
การวิเคราะหและทบทวนแผนการวิเคราะหและทบทวนแผน
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลุมจังหวัดกลุมจังหวัด//จังหวัดจังหวัด
ปป  25482548

โดยโดย      
รศรศ..ดรดร..  สุจินตสุจินต    สิมารักษสิมารักษ  และและ

คณะคณะ
มหาวิทยาลัยขอนแกนมหาวิทยาลัยขอนแกน

13 13 ตุลาคมตุลาคม  25472547



ประเดน็การนําเสนอประเดน็การนําเสนอ

1.1. ทบทวนยทุธศาสตรทบทวนยทุธศาสตร  ปป  25472547
2.2. การวิเคราะหปญหาและชองวางการวิเคราะหปญหาและชองวาง
ของการดําเนินงานตามของการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดยุทธศาสตรกลุมจังหวัด//จงัหวัดจงัหวัด

3.3. ประเด็นทาทายยทุธศาสตรประเด็นทาทายยทุธศาสตร  ปป  
25482548



อิสาณบรุ ี... ที่ยิ่งใหญ

1. ทบทวนยุทธศาสตรทบทวนยุทธศาสตร  ปป  25472547
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6.3 ขอนแกน-มหาสารคาม-รอยเอ็ด

6.2 สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร-กาฬสินธุ

6.1 อุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวลําภู-เลย

7.1 นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรมัย -สุรินทร

7.2 อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ-ยโสธร-อํานาจเจริญ

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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“แหลงพํานกัที่สองของนกัลงทุนและนักทองเที่ยว”
วิสัยทัศนกลุมจงัหวัดวิสัยทัศนกลุมจงัหวัด

“สะพาน การคาและการทองเที่ยวอินโดจนี”
“ศูนยกลางการคา การลงทุน 

และการบริการในภูมภิาคสูสากล”
“ประตอูีสานสูสากล”

“หุนสวนทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบาน”



กลุมเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิ
(ECONOMIC CLUSTER)

 เกษตรและอาหาร
 การคาและบริการ
 อุตสาหกรรม
 การทองเที่ยว
OTOP



1.11.1
1.21.2

2.22.2

3.13.1 3.23.2

2.12.1

4.14.1

4.24.2 4.34.3
5.15.1

6.16.1
6.26.2

6.36.3
7.17.1 7.27.2

8.18.1

8.28.28.38.3

9.29.2
9.19.1

การเกษตรและอาหาร

บูรณาการขาวหอมมะลิ 

เกษตรอินทรีย

เพาะพันธุปลาน้ําจืด

ปศุสัตว



1.11.1
1.21.2

2.22.2

3.13.1 3.23.2

2.12.1

4.14.1

4.24.2 4.34.3
5.15.1

6.36.3
7.17.1

6.16.1
6.26.2

7.27.2

8.18.1

8.28.28.38.3

9.29.2
9.19.1

ศูนยกระจายสินคาอีสาน

การคาและบริการ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ

ตามแนวชายแดน

การขนสงดวยตูคอนเทนเนอร
ทางรถไฟ (ICD)
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3.13.1 3.23.2

2.12.1

4.14.1

4.24.2 4.34.3
5.15.1

6.16.1
6.26.2

6.36.3

7.17.1
7.27.2

8.18.1

8.28.28.38.3

9.29.2
9.19.1

อุตสาหกรรม

โครงการชิ้นสวนยานยนต 
(Automotive Part Cluster) 

โครงการซอฟทแวรพารค
(Software Park) 

อุตสาหกรรมเกษตร



การทองเทีย่ว

1.11.1
1.21.2

2.22.2

3.13.1 3.23.2

2.12.1

4.14.1

4.24.2 4.34.3
5.15.1

6.16.1
6.26.2

6.36.3

7.17.1
7.27.2

8.18.1

8.28.28.38.3

9.29.2
9.19.1

เสนทางพญานาคแมน้ําโขง

อีสานจูราสสิคพารค 
(Issan Jurassic Park)
เสนทางอารยธรรมขอม

พิพิธภัณฑสัตวน้ําโขง
(Mekong Underwater World)

เสนทางธรรม
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4.14.1
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7.17.1 7.27.2

8.18.1

8.28.28.38.3
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OTOP

กลุมผลิตผาไหม (Silk Clustering)

ศูนยพัฒนาและผลิต OTOP 

อาหารอีสาน 



ระเบียบวาระแหงชาติ

ความยากจน
และการกระจาย

รายได

ความสามารถ
ในการแขงขันของ

ประเทศ
การพัฒนาทุนทาง

สังคม การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมัง่คั่ง มีความเปนอยูที่ด ีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ยกระดับฐานการ
ผลิตหลักของภาค

รวมมือกับกลุมอินโดจีนเพื่อขยายฐาน
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน

สรางโอกาสและ
ศักยภาพใหคนจน

บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาต/ิสิง่แวดลอม

สรางคนเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน

การเกษตรและอาหาร
- เพาะพันธุปลาน้ําจืด 

- เกษตรอินทรีย
- บูรณาการการผลิตขาวหอมมะลิ



ระเบียบวาระแหงชาติ

ความยากจน
และการกระจาย

รายได

ความสามารถ
ในการแขงขันของ

ประเทศ
การพัฒนาทุนทาง

สังคม การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมัง่คั่ง มีความเปนอยูที่ด ีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ยกระดับฐานการ
ผลิตหลักของภาค

รวมมือกับกลุมอินโดจีนเพื่อขยายฐาน
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน

สรางโอกาสและ
ศักยภาพใหคนจน

บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาต/ิสิง่แวดลอม

สรางคนเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน

การคาและบริการ
- ความรวมมือทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน

- ศูนยกระจายสินคาอีสาน
-ICD



ระเบียบวาระแหงชาติ

ความยากจน
และการกระจาย

รายได

ความสามารถ
ในการแขงขันของ

ประเทศ
การพัฒนาทุนทาง

สังคม การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมัง่คั่ง มีความเปนอยูที่ด ีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ยกระดับฐานการ
ผลิตหลักของภาค

รวมมือกับกลุมอินโดจีนเพื่อขยายฐาน
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน

สรางโอกาสและ
ศักยภาพใหคนจน

บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาต/ิสิง่แวดลอม

สรางคนเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน

อุตสาหกรรม
- โครงการซอฟทแวรพารค (Software Park)

- อุตสาหกรรมเกษตร
- โครงการชิ้นสวนยานยนต (Automotive Part Cluster)



ระเบียบวาระแหงชาติ

ความยากจน
และการกระจาย

รายได

ความสามารถ
ในการแขงขันของ

ประเทศ
การพัฒนาทุนทาง

สังคม การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมัง่คั่ง มีความเปนอยูที่ด ีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ยกระดับฐานการ
ผลิตหลักของภาค

รวมมือกับกลุมอินโดจีนเพื่อขยายฐาน
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน

สรางโอกาสและ
ศักยภาพใหคนจน

บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาต/ิสิง่แวดลอม

สรางคนเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน

การทองเที่ยว
- เสนทางอารยธรรมขอม  

- จูราสิคพารค  (Issan Jurassic Park)
- พิพิธภัณฑสัตวน้ําโขง

- เสนทางพญานาคแมน้ําโขง 
-เสนทางธรรม



ระเบียบวาระแหงชาติ

ความยากจน
และการกระจาย

รายได

ความสามารถ
ในการแขงขันของ

ประเทศ
การพัฒนาทุนทาง

สังคม การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมัง่คั่ง มีความเปนอยูที่ด ีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ยกระดับฐานการ
ผลิตหลักของภาค

รวมมือกับกลุมอินโดจีนเพื่อขยายฐาน
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน

สรางโอกาสและ
ศักยภาพใหคนจน

บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาต/ิสิง่แวดลอม

สรางคนเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน

OTOP
- พัฒนาและผลิต OTOP

- อาหารอีสาน
- กลุมผลิตผาไหม (Silk Clustering) 



ยุทธศาสตรกลุมจังหวดั ยกระดับฐาน
การผลิตหลัก
ของภาค 

รวมมือกับกลุมอินโดจีนเพื่อขยายฐาน 

อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ
พื้นที่ชายแดน 

สรางโอกาส
และศักยภาพ
ใหคนจน 

บริหารจัดการ
ทรพัยากร 
ธรรมชาต/ิ
สิ่งแวดลอม 

สรางคนเพื่อ
การพัฒนา
อยางยั่งยืน 

การทองเที่ยว
- ทัวรเสนทางขอม

(Chaiworaman Discovery)
- จูราสคิพารค 

(Issan Jurassic Park)
- เสนทางพญานาค 

- สามเหลีย่มมรกต
การคาและบริการ
-ความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ตามแนวชายแดน
- ศูนยรวมและกระจายสนิคาอิสาณ 

การเกษตรและอาหาร
- ศูนยเพาะพันธุปลาแมน้ําโขง 
- แปรรุปผลผลิตทางการเกษตร
- บูรณาการการผลิตขาวหอมมะล ิ

ตารางเปรียบเทียบยุทธศาสตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 



ยุทธศาสตรกลุมจังหวดั ยกระดับฐาน
การผลิตหลัก
ของภาค 

รวมมือกับกลุมอินโดจีนเพื่อขยายฐาน 

อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ
พื้นที่ชายแดน 

สรางโอกาส
และศักยภาพ
ใหคนจน 

บริหารจัดการ
ทรพัยากร 
ธรรมชาต/ิ
สิ่งแวดลอม 

สรางคนเพื่อ
การพัฒนา
อยางยั่งยืน 

อุตสาหกรรม
- โครงการซอฟทแวรพารค 
(Software Park)

- โครงการชิ้นสวนยานยนต
(Automotive Part Cluster)

OTOP
- พัฒนาและผลิต OTOP
- กลุมการผลิตผาไหม 
(Silk Clustering) 

ตารางเปรียบเทียบยุทธศาสตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 



กลุมอิสาณบุรี 

สามารถเชื่อมโยงกับทุกกลุมในประเทศ

1.11.1
1.21.2

2.22.2

3.13.1
3.23.2

2.12.1

4.14.1

4.24.2 4.34.3
5.15.1

6.16.1
6.26.2

6.36.3

7.17.1
7.27.2

8.18.1

8.28.28.38.3

9.29.2
9.19.1



ทะเลทะเล                  
อนัดามนัอนัดามนั

การเชื่อมโยงการคากับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงการเชื่อมโยงการคากับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

อาวอาวตังเกี๋ยตังเกี๋ย

กัมพูชากัมพูชากรุงเทพฯกรุงเทพฯ

เวียดนาม
เวียดนาม

ลาว
จีน

พมา


