ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

29

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป้าหมาย
ระดับภาค “หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1. จานวนคนจนลดลงและ
มีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
1) สัดส่วนคนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัด
เป็นเมืองน่าอยู่ของทุกกลุ่ม
ในสังคมเพิ่มขึ้น
1) จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ อุบลราชธานี

ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก ปศุสัตว์ เมืองนวัตกรรมเกษตรอาหาร
ศูนย์กลางการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ศูนย์กลางกีฬานานาชาติ
3. การลงทุนใน SEZ เพิ่มขึ้น
1) มูลค่าการลงทุนของภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)

กษ.
ดท.
กค.
มท.
ศธ.
พณ.

1.1 เพิ่มศักยภาพ - พัฒนาแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง [ข.2.1]
การผลิตสินค้า o ปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย
o พัฒนาเกษตรอินทรีย์ทุกขัน
้ ตอนการผลิต ขยายพื้นที่ กองทุน
เกษตร ไปสู่
เกษตรอินทรีย์
มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ o ส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ช่องทาง e-commerce
• พื้นที่ทุ่งกาลาร้องไห้ (ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม
และอาหาร
ศรีสะเกษ)
ปลอดภัย
- ส่งเสริมการปรับสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ [ข.2.2]
• เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปลูกพืชผัก ผลไม้
และดอกไม้
• สกลนคร มุกดาหาร นครพนม เลี้ยงโคเนื้อ
• นครราชสีมา อุบลราชธานี เลี้ยงโคนม
- สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้ [ข.2.3]
o สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์
การเกษตรให้เข้มแข้ง
o ส่งเสริมการเรียนรู้จากต้นแบบ ส่งเสริมตลาดในท้องถิ่นและ ecommerce
o ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งทุน พัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็น
มืออาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการ 1 ไร่ 1 แสน เกษตรแปลงใหญ่
• อานาจเจริญ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น

4.1 ป่าต้นน้าเพิ่มขึ้น
4.2 การกักเก็บน้า/แหล่งน้าเพิ่มขึ้น
4.3 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
1) จานวนพื้นที่ปา่ ไม้
2) สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์
3) ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

Agenda

Function

สนับสนุนแผนบูรณาการ เกษตร
พัฒนาโลจิสติกส์
- ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก โคเนื้อ โคนม
- เชื่อมต่อทางหลวง
และหม่อนไหม [ข.2.17(1)]
แผ่นดิน ลดต้นทุน
- พัฒนาพันธุ์และการเลี้ยงโคเนื้อไทยที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง อาทิ เนื้อวัวโคราชวากิว
farm to table
เนื้อวัวสุรินทร์วากิว [ข.2.17(2)]
[ข.2.26(1)]
• นครราชสีมา สุรินทร์
พัฒนาการเกษตร
- ปรับ เปลี่ยนพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร (Agri-Map) โดยเฉพาะข้าว
- ส่งเสริมการดาเนิน
ไปทาเกษตรที่เหมาะสมหรือเกษตรทางเลือก [ข.2.17(3)]
ชีวิตแบบพอเพียง
- เร่งรัดการจัดสรรที่ดินทากินในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ที่ยงั ไม่จัดสรร [ข.2.17(4)]
จัดการหนี้สินใน
- ส่งเสริมระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
ครัวเรือน ส่งเสริม
โรงอบแห้งในการแปรรูปเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ [ข.2.17(5)]
การออม การเข้าถึง
• ยโสธร
แหล่งทุนของ
- สนับสนุนโครงการนาร่อง Rice City [ข.2.17(6)]
เกษตรกร และ
• กาฬสินธุ์
ผู้ประกอบการ
- ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปยางพารา [ข.2.17(7)]
[ข.4.2(1)]
• บึงกาฬ อุดรธานี หนองคาย
- ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร [ข.2.17(8)]
• สกลนคร นครราชสีมา ชัยภูมิ
สนับสนุนแผนบูรณาการ SMEs
- พัฒนา OTOP ให้มูลค่าเพิ่มขึ้น อัตลักษณ์โดดเด่น เชื่อมโยงวัฒนธรรมในพื้นที่
และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน [ข.2.18]
สนับสนุนแผนบูรณาการ วิทย์
- พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการ Start up และยกระดับ OTOP [ข.2.21(4)]
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป้าหมาย
ระดับภาค “หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1. จานวนคนจนลดลงและ
มีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
1) สัดส่วนคนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ อุบลราชธานี

ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก ปศุสัตว์ เมืองนวัตกรรมเกษตรอาหาร
ศูนย์กลางการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ศูนย์กลางกีฬานานาชาติ
3. การลงทุนใน SEZ เพิ่มขึ้น
1) มูลค่าการลงทุนของภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัด
เป็นเมืองน่าอยู่ของทุกกลุ่ม
ในสังคมเพิ่มขึ้น
1) จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)

กษ.
อก.
วท.
พณ.
พง.

4.1 ป่าต้นน้าเพิ่มขึ้น
4.2 การกักเก็บน้า/แหล่งน้าเพิ่มขึ้น
4.3 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
1) จานวนพื้นที่ปา่ ไม้
2) สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์
3) ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

Agenda

1.2 พัฒนา
- พัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร [ข.2.4]
อุตสาหกรรม
o ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา สร้างเครือข่ายเอกชน สถาบันการศึกษา และราชการ
แปรรูป ไปสู่
• นครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
- ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม [ข.2.5]
o ส่งเสริมศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค พัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ
และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานวิจยั สร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า
• ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ สกลนคร

สนับสนุนแผนบูรณาการ วิทย์
- พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (Inno-Agri) ให้เป็น Smart farmer
ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ [ข.2.21(3)]
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านแสงซินโครตรอน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านอาหาร เกษตร
อุตสาหกรรม และบริการทางการแพทย์ [ข.2.21(5)]
- สร้างและพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อขยายการ
เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม [ข.2.21(2)]

สนับสนุนแผนบูรณาการ อุตสาหกรรม
- พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ยกระดับผลิตภัณฑ์
โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวน
การผลิต สร้างนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรม 5 ด้าน (ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
เหล็ก ยางพาราขั้นปลาย และวัสดุก่อสร้าง) [ข.2.15]
- ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนโดยให้ความสาคัญกับความสมดุลระหว่างพืชอาหาร
•
นิคมอุตสาหกรรมอุดาธานี
พืชพลังงาน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงานในพื้นที่เหมาะสม [ข.2.7]
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยเน้น
อุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ [ข.2.6]
• ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร

Function
พัฒนาแรงงาน
- ยกระดับแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ [ข.2.22(1)]
- ยกระดับแรงงานอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาให้สอดคล้องกับตลาด
ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน
และต่างประเทศ [ข.2.22(2)]

- ผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม [ข.2.22(3)]
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป้าหมาย
ระดับภาค “หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1. จานวนคนจนลดลงและ
มีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
1) สัดส่วนคนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัด
เป็นเมืองน่าอยู่ของทุกกลุ่ม
ในสังคมเพิ่มขึ้น
1) จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ อุบลราชธานี

ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก ปศุสัตว์ เมืองนวัตกรรมเกษตรอาหาร
ศูนย์กลางการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ศูนย์กลางกีฬานานาชาติ
3. การลงทุนใน SEZ เพิ่มขึ้น
1) มูลค่าการลงทุนของภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)

กก.
ทส.
วธ.
คค.
วท.
สธ.

1.3 ยกระดับการท่องเที่ยว - ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ และส่งเสริมการท่อง
เที่ยงตามศักยภาพของพื้นที่ [ข.2.8]
เชิงประเพณีวัฒนธรรม
o เพิ่มนวัตกรรมการบริการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย
อารยธรรมขอม
o พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
o ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถท่องเทีย่ วได้ทั้งปี
ธรรมชาติและกีฬา
o พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทีเ่ ชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจาย
สู่นานาชาติ
นักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง ชุมชน และท้องถิ่น
• กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง : ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
• กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน : ท่องเที่ยวลุ่มน้าโขงและสุขภาพ
• อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ : ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์
• บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา : ท่องเที่ยวเชิงกีฬา
• ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี : ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
- พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน [ข.2.9]
o เร่งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่
o เชื่อมโยงกิจกรรการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่นทั้งในประเทศ
และกับประเทศเพื่อนบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
• เลย อุดรธานี หนองบัวลาภู หนองคาย : พื้นที่สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง

4.1 ป่าต้นน้าเพิ่มขึ้น
4.2 การกักเก็บน้า/แหล่งน้าเพิ่มขึ้น
4.3 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
1) จานวนพื้นที่ปา่ ไม้
2) สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์
3) ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

Agenda

Function

สนับสนุนแผนบูรณาการ ท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติริมฝั่ง
แม่น้าโขง [ข.2.16(1)]
o พัฒนาที่ท่องเที่ยวใหม่เชิงวัฒนธรรมที่มี
อัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
จากความหลากหลายของแต่ละจังหวัด
o พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวเชือ
่ มโยงเศรษฐกิจ
ประเทศเพื่อนบ้านสู่ภูมิภาคต่างๆ เพื่อสร้าง
รายได้แก่ชุมชนผ่านโครงการ OTOP Village
• เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
มุกดาหาร อานาจเจริญ อุบลราชธานี

พัฒนาท่องเที่ยว
- พัฒนาผู้ประกอบการ จัด
ระเบียบมัคคุเทศก์ กากับการใช้
แรงงานต่างด้าวในธุรกิจ
[ข.2.25(1)]

- พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว อาทิ ถนน
ทางจักรยาน ให้มีความเชื่อมโยงกัน [ข.2.16(2)]
• หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร

พัฒนาการขนส่ง
- พัฒนามาตรฐานการให้บริการ
ของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ
[ข.2.27]

- พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ [ข.2.16(3)]
• พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์
หนองบัวลาภู

- อานวยความสะดวก และรักษา
ความปลอดภัยนักท่องเทีย่ ว
[ข.2.25(1)]
- จัดเก็บข้อมูลสถิติการท่องเที่ยว
[ข.2.25(2)]

- ยกระดับความปลอดภัยระบบ
ขนส่งสาธารณะทางน้า
อบรมผู้ควบคุมเรือ ความปลอดภัย
ท่าเทียบเรือ [ข.2.28]
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป้าหมาย
ระดับภาค “หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1. จานวนคนจนลดลงและ
มีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
1) สัดส่วนคนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัด
เป็นเมืองน่าอยู่ของทุกกลุ่ม
ในสังคมเพิ่มขึ้น
1) จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)
2.1 การพัฒนา
เมืองที่
สาคัญ
มท.
คค.
พณ.
พง.
สธ.
พม.
ศธ.
รง.
กห.

สธ.
ศธ.
มท.
ทส.

เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ อุบลราชธานี

ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก ปศุสัตว์ เมืองนวัตกรรมเกษตรอาหาร
ศูนย์กลางการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ศูนย์กลางกีฬานานาชาติ
3. การลงทุนใน SEZ เพิ่มขึ้น
1) มูลค่าการลงทุนของภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

Agenda

4.1 ป่าต้นน้าเพิ่มขึ้น
4.2 การกักเก็บน้า/แหล่งน้าเพิ่มขึ้น
4.3 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
1) จานวนพื้นที่ปา่ ไม้
2) สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์
3) ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

- พัฒนาเมืองศูนย์กลาง การค้าและการลงทุน
สนับสนุนแผนบูรณาการ ยาเสพติด
การบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา [ข.2.10] - เร่งรัด ป้องกัน ปราบปรามการลับลอบในพื้นที่ตะเข็บชายแดน [ข.1.2)]
o พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับระบบ
• ภาคอีสานตอนบน 2 ภาคอีสานตอนบน 1
สนับสนุนแผนบูรณาการ ค้ามนุษย์
โครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค
o ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่าง - จัดระบบการจ้างและสวัสดิการพื้นฐาน [ข.1.1]
เมืองและระบบขนส่งอื่น และรักษาความสมดุลระบบนิเวศ สนับสนุนแผนบูรณาการ ผู้สูงอายุ
- พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสาหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
• เมืองขอนแก่น เมืองนครราชสีมา
โดยการมีส่วนร่วมชองชุมชน แก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ สนับสนุน อปท. จัดบริการสวัสดิการ [ข.4.1(1)]
- เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งทางรางเบา [ข.2.10]
สนับสนุนแผนบูรณาการ โลจิสติกส์
• เมืองขอนแก่น
- พัฒนาขนส่งสาธารณะระบบรางในเมืองประชากรมากกว่า 1 ล้านคน
เพื่อลดความแออัดของเมืองหลัก [ข.2.20]
- พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่
• ขอนแก่น นครราชสีมา
ศักยภาพที่สาคัญ [ข.2.11]
สนับสนุนแผนบูรณาการ วิทย์
o สนับสนุนให้มีการจัดทาโครงการนาร่องที่ใช้แนวทางการ
- พัฒนาเมืองศูนย์กลางการศึกษา [ข.2.21(1)]
จัดรูปที่ดิน การผังเมือง ควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบ
• ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม อุบลราชธานี
ประหยัดพลังงาน
• เมืองขอนแก่น เมืองนครพนม เมืองหนองคาย
สนับสนุนแผนบูรณาการ การศึกษา
- สนับสนุนราชภัฏตามพระราโชบาย [ข.3.2(3)]

Function

พัฒนาการสาธารณสุข
- ป้องกันโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ [ข.3.3(2)]
• ภาคอีสานตอนกลาง โดยเฉพาะ ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด อุดรธานี
- ลดการเสียชีวิตของมารดาจากการตั้งครรภ์ [ข.3.3(3)]
• กาฬสินธุ์ สกลนคร
- รณรงค์ลดการเสียชีวิตของทารก[ข.3.3(3)]
• ขอนแก่น สกลนคร อุบลราชธานี
- ส่งเสริมหน่วยบริการแพทย์ปฐมภูมิ เพื่อลดความแออัด
และให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึน้ [ข.3.3(4)]
พัฒนาด้านความมั่นคง
- เตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ [ข.1.3]
- จัดการปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง [ข.1.4]
- ดารงความพร้อมในการป้องกันประเทศ [ข.1.5]
พัฒนาด้านคมนาคม
- พัฒนาสนามบินให้รับผู้โดยสารได้มากขึ้น และ
มีมาตรฐานสากล [ข.2.24]
• ขอนแก่น บุรีรัมภ์
- บารุงเส้นทางคมนาคมที่เสียหายจากภัยพิบัติ [ข.2.26(2)]

2.2 การพัฒนา
- แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั ในพื้นที่เสี่ยง [ข.3.1]
ระบบ
o กระตุ้นการเรียนรู้ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน
การป้องกัน
ทั้งในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และควบคุม
และค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุก
โรคเฉพาะถิ่น o กาจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนรอบแหล่งน้าอย่างถูกสุขาภิบาล
• ขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุดรธานี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป้าหมาย
ระดับภาค “หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1. จานวนคนจนลดลงและ
มีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
1) สัดส่วนคนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัด
เป็นเมืองน่าอยู่ของทุกกลุ่ม
ในสังคมเพิ่มขึ้น
1) จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ อุบลราชธานี

ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก ปศุสัตว์ เมืองนวัตกรรมเกษตรอาหาร
ศูนย์กลางการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ศูนย์กลางกีฬานานาชาติ
3. การลงทุนใน SEZ เพิ่มขึ้น
1) มูลค่าการลงทุนของภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)

กค.
คค.
พณ.
BOI
รง.
กต.
มท.

3. พัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดน
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ให้เป็นประตู
เศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับ
ประเทศ
เพื่อนบ้าน

- พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน [ข.2.12] [ข.2.13][ข.2.14]
o ส่งเสริมและอานวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่
ให้สิทธิประโยชน์ในระดับที่เหมาะสมเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านชายแดน
o พัฒนาเมืองชายแดนให้สามารถรองรับการพัฒนา
o สนับสนุนและยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
o ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมและ
ได้ประโยชน์จากการพัฒนา บริหารจัดการด้านสาธารณสุข
แรงงาน และความมั่นคง
o เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในพื้นที่ (มุกดาหาร)
o กาหนดการใช้ประโยชน์พื้นทีเ่ พื่อรองรับกิจกรรมเป้าหมาย
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (มุกดาหาร นครพนม)
• พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร : ประตูและศูนย์การค้า
การท่องเที่ยว การลงทุน เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวัน-เซโน ประเทศ สปป.ลาว สู่ท่าเรือน้าลึกดานัง
ประเทศเวียดนาม
• พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนนครพนม : ประตูและศูนย์การค้า
การท่องเที่ยว การลงทุน เชื่อมโยงสู่ภาคกลางของประเทศ
สปป.ลาว สู่ท่าเรือน้าลึกหวุ่งอ๋าง จังหวัดฮาดิงห์
ประเทศเวียดนามและจีนตอนใต้
• พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนหนองคาย : ประตูและศูนย์การค้า
การท่องเที่ยว การลงทุน เชื่อมโยงสู่แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว

4.1 ป่าต้นน้าเพิ่มขึ้น
4.2 การกักเก็บน้า/แหล่งน้าเพิ่มขึ้น
4.3 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
1) จานวนพื้นที่ปา่ ไม้
2) สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์
3) ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

Agenda

สนับสนุนแผนบูรณาการ SEZ
- แปลงแผนและผังพัฒนาสู่การปฏิบัติ ให้บริการข้อมูลนักลงทุน
สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ [ข.2.19(1)]
• เขตเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร / หนองคาย / นครพนม
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มประสิทธิภาพของด่านศุลกากร เพื่อรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มีความสมดุลทั้งในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม สาธารณสุขชายแดน [ข.2.19(2)]
• ด่านศุลกากรพรมแดนมุกดาหาร มุกดาหาร
• ด่านศุลกากรหนองคาย หนองคาย ด่านศุลกากรนครพนม นครพนม
- สนับสนุนการเป็นประตูเชื่อมโยงการค้า [ข.2.19(2)]
- เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่
เชื่อมโยงกับ SEZ รักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[ข.2.19(2)]
- บริหารแรงงานต่างด้าวทางานแบบไป – กลับ พัฒนาฝีมือแรงงาน
บริหารจัดการด้านความมัน่ คง ตรวจคนเข้าเมือง [ข.2.19(3)]
• เขตเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร / หนองคาย / นครพนม
สนับสนุนแผนบูรณาการ บริการภาครัฐ
- อานวยความสะดวกการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน [ข.6.1(1)]
• มุกดาหาร นครพนม หนองคาย
- จัดให้มีช่องทางบริการที่สะดวก ทันสมัย อาทิ E-Border Pass [ข.6.1(2)]

Function
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- สนับสนุนความร่วมมือ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
(Greater Mekong
Subregion) ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
รวมถึงการขนส่งและ
คมนาคม เพื่อให้เกิด
ผลดีต่อการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว [ข.2.23]
พัฒนารายได้รายจ่ายภาครัฐ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด่าน [ข.6.2]
• ด่านศุลกากรท่าลี่
ด่านศุลกากรเชียงคาน เลย
• ด่านศุลกากรบึงกาฬ บึงกาฬ
• ด่านศุลกากรและเขตการค้า
ชายแดนในสุรินทร์ บุรีรัมย์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป้าหมาย
ระดับภาค “หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

1. จานวนคนจนลดลงและ
มีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
1) สัดส่วนคนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ อุบลราชธานี

ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก ปศุสัตว์ เมืองนวัตกรรมเกษตรอาหาร
ศูนย์กลางการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ศูนย์กลางกีฬานานาชาติ

2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัด
เป็นเมืองน่าอยู่ของทุกกลุ่ม
ในสังคมเพิ่มขึ้น
1) จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

3. การลงทุนใน SEZ เพิ่มขึ้น
1) มูลค่าการลงทุนของภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)
4. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการน้า
เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ทส.
กษ.
มท.
พง.
วท.

4.1 ป่าต้นน้าเพิ่มขึ้น
4.2 การกักเก็บน้า/แหล่งน้าเพิ่มขึ้น
4.3 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
1) จานวนพื้นที่ปา่ ไม้
2) สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์
3) ร้อยละปริมาณขยะทีไ่ ด้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

Agenda

Function

สนับสนุนแผนบูรณาการ น้า
- เพิ่มพื้นที่ชลประทาน [ข.5.4(1)]
o จัดหาแหล่งน้าขนาดใหญ่ – กลาง ตามศักยภาพลุ่มน้า
o จัดระบบการผันน้าระหว่างอ่างเก็บน้าในลักษณะอ่างพวง
o ก่อสร้างแหล่งน้าไร่นานอกเขตชลประทาน
o เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าโดยใช้ศักยภาพ
จากแม่น้าโขง
- พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้าในชุมชนตาม
เกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบตั ิ [ข.5.4(2)]
- ปรับปรุงทางน้า ทางผันน้า พื้นที่รับน้านอง พื้นที่แก้มลิง
เพื่อแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ
ปัญหาอุทกภัย [ข.5.4(3)]

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
- รักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
หน้าดินและฟื้นฟูคุณภาพดินให้
เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์
ด้านการเกษตร รวมถึงใช้
ประโยชน์จากที่ดินให้ถกู ต้อง
ตามศักยภาพ [ข.5.6(1)]

- ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลาย สนับสนุนแผนบูรณาการ มลพิษ
ทางชีวภาพ [ข.5.3]
- เร่งรัดให้มีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ
o กาหนดและทาเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นทีป
่ ่านอกเขต
โดยรณรงค์ สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี
อนุรักษ์ให้ชัดเจน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกป่า และป้องกัน
จิตสานึกในการคัดแยกขยะตามประเภทตั้งแต่ต้นทาง
การบุกรุก เพื่อรักษาพื้นที่ปา่ ต้นน้าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
สามารถนากลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า และกาจัดอย่างถูกต้อง
o อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้า
ตามหลักวิชาการ [ข.5.5]
o ส่งเสริมป่าชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน
• พื้นที่ต้นน้าของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา

- ส่งเสริมงานวิจัยพลังงาน
ทดแทนตามบริบทพื้นที่ [ข.5.7]

- พัฒนาแหล่งน้าเดิมและแหล่งน้าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ
ในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของภาค [ข.5.1]
o ปรับปรุงอ่างเก็บน้า หนอง และฝายที่มีอยู่เดิม
o พัฒนาแหล่น้าธรรมชาติให้สามารถเพิ่มปริมารการกับเก็บ
• พื้นที่กลุ่มอีสานตอนกลาง อีสานตอนล่าง 1 และอีสานตอนล่าง 2
- พัฒนาแหล่งน้าใหม่และสร้างแหล่งกับเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้า ฝาย
และแหล่งน้าขนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร [ข.5.2]
o จัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้า
o พัฒนาระบบส่งน้าและการกระจายน้าไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง
o พัฒนาแหล่งน้าใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิด
ผลกระทบจากดินเค็ม
• พื้นที่ลุ่มน้าเลย ชี มูล

- บริหารจัดการที่ดินราชพัสดุ
ซึ่งยังไม่ได้ทาประโยชน์ เพื่อเพิ่ม
โอกาสแก่เกษตรกรยากจน
มีที่ดินทากิน [ข.5.6(2)]

- เตรียมความพร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
[ข.5.8]
o สร้างเขื่อนกันคลื่น-กันตลิ่ง
o ขุดลอกร่องน้า
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