสวนบริบทการพัฒนาในประเทศและบริบทการพัฒนาโลกไดกอใหเกิดประเด็นการ
พัฒนาที่จะสงผลกระทบตอการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่สําคัญ มีดังนี้
• กระแสความตองการบริโภคอาหารปลอดภัย
• สภาวะโลกรอนที่สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและการผลิตภาคการเกษตร
• การรณรงคการอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• ความตองการความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน
2.7

ศักยภาพการพัฒนา

จากการศึกษาและวิเคราะหขอ มูลดานปจจัยที่เกีย่ วของทัง้ ในดานเศรษฐกิจ สังคม ปจจัยสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
ปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งบริบทของการพัฒนาปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาแลว จะเห็นไดวากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีจุดเดนอยูทภี่ าคการคา/บริการ ภาคอุตสาหกรรม การคมนาคม โดยมีจังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลาง และภาคการเกษตรพืชอาหาร
และพืชพลังงาน ซึ่งไดแก ขาว ออย และมันสําปะหลัง โดยมีจังหวัดรอยเอ็ดเปนฐานการผลิตขาวโดยเฉพาะขาวหอมมะลิ จังหวัดขอนแกนเปนฐานการผลิตออย และ
จังหวัดกาฬสินธุเปนฐานการผลิตมันสําปะหลัง ซึ่งผลผลิตสินคาภาคเกษตรดังกลาว เปนผลผลิตหลักของกลุมจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการประกอบการและการลงทุนใน
การแปรรูปสินคาเกษตรดังกลาวของภาคเอกชนที่พรอมจะทําการแปรรูปและสงออกไปยังภายในและภายนอกประเทศไดโดยอาศัยระบบการขนสง (Logistic) ผานทาง
รถไฟและทางรถยนต โดยเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ไปยังประเทศอนุภมู ิภาคลุมน้ําโขง

-26และเสนทางถนนมิตรภาพเพื่อสงออกสินคาไปยังพื้นที่ (Eastern Sea Board) สําหรับในสวนของภาคทําการเกษตรพบวา สวนใหญเปนการทําการเกษตรเขตน้ําฝน
มีพื้นที่ในเขตชลประทานนอยเพียงรอยละ 17 ของพื้นทีท่ ําการเกษตรทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีปจ จัยเสี่ยงดานเสถียรภาพของราคาอันเนื่องมาจากความผันผวนของภาวะ
เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งปญหาการลดลงของแรงงานภาคการเกษตร ซึ่งเปนผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานไปสูภาคการผลิตสาขาอื่นๆ
ประกอบกับบริบทการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในอนาคตที่มีแนวโนมความตองการบริโภคอาหารปลอดภัย ความตองการความมั่นคงดานอาหารและพลังงานที่เพิ่มขึ้น
สงผลใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีศักยภาพในการพัฒนาที่สาํ คัญๆ ดังนี้
1) การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การคาและการบริการ โดยมีจังหวัดขอนแกนเปนฐานการพัฒนาเนื่องจากมีความไดเปรียบดานที่ตงั้ ระบบ
คมนาคม และมีฐานการผลิตที่เปนทุนเดิมอยูแลว
2) การพัฒนาดานการผลิตภาคเกษตรโดยเฉพาะขาวหอมมะลิและพืชพลังงานทดแทน ไดแก ออย และมันสําปะหลัง ซึ่งเปนผลผลิตหลักที่
สามารถตอบสนองตอบริบทการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในอนาคต
3) การพัฒนาดานอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการผลิต Ethanol เนื่องจากมีความพรอมทั้งในดานวัตถุดิบ โดยเฉพาะออยและ
มันสําปะหลัง รวมทั้งมีผูประกอบการลงทุนอยูในพื้นที่
4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งในสวนของการศึกษาและการพัฒนาฝมือแรงงาน โดยสถาบันการศึกษา ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนใน
ทุกระดับ การพัฒนาฝมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝมอื แรงงานทั้งของภาครัฐและเอกชน
5) การพัฒนาดานการทองเที่ยว โดยพัฒนาแหลงทองเที่ยวยุคกอนประวัติศาสตร

-273.
3.1

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

แนวคิดการพัฒนา

จากการศึกษาและวิเคราะหศักยภาพและปจจัยแวดลอม รวมทั้งปญหาความตองการของประชาชนในพืน้ ที่ สภาวะการ
พัฒนาปจจุบนั และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด
(ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ไดเห็นชอบกําหนดเปาหมายและแนวคิดของการพัฒนากลุมจังหวัด โดย “ จะใชจุดแข็งจาก
การเปนพื้นทีท่ ี่เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ (ขาว ออย และมันสําปะหลัง) เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันและนําไปสู
การกระตุนใหเกิดการลงทุนจากภาคเอกชน และสรางรายไดใหกลุมจังหวัดดวยการสรางความแข็งแกรงใหกับภาคเกษตรโดยการพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิม่ ใหกับ
ภาคเกษตรและการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม แปรรูปสินคาเกษตรและพลังงานทดแทน”

-28กรอบแนวคิดการพัฒนากลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

เปาหมายการพัฒนา

ปจจัยพื้นฐาน
เปนแหลงที่ผลิตสินคาเกษตรพืชอาหารและพืช
พลังงานทดแทน (ขาว ออย มันสําปะหลัง)

•
•
•

ขีดความสามารถทางการแขงขัน
เกิดการลงทุนจากภาคเอกชน
สรางรายไดใหกลุมจังหวัด

แนวคิดการพัฒนา : การสรางความแข็งแกรงใหกับภาคเกษตร
•
•

การพัฒนาเพือ่ สรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคเกษตร
การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรและ
พลังงานทดแทน

-293.2

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(1)

วิสัยทัศน
“ เปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหาร และพลังงานทดแทน ”

(2)

เปาหมาย
(2.1) สรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการเกษตร
(2.2) เพิ่มการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเกษตร

(3)

ตัวชี้วัด
(3.1) รอยละของรายไดเฉลี่ยตอคนตอปที่เพิ่มขึน้
(3.2) รอยละของผูลงทุนที่เพิ่มขึ้น

-30(4)

ประเด็นยุทธศาสตร

ประกอบดวย 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

(4.1) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต โดยใหความสําคัญในประเด็นดังนี้
• สรางความเขมแข็งใหกับภาคเกษตรโดยการพัฒนาระบบและปจจัยสนับสนุนการผลิต
ไดแก การบริหารจัดการระบบน้ําเพื่อการเกษตร การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ การพัฒนาและปรับปรุงดิน รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีใน
การผลิตและการพัฒนาความรูความสามารถของเกษตรกร
• การสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคเกษตรทั้งในดานปริมาณ คุณภาพและราคา
• การสรางความสมดุลของการผลิตภาคเกษตรโดยใหความสําคัญกับขนาดของพื้นทีใ่ น
การปลูกและปริมาณผลผลิต
(4.2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความพรอมในการสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรมแปรรูป
โดยการพัฒนาความพรอมของพื้นที่ใหเปนพื้นที่ที่นาลงทุนของภาคเอกชนดวยการพัฒนาความพรอมของพื้นที่ (Place) เชน ระบบโครงสรางพื้นฐานทีจ่ ําเปน
การพัฒนาความพรอมดานวัตถุดิบในการลงทุน (Productivity) และการพัฒนาดานกําลังแรงงาน (People)
(4.3) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการพัฒนากลุมจังหวัด โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (OSM) การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน เชน ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยี และการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร

-315.

กลยุทธการพัฒนา


ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตดานการเกษตร
• เปาประสงค
• เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตภาคเกษตร
• สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตดานการเกษตร
• สรางความสมดุลระหวางการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน

• กลยุทธ
• การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผลิตดานการเกษตร โดยการพัฒนาและบริหาร
จัดการน้ําภาคการเกษตร การวิจัย พัฒนาและสงเสริมการปรับปรุงและใชพันธุที่ใหผลผลิตสูง การพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต การปรับปรุงคุณภาพดิน และการพัฒนา
ความรูความสามารถของเกษตรกรในการผลิต
• การพัฒนามาตรฐานการผลิตดานการเกษตร โดยสงเสริมการทําเกษตรดวยระบบทีด่ ี
และเหมาะสม (GAP) รวมทัง้ ใหมีระบบการรับรองคุณภาพ
• การกําหนดเขตพืน้ ที่เพือ่ สงเสริมการผลิตดานการเกษตร โดยการนําเอาระบบ Zoning มาดําเนินการ

-32 ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความพรอมในการสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
• เปาประสงค
พัฒนาพื้นทีก่ ลุมจังหวัดใหเปนพื้นที่ที่นาลงทนดานอุตสาหกรรม
• กลยุทธ
• การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการสงเสริมการลงทุน โดยการพัฒนาระบบ
Logistic ใหเชือ่ มโยงกับระบบการคมนาคมเสนทางหลักทั้งทางรถไฟ และรถยนต เชน ถนนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East-West Economic Corridor)
และถนนมิตรภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบการกระจายสินคาภาคเกษตร เชน ตลาดกลางสินคา/ ไซโล เปนตน
• พัฒนาทักษะฝมือแรงงานที่จาํ เปนตอการสงเสริมการลงทุน โดยการพัฒนาศักยภาพ
ของแรงงาน การสรางผูประกอบการใหม รวมทั้งการสรางขีดความสามารถการแขงขันใหกับผูประกอบการเดิม
• การพัฒนาเพื่อสรางความพรอมดานวัตถุดบิ ที่จําเปนตอภาคอุตสาหกรรม โดยการ
พัฒนาการผลิตวัตถุดิบใหมคี วามพรอมทัง้ ในดานคุณภาพ และปริมาณ การแปรรูปวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนตอภาคอุตสาหกรรม
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนากลุมจังหวัด
• เปาประสงค
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงบูรณาการของกลุม จังหวัด
• กลยุทธ
• พัฒนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (OSM)
• พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
• พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการทํางานแบบบูรณาการ

-336. โครงการพัฒนาที่สําคัญ
ประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนามาตรฐาน 1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การผลิตดานการเกษตร
และประสิทธิภาพ
การผลิตดานการเกษตร 2) การพัฒนามาตรฐานการผลิต
การเกษตร
3) การกําหนดเขตพื้นที่ เพื่อ
สงเสริมการผลิตดานการเกษตร

โครงการสําคัญ

1) โครงการพัฒนาและใชประโยชนจากลุมน้ําเพื่อการเกษตร
โดยขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
2)โครงการวิจยั และพัฒนาพันธุ
3) โครงการธนาคารเมล็ดพันธุดี
4) โครงการจัดการทรัพยากรดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต
5) โครงการเสวนาและเรียนรูเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
6) โครงการสงเสริมการวิจัยคิดคนนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต
จากภูมิปญญาทองถิ่น
7) โครงการสงเสริมการผลิตภาคเกษตรทีด่ ีและเหมาะสม (GAP)
8) โครงการศึกษา เพื่อกําหนดเขตการใชพื้นที่เพื่อการผลิต ภาค
เกษตร

หนวยงานหลัก

กรมชลประทาน
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดนิ
กลุมจังหวัด
กลุมจังหวัด
- กรมสงเสริมการเกษตร
- กรมวิชาการเกษตร

-346. โครงการพัฒนาที่สําคัญ
ประเด็นยุทธศาสตร
กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 2
การเสริมสรางความ 1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
พรอมในการสงเสริมการ จําเปนตอการสงเสริมการลงทุน
ลงทุ น ด า นอุ ต สาหกรรม 2) พัฒนาฝมือแรงงานที่จําเปนตอ
แปรรูปการเกษตร
การสงเสริมการลงทุน
3) พัฒนาเพื่อความพรอมดาน
วัตถุดิบที่จําเปนตอ
ภาคอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาระบบ
1) พัฒนาสํานักบริหารยุทธศาสตร
บริหารจัดการพัฒนากลุม
กลุมจังหวัด
จังหวัด
2) พัฒนาระบบสนับสนุนการ
บริหารงานกลุม จังหวัดแบบ
บูรณาการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในการทํางานแบบ
บูรณาการ

โครงการสําคัญ

หนวยงานหลัก

1) โครงการพัฒนาโครงขายระบบ Logistic สูเสนทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
2) โครงการพัฒนาทักษะและยกระดับฝมือแรงงาน

กรมทางหลวง

3) โครงการสงเสริมการวิจยั แปรรูปผลิตภัณฑ เพื่อสงเสริมการ
ลงทุน

กลุมจังหวัด

1)โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานเพื่อการพัฒนากลุม
จังหวัด

กลุมจังหวัด

กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน

-35แบบ กจ.1
แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด พ.ศ.2554 -2556
วิสัยทัศน : ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหารและพลังงานทดแทน
ประเด็นยุทธศาสตร 1) การพัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตดานการเกษตร
2) การเสริมสรางความพรอมในการสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนากกลุมจังหวัด
เปาประสงคเชิง
กลยุทธ
ยุทธศาสตร
1) สรางมูลคาเพิ่มใหกับ 1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผลิตดาน
ภาคการเกษตร
การเกษตร
2) พัฒนามาตรฐานการผลิตดานการเกษตร
3) กําหนดเขตพื้นที่สงเสริมการผลิตดาน
การเกษตร
2) เพิ่มการลงทุนของ 1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการ
ภาคเอกชนใน
ลงทุน
อุตสาหกรรม
2) พัฒนาฝมือแรงงานที่จําเปนตอการลงทุน
การเกษตร
3) พัฒนาความพรอมดานวัตถุดิบที่จําเปนตอ
การลงทุน

ตัวชี้วัด
รอยละของรายไดเฉลี่ย
ตอคนตอปที่เพิ่มขึ้นจาก
ฐานป 2552

จํานวนผูลงทุนที่เพิ่มขึ้น
ตอป

2554
2

คาเปาหมาย
2555
2556
2.5
3

5 ราย

10 ราย

15 ราย

2553-2556
7.5

20 ราย

-36ที่
1
2

3
4
5

6
7
8

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
แหลงงบประมาณ
โครงการพัฒนาและใชประโยชนจากกลุมน้ํา
1
เพื่อการเกษตรโดยขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
โครงการพัฒนาโครงขายถนน (Logistic)
สูเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก (East-West Economic Corridor)
โครงการวิจัยและเผยแพรการแปรรูป
ผลิตภัณฑ เพือ่ สนับสนุนการลงทุน
โครงการจัดการทรัพยากรดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
โครงการวิจัย พัฒนา และการสํารองเมล็ด
พันธุดี (พันธุขาวหอมมะลิ ออย และมัน
สําปะหลัง)
โครงการสงเสริมการผลิตภาคการเกษตรดวย
ระบบที่ดีและเหมาะสม (GAP)
โครงการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
โครงการศึกษาและกําหนดเขตการใชพื้นที่
เพื่อการผลิตภาคเกษตร

ผลผลิต
1

งบประมาณดําเนินการ
หนวยงานดําเนินการ
2554
2555
2556
320,000,000 320,000,000 320,000,000 กรมชลประทาน/กลุมจังหวัด

2

1

550,000,000 410,000,000

-

กรมทางหลวง

1

1

4,000,000

4,000,000

4,000,000

1
2

1
1

15,000,000
60,000,000

15,000,000
60,000,000

15,000,000 กรมพัฒนาที่ดนิ /จังหวัด
60,000,000 กรมวิชาการเกษตร/กรมขาว

2

1

5,000,000

5,000,000

5,000,000

กรมสงเสริมการเกษตร

2
2

1
1

2,000,000
3,000,000

2,000,000
3,000,000

2,000,000
3,000,000

กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน
กรมสงเสริมการเกษตร/
กรมพัฒนาที่ดนิ

มหาวิทยาลัยในกลุมจังหวัด

-37บัญชีรายการชุดโครงการ
ที่
โครงการ
แหลงงบประมาณ
8 โครงการศึกษาและกําหนดเขตการใชพื้นที่
2
เพื่อการผลิตภาคเกษตร
9 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
1
จากภูมิปญญาของทองถิ่น
10 โครงการเสวนาและเรียนรูเทคโนโลยีเพื่อ
1
เพิ่มผลิตภาพการผลิต

ผลผลิต
1

งบประมาณดําเนินการ
2554
2555
2556
3,000,000 3,000,000 3,000,000

1

2,500,000

2,500,000

2,500,000

1

3,000,000

3,000,000

3,000,000

หนวยงานดําเนินการ
กรมสงเสริมการเกษตร/
กรมพัฒนาที่ดนิ
กรมพัฒนาที่ดนิ /จังหวัด/กลุม
จังหวัด
กรมสงเสริมการเกษตร/
กรมวิชาการเกษตร/กรมขาว

