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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัล าภู บึงกาฬ)    รอบปี 2561 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

 

 

ส่วนที่ 3 
สรุปข้อมูลแผนการพัฒนา 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 

3.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 
3.2  เป้าประสงค์รวม  
3.3  ประเด็นยุทธศาสตร ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสรมิการพฒันา

เศรษฐกิจ การผลติ และการบริการ ที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

      - เปาูประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร ์
- ตัวช้ีวัดและคา่เปูาหมายของประเด็นยทุธศาสตร์ 
- กลยุทธ์ของประเด็นยทุธศาสตร ์

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการท่องเที่ยว
เชิงอัตลักษณด์้านอารยธรรม ประวตัิศาสตร์ 
วัฒนธรรมและประเพณีของอนุภูมิภาคลุม่แม่น้้าโขง 

      - เปูาประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร ์
- ตัวช้ีวัดและคา่เปูาหมายของประเด็นยทุธศาสตร์ 
- กลยุทธ์ของประเด็นยทุธศาสตร ์

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการผลิต
ทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิมเพื่อการแข่งขัน 

      - เปูาประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร ์
- ตัวช้ีวัดและคา่เปูาหมายของประเด็นยทุธศาสตร์ 
- กลยุทธ์ของประเด็นยทุธศาสตร ์
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(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัล าภู บึงกาฬ)    รอบปี 2561 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

 

ส่วนที่ 3 
สรุปข้อมลูแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

             
 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
( วิสัยทัศน์ เป้าประสงคร์วม ประเด็นยุทธศาสตร ์) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี ( พ.ศ. 2561 -2564 )  

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ตั้งอยู่ตอนบนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ  มีชัยภูมิที่โดดเด่นในการ
เป็นจังหวัดที่เชื่อมต่อ “ประตูสู่อาเซียน” ไปยังประเทศลาว โดยสามารถเดินทางจากจังหวัด เลย หนองคาย 
และบึงกาฬ ข้ามไปยังฝั่งประเทศลาวได้ และจากจุดก าหนดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง แห่งที่ 5 ที่จังหวัด
บึงกาฬ สามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางหมายเลข 8 เข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนเหนือและเขตปกครอง
พิเศษกว่างซีจ้วงของประเทศจีนตอนใต้ มีเอกลักษณ์ในด้านการท่องเที่ยวเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนที่ใด          
โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรมและประวัติศาสตร์ อาทิ อารยธรรมล้านช้าง      
ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งการเมืองการปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพระพุทธศาสนา และมี
พัฒนาการเคียงคู่มาพร้อมกันอารยธรรมอ่ืนๆ ใกล้เคียง ทั้งล้านนา สยาม พม่า และเขมร เป็นต้น  มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี เป็นแหล่งโบราณคดีส าคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีอายุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี พิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ 150 ล้านปี และซากฟอสซิลไดโนเสาร์ ตั้งอยู่บ้านห้วยเดื่อ 
ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู เป็นต้น  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นั้น      
มีจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดทั้ง 4 ในกลุ่มจังหวัด การเดินทางไปยังกลุ่มจังหวัด          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สามารถเดินทางได้สะดวกสบายทั้งทางรถยนต์ที่มีถนนที่เชื่อมต่อกันได้
ทุกจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด รถไฟ ที่มีขบวนรถมาจากกรุงเทพมหานครไปยังอุดรธานี และหนองคาย         
มีสนามบินนานาชาติอุดรธานี ที่ผู้โดยสารที่จะเดินทางจากจังหวัดหนองคาย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ 
สามารถเดินทางจากจังหวัดของตนเอง มาขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีได้ และมีสนามบิน
จังหวัดเลย ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเลย ซึ่งเป็น 1 ใน 12 “เมืองต้องห้าม
พลาด” ที่เป็นแนวคิดปีท่องเที่ยววิถีไทย ของ ททท. ในปี 2558 - 2559  นอกจากนี้ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็น
จงัหวัดน้องใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวสูง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม อาทิ 
น้ าตกชะแนน น้ าตกเจ็ดสี น้ าตกถ้ าพระ และภูทอก เป็นต้น และจังหวัดหนองคาย ซึ่งถือว่าเป็นมนต์เสน่ห์
แห่งเมืองลุ่มแม่น้ าโขง ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนจะต้องกลับมาที่จังหวัดนี้อยู่เสมอ และในปัจจุบัน   
ได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญๆ ที่สามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวได้จ านวนมาก อาทิ ผาตากเสื้อ 
อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในธีมของทัศนียภาพและการผจญภัยที่สวยงาม   
มีการสร้างสกายวอล์คที่ยื่นจากหน้าผาท าให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามชายฝั่งแม่น้ าโขงได้ ซึ่งก าลังเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนนิยมในขณะนี้  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รอบใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2564)          
มีเปูาหมายส าคัญที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การค้าและ      
การลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือให้ครอบคลุมการพัฒนาในทุกๆ ด้าน    
มีศักยภาพในการแข่งขันและรองรับประชาคมอาเซียนได้ มีการเชื่อมโยงการพัฒนาในแต่ละด้านที่สามารถ
สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดจะเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนในพ้ืนที่ และมีความสัมพันธ์กับด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร ในเส้นทางการท่องเที่ยวนั้นจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ และกลุ่ มเกษตรกร
สามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้าทางการเกษตร OTOP และสินค้าแปรรูปต่างๆ ได้  ถนนที่เชื่อมโยง    
สู่กลุ่มจังหวัด นั้น จะต้องเป็นถนนที่มีความปลอดภัยสามารถเดินทางท่องเที่ยว และขนส่งสินค้าได้อย่าง
สะดวกสบาย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่าถ้าได้ตัดสินใจมาลงทุนภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
การเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 แล้ว จะต้องเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพ     
ได้แรงงานมีการพัฒนาความรู้  และทักษะที่จ าเป็นต่อการผลิต สามารถตอบสนองความต้องการ              
ของผู้ประกอบการได้ การท่องเที่ยวจะต้องมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว           
ให้สวยงามและมีความสะอาด มีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีการใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาทุกๆ ด้าน เน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ เพ่ือเพ่ิม     
ขีดความสามารถในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ให้เป็นกลุ่มจังหวัดที่มี     
ความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

แนวคิดและหลักการ 
 กรอบแนวคิด  การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นั้น             
ได้ยึดแนวคิดในการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีบริบทของการพัฒนา
ในด้านต่างๆ ที่ต้องแข่งขันและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ          
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ การเกิด          
ภัยธรรมชาติที่รุนแรง ภัยแล้ง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาผลิตภาพการผลิต คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น โดยน าหลักการ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้น มุ่งเน้นในเรื่อง  

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ   
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมน่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด นอกจากนี้ ยังได้น ายุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับภาค และระดับประเทศ ด้วย 

 หลักการ การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นั้น เป็นการจัดท า
แผนที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การค้าและการลงทุน                 
การท่องเที่ยว และการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพและ
พ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน และต่อยอดสู่การพัฒนาที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
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ตลอดจนน านวัตกรรม เทคโนโลยี  และ ICT เข้ามาใช้ในการพัฒนา มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สร้างความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ เน้นการพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน ก าลังแรงงาน เกษตรกร และผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันกับตลาดเศรษฐกิจและประชาคม
อาเซียน ส่งเสริมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถเข้าสู่ตลาดการบริโภค และสามารถน าไปใช้เป็น
พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนได้  

3.1  วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  (Vision) 
“เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และการเกษตรปลอดภัย         

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง” 

 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง การเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม      
โดยมีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก มีระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐาน            
มีการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ และนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งจะน าไปสู่การกระจายความเจริญและ   
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 
 การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ หมายถึง การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ        
ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ โดยมีการผสมผสานเรื่องราวของประวัติศาสตร์ อารยธรรม ประเพณี
วัฒนธรรม เข้ากับการท่องเที่ยว เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราว (Story) สร้างจุดขายที่น่าสนใจในการท่องเที่ยว     
ให้กับกลุ่มจังหวัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ให้เกิดส่วนร่วม        
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 

การเกษตรปลอดภัย หมายถึง การพัฒนากระบวนการทางการเกษตร ตั้งแต่วิธีการท าการเกษตร
ขั้นตอนการเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บรักษาผลผลิต ตลอดจนการแปรรูป          
ให้ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างเฉียบพลันให้มากที่สุด และต่อยอด
พัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ในทุกกระบวนการผลิตในอนาคต 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิง         
อัตลักษณ์ และการเกษตรปลอดภัย ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งเป็นที่ตั้งในพ้ืนที่   
ที่เรียกว่า “อนุภูมิภาคลุ่มน้ าแม่โขง” จะต้องมีทิศทางการพัฒนาไปในแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ 
การพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น               
มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ เสียง มีสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน มีการก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์จะต้องส่งเสริม
การจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ทิ้งขยะหรือท าลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ การพัฒนา
แหล่ งท่องเที่ยวต้องคงความเป็นสภาพแวดล้อมเดิมให้มากที่สุ ด และต้องไม่ เกิดผลกระทบ ต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการเกษตรปลอดภัยจะต้องไม่ท าลายสมดุลของธรรมชาติ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีท าลายดิน แหล่ง
น้ า ปุาต้นน้ า และน าเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาช่วยให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง ตลอดจน
สามารถน าทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เป็นต้น  

 
 



 116 
 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัล าภู บึงกาฬ)    รอบปี 2561 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

 

  พันธกิจ (Mission) 
 1. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาคเอกชน และ SMEs เพ่ือให้ภาคเอกชน
และผู้ประกอบกิจการ SMEs  มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน มีการพัฒนาที่เชื่อมโยง         
จากภาครัฐสู่ภาคเอกชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เป็นหลัก 
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น ความเหลื่อมล้ าทางสังคมลดลง มุ่งกระจายรายได้ 
พัฒนาแรงงานให้มีทักษะ มีความรู้ มีฝีมือและมีผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟ้ืนฟู
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างความมั่นคงของอาชีพเกษตรกร  
เพ่ือให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าภาคการเกษตร 
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง อัตลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรมและ
ประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และให้ชุมชนได้มีบทบาทในการบริหาร
จัดการได้ร่วมเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 4. พัฒนาทุนมนุษย์ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นแรงงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การตลาด การผลิตและการลดต้นทุน
การผลิตในภาคการเกษตร 
 5. กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมการตลาด OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง ลดความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระหว่างสังคมเมืองกับชุมชน สร้างการพ่ึงพาตนเองให้กับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือหลุดพ้น
จากความยากจน 
 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งเป็นฐานการผลิต      
ของกลุ่มจังหวัดให้สูงขึ้น เพ่ิมมูลค่าการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นคง     
ด้านอาหารและพลังงาน สร้างโอกาสในการอาชีพ และสร้างงานและความมั่นคงด้านรายได้ให้กับประชาชน  
ในพ้ืนที่และลดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองหลวงและภูมิภาคอ่ืน 
 7. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการน านวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต่อยอดการผลิต
และลดต้นทุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตลอดจนน ามาใช้เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม     
ของแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ พัฒนาสู่ เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสามารถ               
ใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืนความสมบูรณ์ของปุาไม้ แหล่งน้ า ดิน อากาศ        
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ประมง ปศุสัตว์ ปลอดจากสารพิษ รวมทั้ง
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร บนพ้ืนฐานการบริหารจัดการ        
ที่มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.2 เป้าประสงค์รวม   
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวมากขึ้น  ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้ และหลุดพ้น    

จากความยากจน 
 2. ทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน   
 3. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น  
 4. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ โดยเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
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3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
                        มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม    
การพัฒนาฝีมือแรงงาน การสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ นักลงทุน และ SME ควบคู่ไปกับการเป็นมิตร     
ต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ลดความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจและสังคม   
 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  
1. เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึ้น 
2. ประชากรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
3. มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์  

ตัวชี้วัด หน่วย 
ค่าเปูาหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ.  
2563 

พ.ศ. 
 2564 

พ.ศ.2561-
2564 

1. อัตราการขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 3 4 4 3.5 

2.  มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่ม
จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 3 3 3 3 

3. โรงงานอุตสาหกรรมได้รับ
การ รั บ รองมาตรฐ านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 3 4 4 3.5 

 

กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  

 1. กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกลไกการตลาด ส่งเสริมการค้าและการลงทุนยกระดับผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับ     
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
      (1) พัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการตลาด คู่แข่งทางการค้า กลยุทธ์         
ทางการตลาด และวิเคราะห์กลุ่มเปูาหมายในการขายสินค้า ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน OTOP และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้สามารถค้นหาจุดขาย ความโดดเด่นของสินค้า การเพ่ิมมูลค่า       
ทางการตลาด การลดต้นทุนการผลิต ฯลฯ ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดต้นทุน
การผลิตให้กับผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดช่องทางการตลาด
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค 
      (2) พัฒนาทักษะความช านาญให้กับแรงงานในสถานประกอบการ และแรงงานอิสระ              
ให้มีความสามารถ มีศักยภาพในการท างานให้กับสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น เป็นที่ต้องการของ
ผู้ประกอบการและได้รับค่าแรงที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 



 118 
 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัล าภู บึงกาฬ)    รอบปี 2561 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

 

     (3) เชื่อมโยงเครือข่ายคู่ค้าทางเศรษฐกิจ การค้าและการบริการ กับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและ
อาเซียน และปรับโครงสร้างตลาด (Market Restructuring) โดยขยายฐานนักลงทุนและนักท่องเที่ยว       
กลุ่ม High Value ซึ่งเป็นระดับกลาง-บน มีการใช้จ่ายสูง 

     (4) ยกระดับและส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ                 
ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ (MICE) ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่น
และมีคุณค่าพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ ยว 
ตลอดจนเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านได้  (ASEAN Connectivity) 
ตลอดจนพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับจังหวัดต่างๆ ของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสร้างความร่วมมือ        
ทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้ทางการตลาด   
      (5) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต การบ าบัดและการก าจัดของเสีย
ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับสถานประกอบการ
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือสากล อาทิ 14000 , 14001 , (EMS)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม            
และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง 
                       มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวให้โดดเด่นมีจุดขายในด้านของอัตลักษณ์              
มีการเชื่อมโยงเรื่องราวที่เกี่ยวกับอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาค          
ลุ่มแม่น้ าโขงบนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1          
ที่มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  
1. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น 
2. ธุรกิจโรมแรม ที่พัก และชุมชน มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์  

ตัวชี้วัด หน่วย 
ค่าเปูาหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ.  
2563 

พ.ศ.  
2564 

พ.ศ.2561-
2564 

1. รายได้การท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 3 4 4 3.5 

2. อัตราการขยายตัวรายได้
ท่อง เที่ ยวของกลุ่ มจั งหวัด      
ที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 3 3 3 3 

กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ที่ 2  

1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
เพ่ือเชื่อมโยงการคมนาคมทางรถยนต์ ระบบขนส่งมวลชน รถไฟรางคู่ และเครื่องบิน ให้สามารถเดินทาง
เชื่อมต่อกันได้โดยมีความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงบน เส้นทาง (Routes)          
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยว           
ที่ส าคัญๆ ต่าง โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงการเดินทางไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน       
ได้อย่างสะดวกสบาย    
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัล าภู บึงกาฬ)    รอบปี 2561 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

 

2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของกลุ่มจังหวัดที่ เป็นจุดขายหรือ Land Mark                
ของสถานที่ท่องเที่ยว 

     (1) ก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขายหรือ Land Mark ด้านการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของ          
กลุ่มจังหวัดเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบไฟฟูาแสงสว่าง ความปลอดภัยในการสัญจรของนักท่องเที่ยว ตลอดจนบริการด้านการให้ความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน การสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟูา น้ าประปา 
ห้องน้ า ระบบสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอ 

     (2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของสถานที่ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ฟ้ืนฟูแหล่งธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรปุาไม้ ต้นน้ า ให้อุดมสมบูรณ์ 
เพ่ือรักษาและสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ ให้มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามร่มรื่น มีทัศนียภาพที่สวยงามและยั่งยืน 
โดยยังคงสภาพของลักษณะภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ดังเดิมไว้ให้มากท่ีสุด 
      (3) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก และการให้ความรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือให้นักท่องเที่ยว    
และชุมชนรู้จักวิธีการอนุรักษ์ และรู้จักหวงแหนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยใช้สื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ Internet โดยน าความรู้ด้านการอนุรักษ์เผยแพร่ให้กับประชาชน เพ่ือสร้างความรู้และ
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากร 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างรายได้ทางด้าน      
การท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนบนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

    (1) ส่งเสริมการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยผ่านวิธีการถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม      
และประเพณี ดั่งเดิมของชุมชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น และให้ชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
     (2) พัฒนาและสร้างคุณค่าให้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชน OTOP เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์         
ในเรื่องของอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับชุมชน และสามารถสร้างจุดขายกับสินค้าเพ่ือแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ 
     (3) พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้มีความสามารถใน
ด้านภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น และส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ของ
ตนเอง เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีความรู้ทั้งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม สามารถอธิบายเรื่องราวใน
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและสามารถแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจได้ 

   (4) ประชาสัมพันธ์และโฆษณาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด ผ่านทางสื่อโซเชียล
เน็ตเวิร์ค เว็บไซด์ แฟนเพจ นิตยสาร ททท.รายการโทรทัศน์ ฯลฯ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว            
และปลุกกระแสความภูมิใจในความเป็นไทยและด ารงไว้ซึ่งวิถีไทย 
    (5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึง
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเปูาหมายได้ โดยใช้แอปพลิเคชั่นและสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อการสื่อสารไปยัง
นักท่องเที่ยวได้โดยตรง 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjVkOH05qHOAhVGLo8KHZLyCXcQFgg1MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.unigang.com%2FArticle%2F81&usg=AFQjCNGNAEMNUpUSJ0mJGJcxWlAZre7H5A&bvm=bv.128617741,d.c2I
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัล าภู บึงกาฬ)    รอบปี 2561 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน 
                       มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร          
ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม      
มาใช้ในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน         
ทางการเกษตร การแปรรูป ลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและก้าวสู่เกษตรอินทรีย์        
อย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการขยายตัวมากขึ้น 
2. แปลง/ฟาร์มผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์  

ตัวชี้วัด หน่วย 

ค่าเปูาหมาย 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ.  
2563 

พ.ศ.  
2564 

พ.ศ. 
2561-
2564 

1. อัตราการขยายตัวภาค
การเกษตรที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 3 3 3 3 

2. จ านวนแปลง/ฟาร์มผลผลิต
ทางการเกษตรส าคัญท่ีได้รับ
ใบรับรองมาตรฐาน GAP 
(Good Agriculture 
Practices) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 3 4 4 3.5 

 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร ให้สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 

    (1) พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าในพ้ืนที่ส าคัญเพ่ือการชลประทานของกลุ่มจังหวัด และสนับสนุน    
การก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการผลิตและแปรรูปเพ่ิมมูลค่ายางพารา                 
และมันส าปะหลังไปสู่เอทานอล เพ่ือใช้ในภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม การแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น 
      (2) ส่งเสริมให้มีศูนย์กลางการค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันการเกษตร และสร้ างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร
ปลอดภัย สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และต่อยอดไปถึงระดับการรับรองระบบการเกษตร
อินทรีย์ IFOAM  
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัล าภู บึงกาฬ)    รอบปี 2561 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

 

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริม
การตลาด และยกระดับภาคการเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

    (1) ส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้การผลิต             
มีประสิทธิภาพ ได้สินค้าที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ           
การเพาะปลูก กระบวนการเก็บเก่ียว กระบวนการผลิต และกระบวนการแปรรูป ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

    (2) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีความปลอดภัยและลดการเสี่ยงภัยกับอุบัติเหตุและสารเคมี        
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยใช้อินทรีย์เข้ามาใช้ในระบบการเกษตรให้มากที่สุด อาทิ          
การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการดิน (soil management)  พลังงานคาร์บอนอินทรีย์ (organic carbon 
energy) เพ่ือเปลี่ยนการเกษตรดังเดิมสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ในอนาคต 
     (3) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารและภาคการผลิตอ่ืนๆ รวมทั้งดูแลรักษาระบบนิเวศซึ่งต้องมี
การสร้างระบบข้อมูลการเกษตรที่เหมาะสม (Good-practice) และฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ภาคเกษตร
สามารถรับมือและเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนได้ 

     (4) สนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่  ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง             
และยางพารา ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการแปรรูป
และบรรจุภัณฑ์  
      (5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมง และปศุสัตว์ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่
บริเวณลุ่มแม่น้ าโขง เพ่ือให้สามารถต่อสู้กับภัยธรรมชาติต่างๆ อาทิ ภัยแล้ง น้ าท่วม ปรากฏการณ์เอลนินโญ่
และลานินญ่า เป็นต้น และสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูป          
สินค้าประมง และสัตว์น้ าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตภาคการประมง
เพ่ือการเก็บรักษาและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk79aK76HOAhUlSY8KHeBmDAgQFggvMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.oknation.net%2Fblog%2Fcopz-34%2F2007%2F08%2F09%2Fentry-1&usg=AFQjCNFPs-Sd7HDne9B3pMOsGtBdDPRw6Q&bvm=bv.128617741,d.c2I
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk79aK76HOAhUlSY8KHeBmDAgQFggvMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.oknation.net%2Fblog%2Fcopz-34%2F2007%2F08%2F09%2Fentry-1&usg=AFQjCNFPs-Sd7HDne9B3pMOsGtBdDPRw6Q&bvm=bv.128617741,d.c2I

