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โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
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ค าน า 
 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนให้ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจั งหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
มอบหมายให้สถาบันยุทธศาสตร์ และประสานความร่ วมมือ เ พ่ือ พัฒนาภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาด าเนินงานโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และได้ด าเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน
ระยะเวลา 180 วัน โดยได้จัดท ารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งได้ผ่านการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาคราชการ เอกชน ประชาสังคม สถาบันการศึกษา และประชาชน ได้ให้ความเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดฯ โดยคณะที่ปรึกษาได้ด าเนินการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือให้กลุ่มจังหวัดฯ มีแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาไปสู่การก าหนดกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

 
คณะที่ปรึกษา 

                                                                                           พฤศจิกายน 2560 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
วิสัยทัศน์ 6 
กรอบการด าเนินงานการพัฒนากลุ่มจังหวัด 8 
เป้าหมายการพัฒนา 9 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการส าคัญ 10 
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 27 
ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนา (Key Success Factor: KSF) 38 
ภาคผนวก  
ภาคผนวกท่ี 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ผ1-1 
ภาคผนวกท่ี 2 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ2-1 
ภาคผนวกท่ี 3 สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด ผ3-1 
ภาคผนวกท่ี 4 ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพ่ือต่อยอดการพัฒนา ผ4-1 
ภาคผนวกท่ี 5 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/การพัฒนากลุ่มจังหวัด ผ5-1 
ภาคผนวกท่ี 6 ผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ6-1 
ภาคผนวกท่ี 7 เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ผ7-1 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
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วิสัยทัศน์ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 

“เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า 
การค้าและการท่องเที่ยวสากล 

ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 
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วิสัยทัศน์ 

เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า การค้าและการท่องเที่ยวสากล ชุมชนน่าอยูอ่ย่างย่ังยืน  
 
ความหมาย  

เกษตรอุตสาหกรรมช้ันน า  
กลุ่มจังหวัดมีการเกษตรชั้นน า (การเพาะปลูกพืชต่าง ๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์และการประมง) 
เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดมีอาชีพ มีรายได้ ผลผลิตจากการเกษตรชั้นน าเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมในพ้ืนที่

ตามความต้องการของตลาด ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นน า  
การค้าสากล  
กลุ่มจังหวัดมีการค้า การลงทุน และการบริการ เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง การส่งออก การค้าชายแดน การธนาคาร 

การประกันภัย ฯลฯ รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โลจิสติกส์ เป็นต้น ที่จะขยายสู่การค้าสากลกับนานา
อารยประเทศ 

การท่องเที่ยวสากล  
กลุ่มจังหวัดมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาตรฐานสากล สนองความต้องการของตลาดท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับ

แหล่งท่องเที่ยวชั้นน าในระดับประเทศ และระดับโลก 
ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกด้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นล าดับขั้นตอน รักษาสมดุล

ระหว่างการพัฒนาและอัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
มีสิ่งแวดล้อม ที่อยู่สะอาด ปลอดภัย ระบบนิเวศอยู่ในภาวะดุลยภาพและยั่งยืน  
ชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด ควบคุม ตัดสินใจ

เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน  
ได้รับปัจจัยพ้ืนฐานของชีวิต (อาหาร น ้า ที่พักอาศัย ความปลอดภัย มีงานท า และมีรายได้) มีสิทธิ มีโอกาส

รับรู้ข่าวสาร มีการติดต่อประสานงาน และระดมความคิด ประสบการณ์ เพ่ือท างานร่วมกันในชุมชน อย่างมี
ชีวิตชีวา มีนวัตกรรมอยู่เสมอ มีการเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรม วิถีการด ารงชีวิต รวมทั้งเอกลักษณ์ของกลุ่มชน
แต่ละชุมชน  

มีการพัฒนาเป็นไปอย่างกลมกลืน และส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีที่มีมาในอดีต มีระบบบริการทางสาธารณสุข 
และการรักษาพยาบาลที่ทั่วถึง เหมาะสมส าหรับประชาชนทุกคน ซึ่งมีสภาวะสุขภาพดี มีอัตราการเจ็บป่วยใน
ระดับต ่า 
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กรอบการด าเนินงานการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ สามารถบริหารงาน แก้ปัญหา และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด กรอบการด าเนินงานการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) อยู่ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ก าหนดไว้ เป็นเครื่องมือในการก าหนดเป้าหมายและความต้องการด้าน
พัฒนาพ้ืนที่ของภาคที่ต้องมีความเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคและ/หรือระหว่างประเทศ โดยผ่านช่องทางการ
ด าเนินงานของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ร่วมกัน
ระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน สถาบันการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้เกิด
การด าเนินงานพัฒนาในพ้ืนที ่
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เป้าหมายการพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
1. ยกระดับจากกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้ปานกลางสู่กลุ่มจังหวัดที่มีรายได้สูง  
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
3. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-

2579) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา และวิสัยทัศน์ รัฐบาลจ าเป็นต้องมีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega 
Project) เป็นโครงการผูกพันต่อเนื่อง 10-20 ปี ต้องเพ่ิมการลงทุนให้มากกว่าภูมภิาคอ่ืน  

แผนงานส าคัญ ได้แก่ 
1. การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและครอบคลุมพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดฯ และขยายให้ครอบคลุมทั่วทั้งภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. การบริหารจัดการระบบการเกษตร เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมผลผลิตตามความต้องการของตลาดทั้งภายในและ

ต่างประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการบริหารจัดการด้านการเกษตร 
3. ด้านอุตสาหกรรม เป้าหมายเพื่อพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ขายได้ตามมาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการ

ของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
4. ด้านการท่องเที่ยว และการบริการ เป้าหมายเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ ได้ตาม

มาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
ในแต่ละโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าว ปัจจัยส าคัญที่เป็นองค์ประกอบให้การพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสอดรับกับการด าเนินโครงการขนาดใหญ่
ให้ด าเนินการควบคู่ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์ที่ต้องมีการพัฒนาตลอดทุกช่วงวัยและทุก
อาชีพ เพ่ือให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  rIS
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิต การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 
ค่าเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 ต่อปี ในช่วง 10 ปีแรก และ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี ในช่วง 10 ปีหลัง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิต การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ
และแหล่ง

งบประมาณในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด 

ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา งานวิจัย การ
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิต 
การตลาด โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

ระบบการบริหาร
จัดการน้ าของกลุม่
จังหวัดเช่ือมโยงกับ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 Master Plan ระบบ
บริหารจดัการน้ าท้ัง
ระบบในกลุม่จังหวัด
เชื่อมโยงพ้ืนท่ีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 โครงการทบทวนและ
บูรณาการแผนพัฒนา
การจัดการน้ าที่
เกี่ยวข้อง 

 โครงการศึกษาพ้ืนท่ี
แหล่งน้ าใต้ดินและ
ผิวดินในกลุ่มจังหวัด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

 โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ าท่ีเหมาะสม 
เชื่อมโยงแหล่งน้ าท่ีมี
ศักยภาพในพื้นที ่

 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ใต้ดินและผิวดิน
ครอบคลมุพื้นท่ีร้อยละ 
50 

 โครงการขยายและ
เชื่อมโยงระบบบริหาร
จัดการน้ าให้ครอบคลมุ
พื้นที่เพ่ิมจากเดิมร้อยละ 
15 

 โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ าใต้ดินและผิวดิน 
ครอบคลมุพื้นท่ีร้อยละ 
75 

 โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการน้ า
อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครอบคลมุ
พื้นที่ร้อยละ 60 

 โครงการพัฒนา
แหล่งน้ าใต้ดินและ
ผิวดิน ครอบคลุม
พื้นที่ร้อยละ 100 

 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
ครอบคลมุพื้นท่ีร้อย
ละ 100 

พื้นที่การเกษตรของ
กลุ่มจังหวัดและที่
เกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กันท้ังระบบ 

1. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย  
2. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  

rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิต การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ
และแหล่ง

งบประมาณในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด 

 การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์อย่างเป็นระบบ 

 Master Plan เกษตร
อินทรีย์อย่างเป็น
ระบบ และการ
ก าหนดโครงการน า
ร่องพื้นที่ท่ีมีความ
พร้อม (Smart Area) 

 ส่งเสริมอุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย์แปรรูป
ตามความต้องการของ
ตลาด 

 พัฒนา Smart 
Farmer และ Smart 
Farm เพิ่มขึ้นี้อยละ 
10 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาผู้ประกอบการ
เกษตรอินทรีย์ใหไ้ด้
มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 

 ขยายผลเกษตรอินทรีย์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15  

 การZoning และจัด
การเกษตรแปลงใหญ่
ด้วยนวัตกรรม Smart 
Farm 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
15 

 ส่งเสริมอุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย์แปรรูป
ตามความต้องการของ
ตลาดทีม่ีมูลค่าเพิ่มสูง 

 พัฒนาSmart Farmer 
และ Smart Farm 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 

 พัฒนาผู้ประกอบการ
เกษตรอินทรีย์

 ขยายผลเกษตร
อินทรีย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

 ส่งเสริมอุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย์แปรรูป
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงใน
ระดับประเทศ 

 พัฒนา Smart 
Farmer และ Smart 
Farm เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

 พัฒนาผู้ประกอบการ
เกษตรอินทรีย์
มาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

 ขยายผลเกษตร
อินทรีย์เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 100 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 

 ส่งเสริม
อุตสาหกรรมเกษตร
อินทรีย์แปรรูปท่ีมี
มูลค่าเพิม่สูงใน
ระดับนานาชาต ิ

 พัฒนา Smart 
Farmer และ 
Smart Farm 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 

 พัฒนา
ผู้ประกอบการ
เกษตรอินทรีย์

พื้นที่การเกษตร 
กลุ่มเกษตรกร ใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัด
และที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกันท้ัง
ระบบ 

1. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
2. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  
3. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
4. ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และ
หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิต การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ
และแหล่ง

งบประมาณในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด 

 ส่งเสริมสนับสนุน 
พัฒนาอาหารเพื่อ
อนาคต ตอบโจทย์
อุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมซัพ
พลายเชน 

มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15 

มาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 

 การขับเคลื่อนสู่
เกษตรอุตสาหกรรม
ช้ันน าโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

 Master Plan
อุตสาหกรรมเกษตร
ช้ันน า 

 สร้างนักอุตสาหกรรม
พันธุ์ใหม่  (Startup 
/New Warrior) 400 
ราย/ป ี

 ส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรม
เป้าหมายในเขต
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาอุตสาหกรรม

 ส่งเสริม พัฒนาการ
รวมกลุม่คลสัเตอร์ตาม 
Value Chain 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในและนอกนิคม
อุตสาหกรรมและเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 พัฒนาอุตสาหกรรมใน
กลุ่ม S-Curve ใน
ลักษณะ Spring 
up/Scaling up ให้มี
ผลิตภาพ นวัตกรรม 
และมาตรฐานท่ีเป็น

 พัฒนาและขับเคลื่อน
เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ระยะเริม่ต้น ทั้ง
ในและนอก นิคม
อุตสาหกรรม และเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพืเศษ 

 พัฒนาการ
รวมกลุม่คลสัเตอร์ให้มี
มาตรฐานสากล 
เชื่อมโยงต่างประเทศ มี
ขีดความสามารถ
แข่งขันได้ในภูมิภาค 

 พัฒนาและ
ขับเคลื่อนเมือง
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

 พัฒนาการ
รวมกลุม่คลสัเตอร์
ให้มี
มาตรฐานสากล 
เชื่อมโยง
ต่างประเทศ มีขดี
ความสามารถ
แข่งขันได้ในระดับ
โลก 

ผู้ประกอบการผลิต 
ผู้ประกอบการเอส
เอ็มอี กลุ่ม Startup 
ผู้ประกอบการ 
OTOP วิสาหกิจ
ชุมชน ในพ้ืนท่ีกลุ่ม
จังหวัด ในประเทศ
และต่างประเทศ 

1.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
2.หน่วยงานสังกัด
กระทรวง
อุตสาหกรรม 
3.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
4.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน 
5. ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน  rIS

NED KKU



15 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิต การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ
และแหล่ง

งบประมาณในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด 

เกษตรที่มีความ
พร้อมให้มี
มาตรฐานสากล 
เชื่อมโยงต่างประเทศ 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรในพื้นที่ให้มี
ขีดความสามารถใน
การแข่งขันตลอดห่วง
โซ่คุณคา่โดยใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา/
หน่วยงานรัฐ/เอกชน
ในการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์จากการ
แปรรูปผลผลติ

สากล เชื่อมโยง
ต่างประเทศ 

 การพัฒนาการ
รวมกลุม่คลสัเตอร์ตาม
ห่วงโซ่คุณค่า
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในและนอกนิคม
อุตสาหกรรมและเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 สร้างนักอุตสาหกรรม
พันธุ์ใหม่  (Startup 
/New Warrior) 400 
ราย/ป ี

 ร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา/
หน่วยงานรัฐ/เอกชนใน
การส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากการแปรรูปผลผลิต
การเกษตร

 การขยายการ
รวมกลุม่คลสัเตอร์ตาม
ห่วงโซ่คุณค่าของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในและนอกนิคม
อุตสาหกรรมและเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 ส่งเสริมและ
ผลักดันให้
ผู้ประกอบการ 
กลุ่มคลัสเตอร์เป็น
ผู้น าการผลติและ
บริการช้ันน า 

  

6.หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิต การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ
และแหล่ง

งบประมาณในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด 

การเกษตร
อุตสาหกรรม
เป้าหมายขั้นต้นและ
ขั้นกลางเพิ่มขึ้น 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ขั้นกลางและขั้นปลาย
เพิ่มขึ้น 

 พัฒนาการค้าสูส่ากล  Master Plan การค้า
สู่สากล 

 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิ
สติกส์ และที่
เกี่ยวข้อง เพื่ออ านวย
ความสะดวกการค้าสู่
สากล 

 การพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวก และ
องค์ประกอบท่ี
เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาการค้าให้มี
มาตรฐานสากล 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา การผลติด้าน
พาณิชยกรรม การตลาด 
ตามความต้องการของ
ตลาด เชื่อมโยง
ต่างประเทศ 

 การพัฒนาขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการโดยใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาการพาณิชยกรรม
สู่การค้าระหว่างประเทศ
ใช้เทคโนโ,ยีและ
นวัตกรรม 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา และขยายผล 
การผลิตดา้นพาณิชย 
กรรม การตลาด ตาม
ความต้องการของตลาด
เชื่อมโยงต่างประเทศ 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใช้ประโยชน์
ในการค้า 

 ส่งเสริม สนับสนุน และ
ขยายการค้าสากลของ
กลุ่มจังหวัดให้มีขดี
ความสามารถแข่งขันใน
ระดับภูมิภาคใช้เทคโนโ
,ยีและนวตักรรม 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา และขยาย
ผล การผลิตด้าน
พาณิชยกรรม 
การตลาด ที่มี
มาตรฐานสากลตาม
ความต้องการของ
ตลาดเชื่อมโยง
ต่างประเทศ 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา และขยาย
ผลการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใช้
ประโยชน์ทาง
การค้า 

ผู้ประกอบการผลิต 
ผู้ประกอบการเอส
เอ็มอี 
ผู้ประกอบการ
พาณิชกรรม กลุ่ม 
Startup 
ผู้ประกอบการ 
OTOP วิสาหกิจ
ชุมชน ในพ้ืนท่ีกลุ่ม
จังหวัด ในประเทศ
และต่างประเทศ 

1.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย  
2.หน่วยงานสังกัด
กระทรวง
อุตสาหกรรม 
3.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
4.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน 
5.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงพาณิชย ์
6. ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิต การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ
และแหล่ง

งบประมาณในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด 

 พัฒนาผู้ประกอบการ 
การขยายตลาดใหม่ 
การใช้เทคโนโ,ยีและ
นวัตกรรม  

 พัฒนาสมรรถภาพผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องให้มีขีด
ความสามารถระดับ
สากล 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
และขยายการค้า
สากลของกลุ่ม
จังหวัดให้มีขีด
ความสามารถ
แข่งขันในระดับ
สากลใช้เทคโนโ,ยี
และนวัตกรรม 

7.หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา และขยายการ
บริการ 
ให้มีขีดความสามารถ
แข่งขัน 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา ภาคบริการ 
ให้มีมาตรฐานสากล
ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

 การพัฒนาขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการโดยใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา การผลติ 
การตลาดภาคบริการ
ตามความต้องการของ
ตลาดด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

 การพัฒนาขีด
ความสามารถของภาค
บริการโดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา และขยายผล 
การผลิต การตลาดภาค
บริการตามความ
ต้องการของตลาดให้
ครอบคลมุกว้างขวาง
มากขึ้นด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาเทคโนโลยีและ

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา และขยายผล 
การผลิต การตลาด
ภาคบริการที่มี
มาตรฐานสากลตาม
ความต้องการของ
ตลาดใหค้รอบคลุม
กว้างขวางมากขึ้น
ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

ผู้ประกอบการภาค
บริการ 
ผู้ประกอบการเอส
เอ็มอี 
ผู้ประกอบการ
พาณิชกรรม กลุ่ม 
Startup 
ผู้ประกอบการ 
OTOP วิสาหกิจ
ชุมชน ในพ้ืนท่ีกลุ่ม

1.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
2.หน่วยงานสังกัด
กระทรวง
อุตสาหกรรม 
3.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
4.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิต การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ
และแหล่ง

งบประมาณในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาตลาดภาคการ
บริการ 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา และขยายการ
บริการให้มีขดี
ความสามารถแข่งขันใน
ภาค 

นวัตกรรมด้านการ
บริการ 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา และขยายการ
บริการให้มีขดี
ความสามารถแข่งขันใน
ระดับภูมิภาค 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา และขยายผล
การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้าน
การบริการ 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา และขยาย
การบริการให้มีขีด
ความสามารถแข่งขัน
ในระดับสากล 

จังหวัด ในประเทศ
และต่างประเทศ 

5.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงพาณิชย ์
6. หน่วยงานสังกัด
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา  
7.ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน  
8.หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

หมายเหตุ : 1. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันจากคู่แข่ง และขยายฐานตลาดใหม่ให้กว้างขวางขึ้น 
               2. ระยะเวลาการด าเนินโครงการแต่ละช่วงมีการยกระดับเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและสร้างมูลค่าเพิ่ม  
               3. การขับเคลื่อนสู่เกษตรอุตสาหกรรมช้ันน า ตามห่วงโซ่การผลิต สร้างความร่วมมือการผลิตร่วมกันตามห่วงโซ่การผลิตใหม้ากขึ้นระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวดั และประเทศเพื่อนบ้าน ในการ
ผลิตสินค้าขั้นกลาง หรือข้ันปลาย สินค้าทดแทนกัน 
               4. การค้า เพื่อกระจายสินค้าขยายพื้นท่ีการตลาดใหม้ากข้ึนท้ังในและต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด  
1. พ้ืนทีป่่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น  
2. ปริมาณขยะและมลภาวะที่ลดลง  
3. พ้ืนที่แหล่งน้ าทางธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนา  

ค่าเป้าหมาย   
1. ร้อยละพ้ืนที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 2 ต่อปี 
2. ร้อยละปริมาณขยะและมลภาวะที่ลดลง ไมน่้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
3. พ้ืนที่แหล่งน้ าทางธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ
และแหล่งงบประมาณ
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

ส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดการระบบอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและป้องกันการ
ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (ป่าไม้ แหล่ง
น้ า ขยะ และมลภาวะ) 

การบริหารจัดการ
ระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (ป่าไม้ 
แหล่งน้ า ขยะ และ
มลภาวะ) ของกลุ่ม
จังหวัด 

 พื้นที่แหล่งน้ าทาง
ธรรมชาติทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5 ต่อป ี

 การบริหารจัดการ
ระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการ
ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและ
สอดคล้องกับ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วย
เทคโนโลยีและ

 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมต่อ
การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศ 
ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
ขยายผล การผลิต 
การบริโภค ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 

 การปลูกฝังจิตส านึก
ด้านสิ่งแวดล้อม 

 การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการ
ผลิต การบรโิภค ให้
ทันต่อการ

 ส่งเสริม สนับสนุน 
ขยายผล การผลิต 
การบริโภค ที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม ด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 75 

 การปลูกฝังจิตส านึก
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการ
บริหารจดัการ รักษา
สมดลุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา และขยาย
ผล การผลิต การ
จ าหน่ายสินค้าที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มี
มาตรฐานสากลตาม
ความต้องการของ
ตลาดด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100 

 การปลูกฝัง
จิตส านึกด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 ขยายผลการใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการ
บริหารจดัการ 

กลุ่มจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

1.หน่ยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
2.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3.ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน  
4.หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ
และแหล่งงบประมาณ
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

นวัตกรรมแบบมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
ในกลุ่มจังหวัดอย่าง
ยั่งยืน 

 ความตระหนัก และ
มีจิตส านึกด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 เพิ่มศักยภาพการ
รับมือภัยพิบัต ิ

 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
ในกลุ่มจังหวัด
เชื่อมโยงระหว่าง
กลุ่มจังหวัดอย่าง
ยั่งยืน 

 ความตระหนัก และ
มีจิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
เชื่อมโยงระหว่างภาค
ในประเทศ 

 ความตระหนัก และมี
จิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อม 

รักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา 

 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบมี
ส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนเช่ือมโยง
ประเทศเพื่อนบ้าน 

 ความตระหนัก และ
มีจิตส านึกด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

ตัวช้ีวัด  
1. ระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในกลุ่มจังหวัด 
2. ระดับความเหลื่อมล้ าในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุ่มจังหวัด 
3. ประชากรในกลุ่มจังหวัดเข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของรัฐเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมาย   
1. ร้อยละ 80 ของประชากรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสูงกว่าเกณฑ์จ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
2. ระดับความเหลื่อมล้ าในสังคมของกลุ่มจังหวัดมีค่าร้อยละ 0.2-0.4 (ตามมาตรฐานองค์การเพ่ือความ

ร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  หรือ Organisation for Economic Co-operation and 
Development: OECD) 

3. ประชากรเข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของรัฐอย่างน้อยร้อยละ 75  

rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย ์และยกระดับคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ
และแหล่งงบประมาณ
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่มี มคีวาม
พร้อมและมีขีด
ความสามารถ มี
สมรรถภาพ สอดคล้อง
กับการพัฒนา 

การพัฒนาทุนมนุษยใ์ห้
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
มีสมรรถภาพและขดี
ความสามารถในการ
แข่งขัน ท้ังปัจเจกและ
การรวมกลุ่ม 

 Master Plan การ
พัฒนาทุนมนุษย์ให้
มีภูมิคุม้กัน มี
สมรรถภาพและขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน ท้ัง
ปัจเจกทุกช่วงวัย 
และการรวมกลุ่มทุก
ระดับ (บูรณาการ
องค์ความรู้จาก
สถาบันการศึกษา 
องค์กรธุรกิจในการ
พัฒนาทุนมนุษย์) 

 ยกระดับขดึ
ความสามารถของ
กลุ่มอาชีพเพื่อ
รองรับการปรบัตัว 
สร้างภมูิคุ้มกัน เพิ่ม
สมรรถภาพให้มีขดี

 การพัฒนาทุน
มนุษย์ท้ังปัจเจก
และกลุม่ให้มี
ภูมิคุ้มกัน มี
สมรรถภาพและขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันใน
ระดับประเทศ 
(บูรณาการองค์
ความรู้จาก
สถาบันการศึกษา 
องค์กรธุรกิจในการ
พัฒนาทุนมนุษย์) 

 ยกระดับขดึ
ความสามารถของ
กลุ่มอาชีพเพื่อ
รองรับการปรบัตัว 
สร้างภมูิคุ้มกัน เพิ่ม
สมรรถภาพให้มีขดี
ความสามารถใน

 การพัฒนาทุนมนุษย์
ทั้งปัจเจกและกลุ่มให้
มีภูมิคุม้กัน มี
สมรรถภาพและขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันในระดับ
ภูมิภาค (บรูณาการ
องค์ความรู้จาก
สถาบันการศึกษา 
องค์กรธุรกิจในการ
พัฒนาทุนมนุษย์) 

 ยกระดับขดึ
ความสามารถของ
กลุ่มอาชีพเพื่อรองรับ
การปรับตัว สร้าง
ภูมิคุ้มกัน เพิ่ม
สมรรถภาพให้มีขดี
ความสามารถในการ
แข่งขันในระดับ
ภูมิภาค 

 การพัฒนาทุน
มนุษย์ท้ังปัจเจก
และกลุม่ให้มี
ภูมิคุ้มกัน มี
สมรรถภาพและขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันในระดับ
สากล (บูรณาการ
องค์ความรู้จาก
สถาบันการศึกษา 
องค์กรธุรกิจในการ
พัฒนาทุนมนุษย์) 

 ยกระดับขดึ
ความสามารถของ
กลุ่มอาชีพเพื่อ
รองรับการปรบัตัว 
สร้างภมูิคุ้มกัน เพิ่ม
สมรรถภาพให้มีขดี
ความสามารถใน

ทรัพยากรทุนมนุษย์
ทุกช่วงวัยในกลุ่ม
จังหวัดและที่
เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

1.หน่ยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
2.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน 
3.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์
4.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
5.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
6.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม 
7.ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน  
8.หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน rIS

NED KKU
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย ์และยกระดับคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ
และแหล่งงบประมาณ
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น มี
ภูมิคุ้มกัน มีขดี
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 ส่งเสริมให้
ประชาชนได้ท า
กิจกรรมและออก
ก าลังกายอย่าง
ทั่วถึง โดย 1อ าเภอ
1สนามกีฬา
มาตรฐาน 
ครอบคลมุอ าเภอไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 

การแข่งขันใน
ระดับประเทศ 

 การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น 
มีภูมิคุม้กัน มีขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันใน
ระดับประเทศ 

 ส่งเสริมให้
ประชาชนได้ท า
กิจกรรมและออก
ก าลังกายอย่าง
ทั่วถึง โดย 1อ าเภอ
1สนามกีฬา
มาตรฐาน 
ครอบคลมุอ าเภอ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 

 การยกระดับคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนให้
ดีขึ้น มีภูมิคุม้กัน มี
ขีดความสามารถใน
การแข่งขันในระดับ
ภูมิภาค 

 ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ท ากิจกรรมและ
ออกก าลังกายอย่าง
ทั่วถึง โดย 1อ าเภอ1
สนามกีฬามาตรฐาน 
ครอบคลมุอ าเภอไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

การแข่งขันในระดับ
สากล 

 การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น 
มีภูมิคุม้กัน มีขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันในระดับ
สากล 

 ส่งเสริมให้
ประชาชนได้ท า
กิจกรรมและออก
ก าลังกายอย่าง
ทั่วถึง โดย 1อ าเภอ
1สนามกีฬา
มาตรฐาน 
ครอบคลมุอ าเภอ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

        
  rIS
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ค่าเป้าหมาย กลุ่มจังหวัดมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ
และแหล่งงบประมาณ
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

การส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดอย่างยั่งยืน 

การพัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวท้ังระบบ
ตามความต้องการ
ของตลาดท่องเที่ยว
แต่ละประเภทและแต่
ละช่วงเวลาอย่ายั่งยืน 

 Master Plan การ
พัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดสู่สากล 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา การ
ท่องเที่ยว ให้มี
มาตรฐานสากล 
ด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม 

 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีสร้าง
ขึ้นใหม่ตามทิศทาง
ตลาดการท่องเที่ยว 

 การพัฒนาขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการโดย

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา การ
ท่องเที่ยวให้เกิด
ความเชื่อมโยง
ระหว่างกลุม่
จังหวัด และแหล่ง
ท่องเที่ยวช้ันน า
ของประเทศ และ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

 สร้างเรื่องราว 
(Story) เส้นทาง 
(Route) การ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยง
กันในกลุ่มจังหวัด
และระหว่างกลุ่ม
จังหวัด แหล่ง
ท่องเที่ยวช้ันน า

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา การ
ท่องเที่ยวให้เกิด
ความเชื่อมโยง
ระหว่างกลุม่จังหวัด 
และแหล่งท่องเที่ยว
ช้ันน าของภูมิภาค 
โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

 สร้างเรื่องราว 
(Story) เส้นทาง 
(Route) การ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยง
กันในกลุ่มจังหวัด
และระหว่างกลุ่ม
จังหวัด แหล่ง
ท่องเที่ยวช้ันน าของ
ภูมิภาค 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
ประชาสมัพันธ์ ท า

 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา การ
ท่องเที่ยวให้เกิด
ความเชื่อมโยง
ระหว่างกลุม่จังหวัด 
และแหล่งท่องเที่ยว
ช้ันน าของโลก โดย
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

 สร้างเรื่องราว 
(Story) เส้นทาง 
(Route) การ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยง
กันในกลุ่มจังหวัด
และระหว่างกลุ่ม
จังหวัด แหล่ง
ท่องเที่ยวช้ันน าของ
โลก 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
ประชาสมัพันธ์ ท า

ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้ประกอบการเอส
เอ็มอี กลุ่ม Startup 
ผู้ประกอบการ 
OTOP วิสาหกิจ
ชุมชน ในพ้ืนท่ีกลุ่ม
จังหวัด ในประเทศ
และต่างประเทศ 

1.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 2.
หน่วยงานสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม 
3.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
4.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน 
5.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงพาณิชย ์
6. หนว่ยงานสังกัด
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา  
7.ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน  
8.หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน rIS

NED KKU



27 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ
และแหล่งงบประมาณ
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

 สร้างเรื่องราว 
(Story) เส้นทาง 
(Route) การ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยง
กันในกลุ่มจังหวัด
และระหว่างกลุ่ม
จังหวัด 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
ประชาสมัพันธ์ ท า
การตลาดท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด
โดยใช้เทคโนโ,ยี
และนวัตกรรม 

 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกให้เข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆได้สะดวก

ของประเทศ และ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
ประชาสมัพันธ์ ท า
การตลาดท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด
เชื่อมโยงระหว่าง
กลุ่มจังหวัด แหล่ง
ท่องเที่ยวช้ันน า
ของประเทศ และ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
โดยใช้เทคโนโ,ยี
และนวัตกรรม 

 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกให้เข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆได้สะดวกและ
ปลอดภัย
ครอบคลมุแหล่ง

การตลาดท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดและ
ระหว่างกลุม่จังหวัด 
แหล่งท่องเที่ยวช้ัน
น าของภูมิภาค โดย
ใช้เทคโนโ,ยีและ
นวัตกรรม 

 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ให้เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆได้
สะดวกและ
ปลอดภัยครอบคลุม
แหล่งท่องเที่ยวไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 

การตลาดท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดและ
ระหว่างกลุม่จังหวัด 
แหล่งท่องเทีย่วช้ัน
น าของโลก โดยใช้
เทคโนโ,ยีและ
นวัตกรรม 

 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ให้เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆได้
สะดวกและ
ปลอดภัยครอบคลุม
แหล่งท่องเที่ยวไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ
และแหล่งงบประมาณ
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

และปลอดภัย
ครอบคลมุแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15 

ท่องเที่ยวไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กับ ร่าง แผนยุทธศาสตร์

ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยใช้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่เชื่อมโยงกันจากต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง ดังนี้ 

 
ภาพรวมห่วงโซคุ่ณค่าระหว่างร่างยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด rIS

NED KKU
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ภาพรวมห่วงโซคุ่ณค่าระหว่างร่างยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดด้านการบริหารจัดการน้ า rIS

NED KKU
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ภาพรวมห่วงโซคุ่ณค่าระหว่างร่างยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์rIS

NED KKU
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ภาพรวมห่วงโซคุ่ณค่าระหว่างร่างยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดด้านการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า rIS
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ภาพรวมห่วงโซคุ่ณค่าระหว่างร่างยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดด้านการค้า rIS
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ภาพรวมห่วงโซคุ่ณค่าระหว่างร่างยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดด้านการบริการ rIS

NED KKU
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ภาพรวมห่วงโซคุ่ณค่าระหว่างร่างยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน rIS
NED KKU



36 
 

 
ภาพรวมห่วงโซ่คุณค่าระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต rIS

NED KKU
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ภาพรวมห่วงโซค่ณุค่าระหว่างร่างยทุธศาสตร์ชาติกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันากลุม่จังหวดัดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

อย่างยั่งยนื rIS
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ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนา (Key Success Factor: KSF) 
 

1. ภาครัฐสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดเพ่ิมชี้นจากนักลงทุนใน
พ้ืนที่ นอกพ้ืนที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. การขับเคลื่อนสู่เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า ตามห่วงโซ่การผลิต ต้องสร้างความร่วมมือการผลิตร่วมกันทั้ง
ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องตามห่วงโซ่การผลิตให้มากข้ึนระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ในการผลิตสินค้าข้ันกลาง หรือขั้นปลาย สินค้าประกอบหรือทดแทนกัน 

3. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้การพาณิชยกรรมขยายพ้ืนที่เพ่ือกระจายสินค้าและการบริการตามความ
ต้องการของตลาดให้มากข้ึนทั้งในและต่างประเทศ 

4. การที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ ระยะเวลาการด าเนินโครงการแต่ละช่วงต้องมีการยกระดับเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

5. ภาคเอกชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับรายได้ของพ้ืนที่ในทุกระดับ 
6. สถาบันการศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

และมีการเข้าถึงของผู้ใช้ในทุกระดับได้ง่าย 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

(จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ) 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

(จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ) 
1. ความเป็นมา 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 และ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ก าหนดให้กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัด
หนองคาย และจังหวัดหนองบัวล าภู โดยใหจังหวัดอุดรธานีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุ มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  หลังจากที่พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งได้แยกจากจังหวัดหนองคาย ท าให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ในปัจจุบันประกอบด้วย 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดบึงกาฬ โดยใหจังหวัดอุดรธานีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็น
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
2. ที่ตั้ง 

 
ที่มา : แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) 

ภาพที่ 1-1 แผนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวเส้น

รุ้งที่ 16-18 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 - 103 องศาตะวันออกมีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 34,345.40 ตร.
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กม. หรือประมาณ 21.46 ล้านไร่ คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 และ 7 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ประเทศไทย ตามล าดับ มีพ้ืนที่เป็นอันดับ 4 ของภาค รองจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ตอนล่าง 2 (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ) และตอนกลาง (จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม)  

 

3. สภาพภูมิประเทศ 
3.1. ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบสูงสลับภูเขา มีเทีอกเขาเพชรบูรณ์ผ่านพ้ืนที่จังหวัดเลย และเทีอก

เขาภูพานผ่านพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี โดยเทือกเขาเพชรบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ าป่าสัก เทือกเขาภูพานเป็น
แหล่งต้นน้ าที่ส าคัญ เช่น ล าน้ าสงคราม น้ าพุง เป็นต้น พ้ืนที่ราบของกลุ่มจังหวัดอยู่ในแอ่งสกลนครมี
อาณาเขตทิศเหนือจรดแม่น้ าโขง ทิศตะวันตกจรดเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งแอ่งสกลนครครอบคลุมพ้ืนที่
จังหวัดเลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร มีหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistory) ในแอ่งสกลนครซ่ึง
มีศูนย์กลางที่บ้านเชียง บ้านนาดี อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  

3.2. อาณาเขตติดต่อของกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดมีชายแดนติด ต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) มากกว่ากลุ่มจังหวัดอ่ืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว ความ
ยาวพรมแดนประมาณ 527 กิโลเมตร ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย และบึงกาฬ มี
แม่น้ าเป็นเส้นแบ่งกั้นพรมแดน ได้แก่ แม่น้ าเหือง และแม่น้ าโขง แม่น้ าเหืองกั้นพรมแดนไทย-สปป.ลาว 
ในพ้ืนที่อ าเภอนาแห้ว อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอท่าลี่ และบางส่วนของพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
แล้วไหลบรรจบรวมกับแม่น้ าโขงที่บ้านท่าดีหมี ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แล้วไหลผ่าน
จังหวัดหนองคาย และบึงกาฬ ไปยังพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัด
นครพนม และมุกดาหาร ไหลผ่านพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่จังหวัด
อ านาจเจริญ ก่อนไหลเข้าสู่พื้นที่ สปป.ลาว ที่อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

ตารางที่ 1-1 ขนาดพื้นทีก่ลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
พ้ืนที่ อันดับ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อันดับ 

ในกลุ่มจังหวัดฯ ตารางกิโลเมตร ไร่ 
กลุ่มจังหวัด 34,345.40 21,466,939 4 - 
อุดรธาน ี 11,730.30 7,331,439 3 1 
เลย 11,424.60 7,140,383 4 2 
หนองคาย 3,026.50 1,892,563 16 5 
หนองบัวล าภ ู 3,859.00 2,411,929 15 4 
บึงกาฬ 4,305.00 2,690,625 17 3 
ที่มา : แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) 

rIS
NED KKU



ผ1-4 

 

 
ภาพที่ 1-2 แสดงอาณาเขตติดต่อของกลุ่มจังหวัด 

 
ทิศเหนือ ติดกับ สปป.ลาว 
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดขอนแก่น และกาฬสินธุ์  ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง 
ทิ ศตะวั นออก  ติ ดกั บจั งหวั ดสกลนคร  และนครพนม  ใน พ้ืนที่ ก ลุ่ ม จั งหวั ดภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
 

4. สภาพภูมิอากาศ  
สภาพภูมิอากาศของกลุ่มจังหวัดตามภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะสภาพภูมิอากาศแบบทุ่ง

หญ้าสะวันนา เป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแห้ง และมีปริมาณน้ าฝนปานกลาง มีทั้งหมด 3 ฤดูกาล ได้แก่ 
ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาวฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 27.8 องศาเซลเซียสต่อปี ความกดอากาศเฉลี่ยปีละ 
1,009.72 มิลลิเมตรปรอท หรือ เฮกโตปาสคาล (Hecto Pascal: hPa) และปริมาณน้ าฝนที่วัดได้ต่อปีเฉลี่ย 
1,510 ม.ม. 
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5. การเมืองการปกครอง  
5.1. การเมือง ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.

2560 ก าหนดการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศ
ก าหนดประกาศวันเลือกตั้งเดือนมิถุนายน 2561 และจะมีการเลือกตั้งช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561  

5.2. การปกครอง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 แบ่งเขตการปกครองเป็น 5 จังหวัด 57 
อ าเภอ 419 ต าบล 4,820 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
5 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 8 แห่ง เทศบาลต าบล 143 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ต าบล 322 แห่ง 

ตารางที่ 1-2 แสดงการปกครองของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

องค์การ
บริหาร
ส่วน

จังหวัด 

เทศบาล
นคร 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต าบล 

องค์การ
บริหาร
ส่วน
ต าบล 

กลุ่มจังหวัด 57 419 4,828 5 1 10 152 313 
อุดรธาน ี 20 156 1,880 1 1 5 67 109 
เลย 14 89 916 1 - 2 27 71 
หนองคาย 9 62 722 1 - 2 17 48 
หนองบัวล าภ ู 6 59 687 1 - 1 23 43 
บึงกาฬ 8 53 623 1 - - 18 42 
ที่มา : กรมการปกครอง และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

6. ด้านเศรษฐกิจ 
6.1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในปี พ.ศ. 2558 ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปี พ.ศ.2557 
ตารางที่ 1-3 ผลิตภณัฑม์วลรวมของจังหวัดและกลุม่จังหวัด (หน่วย : ล้านบาท) 
 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
กลุ่มจังหวัด 196,805 211,534 220,620 215,612 217,181 
อุดรธาน ี 90,906 95,644 99,683 99,728 98,757 
เลย 36,063 40,177 41,131 41,378 41,863 
หนองคาย 33,432 34,290 36,208 33,646 35,317 
หนองบัวล าภ ู 18,891 19,000 20,493 19,110 19,959 
บึงกาฬ 17,513 22,422 23,104 21,751 21,286 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิ
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในภาคบริการมีสัดส่วนมากกว่า
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการค้า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ.2556 ภาคบริการ ภาค
เกษตร ภาคอุตสาหกรรมลดลงและมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคบริการเริ่มปรับตัวเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ.
2557-58  เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พบว่า 

ตารางที ่1-4 แสดงการเปรียบเทียบล าดับของผลิตภัณฑม์วลรวม 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ล าดับของประเทศ ล าดับของภาค ล าดับของกลุม่จังหวัด 

กลุ่มจังหวัด 14 3 - 
อุดรธาน ี 24 4 1 
เลย 50 13 2 
หนองคาย 58 15 3 
หนองบัวล าภ ู 75 19 4 
บึงกาฬ 73 18 4 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ภาคบริการ ประกอบด้วยกิจกรรมการผลิตดังนี้ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านกาแฟ หาบเร่ แผงลอย 
ร้านอาหาร ก๋วยเตี๋ยว ขายอาหารส าเร็จรูป การขนส่งผู้โดยสาร/สินค้า ทางบก น้ า อากาศ การบรรจุหีบห่อ 
คลังสินค้า ไซโล ด้านไปรษณีย์ โทรศัพท์ สถาบันการเงิน ประกันภัย บริการเช่า ซื้อ ขาย ด้านอสังหาริมทรัพย์ 
บริการบัญชี กฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เช่าเครื่องมือเครื่องจักร ค่าจ้างแรงงานส่วนราชการ การ
จัดเก็บขยะ ท าความสะอาด สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย บริการทางการแพทย์ สมาคมอาชีพ สถาน
สงเคราะห์เด็ก สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน องค์กรกุศลอ่ืน ๆ โรงภาพยนต์ สถานีวิทยุกระจายเสียง ห้องสมุด 
พิพิธภัณฑ์ การซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้ครัวเรือน บริการซัก รีด อาบอบนวด ตัดผม เสริมสวย เป็นต้น 

ภาคการเกษตร ประกอบด้วยกิจกรรมการผลิต การท านา ท าไร่ข้าวโพด ไร่มันส าปะหลัง ไร่พืชตระกูลถั่ว 
ไร่ผัก สวนผลไม้ ไร่อ้อย สวนยางพารา พ้ืชไร่ ปาล์ม ยาสูบ บริการไถ นวด สี บริหารด้านสหกรณ์ ปศุสัตว์ 
สุกร โค สัตว์ปีก ไหม โรงฆ่าสัตว์ เลี้ยงท าพันธุ์ การเผาถ่าน ผลผลิตจากป่า หน่อไม้ การประมง การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าทุกชนิด เป็นต้น 

ภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมการผลิต การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ การล าเลียงน้ ามัน การท า
เหมืองแร่ที่ใช้ท าเคมีภัณฑ์และปุ๋ย กิจการเกี่ยวกับดิน กรวด ทราย อุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ การท าเนื้อต่างๆ 
แช่แข็ง ไอศครีม ผลไม้กระป๋อง และการจัดเก็บรักษา การผลิตน้ ามันหมู โรงสีข้าว การผลิตแป้งมันส าปะหลัง 
การอบข้าวโพด การท าแป้งข้าวเจ้า การผลิตน้ าตาล และผลพลอยได้ การผลิตขนมปัง เส้นก๋วยเตี๋ยว และ
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ผลิตขนมชนดต่าง ๆ การผลิตน้ าแข็งการผลิตเครื่องแกง เครื่องปรุงรส (การผลิตอาหาร
อ่ืน ๆ) การผลิตอาหารสัตว์ การต้ม กลั่น ผสมสุรา และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ าดื่มบรรจุขวด โรงบ่ม อบ
ใบยาสูบ และผลิตภัณฑ์ การทอผ้า ผลิตสิ่งทอถักส าเร็จรูป ผลิตเครื่องแต่งกาย การพิมพ์ การผลิตยาง
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สังเคราะห์ ยางแผ่นดิบรมควัน ยางแท่ง ยางเครป เศษยาง ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์จากหนัง การผลิตอิฐ แผ่นเหล็กรีดร้อน โรงกลึง มุ้งลวด เหล็กดัด เครื่องจักรทางการเกษตร 
เครื่องปรับอากาศ การดัดแปลงเครื่องเรือน ผลิตภัณฑ์จากไม้ การซ่อมแซม การผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ 
จักรยานยนต์ และจักรยาน การจ าหน่ายพลังไฟฟ้า ประปา การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย และไม่ใช่ที่อยู่อาศัย 
โครงการชลประทาน ซ่อมแซมทาง เป็นต้น 

ภาคการค้า ประกอบด้วยกิจกรรมการผลิต การค้าส่ง ขายสินค้าใหม่ และใช้แล้วแก่ผู้ขายปลีก ผู้ใช้ในงาน
อุตสาหกรรม ผู้ใช้ในงานพาณิชย์และในงานวิชาชีพอ่ืน ผู้ขายส่งรายอ่ืน ผู้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อสิ นค้าเพ่ือ
ขายให้แก่สถานประกอบการธุรกิจ รวมถึงพ่อค้าขายส่งซึ่งด าเนินการซื้อและขายสินค้าที่เป็นของตนเอง ผู้
จ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ผู้ส่งออก ผู้สั่งสินค้าเข้า และสมาคมสหกรณ์การซื้อ ส านักงานขายของกิจการที่
ตั้งขึ้นเพื่อขายผลิตผลของตนเอง สมาคม สหกรณ์ ซึ่งด าเนินกิจการเกี่ยวกับการขายผลิตผลการเกษตร ผู้ขาย
เศษโลหะ ผู้ขายของเก่า รวมทั้งเศษวัสดุต่าง ๆ ผู้ขายส่งซึ่งจ าแนกและคัดเกรดสินค้าจ านวนมาก พ่อค้าส่งที่ท า
การบรรจุหีบห่อและบรรจุขวด ทั้งนี้ยกเว้นการบรรจุขวดและบรรจุหีบห่อในตู้คอนเทนเนอร์ของสนามบิน เป็น
ต้น 

การค้าปลีก ขายสินค้าใหม่ และสินค้าที่ใช้แล้วแก่บุคคลทั่วไปหรือครัวเรือน สถานประกอบการขายปลีก 
เช่น ห้างสรรพสินค้า แผงลอย สถานีบริการขายน้ ามันเบนซิน ผู้จ าหน่ายปลีกรถยนต์ คนเร่ขายของ สหกรณ์
ผู้บริโภค สถานที่ประมูลสินค้า ผู้ขายปลีกส่วนมากมักด าเนินกิจการซื้อขายที่เป็นของตนเอง แต่บางราย
อาจจะเป็นตัวแทนของส านักงานใหญ่ และท าหน้าที่ขายให้ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือขายให้โดยได้รับ
ค่าธรรมเนียมตอบแทน สถานประกอบการซึ่งด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขายสินค้าที่น ามาแสดงถึงแม้
การขายสิ่งของเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เพื่อการบริโภค หรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลหรือในครัวเรือน 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

ภาพที่ 1-3 ผลิตภณัฑ์มวลรวมกลุม่จังหวัด 
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จังหวัดอุดรธานี 
แนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอุดรธานีคล้ายกับของกลุ่มจังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด

ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

ภาพที่ 1-4 ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธาน ี

จังหวัดเลย 
แนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเลยภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลง ภาคบริการ ภาคการเกษตร 

และภาคการค้า มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

ภาพที่ 1-5 ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดเลย 
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จังหวัดหนองคาย 
แนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดหนองคายภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง ภาคบริการ ภาคการ

อุตสาหกรรม และภาคการค้า มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

ภาพที่ 1-6 ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดหนองคาย 

 
จังหวัดหนองบัวล าภู 
แนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดหนองบัวล าภูภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง ภาคบริการ ภาคการ

อุตสาหกรรม และภาคการค้า มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

ภาพที่ 1-7 ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวล าภ ู
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  จังหวัดบึงกาฬ 
แนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดบึงกาฬภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง ภาคบริการ ภาคการ

อุตสาหกรรม และภาคการค้า มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

ภาพที่ 1-8 ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดบึงกาฬ 
 

6.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากร (GPP per Capita) 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากร (GPP per Capita) ในปี พ.ศ.2558 

จากปี พ.ศ.2557 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมข้ึน  
ตารางที่ 1-5 แสดงผลติภณัฑ์มวลรวมต่อประชากรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (หน่วย : บาท) 

  2555 
%การ

เปลี่ยนแปลง 
2556 

%การ
เปลี่ยนแปลง 

2557 
%การ

เปลี่ยนแปลง 
2558 

%การ
เปลี่ยนแปลง 

ประเทศ 185,849 8.83% 193,561 4.15% 197,062 1.81% 203,356 3.19% 
ภาค 67,691 11.28% 72,949 7.77% 69,850 -4.25% 70,906 1.51% 
กลุ่มจังหวัด 67,829 7.87% 71,025 4.71% 69,682 -1.89% 70,465 1.12% 

อุดรธาน ี 74,771 5.58% 78,233 4.63% 78,559 0.42% 78,095 -0.59% 

เลย 73,927 11.63% 75,822 2.56% 76,445 0.82% 77,485 1.36% 

หนองคาย 75,302 2.95% 79,848 6.04% 74,509 -6.69% 78,558 5.43% 

หนองบัวล าภ ู 39,409 0.99% 42,710 8.38% 39,994 -6.63% 41,963 4.92% 

บึงกาฬ 62,546 28.75% 64,846 3.68% 61,427 -5.27% 60,457 -1.58% 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
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การจะหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) กลุ่มจังหวัดตัองเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากร (GPP Per Capita) ประมาณ 450,000 บาท ในขณะที่ ณ ปี พ.ศ.2558 เท่ากับ 
70,465 บาท ต้องเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากรกว่า 6 เท่าจากปัจจุบันจึงจะหลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง 
 การจัดล าดับผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ. 2558 พบว่าจังหวัด
หนองคายสูงสุดของกลุ่มจังหวัด รองลงมาได้แก่จังหวัดอุดรธานี เลย บึงกาฬ และหนองบัวล าภู 
 
ตารางที ่ 1-6 แสดงการเปรยีบเทยีบล าดับรายไดต้่อหัวของประชากร 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ล าดับของประเทศ ล าดับของภาค ล าดับของกลุม่จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด 16 3 - 
อุดรธาน ี 51 4 2 
เลย 52 5 3 
หนองคาย 50 3 1 
หนองบัวล าภ ู 77 20 5 
บึงกาฬ 63 9 4 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  
6.3 เกษตรกรรม  

การใช้ประโยชน์จากที่ดินในปี พ.ศ.2556 ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดแสดงได้ดังนี้ 
ตารางที่ 1-7 แสดงการใช้ประโยชน์จากท่ีดินในปี พ.ศ.2556 (หน่วย : ไร่)  

การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน อุดรธาน ี เลย หนองคาย หนองบัวล าภ ู บึงกาฬ กลุ่มจังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม 3,867,979  2,713,419  1,543,183  1,687,053  1,258,405 11,070,039 
นาข้าว 2,405,199  496,483  807,129  1,077,859  557,045 5,343,715 
พืชไร่ 754,254  1,403,209  242,868  281,669  66,540 2,748,540 
สวนไมผ้ล ไม้ยืนต้น 395,595  528,817  344,531  171,381  536,062 1,976,386 
สวนผัก ไม้ดอกไม้ประดับ 22,255 17,295  3,634  5,800  24,569  73,553 
การใช้ประโยชน์จากท่ีดินทาง
การเกษตรอื่นๆ 

290,676 267,615  145,021  150,344  74,189  927,845 

การใช้ประโยชน์จากท่ีดินนอกภาค
การเกษตร 

2,682,282 2,257,380 204,803 455,565 1,252,394 6,852,424 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559  
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 การใช้ประโยชน์ที่ดินของกลุ่มจังหวัดใช้เพ่ือการเกษตรร้อยละ 61.77 ใช้ที่ดินของนอกภาคการเกษตร 
ร้อยละ 38.23 การใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคการเกษตรเป็นนาข้าวสูงสุด ร้อยละ 29.82 พืชไร่ ร้อยละ 15.34 สวน
ไม้ผล ไม้ยืนต้น ร้อยละ 11.03 ตามล าดับ 
 

6.3.1 พืชเศรษฐกิจ  
1) ข้าว 

เนื้อที่ปลูกข้าวนาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มที่ลดลงทุกปีหลังจากปี พ.ศ.
2555 ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม หรือ 
Zoning พ้ืนที่ พร้อมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้ด าเนินการปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชที่เหมาะสม 
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่พ้ืนที่ท านาลดลง 
ตารางที่ 1-8 เนื้อท่ีปลูกข้าวนาปีของจังหวัดและกลุม่จังหวัด (ไร่) 

 2554 2555 2556 2557 2558 
กลุ่มจังหวัด 4,666,435 4,497,840 3,840,964 3,822,605 3,674,990 
อุดรธาน ี 2,139,198 2,059,357 1,750,200 1,739,591 1,682,081 
เลย  445,262 434,172 370,959 367,280 337,235 
หนองคาย 566,801 568,602 493,544 511,173 465,700 
หนองบัวล าภ ู 953,324 880,323 742,950 712,380 700,367 
บึงกาฬ  561,850 555,386 483,311 492,181 489,607 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาพที่ 1-9 เนื้อท่ีปลูกข้าวนาปีของจังหวัดและกลุม่จังหวัด 
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2) อ้อย 
ในปีเพาะปลูก พ.ศ. 2559/60 เนื้อท่ีปลูกอ้อยในจังหวัดอุดรธานีลดลงเล็กน้อยในขณะที่

จังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวล าภูมีเนื้อที่ปลูกเพ่ิมมากขึ้น จังหวัดบึงกาฬมีเนื้อที่ปลูกอ้อย
น้อยที่สุดในกลุ่มจังหวัด จากที่ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (สอน.) เปิดให้
ผู้ประกอบการโรงงานน้ าตาลที่มีความประสงค์จะขอตั้งโรงงานหรือย้ายโรงงานน้ าตาล รวมไป
ถึงการขอขยายก าลังการผลิต สามารถยื่นขอเข้ามาได้ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2558 โดย สอน.ได้
ออกใบรับรองการตั้งโรงงานน้ าตาลใหม่ไปแล้ว 22 โรงงาน (รวมก าลังผลิต 421,000 ตันอ้อย) 
และออกใบรับรองขยายก าลังผลิตอีก 17 โรงงาน (ก าลังผลิต 336 ,000 ตันอ้อย) มีระยะเวลา
การก่อสร้างโรงงานและต้องเปิดด าเนินการภายใน 5 ปี ในกลุ่มจังหวัดปัจจุบันมีโรงงานน้ าตาล 
7 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี 4 แห่ง จังหวัดเลย 2 แห่ง และจังหวัดหนองบัวล าภู 1 แห่ง 
หากมีการก่อสร้างโรงงานน้ าตาลเพ่ิมอีกในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดจะส่งผลต่อการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกอ้อย
มากขึ้น 

 
ตารางที่ 1-9 เนื้อท่ีปลูกอ้อยของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ไร่) 

  ปี 2555/56 ปี 2556/57 ปี 2557/58 ปี 2558/59 ปี 2559/60 

กลุ่มจังหวัด 935,970 1,113,832 1,258,951 1,324,384 1,335,902 
อุดรธาน ี 612,521 639,523     685,528      710,188      700,016  
เลย 144,342 212,362     254,572      278,426      285,766  
หนองคาย 9,799 40,503        55,212         56,389         64,352  
หนองบัวล าภ ู 166,457 219,127     261,123      276,774      283,897  
บึงกาฬ 2,852 2,317          2,516           2,607           1,871  
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน้ าตาลทราย 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน้ าตาล 

ภาพที่ 1-10 เนื้อที่ปลูกอ้อยของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 
3) มันส าปะหลัง 

โดยภาพรวมในปี พ.ศ.2558 เนื้อท่ีปลูกมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.
2557 รวมถึงเนื้อที่ปลูกมันส าปะหลังของจังหวัดอุดรธานี เลย และหนองบัวล าภู ส่วนจังหวัด
หนองคายและบึงกาฬมีเนื้อที่ปลูกไม่มากนักและลดลง หากมีการก่อสร้างโรงงานน้ าตาลเพ่ิมขึ้น
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดก็จะส่งผลต่อการลดพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังเพ่ือปลูกอ้อยแทน 

 
ตารางที่ 1-10 เนื้อท่ีปลูกมันส าปะหลังของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
จังหวัด 
  

เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่) 
2556 2557 2558 

กลุ่มจังหวัด 420,082 400,603 441,306 
อุดรธาน ี 267,373 259,345 297,993 
เลย 300,658 302,696 341,718 
หนองคาย 21,244 17,911 17,468 
หนองบัวล าภ ู 74,357 68,631 69,261 
บึงกาฬ 23,823 11,365 12,859 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาพที่ 1-11 เนื้อท่ีปลูกมันส าปะหลังของจังหวัดและกลุม่จังหวัด 

 
4) ยางพารา 

กลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อ
ที่ต้นยางยืนต้นในปี พ.ศ.2559 คิดเป็นร้อยละ 47.12 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัด
บึงกาฬมีเนื้อที่ยืนต้นยางพารามากที่สุด 796,485 ไร่ รองลงมาได้แก่จังหวัดเลย จ านวน 
632,927 ไร่ จังหวัดอุดรธานี 525,551 ไร่ จังหวัดหนองคาย 246,855 ไร่ และจังหวัด
หนองบัวล าภู 103,099 ไร่ ตามล าดับ  (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) เป็นอันดับหนึ่ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

โดยภาพรวมในปี พ.ศ.2558 เนื้อที่กรีดยางพาราได้ของกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ทุกปี โดยในปี พ.ศ.2557 จังหวัดบึงกาฬ เลย และอุดรธานี มีเนื้อที่กรีดยางได้มากที่สุด
เรียงล าดับ 
ตารางที่ 1-11 เนื้อท่ีกรีดยางพาราของจังหวัดและกลุม่จังหวัด 
 เนื้อท่ีกรีดได้ (ไร่) 
 2555 2556 2557 
กลุ่มจังหวัด 1,094,525 1,159,229 1,380,871 
อุดรธาน ี 242,866 254,763 303,453 
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ตารางที่ 1-11 เนื้อท่ีกรีดยางพาราของจังหวัดและกลุม่จังหวัด 
 เนื้อท่ีกรีดได้ (ไร่) 
 2555 2556 2557 
เลย 217,256 228,546 309,988 
หนองคาย 133,715 142,595 161,600 
หนองบัวล าภ ู 32,901 35,885 44,637 
บึงกาฬ 467,787 497,440 561,193 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาพที่ 1-12 เนื้อท่ีกรีดยางได้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

5) ปศุสัตว ์
(1) ครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

โดยภาพรวมทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนครัวเรือนผู้เลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นทุกปี  โดยสาขา
การผลิตการปศุสัตว์มีค่าตัวทวีคูณการผลิตที่มีความเชื่อมโยงการผลิตไปข้างหน้า 2.4978 
และมีค่าตัวทวีคูณการผลิตที่มีค่าความเชื่อมโยงย้อนกลับ 1.8399 (ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
กลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center: ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2559)  

ตารางที่ 1-12 ครัวเรือนเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว ์

 
ครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว ์

2556 2557 2558 
กลุ่มจังหวัด 192,073 196,936 202,525 
อุดรธาน ี 85,830 85,922 89,303 
เลย  37,072 38,955 40,176 
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ตารางที่ 1-12 ครัวเรือนเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว ์

 
ครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว ์

2556 2557 2558 
หนองคาย 31,741 31,442 31,618 
หนองบัวล าภ ู 20,245 22,134 22,148 
บึงกาฬ  17,185 18,483 19,280 
ที่มา : กรมปศุสตัว ์

 

 
ที่มา : กรมปศุสตัว ์

ภาพที่ 1-13 ครัวเรือนผู้เลีย้งสัตว ์   
(2) จ านวนโคเนื้อ 

โดยภาพรวมในปี พ.ศ.2558 มีการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมข้ึนในทุกจังหวัดของกลุ่มจังหวัด 
ตารางที่ 1-13 จ านวนโคเนื้อ (ตัว) 

 
โคเนื้อ 

2556 2557 2558 
กลุ่มจังหวัด 160,219  140,952  144,557  
อุดรธาน ี 68,862  54,009  56,070  
เลย  29,641  30,176  28,209  
หนองคาย 27,459  26,910  31,322  
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ตารางที่ 1-13 จ านวนโคเนื้อ (ตัว) 

 
โคเนื้อ 

2556 2557 2558 
หนองบัวล าภ ู 23,388  16,425  14,979  
บึงกาฬ  10,869  13,432  13,977  
ที่มา : กรมปศุสตัว ์

 
ที่มา : กรมปศุสตัว ์

ภาพที่ 1-14 จ านวนโคเนื้อ 

 
(3) จ านวนกระบือ 

ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีจ านวนกระบือเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2557 แต่ในจังหวัดเลย  
และบึงกาฬ มีการเลี้ยงกระบือลดลงในปีเดียวกัน 

ตารางที่ 1-14 จ านวนกระบือในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ตัว) 

 
กระบือ 

2556 2557 2558 
กลุ่มจังหวัด 57,128  52,236  58,948  
อุดรธานี  29,235  23,301  29,674  
เลย  7,832  8,980  7,863  
หนองคาย 8,891  7,966  9,115  
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ตารางที่ 1-14 จ านวนกระบือในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ตัว) 

 
กระบือ 

2556 2557 2558 
หนองบัวล าภ ู 4,786  4,012  4,050  
บึงกาฬ  6,384  7,977  8,246  
ที่มา : กรมปศุสตัว ์

 
ที่มา : กรมปศุสตัว ์

ภาพที่ 1-15 จ านวนกระบือ 

 
(4) จ านวนสุกร 

ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีจ านวนสุกรเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2557 แต่ในจังหวัดเลย  
หนองบัวล าภู และบึงกาฬ มีการเลี้ยงสุกรลดลงในปีเดียวกัน 

 
ตารางที่ 1-15 จ านวนสุกรในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ตัว) 

 
สุกร 

2556 2557 2558 
กลุ่มจังหวัด 294,665  286,046  284,682  
อุดรธาน ี 153,966  139,480  148,815  
เลย  52,090  67,022  43,552  
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ตารางที่ 1-15 จ านวนสุกรในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ตัว) 

 
สุกร 

2556 2557 2558 
หนองคาย 48,792  27,697  42,478  
หนองบัวล าภ ู 32,743  36,997  35,685  
บึงกาฬ  7,074  14,850  14,152  
ที่มา : กรมปศุสตัว ์

 
ที่มา : กรมปศุสตัว ์

ภาพที่ 1-16 จ านวนสุกร 

 
6.4 อุตสาหกรรม 
6.4.1 จ านวนโรงงาน 

กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมได้บันทึกการจดทะเบียนโรงงานในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(มิถุนายน 2560) ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1-16 จ านวนโรงงานจดทะเบียนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (โรงงาน) 

 
โรงสีข้าว ผลิตภณัฑ์ไม ้ แป้ง ยาง น้ าตาล 

ปั่นด้ายทอผ้า
ฟอกย้อม 

พลาสติก 

 บน1  4,841  213  336  199  9  28  44  
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ตารางที่ 1-16 จ านวนโรงงานจดทะเบียนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (โรงงาน) 

 
โรงสีข้าว ผลิตภณัฑ์ไม ้ แป้ง ยาง น้ าตาล 

ปั่นด้ายทอผ้า
ฟอกย้อม 

พลาสติก 

 อุดรธาน ี 2,593  111  180  101  6  23  29  
 เลย  577  29  51  68  2  2  2  
 หนองคาย  518  39  43  11  -    -    9  
หนองบัวล าภ ู 1,032  18  28  3  1  3  2  
 บึงกาฬ  121  16  34  16  -    -    2  
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ : ไมร่วมถึง โรงงานท่ียังไม่แจ้งประกอบ หยุดช่ัวคราวหรือเลิกประกอบกิจการ 

 อุตสาหกรรมที่มีจ านวนเงินลงทุนสูงสุดได้แก่โรงงานน้ าตาล จ านวน 19,821 ล้านบาท รองลงมาได้แก่
โรงงานแปรรูปยางพารา จ านวน 8,811 ล้านบาท และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ จ านวน 2,837 ล้านบาท 

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ภาพที่ 1-17 จ านวนกลุ่มโรงงานในกลุ่มจังหวัด 
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ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ภาพที่ 1-18 จ านวนเงินลงทุนจดทะเบียน 
 

6.4.2 เขตอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดอุดรธานี ก าหนดพ้ืนที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้าในบริเวณต าบลโนนสูงและหนองไผ่ 

อ าเภอเมือง พ้ืนที่ประมาณ 5,000 ไร่ เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี 2,213-3-12 ไร่ พ้ืนที่
รองรับอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ประมาณ 2,786.7 ไร่ และบริเวณโรงแต่งแร่โปแตซ 1,260 ไร่ 
(อ้างอิงเขตตามการขอประทานบัตรส ารวจแร่ ค าขอที่ 5/2547 วันที่ 29 ต.ค.47) มีการจัดตั้งเขต
นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีเป็นแห่งที่ 56 ของประเทศ บริหารงานโดย บจก. เมืองอุตสาหกรรม
อุดรธานี ก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางพาราขั้นปลาย และศูนย์ Logistics 
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ที่มา : บริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จ ากัด 

ภาพที่ 1-19 แสดงแผนผังโครงการก่อสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมอดุรธานี 

จังหวัดหนองคายก าหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ก าหนดพ้ืนที่ตามค าสั่งหัวหน้ารักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 เรื่องการจัดหาที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ดินใน
ท้องที่ ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร ก าหนดพัฒนาด้านอุตสาหกรรมศูนย์กลางตลาดค้าส่ง/ปลีก 
และสินค้าระหว่างประเทศ เพ่ือผลิตภัณฑ์ครัวไทยสู่อาเซียน อุตสาหกรรมประเภทการคมนาคม
ขนส่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศหรือโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ว ก าหนดพ้ืนที่ชุมชนเมืองหนองคายดป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ การคมนาคมขนส่งทั้งในและ
ต่างประเทศ ศูนย์กระจายสินค้าจุดผ่านแดนเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน (ค้าปลีก -ค้าส่ง) 
ศูนย์กลางการจัดประชุมกระจายสินค้า ย่านพาณิชกรรม โดยนิคมอุตสาหกรรมหนองคาย ในเขต
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พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 

 
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ภาพที่ 1-20 แสดงแผนผังที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 

 
6.4.3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) 

สัดส่วนจ านวนผู้ประกอบการ SMEs ของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2559 ภาคการค้ามากที่สุด 
จ านวน 294,931 ราย มีการจ้างงาน มากที่สุดเช่นเดียวกัน จ านวน 665,042 ราย รองงมาได้แก่
ภาคบริการ จ านวน 205,062 ราย จ้างงาน 634,215 ราย ภาคอุตสาหกรรม จ านวน 197,939 ราย 
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จ้างงาน 477,371 ราย จ านวนผู้ประกอบการภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน แต่ภาค
บริการมีการจ้างแรงงานมากกว่า  

 
ที่มา : ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559 

ภาพที่ 1-21 จ านวนผู้ประกอบการและการจ้างงานของ SMEs 

 
6.4.4 ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambol One Product: OTOP)  

จ านวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการคัดสรรประเภทเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายมากที่สุด รองลงมาได้แก่ประเภทเครื่องใช้ อาหาร สมุนไพร และเครื่องดื่ม ตามล าดับ  

ตารางที่ 1-17 จ านวนรายที่ผ่านการคัดสรรผลิตภณัฑ์หนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2559 

 เครื่องดื่ม ของใช้ 
เสื้อผ้าเครื่อง

แต่งกาย 
สมุนไพร อาหาร รวม 

กลุ่มจังหวัด 17  224  239  33  130  643  
อุดรธาน ี 8  76  118  14  47  263  
เลย 7  26  34  7  23  97  
หนองคาย 1  45  25  7  26  104  
หนองบัวล าภ ู 0  55  45  2 22 124  
บึงกาฬ 1  22  17  3 12 55  
ที่มา : กรมพัฒนาชุมชน 
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ภาพที่ 1-22 ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ที่คดัสรร ปี พ.ศ.2559 

 
6.5 การค้า 
6.5.1 การค้าชายแดน 

กลุ่มจังหวัดมีด่านศุลกากร 4 แห่ง ได้แก่ ด่านศุลกากรบึงกาฬ ด่านศุลกากรท่าลี่ ด่านศุลกากร
เชียงคาน ด่านศุลกากรหนองคาย มีจุดผ่านแดนถาวร 6 แห่ง ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรสะพาน
มิตรภาพข้ามแม่น้ าเหืองไทย-ลาว อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน อ าเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย จุดผ่านแดนถาวรคกไผ่ อ าเภอปากชม จังหวัดเลย จุดผ่านแดนถาวรสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์ และจุดผ่านแดนถาวรท่าเรือเทศบาลเมือง
หนองคาย วัดหายโศก อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จุดผ่านแดนถาวรบึงกาฬ อ าเภอเมือง จังหวัด
บึงกาฬ และจุดผ่อนปรน 10 แห่ง ในจังหวัดเลย 4 แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ อ าเภอ
นาแห้ว จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า อ าเภอด่านซ้าย จุดผ่อนปรนบ้านนากระเซ็ง อ าเภอท่าลี่ จุดผ่อน
ปรนบ้านหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จุดผ่อนปรนในจังหวัดหนองคาย 4 แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้าน
สังคม อ าเภอสังคม จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อ าเภอศรีเชียงใหม่  จุดผ่อนปรนบ้านโพนพิสัย อ าเภอ
โพนพิสัย จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน อ าเภอรัตนวาปี จุดผ่อนปรนในจังหวัดบึงกาฬ 2 แห่ง ได้แก่ จุด
ผ่อนปรนบ้านห้วยคาด อ าเภอปากคาด และจุดผ่อนปรนบ้านบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า rIS
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ภาพที่ 1-23 แสดงจุดผ่านแดนในแต่ละจังหวดั 

 
มูลค่าการค้าชายแดนที่เกิดขึ้นในกลุ่มจังหวัด สินค้าในสิบอันดับแรกที่ส่งออก และน าเข้า ส่วน

ใหญ่เป็นการส่งออกสินค้าที่ผลิตจากส่วนกลาง หรือจากภาคตะวันออก และน าเข้าเพ่ือเป็น
ส่วนประกอบ หรือผลิตในเขตอุตสาหกรรมภาคกลาง หรือภาคตะวันออก มีสินค้าที่ผลิตในพ้ืนที่
กลุ่มจงัหวัดน้อยมาก 

มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว ที่ผ่านด่านศุลกากรในกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
แต่สัดส่วนที่น้อย ในขณะที่การน าเข้ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ัน 

การค้าผ่านด่านชายแดนระหว่างไทย-เวียดนาม ที่ผ่านด่านศุลกากรในกลุ่มจังหวัด มูลค่าโดยรวม
มีแนวโน้มลดลง แต่การส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

การค้าผ่านแดนระหว่างไทย-จีน ที่ผ่านด่านศุลกากรในกลุ่มจังหวัด มูลค่าโดยรวมซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

รายการสินค้าส่งออกใน 10 อันดับแรกของแต่ละด่านศุลกากรไม่แตกต่างกันมาก ได้แก่ รถยนต์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ ามันดีเซล ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ ปูนซิเมนต์ 
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เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากส่วนกลาง หรือนิคม
อุตสาหกรรมในภาคกลาง ภาคตะวันออก เป็นสินค้าในพ้ืนที่น้อยมาก  

สินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางน ามาเป็นปัจจัยการผลิตในประเทศ แร่ 
ผลิตภัณฑ์จากพืช เป็นต้น สินค้าน าเข้าจากจีน ส่วนใหญ่เป็นอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และ
ส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ืน ๆ เป็นต้น 

ตารางที่ 1-18 รายการสินค้าและมูลค่าการส่งออกไป สปป.ลาว ผ่านด่านศุลกากรหนองคาย (หน่วย : ล้านบาท) 
ล าดับที ่ รายการสินค้าส่งออก 2555 2556 2557 2558 2559 

1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 9,201.046 9,904.515 10,827.42 10,173.040 11,312.550 
2 น้ ามันดีเซล 9,360.410 8,873.908 8,817.847 6,613.766 4,517.983 
3 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ 1,328.536 1,632.601 1,834.185 1,884.844 2,216.775 
4 ผลิตภณัฑ์เหล็กและเหล็กกล้า 1,568.349 1,467.985 1,504.725 2,151.246 2,105.893 
5 น้ ามันส าเร็จรปูอ่ืน ๆ 1,459.025 1,872.581 1,961.730 1,685.579 1,704.817 
6 น้ ามันเบนซิน 2,672.561 3,031.786 2,862.626 2,072.007 1,574.430 
7 เครื่องส าอาง เครื่องหอมและสบู ่ 585.086 980.868 1,134.424 1,408.898 1,445.041 
8 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ 1,235.353 822.260 792.645 1,061.733 1,420.291 
9 เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและ

ส่วนประกอบ 
3,726.542 2,528.001 1,087.796 1,490.085 1,340.404 

10 เหล็กและเหล็กกลา้ 1,499.135 1,443.608 1,804.615 1,104.262 1,306.838 
 รวม 10 อันดับ 32,636.040 32,558.110 32,628.020 29,645.460 28,945.020 

  อื่น ๆ 2,8062.490 23,486.710 26,003.030 27,612.540 27,615.530 
  มูลค่ารวม 60,698.540 56,044.820 58,631.050 57,257.990 56,560.550 
ที่มา : กรมการคา้ต่างประเทศ 

 
ตารางที่ 1-19 รายการสินค้าและมูลค่าการน าเข้าจาก สปป.ลาวผ่านด่านศุลกากรหนองคาย (หน่วย : ล้านบาท) 
ล าดับที ่ รายการสินค้าน าเข้า 2555 2556 2557 2558 2559 

1 เชื้อเพลิงอื่น ๆ - - - 2,528.730 5,315.479 
2 ลวดและสายเคเบิล ที่หุ้มฉนวน 353.721 391.258 314.657 393.866 610.841 
3 รองเท้า 5.357 2.551 175.386 266.622 327.139 
4 ใบยาสูบ     244.079 303.264 279.879 
5 เครื่องดื่มทไีม่มีแอลกอฮอล์         194.296 
6 เครื่องพักกระแสไฟฟ้า หม้อแปลง

ไฟฟ้าและส่วนประกอบ 
2.326 0.252 15.856 153.535 167.094 

7 ไม้แปรรูป 261.711 316.657 245.708 221.598 72.367 
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ตารางที่ 1-19 รายการสินค้าและมูลค่าการน าเข้าจาก สปป.ลาวผ่านด่านศุลกากรหนองคาย (หน่วย : ล้านบาท) 
ล าดับที ่ รายการสินค้าน าเข้า 2555 2556 2557 2558 2559 

8 เศษกระดาษ 58.840 53.896 55.628 51.884 66.412 
9 ผลไม้อื่น ๆ และของปรุงแต่งจากผลไม ้ 43.342 41.436 80.120 71.505 60.950 
10 ผลิตภณัฑ์ไม้อื่น ๆ 32.161 33.939 50.317 53.388 44.432 

  รวม 10 อันดับ 757.461 839.991 1181.755 4,044.395 7,138.893 
  อื่น ๆ 1,241.260 358.533 315.541 318.269 332.452 
  มูลค่ารวม 1,998.730 1,198.526 1497.296 4,362.665 7,471.346 
ที่มา : กรมการคา้ต่างประเทศ 

 
ตารางที่ 1-20 รายการสินค้าและมูลค่าการส่งออกจาก สปป.ลาว ผา่นด่านศุลกากรเชียงคาน (หน่วย : ล้านบาท) 
ล าดับที ่ รายการสินค้าส่งออก 2555 2556 2557 2558 2559 

1 สินค้าปศสุัตว์อื่น ๆ 0.062 2.657 7.114 4.715 125.938 
2 เครื่องส าอาง เครื่องหอมและสบู ่ 62.028 57.288 62.409 81.028 75.286 
3 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ 35.407 27.620 27.398 13.580 22.954 
4 ปูนซิเมนต ์ 30.014 18.767 25.795 21.906 22.144 
5 อาหารสตัว์อื่น ๆ 1.220 2.757 0.897 8.187 19.949 
6 เหล็กและเหล็กกลา้ 50.840 27.537 23.677 8.793 17.696 
7 สิ่งปรุงรสอื่นๆ 26.516 22.587 17.456 17.160 15.574 
8 วัตถุดิบเพื่อใช้ท าเครื่องส าอาง 34.465 12.268 9.864 15.316 13.821 
9 เคมีภณัฑ์อินทรีย ์ 24.011 18.988 5.896 11.000 12.643 
10 เคมีภณัฑ์เบด็เตล็ด 6.108 5.850 7.238 8.163 12.593 

 รวม 10 อันดับ 270.674 196.324 187.747 189.851 338.602 
 อื่น ๆ 412.313 300.997 235.364 195.793 104.450 
 มูลค่ารวม 682.988 497.321 423.111 385.645 443.053 

ที่มา : กรมการคา้ต่างประเทศ 

 
ตารางที่ 1-21 รายการสินค้าและมูลค่าการน าเข้าจาก สปป.ลาว ผา่นด่านศุลกากรเชียงคาน (หน่วย : ล้านบาท) 
ล าดับที ่ รายการสินค้าน าเข้า 2555 2556 2557 2558 2559 

1 แป้ง - - 75.811 100.668 97.805 
2 ผลิตภณัฑ์จากแร่อื่น ๆ 26.7948 31.8724 51.6363 102.5022 90.207 
3 ธัญพืช 46.674 71.795 37.881 83.057 39.604 
4 พืชและผลิตภณัฑ์จากพืชอื่นๆ 32.009 41.885 34.567 42.425 35.784 
5 พืชน้ ามันและผลิตภัณฑ ์ 16.333 25.212 32.014 28.226 23.366 
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ตารางที่ 1-21 รายการสินค้าและมูลค่าการน าเข้าจาก สปป.ลาว ผา่นด่านศุลกากรเชียงคาน (หน่วย : ล้านบาท) 
ล าดับที ่ รายการสินค้าน าเข้า 2555 2556 2557 2558 2559 

6 ผักและของปรุงแต่งจากผัก 0.007 0.051 9.844 24.340 21.251 
7 ผลไม้อื่น ๆ และของปรุงแต่งจากผลไม ้ 0.516 1.426 0.170 14.711 10.556 
8 เครื่องใช้ในครัวและโต๊ะอาหาร 3.285 1.504 0.629 4.293 2.393 
9 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.122 0.066 0.267 1.391 0.511 
10 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายใน

บ้านเรือนอื่น ๆ 
0.026 0.037 - 0.024 0.223 

 รวม 10 อันดับ 125.769 173.851 242.822 401.640 321.704 
 อื่น ๆ 1.086 0.252 0.160 0.464 0.322 
 มูลค่ารวม 126.855 174.104 242.982 402.104 322.026 

ที่มา : กรมการคา้ต่างประเทศ 
ตารางที่ 1-22 รายการสินค้าและมูลค่าการส่งออกไป สปป.ลาว ผ่านด่านศุลกากรท่าลี่ (หน่วย : ลา้นบาท) 
ล าดับที ่ รายการสินค้าส่งออก 2555 2556 2557 2558 2559 

1 น้ ามันดีเซล 614.852 971.104 1,653.428 1,016.921 887.862 
2 น้ ามันเบนซิน 77.912 293.628 731.680 687.800 747.389 
3 ปูนซิเมนต ์ 217.360 558.311 485.934 280.772 247.261 
4 เหล็กและเหล็กกลา้ 521.478 2,342.53 2,176.562 709.274 233.263 
5 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 635.319 845.705 449.586 310.863 184.016 
6 สินค้าแร่และเช้ือเพลิงอื่น ๆ 61.503 104.448 34.282 93.684 182.513 
7 ผลิตภณัฑ์เหล็กและเหล็กกล้า 196.985 360.515 375.553 185.137 138.347 
8 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ 497.668 756.903 445.334 307.155 90.895 
9 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ 261.301 115.032 83.149 82.356 66.738 
10 น้ ามันส าเร็จรปูอ่ืน ๆ 36.015 69.238 62.286 52.911 63.090 

 รวม 10 อันดับ 3,120.398 6,417.423 6,497.796 3,726.878 2,841.379 
 อื่น ๆ 1,387.524 2,196.166 1,569.737 1,025.223 1,066.179 
 มูลค่ารวม 4,507.921 8,613.589 8,067.533 4,752.102 3,907.557 

ที่มา : กรมการคา้ต่างประเทศ 

 
ตารางที่ 1-23 แสดงรายการสินคา้และมลูค่าการน าเข้าจาก สปป.ลาว ผ่านด่านศลุกากรท่าลี่ (หน่วย : ล้านบาท) 
ล าดับที ่ รายการสินค้าน าเข้า 2555 2556 2557 2558 2559 

1 ธัญพืช 496.735 432.459 16.901 526.272 445.310 
2 ผักและของปรุงแต่งจากผัก 9.3182 6.498 54.896 158.023 347.649 
3 ไม้แปรรูป 167.743 77.451 47.531 77.980 91.510 
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ตารางที่ 1-23 แสดงรายการสินคา้และมลูค่าการน าเข้าจาก สปป.ลาว ผ่านด่านศลุกากรท่าลี่ (หน่วย : ล้านบาท) 
ล าดับที ่ รายการสินค้าน าเข้า 2555 2556 2557 2558 2559 

4 พืชน้ ามันและผลิตภัณฑ ์ 15.735 22.887 37.708 52.848 67.223 
5 พืชและผลิตภณัฑ์จากพืชอื่น ๆ 8.768 9.356 15.508 34.068 13.247 
6 ผลิตภณัฑ์ไม้อื่น ๆ 11.432 12.781 8.532 11.118 8.501 
7 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือนอื่น ๆ 1.581 1.978 2.343 3.162 4.937 
8 เส้นใยใช้ในการทอ 5.031 9.578 4.386 1.463 3.195 
9 เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและ

ส่วนประกอบ 
1.108 - 5.692 0.288 2.260 

10 เครื่องจักรใช้ในการเกษตร - 0.102 0.997 1.390 1.535 
 รวม 10 อันดับ 717.453 573.092 194.498 866.615 985.372 
 อื่น ๆ 4.195 66.833 11.697 8.273 3.498 
 มูลค่ารวม 721.64 639.926 206.195 874.888 988.870 

ที่มา : กรมการคา้ต่างประเทศ 
ตารางที่ 1-24 แสดงรายการสินคา้และมลูค่าการส่งออกไป สปป.ลาว ผ่านด่านศลุกากรบึงกาฬ (หน่วย : ล้านบาท) 
 รายการสินค้าส่งออก 2555 2556 2557 2558 2559 
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  411.10   100.99   4.53   106.92   396.66  
2 น้ ามันดีเซล  129.56   176.96   409.24   357.01   307.17  
3 ปูนซิเมนต ์  0.84     1.84   57.11   128.24  
4 เครื่องส าอาง เครื่องหอมและสบู ่  241.21   72.69   93.96   80.40   116.09  
5 เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีให้ความร้อน  144.76   86.99   118.61   115.21   110.82  
6 น้ ามันส าเร็จรปูอ่ืน ๆ  116.29   1.54   8.61   93.25   91.41  
7 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ  62.61   62.61   62.25   50.64   72.30  
8 เครื่องดื่มทีไ่ม่มีแอลกอฮอส์  92.14   24.05   53.81   80.92   69.83  
9 ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ  127.68   73.37   91.52   54.48   54.79  
10 อาหารสตัว์อื่น ๆ  30.00   24.25   41.46   51.75   52.00  
  รวม 10 อันดับ  1,356.19   623.45   885.86  1,047.70   1,399.29  
  อื่น ๆ  1,377.80   441.21   497.68   731.61   565.80  
  มูลค่ารวม  2,733.99   1,064.66  1,383.55  1,779.32   1,965.09  
ที่มา : กรมการคา้ต่างประเทศ 

 
ตารางที่ 1-25 แสดงรายการสินคา้และมลูค่าการน าเข้าจาก สปป.ลาว ผ่านด่านศลุกากรบึงกาฬ (หน่วย : ล้านบาท) 

 รายการสินค้าน าเข้า 2555 2556 2557 2558 2559 
1 เชื้อเพลิงอื่น ๆ - - - 107.660 267.180 
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ตารางที่ 1-25 แสดงรายการสินคา้และมลูค่าการน าเข้าจาก สปป.ลาว ผ่านด่านศลุกากรบึงกาฬ (หน่วย : ล้านบาท) 
 รายการสินค้าน าเข้า 2555 2556 2557 2558 2559 

2 ไม้แปรรูป 440.010 361.550 457.090 313.020 114.890 
3 ผักและของปรุงแต่งจากผัก 52.000 25.350 114.690 172.580 43.570 
4 ผลิตภณัฑ์ไม้อื่น ๆ 13.870 19.270 30.350 28.730 16.830 
5 ไม้อัดและไม้วีเนียร ์ - - 0.500 0.500 3.200 
6 พืชและผลิตภณัฑ์จากพืชอื่น ๆ 4.170 1.170 - 1.140 1.480 
7 ไม้ซุง - - - - 1.460 
8 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือนอื่น ๆ - - 1.960 0.710 0.230 
9 เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ 0.750 - 0.150 0.800 0.200 
10 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ - - 0.040 0.300 0.070 
 รวม 10 อันดับ 510.810 407.330 604.770 625.460 449.110 
 อื่น ๆ 19.850 0.610 0.950 0.070 0.080 
 มูลค่ารวม 530.650 407.940 605.720 625.530 449.190 
ที่มา : กรมการคา้ต่างประเทศ 

 
ตารางที่ 1-26 แสดงรายการสินคา้และมลูค่าส่งออกไปประเทศเวียดนามผา่นด่านศลุกากรบึงกาฬ (หน่วย : ล้านบาท) 
ล าดับที ่ รายการสินค้าส่งออก 2555 2556 2557 2558 2559 

1 เครื่องดื่มทีไ่ม่มีแอลกอฮอส์ 1,733.855 1,430.152 532.800 510.570 876.554 
2 น้ าผลไม ้ - 0.935 1.792 22.341 56.369 
3 เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีให้ความร้อน 10.219 17.860 21.968 46.430 36.291 
4 เคมีภณัฑ์อินทรีย ์ - - 6.833 31.890 27.761 
5 ข้าว 0.981 15.661 - - 10.034 
6 เครื่องแก้วใช้บนโต๊ะอาหารในครัว - - - - 0.012 
7 รถจักรยานและส่วนประกอบ - - - - - 
8 แผ่นฟิล์ม ฟอยล์และแถบ - - - - - 
9 บรรจภุัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ) - - - - - 
10 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ 0.191 0.382 - - - 

 รวม 10 อันดับ 1,745.24 1,464.992 563.394 611.232 1,007.023 
 อื่น ๆ 227.726 107.997 1.579 2.215 - 
 มูลค่ารวม 1,972.975 1,572.989 564.974 613.448 1,007.023 

ที่มา : กรมการคา้ต่างประเทศ 
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 ตารางที่ 1-27 แสดงรายการสินคา้และมลูค่าน าเข้าจากประเทศเวยีดนามผา่นด่านศลุกากรบึงกาฬ (หน่วย : ล้านบาท) 
ล าดับที ่ รายการสินค้าน าเข้า 2555 2556 2557 2558 2559 

1 สัตว์น้ า 17.757 13.039 14.978 15.293 20.696 
2 เสื้อผ้าส าเร็จรูป - - - - 2.823 
3 หนังดิบและหนังฟอก - - - - 0.200 
4 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ - 0.078 - - - 
5 ผลิตภณัฑ์ไม้อื่น ๆ - 1.576 - - - 
6 เครื่องใช้ในครัวและโต๊ะอาหาร - 0.248 - - - 
7 เครื่องดื่มทีมีแอลกอฮอล ์ - - - 0.578 - 
 รวม 7 อันดับ 17.757 14.943 14.978 15.872 23.719 

  มูลค่ารวม 17.757 14.943 14.978 15.872 23.719 
 ที่มา :  กรมการค้าต่างประเทศ 

 
ตารางที่ 1-28 แสดงรายการสินคา้และมลูค่าการส่งออกไปจีนผ่านดา่นศุลกากรท่าลี่ (หน่วย : ล้านบาท) 
ล าดับที ่ รายการสินค้าส่งออก 2555 2556 2557 2558 2559 

1 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า - - - - 17.128 
  รวม 1 อันดับ - - - - 17.128 
  มูลค่ารวม - - - - 17.128 
 ที่มา :  กรมการค้าต่างประเทศ 

 
ตารางที่ 1-29 แสดงรายการสินคา้และมลูค่าการน าเข้าจากประเทศจีนผ่านดา่นศุลกากรท่าลี่ (หน่วย : ล้านบาท) 
ล าดับที ่ รายการสินค้าน าเข้า 2555 2556 2557 2558 2559 

1 ผลิตภณัฑ์โลหะท าด้วยเหล็ก - - - - 0.042 
2 รองเท้า - - - - 0.002 
3 อะลูมิเนยีมและผลิตภัณฑ ์ - - - 0.003 - 
4 เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ - - - 19.800 - 
5 เครื่องจักรใช้ในการเกษตร - - - 0.011 - 
6 เครื่องส าอาง 0.005 - - - - 
7 มอเตอรไ์ฟฟ้า ชุดเครื่องก าเนดิไฟฟ้าและ

ส่วนประกอบ 
- - 1.050 - - 

 รวม 7 อันดับ 0.005   1.050 19.814 0.044 
  มูลค่ารวม 0.005 0 1.050 19.814 0.044 
ที่มา : กรมการคา้ต่างประเทศ 
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ตารางที่ 1-30 แสดงรายการสินคา้และมลูค่าการน าเข้าจากจีนผ่านด่านศุลกากรบึงกาฬ (หน่วย : ล้านบาท) 
ล าดับที ่ รายการสินค้าน าเข้า 2555 2556 2557 2558 2559 

1 สบู่และผงซักฟอก - - - - 0.013 
2 ผลิตภณัฑ์สิ่งทออื่น ๆ - - - 0.002 - 

  รวม 2 อันดับ - - - 0.002 0.013 
  มูลค่ารวม - - - 0.002 0.013 
 ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ 
ตารางที่ 1-31 แสดงรายการสินคา้และมลูค่าการส่งออกไปจีนผ่านดา่นศุลกากรหนองคาย (หน่วย : ลา้นบาท) 
ล าดับที ่ รายการสินค้าส่งออก 2555 2556 2557 2558 2559 

1 วัตถุดิบเพื่อใช้ท าเครื่องส าอาง - - - - 0.895 
2 น้ ามันเบนซิน - - 0.976 - - 
3 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ - 1.570 - - - 

  รวม 3 อันดับ - 1.570 0.976 - 0.895 
  มูลค่ารวม - 1.570 0.976 - 0.895 
 ที่มา :  กรมการค้าต่างประเทศ 
ตารางที่ 1-32 แสดงรายการสินคา้และมลูค่าการน าเข้าจากประเทศจืนผ่านดา่นศุลกากรหนองคาย (หน่วย : ล้านบาท) 
ล าดับที ่ รายการสินค้าน าเข้า 2555 2556 2557 2558 2559 
1 อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดและส่วนประกอบ - - 4.123 1.612 2.888 
2 พืชและผลิตภณัฑ์จากพืชอื่น ๆ 19.185 6.505 4.552 0.587 2.435 
3 ผ้าทอด้วยใยสังเคราะห์และใยเทียม 0.424 0.534 0.969 0.206 2.095 
4 ผลิตภณัฑ์อื่น ๆ ท าจากพลาสติก 4.531 3.479 5.140 0.931 0.347 
5 เสื้อผ้าส าเร็จรูป 44.258 28.776 33.809 9.891 0.159 
6 เครื่องเล่นในสวนสนุก - - - - 0.143 
7 เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ 0.266 0.130 27.730 11.094 0.132 
8 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 0.242 0.329 0.737 0.164 0.111 
9 ผลิตภณัฑ์สิ่งทออื่น ๆ 1.087 0.558 1.287 0.285 0.109 
10 เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การ

ทดสอบอื่น ๆ 
0.008 0.175 0.031 0.016 0.104 

  รวม 10 อันดับ 70.004 40.488 78.382 24.788 8.529 
  อื่น ๆ 106.724 296.186 230.633 23.578 0.289 
  มูลค่ารวม 176.728 336.675 309.016 48.367 8.818 
 ที่มา :  กรมการค้าต่างประเทศ 
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ในปี พ.ศ.2558 มีผู้ประกอบการส่งอก-น าเข้า ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงได้ ดังนี ้

 
ตารางที่ 1-33 ผู้ประกอบการในจงัหวัดของกลุ่มจังหวัดที่มีการส่งออกสินค้าผ่านด่านศลุกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ท่าลี ่
เชียง
คาน 

หนอง 
คาย 

บึง
กาฬ 

นคร 
พนม 

มุกดาหาร 
เขม 
ราฐ 

ช่องเม็ก 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
อุดรธาน ี √ - √ - - √ - √ 168.36 
เลย √ √ - - √ - - √ 592.88 
หนองคาย √ √ √ √ √ √ √ √ 6,113,.95 
หนองบัวล าภ ู - - √ - - - - - 13.52 
บึงกาฬ - - √ √ √ - - - 365.86 
ที่มา : ศูนย์ ROC, 2559 

 
ตารางที ่1-34 ผู้ประกอบการในจงัหวัดของกลุ่มจังหวัดที่ได้มีการน าเข้าสินค้าผ่านด่านศลุกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ท่าลี ่ เชียงคาน หนองคาย บึงกาฬ 
นคร 
พนม 

มุกดา 
หาร 

ช่องจอม 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

บึงกาฬ - - - √ - - - 2.1 
เลย √ √ - √ - √ √ 105.12 

หนองคาย √ - √ √ √ √ √ 482.42 

อุดรธาน ี √ √ √ √ √ - - 114.94 
ที่มา : ศูนย์ ROC, 2559 

 
6.6 การบริการและการท่องเที่ยว 
6.6.1 สถิติด้านการท่องเที่ยว จ านวนผู้เยี่ยมเยือนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี  ยังี

โอกาสที่จะท าให้นักท่องเที่ยวเพ่ิมจ านวนขี้นจากการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 7 แสนคนจาก
เมืองหลวงพะบาง สปป.ลาว ให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดให้มากขึ้น 

ตารางที่ 1-35 จ านวนผู้เยี่ยมเยือนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (หน่วย : คน) 
  2556    2557    2558    

กลุ่มจังหวัด 7,654,653  7,830,808  8,577,144  
อุดรธาน ี 3,033,967  3,073,887  3,245,508  
เลย 1,512,855  1,581,951  1,933,122  
หนองคาย 2,349,340  2,368,563  2,517,345  
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ตารางที่ 1-35 จ านวนผู้เยี่ยมเยือนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (หน่วย : คน) 
  2556    2557    2558    

หนองบัวล าภ ู 321,763  329,043  344,042  
บึงกาฬ 436,728  477,364  537,127  
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 

 
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 

ภาพที่ 1-24 จ านวนผู้เยี่ยมเยือนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (คน) 

  จ านวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี 
ตารางที่ 1-36 จ านวนนักท่องเที่ยว 

  2556    2557    2558    
กลุ่มจังหวัด 4,516,001  4,603,514  5,058,793  
บึงกาฬ 253,337  278,325  317,324  
เลย 829,611  879,670  1,087,948  
หนองคาย 1,146,466  1,156,527  1,241,475  
หนองบัวล าภ ู 159,244  163,253  171,382  
อุดรธาน ี 2,127,343  2,125,739  2,240,664  
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว rIS
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ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 

ภาพที่ 1-25 จ านวนนักท่องเที่ยว (คน) 

  
 จ านวนผู้เดินทางมาเช้ากลับเย็นในจังหวัดของกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 

ตารางที่ 1-37 ผู้เดินทางมาเช้ากลบัเย็น 
  2556    2557    2558    

กลุ่มจังหวัด 3,138,652  3,227,294  3,518,351  
อุดรธาน ี 906,624  948,148  1,004,844  
เลย 683,244  702,281  845,174  
หนองคาย 1,202,874  1,212,036  1,275,870  
หนองบัวล าภ ู 162,519  165,790  172,660  
บึงกาฬ 183,391  199,039  219,803  
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว rIS
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ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 

ภาพที่ 1-26 จ านวนผู้เดินทางมาเช้ากลับเย็น (คน) 

 
6.6.2 แหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวได้จัดท าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด รายละอียดดังนี้ 
ตารางที่ 1-38 แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 

 แหล่งท่องเท่ียวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวที่มนุษย์สร้างขึ้น 
อุดรธาน ี    แหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ จุด

ชมวิว ณ อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ าโสม วังใหญ่ ณ 
วนอุทยานวังสามหมอ เป็นต้น  
   แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ ทะเลดอกบัวแดง  
ทะเลบัวแดง ทะเลสาบหนองหาน วนอุทยานน้ าตก
ธารงาม วนอุทยานภูหินจอมธาตุ วนอุทยานวังสาม
หมอ วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม เป็นต้น  
   แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม อุทยานแห่งชาติ
นายูง-น้ าโสม เป็นต้น  
   แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตก ได้แก่ น้ าตกคอย
นาง น้ าตกยูงทอง ณ อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ าโสม 
เป็นต้น 

   แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ ค าชะ
โนด พระพุทธบาทบัวบก พระพุทธบาทหลังเต่า 
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
บ้านเชียง วัดดอยบันไดสวรรค์ หรอื วัดป่าหนองค า 
วัดถ้ าสุมณฑา วัดธาตุโพนทอง วัดป่าบ้านค้อ วัดป่า
บ้านตาด วัดป่าภูก้อน วัดป่าภูนาหลาว (วัดป่าท่า
โสม) พุทธอุทยานไตรรตัน์ วัดพระธาตุดอนแก้ว วัด
พระธาตสุว่างอารมณ์ วัดพระพุทธบาทบัวบาน วัด
โพธิสมภรณ์ วดัมหาธาตุเจดีย์ (วัดพระใหญ่) วัด
มัชฌิมาวาส วดัอุดมมงคลนาราม (วัดป่านาค าน้อย) 
ศาลเจ้าปู่-ย่า ศาลหลักเมือง หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรี
ใน อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศลิปาคม อุทยาน
ประวัติศาสตร์ภูพระบาท เป็นต้น  
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ตารางที่ 1-38 แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 
 แหล่งท่องเท่ียวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวที่มนุษย์สร้างขึ้น 

   แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ ได้แก่ UD 
TOWN เขื่อนห้วยหลวง สปาเกลือกุญณภัทร 
สวนกล้วยไม้หอมอดุรซันไชน์ อุดรฟลาวเวอร์ เม
ล่อนฟาร์ม สวนสาธารณะบึงนาค า สวนสาธารณะ
หนองทา สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม 
อ่างเก็บน้ าห้วยสามพาด อ่างน้ าพาน เป็นต้น  
   แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่ พระธาตุ
นางเพ็ญ วัดกู่แก้วรัตนาราม วัดปา่ศรีคณุาราม 
วัดโพธิ์ทองสันติธรรม ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน 
หมู่บ้านนาข่า หัตถกรรมผ้าย้อมคราม (ผ้ามัดหมี่) 
แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (โฮจิ
มินห์) โฮมสเตย์บ้านเชียง Homestay บ้านเดียม 
เป็นต้น 

จังหวัดเลย    เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในอุทยานแห่งชาติภู
กระดึง ได้แก่ ผานกแอ่น ผาหมากดูก ผาหล่มสัก ผา
เหยียบเมฆ ในอุทยานแห่งชาติภสูวนทราย ได้แก่ ภู
ทอก ภูป่าเปาะ ภูหัวฮ่อม ผาซ าทองหรือผากุหลาบ
ขาว ในอุทยานแห่งชาติภูเรือ ผานกเค้า ภูผาหนอง-ภู
ผาหมวก ภลูมโล ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 
วนอุทยานภูบ่อบิด วนอุทยานภูผาล้อม สระอโนดาต 
หินสี่ทิศ ในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง สวนหินผางาม 
หรือคุนหมิงเมืองเลย ห้วยกระทิง ในวนอุทยานหริ
รักษ ์อุทยานแห่งชาติภูเรือ จดุชมวิวเนิน 1408 ใน
อุทยานแหง่ชาติภูสวนทราย เป็นต้น   
   แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภู
ค้อ-ภูกระแต เขตรักษาพันธุ์สตัว์ปา่ภูหลวง  
   แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง ไดแ้ก่ แก่งคุดคู้ แก่ง
โตน เป็นต้น 
   แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ า ได้แก่ ถ้ าผายาหรือถ้ า
ค้างคาว ถ้ าพญานาคราช ถ้ าผาบิ้ง ถ้ าผาปู่ ถ้ า
โพธิสัตว ์เป็นต้น  
   แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตก ในอุทยานแห่งชาติ
ภูสวนทราย ได้แก่ น้ าตกตาดเหือง ในอุทยาน

   แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ ได้แก่ 
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปจัจัยการผลติภู
เรือ แหล่งการเรียนรู้อาชีพ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
เพื่อเทิดพระเกยีรติฯ ผาบา่ว-ผาสาว ศูนย์ศิลปส์ิ
รินธร (ร.ร.ศรสีงครามวิทยา) เป็นต้น  
   แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระ
ธาตุศรสีองรัก พระพุทธบาทภูควายเงิน พระใหญ่
ภูคกงิ้ว พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้ายและผีตา
โขน วัดถ้ ามโหฬาร วัดท่าแขก วัดเนรมิตวิปสันา 
วัดป่าม่วงไข ่วัดป่าห้วยลาด วัดโพธิ์ชัยนาพึง วัด
ลาดปู่ทรงธรรม (วัดพระธาตสุัจจะ) วัดศรีคุณ
เมือง เจดีย์หลวงปู่หลุย (ภูผาฆ้อง ภูช่องคับ) วัด
พระธาตุดินแทน ถ้ าผากลอง วัดศรีโพธ์ิชัยแสงภา 
ศาลเจ้าพ่อกุดป่องและศาลหลักเมอืง เป็นต้น  
   แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ ได้แก่ คิตตี้ รี
สอร์ท ภูเรือ โครงการบา้นเล็กในป่าใหญ่ (ผานาง-
ผาเกิ้ง) โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าเลย ตลาดชายแดน
ไทย-สปป.ลาว บ้านเหมืองแพร่ สะพานมิตรภาพน้ า
เหืองไทย-ลาว ตลาดดอกไมเ้มืองหนาวบ้านหนอง
บง ไร่องุ่นชาโต้เดอเลย ลานครสิมาสต์ภเูรือ 
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ตารางที่ 1-38 แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 
 แหล่งท่องเท่ียวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวที่มนุษย์สร้างขึ้น 

แห่งชาติภูกระดึง ได้แก่ น้ าตกตาดฮ้อง น้ าตกถ้ าสอ
เหนือ น้ าตกถ้ าใหญ่ น้ าตกธารสวรรค์ น้ าตกโผนพบ 
น้ าตกเพ็ญพบ และวนอุทยานน้ าตกห้วยเลา เป็นต้น 

สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติฯ อ่างเก็บน้ าห้วยน้ า
หมานตอนบน เป็นต้น เป็นต้น  
   แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่ บ้านผา
งาม พิพิธภัณฑ์ผตีาโขนวัดโพนชัย ศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดเลย หมู่บ้านวัฒนธรรมไทด า เป็นต้น 

จังหวัดหนองคาย    แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ วังบัวแดง เป็นต้น       
   แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ได้แก่ หาดจอมมณี อ่าง
ปลาบึก เป็นต้น  
   แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตก ได้แก่ น้ าตกธาร
ทอง น้ าตกธารทิพย์ (วนอุทยานน้ าตกธารทิพย์) 
น้ าตกวังน้ ามอก เป็นต้น 

   แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ ได้แก่ 
ศูนย์วิจัยพืชสวนหนองคาย เป็นต้น 
   แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระ
ธาตุโพนจิกเวียงงัว พระธาตุหนองคาย หรือพระ
ธาตุกลางน้ า พระสุธรรมเจดีย์ วัดอรัญญบรรพต 
วัดผาตากเสื้อ วัดพระธาตุบังพวน วัดโพธิ์ชัย 
(หลวงพ่อพระใส) วัดศรีชมภูองค์ตื้อ พุทธสถาน
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ วัดถ้ าศรีมงคล หรือวัด
ถ้ าดินเพียง วัดไทย วัดหินหมากเป้ง หลวงพ่อพระ
เสี่ยง ศาลากู่แก้ว อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ พิพิธภัณฑ์
จังหวัดหนองคายจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่า 
เป็นต้น  
   แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ ได้แก่ ตลาด
แคมของ ถนนคนเดินหนองคาย ตลาดท่าเสด็จ 
บ้านสีกายเหนือ โฮมสเตย์  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า
จังหวัดหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ง
ที่ 1 หาดท่าใต ้โฮมสเตย์บ้านจอมแจ้ง เป็นต้น  
   แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่ หมู่บ้าน
ท าแผ่นกระยอ หมู่บ้านท ายาสูบ หมู่บ้านประมง
น้ าจืด เป็นต้น 

จังหวัด
หนองบัวล าภ ู

   แหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ภู
พานค า หนองบัว หอสวรรค์ ในอุทยานแห่งชาติภู
เก้า-ภูพานค า หาดโนนยาวเป็นต้น  
   แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ ในอุทยานแห่งชาติ
ภูเก้า-ภูพานค า ได้แก่ ภเูก้า ภูพานน้อย วนอุทยาน
บัวบาน วนอุทยานภูผาแดง วนอุทยานแห่งชาติ
น้ าตกเฒ่าโต้ เป็นต้น  

   แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ กุฏิ
เก่าของหลวงปู่ขาว เจดีย์หลวงปู่ขาว ปะโมทิตะ
เจดีย์ พิพิธภณัฑ์โบราณคดีโนนดอนกลาง (กุด
กวางสร้อย) พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี 
พิพิธภัณฑ์หุ่นขีผ้ึ้งของหลวงปู่ขาว พิพิธภัณฑ์
อัฐบริขารของหลวงปู่ขาว วัดจันทร์ประสิทธ์ิ (บ่อ
น้ าโบราณ) วัดถ้ ากลองเพล วดัถ้ าสุวรรณคูหา วดั
ธาตุเมืองพิณ วัดป่าถ้ าพระภเูก้า วดัป่าผาสาม
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ตารางที่ 1-38 แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 
 แหล่งท่องเท่ียวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวที่มนุษย์สร้างขึ้น 

   แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง ไดแ้ก่ แก่งตาดฟ้า 
(แก่งส าราญ) เป็นต้น  
   แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ า ได้แก่ ถ้ าผาเวียง ถ้ าภู
ผายา ถ้ าจันได ถ้ าผาเจาะ ถ้ าเอราวัณ เป็นต้น  
   แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสณัฐาน ได้แก่ ภูหิน
ลาดช่อฟ้า เป็นต้น 

ยอด (ผาสามยอด) วัดพระธาตุปางกู่ วัดพระพุทธ
บาทภูเก้า ศาลสมเด็จพระนเรศวร ศาลหลักเมือง
พระวอ พระตา แหล่งโบราณคดีบา้นกุดคอเมย 
แหล่งโบราณคดีภผูายา แหล่งวัตถุโบราณโนน
พร้าว เป็นต้น  
   แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ ได้แก่ P.C. 
Ranch Cowboy Town อ่างเก็บน้ าโคกนก
สาริกา อ่างเก็บน้ าผาวัง อ่างเก็บน้ าห้วยผาว้า อ่าง
เก็บน้ าห้วยไร่สอง น่ังแพกินปลา อ่างเก็บน้ าหิน
ฮาว เป็นต้น  
   แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่ เจดีย์วดั
สิรสิาลวัน พรหมวิหารเจดีย์ วดัป่าโคกใหญ่ วัด
โพธิ์ศรี วัดศรคีูณเมือง วัดศรสีระแก้ว ศูนย์ศิลปา
ชีพ สัพพสังวรเจดีย์ สิมไม้ วัดเจรญิทรงธรรม 
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านโค้งสวรรค์ หอพระ
บาง วัดมหาชัย เป็นต้น 

จังหวัดบึงกาฬ    เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ จุดชมวิวภูวัวเหนือ
ถ้ าพราย หาดค าสมบรูณ์ หาดสีดา เป็นต้น 
   แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สตัว์
ป่าภูวัว บึงโขงหลง หนองกุดทิง อุทยานกุดซาง เป็น
ต้น  
   แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสณัฐาน ได้แก่ ภูสิงห์ 
เป็นต้น  
   แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตก ได้แก่ ถ้ าเต่า-แก่งหิน
ท่าลี่ น้ าตกกินรี (อุทยานแห่งชาตภิูลังกา) น้ าตกเจด็สี 
น้ าตกชะแนน น้ าตกถ้ าฝุ่น น้ าตกถ้ าพระ เป็นต้น 

   แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดเจ
ติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) วัดโพธาราม วัดสว่าง
อารมณ์ (วัดถ้ าศรีธน) วัดไตรภูมิ วดัอาฮงศิลาวาส 
ศาลเจ้าแม่สองนาง หลวงพ่อพระเจ้าแสนสาม
หมื่น (วัดสังขลิการาม เป็นต้น  
   แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ ได้แก่ ตลาด
ไทย-ลาว บึงกาฬ อ่างกะซะ อ่างหนองเลิง เป็นต้น  
 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 
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6.7 การคมนาคมและโลจิสติกส์ 
6.7.1 ทางอากาศ 

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี มีเที่ยวบินวันละกว่า 30 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินอุดรธานี-
กรุงเทพมหานคร วันละกว่า 19 เที่ยวบิน อุดรธานี-เชียงใหม่ วันละ 3 เที่ยวบิน อุดรธานี-หาดใหญ่ วันละ 2 
เที่ยวบิน อุดรธานี-อู่ตะเภา วันละ 3 เที่ยวบิน อุดรธานี-ภูเก็ต วันละ 3 เที่ยวบิน (กรมท่าอากาศยาน) 

ท่าอากาศยานเลย เป็นท่าอากาศยานศุลกากร มีเที่ยวบินเลย-กรุงเทพ วันละ 2 เที่ยวบิน 
6.7.2 ทางบก 

ภายในกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดอ่ืน และภูมิภาคอ่ืน 
กลุ่มจังหวัดมีถนนเชื่อมโยงเส้นทางเดินรถระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ที่ส าคัญได้แก่ 

เส้นทางหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ เชื่อมโยงถนนพหลโยธินจากกรุงเทพมหานคร-สระบุรี-นครราชสีมา-
ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย  

จากจังหวัดอุดรธานีมีเส้นทางเชื่อมโยงไปจังหวัดหนองบัวล าภู และเลย ด้วยเส้นทาง
หมายเลข 210 เชื่อมโยงไปยังจังหวัดสกลนคร และนครพนม ด้วยเส้นทางหมายเลข 22 

เส้นทางเชื่อมโยงเลียบริมโขง จากจังหวัดเลย-หนองคาย ได้แก่เส้นทางหมายเลข 211 จาก
จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ ด้วยเส้นทางหมายเลข 212 

สภาพถนนแต่ละเส้นทางมีความสะดวกในการเดินทางและมีถนนสายรองเชื่อมจากถนน
สายหลักเข้าไปในพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

การคมนาคมทางราง ตารางเดินทางโดยรถไฟจากหนองคาย-กรุงเทพมหานครวันละ 5 
เที่ยว (การรถไฟแห่งประเทศไทย)  

ในระยะวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กลุ่มจังหวัดมีโครงการ
พัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ส าคัญ ได้แก่  

- โครงการทางหลวงหมายเลข 212 หนองคาย-อ.โพนพิสัย  
- โครงการทางหลวงหมายเลข 212 อ.โพนพิสัย-บึงกาฬ ตอนที่ 1 ระยะทาง 30 กม. 
- โครงการทางหลวงหมายเลข 211 แยกสาย 2 (บ.หนองสองห้อง)-อ.ท่าบ่อ-อ.ศรีเชียงใหม่ ตอนที่ 1 
- โครงการทางหลวงหมายเลข 211 แยกสาย 2 (บ.หนองสองห้อง)-อ.ท่าบ่อ-อ.ศรีเชียงใหม่ ตอนที่ 2 
- โครงการทางเลี่ยงเมืองหนองคายด้านตะวันออก 
- โครงการรถไฟทางคู่ สายขอนแก่น-หนองคาย 
- โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย 
- โครงการสถานีขนส่งสินค้าหนองคาย ปรับปรุงทางเดิม เพ่ิมเติมหัวรถจักร  
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- โครงการพัฒนาของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการขยายโครงข่าย เพ่ิมสายทางคู่ 
รถไฟทางคู่โครงข่ายเส้นทางใหม่มุ่งสู่ไฮสปีด ระบบรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟในพ้ืนที่ เช่น โครงการรถไฟ
ทางคู่ขนาดทาง 1 เมตร (Meter Gauge) มาบกะเบา–ถนนจิระ 132 กม. ถนนจิระ–ขอนแก่น 187 กม. บ้านไผ่–
นครพนม 347 กม. ขอนแก่น–หนองคาย 172 กม. โครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge)  
กรุงเทพฯ–แก่งคอย 133 กม. แก่งคอย–มาบตาพุด 138 กม. แก่งคอย–นครราชสีมา 247 กม. นครราชสีมา–
หนองคาย 355 กม. รถไฟทางคู่ ขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 167 กม. ผ่านจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และ
หนองคาย รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 845 กม. เป็นต้น และการพัฒนาสถานี
ขนส่งสินค้าในเมืองชายแดนซึ่งรวมถึงจังหวัดหนองคาย เป็นต้น 

เชื่อมโยงกับ สปป.ลาว ผ่านจังหวัดชายแดนทั้ง 3 ของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ 
- จังหวัดเลย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามแม่น้ าเหือง (ท่าลี่-แก่นท้าว) ใช้เส้นทาง

หมายเลข 4 เข้าแขวงไซยะบุลี เชื่อมโยงถึงเมืองหลวงพะบาง และไปจีนตอนใต้ผ่านด่านบ่อเต็น-โมหาน  
- จังหวัดหนองคาย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามแม่น้ าโขง แห่งที่ 1 (หนองคาย-

เวียงจันทน์) เข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยใช้เส้นทางหมายเลข 13 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักจากเหนือ-ใต้ ของ สปป.
ลาว ขึ้นเหนือไปวังเวียง หลวงพะบาง และชายแดนจีน ลงใต้ไปยังแขวงบอลิค าไซ ค าม่วน สะหวันนะเขต สาละ
วัน และจ าปาสัก 

- จังหวัดบึงกาฬ ปัจจุบันยังใช้เรือแพขนานยนต์ข้ามฟากไทย-ลาว เมื่อโครงการก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามแม่น้ าโขง แห่งที่ 5 แล้วเสร็จก็จะอ านวยความสะดวกในการเดินทาง การขนส่ง 
เขื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข 13 และเชื่อมต่อเส้นทางหมายเลข 8 ไปยังประเทศเวียดนามผ่านด่านน้ าพาว-เกา
แจว 

-  
7 ด้านสังคม 

7.1 ประชากร 
ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีจ านวนประชากร 3,615,080 คน 

ประกอบด้วยประชากรจังหวัดบึงกาฬ 418,217 คน จังหวัดเลย จ านวน 630,411 คน จังหวัดหนองคาย จ านวน 
509,567 คน จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 505,666 คน และจังหวัดอุดรธานี จ านวน 1,551,219 คน (กรมการ
ปกครอง, 2560) ประมาณการตามช่วงอายุของประชากรจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2564 
ประมาณการอัตราส่วนการเป็นภาระวัยแรงงานต่อผู้สู งวัย ในปี พ.ศ.2573 คือ 2.4 ต่อ 1 (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) rIS
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ปิรามิดประชากรของประเทศไทยกลุ่มใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 45-50 ปี ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของ
ประเทศไทยที่ใกล้เข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ตามปิรามิด
ประชากร 

 
ที่มา : กรมการปกครอง 

ภาพที่ 1-27 ปิรามิดประชากรประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 

 ปิรามิดประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีลักษณะคล้ายกับปิรามิดประชากรของประเทศ 

 
ที่มา : กรมการปกครอง 

ภาพที่ 1-28 ปิรามิดประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ.2559 

   
 ส าหรับปิรามิดประชากรของกลุ่มจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้ประมาณการประชากรของแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2573 จะเป็นการเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์แบบ 
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ภาพที่ 1-29 ปิรามิดประมาณการประชากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
ภาพที่ 1-30 ปิรามิดประมาณการประชากรจังหวัดอดุรธาน ี
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ภาพที่ 1-31 ปิรามิดประมาณการประชากรจังหวัดเลย  

 
ภาพที่ 1-32 ปิรามิดประมาณการประชากรจังหวัดหนองคาย 
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ภาพที่ 1-33 ปิรามิดประมาณการประชากรจังหวัดหนองบัวล าภ ู

 

 
ภาพที่ 1-34 ปิรามิดประมาณการประชากรจังหวัดบึงกาฬ  
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7.2 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดยังต่ ากว่าระดับประเทศ จังหวัดอุดรธานี 

หนองบัวล าภู และเลย รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงกว่าในระดับภาคตะวันออกเฉียงหเนือ 
 

ตารางที่ 1-39 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จ าแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2550 - 2558 (หน่วย : บาท) 
ภาค และจังหวัด 2550 2552 2554 2556 2558 

 ทั่วราชอาณาจักร      18,660      20,904      23,236      25,194      26,915  
 ภาคกลาง      18,932      20,960      20,822      26,114      26,601  
 ภาคเหนือ      13,568      15,727      17,350      19,267      18,952  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      12,995      15,358      18,217      19,181      21,094  
 ภาคใต้      19,716      22,926      27,326      27,504      26,286  
     อุดรธาน ี     17,273      16,684      22,017      25,966      22,817  
     เลย      13,765      13,411      17,958      16,338      20,990  
     หนองคาย      12,885      14,467      16,979      18,058      21,207  
     หนองบัวล าภ ู     11,889      14,012      17,139      15,390      22,553  
     บึงกาฬ  - - -     20,207      23,767  
  ที่มา : การส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 
7.3 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนครัวเรือน 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดยังสูงกว่าระดับภาค ยกเว้นจังหวัดเลยที่มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนครัวเรือนต่ ากว่าในระดับภาคตะวันออกเฉียงหเนือ 
 

ตารางที่ 1-40  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จ าแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2549 – 2558 (หน่วย : 
บาท) 
ภาค และจังหวัด 2554 2555 2556 2557 2558 
 ทั่วราชอาณาจักร        17,403        18,766        19,061        20,892        21,157  
 ภาคกลาง        16,954        19,762        19,728        21,144        21,055  
 ภาคเหนือ        13,668        14,010        14,066        15,286        15,268  
 ภาคใต้        19,686        20,645        20,372        21,016        21,293  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        14,375        14,277        15,092        16,284        17,032  
     อุดรธาน ี       19,086        18,347        21,439        21,620        22,535  
     เลย        15,155        14,314        14,916        15,789        16,232  
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ตารางที่ 1-40  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จ าแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2549 – 2558 (หน่วย : 
บาท) 
ภาค และจังหวัด 2554 2555 2556 2557 2558 
     หนองคาย        15,517        15,012        15,670        18,361        19,278  
     หนองบัวล าภู        16,381        13,356        13,664        17,622        18,761  
     บึงกาฬ  -       17,098        20,283        20,073        23,697  
ที่มา : การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
7.4 จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 

จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดยังสูงกว่าระดับภาค ยกเว้นจังหวัด
หนองคาย และหนองบัวล าภูจ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ ากว่าในระดับภาคตะวันออกเฉียงหเนือ 

ตารางที่ 1-41 จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ าแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2541 - 2558 
ภาค และจังหวัด 2550 2552 2554 2556 2558 

 ทั่วราชอาณาจักร  116,681   134,699   134,900   163,087   156,770   
 ภาคกลาง  112,342   131,902   109,168   145,588   142,056   
 ภาคเหนือ  110,702   119,726   122,454   137,059   145,346   
 ภาคใต้  118,525   127,220   110,723   139,931   163,892   
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  105,006   118,308   137,663   149,307   160,675   
        อุดรธาน ี 104,050   118,490   165,688   167,665   197,757   
        เลย  108,560   96,423   123,951   103,670   169,523   
        หนองคาย  93,981   62,462   64,424   80,636   107,736   
        หนองบัวล าภู  117,417   118,246   121,289   96,118   140,079   
        บึงกาฬ  - - - 69,432   257,989   
ที่มา : การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
7.5 จ านวนคนจน 

จ านวนคนจนของแต่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2559 จังหวัดอุดรธานี หนองบัวล าภู และ
บึงกาฬ มีจ านวนคนจนเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 164, 3 และ 220 ตามล าดับ ในขณะที่จังหวัดเลย และ
หนองคายจ านวนคนจนลดลง  rIS
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ตารางที่ 1-42 จ านวนคนจน (หน่วย : พันคน) 
 จังหวัด 2555 2556 2557 2558 2559 
อุดรธาน ี 127.4 92. 118.7 57.6 152.4 
เลย 56.4 35.8 54.2 52.1 21.6 
หนองคาย 43. 40.8 29.3 19.2 16.9 
หนองบัวล าภ ู 145.5 131.4 77.3 46.2 47.8 
บึงกาฬ 13.9 10.7 14.6 8.3 26.6 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

 
ภาพที่ 1-41 แสดงจ านวนคนจน 

ในขณะที่เส้นความยากจน (Poverty Line) ด้านรายจ่ายของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดต่างมีค่าต่ ากว่าเส้น
ความยากจนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของประเทศ 

ตารางที่ 1-43 เส้นความยากจน (Poverty Line) หน่วย : บาท/คน/เดือน 
  2555 2556 2557 2558 2559 
ทั่วประเทศ 2,492 2,572 2,647 2,644 2,667 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2,696 2,775 2,832 2,827 2,841 
อุดรธาน ี 2,164 2,261 2,350 2,313 2,372 
เลย 2,173 2,272 2,314 2,287 2,351 
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ตารางที่ 1-43 เส้นความยากจน (Poverty Line) หน่วย : บาท/คน/เดือน 
  2555 2556 2557 2558 2559 
หนองคาย 2,198 2,270 2,343 2,291 2,359 
หนองบัวล าภ ู 2,200 2,281 2,347 2,344 2,393 
บึงกาฬ 2,194 2,201 2,293 2,309 2,320 
ที่มา : ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
ประมวลผลโดย ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม  สศช.  

 
7.6 แรงงาน  

สถานภาพแรงงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยส านักงานสถิติแห่งชาติได้ส ารวจภาวะการ
ท างานของแรงงานประชากรในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2560 ประมวลผลโดยศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 
กระทรวงแรงงาน พบว่า  

จังหวัดอุดรธานี แรงงานผู้มีงานท า 558,640 คน ผู้ว่างงาน 12,360 คน และก าลังแรงงานที่รอ
ฤดูกาล จ านวน 34,390 คน 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน 

ภาพที่ 1-45 สถานภาพแรงงาน ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2560 ของจังหวัดอุดรธาน ี

 
 
 
 
 

หน่วยนับ : พันคน 

ก าลงัแรงงานท่ีรอฤดกูาล ผู้วา่งงาน 

ผู้มีงานท า 
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จังหวัดเลย แรงงานผู้มีงานท า 310,480 คน  

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน 

ภาพที่ 1-46 สถานภาพแรงงาน ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2560 ของจังหวัดเลย 

จังหวัดหนองคาย แรงงานผู้มีงานท า 213,820 คน ผู้ว่างงาน 2,270 คน และก าลังแรงงานที่รอ
ฤดูกาล จ านวน 2,700 คน 

 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน 

ภาพที่ 1-47 สถานภาพแรงงาน ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2560 ของจังหวัดหนองคาย 

 
 
 

หน่วยนับ : พันคน 

หน่วยนับ : พันคน 

ผู้มีงานท า 

ผู้วา่งงาน ก าลงัแรงงานท่ีรอฤดกูาล 
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จังหวัดหนองบัวล าภู แรงงานผู้มีงานท า 234,140 คน ผู้ว่างงาน 2,200 คน และก าลังแรงงานที่
รอฤดูกาล จ านวน 290 คน 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน 

ภาพที่ 1-48 สถานภาพแรงงาน ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2560 ของจังหวัดหนองบัวล าภ ู

จังหวัดบึงกาฬ แรงงานผู้มีงานท า 165,850 คน ผู้ว่างงาน 960 คน และก าลังแรงงานที่รอ
ฤดูกาล จ านวน 6,540 คน 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน 
ภาพที่ 1-49 สถานภาพแรงงาน ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2560 ของจังหวัดบึงกาฬ 

 
 

หน่วยนับ : พันคน 

หน่วยนับ : พันคน 

ผู้มีงานท า 

ผู้วา่งงาน ก าลงัแรงงานท่ีรอฤดกูาล 

ก าลงัแรงงานท่ีรอฤดกูาล ผู้วา่งงาน 

ผู้มีงานท า 
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7.7 การศึกษา  
กลุ่มจังหวัดมีสถาบันการศึกษาระดับอุดรศึกษาภาครัฐ ที่ส าคัญ 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏ อุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย มีสถาบัน อุดมศึกษาที่ เป็นวิทยาเขต 2 แห่ ง  ได้ แก่  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย และแต่ละจังหวัดยังมีสถานศึกษาวิชาชีพอ่ืนเพ่ือรองรับ
ผู้เรียนในแต่ละพ้ืนที่ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
7.8 สาธารณสุข  

จ านวนสถานบริการสาธารณสุข  
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิ 

(Tertiary Care) มีจ านวนเตียงมากกว่า 500 เตียง 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลอุดรธานี  
โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลประจ าจังหวัด

ทั่วไปหรือโรงพยาบาลประจ าอ าเภอขนาดใหญ่ที่มีขีดความสามารถระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) มี
จ านวนเตียง 120 - 500 เตียง ได้แก่ โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 
โรงพยาบาลบึงกาฬ และโรงพยาบาลกุมภวาปี   

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) เป็นโรงพยาบาลชุมชนประจ าอ าเภอสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) หรือระดับทุติยภูมิ (Secondary 
Care) ในบางแห่ง มีจ านวนเตียง 30 - 200 เตียง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย 

นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลเอกชนไว้คอยบริการประชาชนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด
ด้วยเช่นกัน การให้บริการทางสาธารณสุขของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับ สปป.ลาว มีผู้เข้ามา
รับการรักษาชาวลาวตามโรงพยาบาลตามแนวชายแดนโดยเข้ามาทางจุดผ่านแดนต่าง ๆ ที่ราชการ
ก าหนดไว้ สามารถจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ในกลุ่มแรกเป็นผู้มีรายได้สูง อาศัยในนครหลวงเวียงจันทน์ ในตัว
เมืองของแขวง นิยมเดินทางเข้ารับหารรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลศูนย์ กลุ่มที่
สองเป็นผู้ที่มีรายได้ปานกลางเข้ารับการรักษาตามคลินิกที่เปิดใกล้กับจุดผ่านแดนต่าง ๆ และกลุ่มที่สาม
เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยในชนบทเข้ามารับการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และส่วนใหญ่ไม่มีค่ารักษาพยาบาลจ่ายให้กับโรงพยาบาล เป็นภาระท่ีโรงพยาบาล
หลายแห่งตามแนวชายแดนที่มีจุดผ่านแดนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวนี้ 
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8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8.1 ลุ่มน้ าที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีแหล่งน้ าส าคัญที่เป็นแหล่งน้ าเพ่ือ

การเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ได้แก่ ลุ่มน้ าห้วยหลวง ในเขตจังหวัดอุดรธานี หนองคาย 
ลุ่มน้ าห้วยโมง ในเขตจังหวัดเลย หนองบัวล าภู อุดรธานี และหนองคาย ลุ่มน้ าล าพะเนียง ในเขตจังหวัด
หนองบัวล าภู ลุ่มน้ าเลย ในเขตจังหวัดเลย มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ บึงหนองหาน จังหวัดอุดรธานี บึง
โขงหลง กุดทิง จังหวัดบึงกาฬเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับนานาชาติ เป็นต้น โดยภาพรวมของลุ่มน้ าต่าง ๆ ใน
กลุ่มจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน และปัญหาภัยแล้งในฤดูร้อน แหล่งเก็บกักน้ าขนาดใหญ่ยังมี
ไม่เพียงพอ รวมถึงการบริหารจัดการให้มีน้ าใช้ในช่วงฤดูร้อนที่ประสบภัยแล้ง 

8.2 แร่ธาตุ มีการขอประทานบัตรเหมืองแร่ประเภทต่าง ๆ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ทรายแก้ว หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินทรายเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง เหล็ก แบไรต์ แกรไฟต์ แมงกานีส ถ่านหิน ทองแดง 
ทองค า เงิน และยังมีแร่ธาตุที่ยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อีก เช่น โปแตซ เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีการน าก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติภูฮ่อมส่งทางท่อไปยั งโรงไฟฟ้าน้ าพองเพ่ือ
ผลิตกระแสไฟฟ้า และสถานีบริการเอ็นจีวีเพ่ือจัดส่งก๊าซให้กับสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีในพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย มุกดาหาร และ อุดรธานี  

ตารางที่ 1-44 ชนิดแร่ขอประทานบัตร 
จังหวัด ชนิดแร่ที่ขอประทานบัตรและยังมีอายุการขอประทานบัตร จ านวนราย 

อุดรธาน ี หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 2 
เลย หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 16 

หินประดับชนิดหินแกรนิต 4 
ทองค า 6 
เหล็ก 9 
แบไรต์ 2 

หนองบัวล าภ ู หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 6 
บึงกาฬ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 1 

ทรายแก้ว 1 
ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2560 

 
8.3 ป่าไม้ ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีสภาพป่าไม้ลดลงในแต่ละปี เฉลี่ยร้อยละ 1 ของพ้ืนที่ ยกเว้นจังหวัด

หนองบัวล าภูที่มีแนวโน้มของป่าไม้เพ่ิมขึ้น เกิดจากความต้องการใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรเพ่ิมขึ้น ยังมี
ปัญหาการบุกรุกป่า การเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ว ต้องจัดการมาตรการอนุรักษ์และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ตามทิศ
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
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ที่มา : กรมป่าไม้ 

ภาพที่ 1-50 ร้อยละพื้นท่ีป่าไม้ของจังหวัดและกลุม่จังหวัด 

 
9 ด้านความม่ันคง  

ด้วยสภาพพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับพรมแดน สปป.ลาว ระยะทางตามแนวชายแดนยาว
ประมาณ 527 กิโลเมตร โดยมีแม่น้ าเหือง และแม่น้ าโขงกั้นพรมแดน มีช่องทางธรรมชาติที่เป็นช่องทาง
ลักลอบขนถ่ายสินค้าหนีภาษี และการโจรกรรมรถยนต์ข้ามไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นช่องทางลักลอบ
น าเข้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ นอกเหนือจากจุดผ่านแดนถาวร 6 แห่ง ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรสะพาน
มิตรภาพข้ามแม่น้ าเหืองไทย-ลาว อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย จุดผ่านแดนถาวรคกไผ่ อ าเภอปากชม จังหวัดเลย จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย -ลาว 
แห่งที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์ และจุดผ่านแดนถาวรท่าเรือเทศบาลเมืองหนองคาย วัดหายโศก อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย จุดผ่านแดนถาวรบึงกาฬ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ และจุดผ่อนปรน 10 แห่ง ในจังหวัด
เลย 4 แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ อ าเภอนาแห้ว จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า อ าเภอด่านซ้าย จุดผ่อน
ปรนบ้านนากระเซ็ง อ าเภอท่าลี่ จุดผ่อนปรนบ้านหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จุดผ่อนปรนในจังหวัดหนองคาย 4 
แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านสังคม อ าเภอสังคม จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ จุดผ่อนปรนบ้าน
โพนพิสัย อ าเภอโพนพิสัย จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน อ าเภอรัตนวาปี จุดผ่อนปรนในจังหวัดบึงกาฬ 2 แห่ง 
ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านห้วยคาด อ าเภอปากคาด และจุดผ่อนปรนบ้านบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า 
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ในปี พ.ศ.2558 มีการจับกุมการลักลอบน าเข้ายเสพติดประเภทยาบ้า ที่บ้านสีกาย อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย (ไทยรัฐออนไลน์, 3 ก.พ.2558) จับกุมรถที่ถูกโจรกรรมมาขณะก าลังน าข้ามแม่น้ าเหืองที่บ้าน
หนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ไทยรัฐออนไลน์, 25 ก.พ.2558) จับกุมรถมอเตอร์ไซด์ขณะก าลังขนข้าม
แม่น้ าเหืองที่บ้านหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ข่าวสด, 2 เม.ย.2558) จับกุมชาวเกาหลีเหนือ 7 คน 
ขณะลักลอบเข้าประเทศไทยที่บ้านสีกาย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (ผู้จัดการออนไลน์, 17 พ.ย.2558) 
เป็นต้น  

ปี พ.ศ.2559 มีการจับกุมไม้พะยูงขณะก าลังเตรียมข้ามแม่น้ าโขงที่อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
(ผู้จัดการออนไลน์, 15 ก.พ.2559) จับกุมยืดยาบ้าสามแสนเม็ดข้ามแม่น้ าเหือง ที่บ้านหนองผือ อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย (ไทยรัฐออนไลน์, 29 เม.ย.2559) เป็นต้น  

ในปี พ.ศ.2560 จับกุมไม้ประดู่ขณะเตรียมส่งออกนอกประเทศที่อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
(สยามรัฐ, 8 มี.ค.2560) มีการจับกุมลูกเสือปลาลักลอบน าเข้ามาจ าหน่ายที่บ้านเปงจาน อ าเภอรัตนวาปี 
จังหวัดหนองคาย (ไทยรัฐออนไลน์, 16 ก.ค.2560) เป็นต้น  

ด้วยสภาพพ้ืนที่พรมแดนยาวกว่า 527 กิโลเมตร แม้การตรวจตราและจับกุมผู้กระท าผิดของเจ้าหน้าที่
หลายครั้ง แต่ยังมีการลักลอบกระท าผิดกฏหมายในรูปแบบต่าง ๆ มาตรการป้องกัน ป้องปราม และการ
ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการระวัง แจ้งเตือน ไม่ให้เกิดการ
กระท าผิด หรือการกระท าผิดลดน้อย 
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ภาคผนวกที่ 2 
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
จากส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นข้อมูลที่บ่งชี้ถึง

สภาพปัจจุบันของกลุ่มจังหวัดตามแหล่งข้อมูลที่จัดเก็บ ในส่วนที่ 2 เป็นการน า (1) ข้อมูลจากเอกสาร (2) ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) (3) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) (4) การส ารวจ 
(Survey) ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้วย SWOT Analysis ส ารวจสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกที่เป็นจุดแข็ง (Strength: 
S) จุดอ่อน (Weakness: W) โอกาส (Opportunity: O) และอุปสรรค/ภาวะคุกคาม  (Threat: T) เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับการวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ในส่วนอื่นต่อไป ดังนี้ 

 
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
1. ที่ตั้งของกลุ่มจังหวัด มีความเชื่อมโยงติดต่อกับ 3 

ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว เวียดนาม และจีน มีพ้ืนที่
ชายแดนร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดกับ สปป.ลาว 
จากอ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ถึงอ าเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ ระยะทางยาวประมาณ 527 
กิโลเมตร เชื่อมโยงกับประเทศเวียดนามผ่าน  
สปป.ลาว ด้วยเส้นทางหลักหมายเลข 2E ในแขวง
พงสาลี เส้นทางหมายเลข 6 ในแขวงหัวพัน และ 
เส้นทางหมายเลข 7 ในแขวงเซียงขวาง เข้าสู่
เวียดนามตอนเหนือ และเชื่อมโยงเวียดนาม
ตอนกลางด้วยเส้นทางหมายเลข 8 ในแขวงบอลิค า
ไซ เชื่อมโยงกับประเทศจีน ด้วยเส้นทางหมายเลข 
4 ในแขวงไซยะบุลี และ เส้นทางหมายเลข 13 ใน
แขวงหลวงน้ าทา ท าให้กลุ่มจังหวัดมีความสะดวก
ในการติดต่อเดินทาง การท าธุรกิจการค้า การลงทุน 
การบริการ และท่องเที่ยว กับ 3 ประเทศ (1)(2)(4) 

1. พื้นที่ชายแดนติดต่อไทย-สปปลาว ความยาวกว่า 
527 กิโลเมตร(1)(4) มีช่องทางธรรมชาติเป็นช่องทาง
ลักลอบกระท าผิดกฎหมาย ได้แก่ การโจรกรรม
รถยนต์ออกจากราชอาณาจักร การจ าหน่ายสัตว์ป่า
สงวนตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่ งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ ใกล้สูญพันธุ์  
( Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora: CITES) การค้ายาเสพติด การค้าไม้ต้องห้าม 
ได้แก่ ไม้พะยูง การค้ามนุษย์ เป็นต้น 

2. ด้านท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่
ม นุ ษ ย์ ส ร้ า ง ขึ้ น  ( Historical and Cultural 
Attraction Factors) หรือ Man-made มีน้อยมาก 
รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) ที่รองรับ
ก า ร เ ดิ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ก า ร เ ข้ า ถึ ง ไ ด้  
(Accessibilities) ของแหล่งท่องเที่ยว (1)(2)(4)เพ่ือดึง
นักท่องเที่ยวต่างประเทศจากเมืองหลวงพะบาง 
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จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
2. ด้านโลจิสติกส์ (Logistics) การคมนาคมขนส่ง

เชื่อมต่อกับ สปป.ลาว กลุ่มจั งหวัดมีสะพาน
เชื่อมโยง สปป.ลาว 2 แห่ง คือ สะพานมิตรภาพ
ข้ามแม่น้ าเหือง ไทย-ลาว (ท่าลี่ -แก่นท้าว) และ
สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ าโขง ไทย-ลาว แห่งที่ 1 
(หนองคาย-เวียงจันทน์) ที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
ประเทศจีน และเวียดนามตอนเหนือ (1)(2)(4) ซึ่งเป็น
กลุ่มจังหวัดเดียที่มีถนนมิตรภาพผ่าน 2 จังหวัด คือ
จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ในอนาคตจะมี
โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ าโขง 
ไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) ที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยังเวียดนามตอนกลาง ท าให้กลุ่ม
จังหวัดมีการคมนาคมที่สะดวกในการเดินทางติดต่อ
กับ สปป.ลาว เวียดนาม และจีน  

3. เขตอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดมีความพร้อมรองรับ
การลงทุนอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยจัดตั้ งนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี  
บริหารงานโดย บริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี 
จ ากัด อีกทั้งรัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ท าให้กลุ่มจังหวัดมี
ศักยภาพพร้อมส าหรับการลงทุนอุตสาหกรรม 

4. พืชเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่ปลูกยางพารามาก
เป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่
ต้นยางยืนต้นในปี พ.ศ.2559 คิดเป็นร้อยละ 47.12 
ของภาคฯ จังหวัดบึงกาฬมีเนื้อที่ยืนต้นยางพารา
มากที่สุด 796,485 ไร่ รองลงมาได้แก่จังหวัดเลย 
จ านวน 632,927 ไร่ จังหวัดอุดรธานี 525,551 ไร่ 
จั งหวั ดหนองคาย  246,855 ไ ร่  และจั งหวั ด

สปป .ลาว  ซึ่ งมี ประมาณปี ล ะ  7  แสนคน (2) 
นักท่องเที่ยวต่างประเทศจากเมืองเสียมเรียบ 
กัมพูชา ซึ่งมีประมาณปีละ 4 ล้านคน (1)(2) ให้มา
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด เพราะคนมีรายได้สูง และ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่มาท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัด 

3. แรงจูงใจให้เกิดการลงทุน ขาดแรงจูงใจในการ
ลงทุนที่มากพอโดยเฉพาะจากต่างประเทศ(2)  

4. การบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งแนวราบและแนวตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ของกลุ่ม
จังหวัดในการจัดการให้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอในช่วง
ฤดูแล้งเ พ่ือการอุปโภค บริโภค การผลิตภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม ยังไม่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ(3) 

5. ไม่เกิดผู้ประกอบการใหม่ลงทุนต่อเนื่องในระยะ
ยาว การรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่มีอยู่ไม่สามารถ
ยกระดับขีดความสามารถการผลิตให้สูง และไม่มี
การลงทุนในสาขาการผลิตต่าง ๆ ในห่วงโซ่การผลิต
ที่เก่ียวข้อง(2) 

6. องค์ความรู้  (Know-how)  ที่มีอยู่ ใน พ้ืนที่ที่ จะ
น าไปใช้งาน ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ในการผลิตสินค้าและการให้บริการ การผลิต
แปรรูปส่วนใหญ่เป็นขั้นต้น องค์ความรู้ ในการ
ออกแบบหรือการพัฒนาสินค้าและบริการอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดปัญหาด้านการพ่ึงภายนอกพ้ืนที่ 
หรือจากต่างประเทศ(1)(2) 

7. ขาดผู้สืบทอดอาชีพและองค์ความรู้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคการเกษตรที่สืบทอดองค์ความรู้ 
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จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
หนองบัวล าภู 103,099 ไร่ ตามล าดับ  (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2559)  

5. ทรัพยากรธรรมชาติ มีสภาพทรัพยากรป่าไม้ที่เป็น
แหล่งต้นน้ าล าธารส าคัญหลายสาย เช่น น้ าป่าสัก 
น้ าพอง น้ าเลย น้ าชี น้ าโมง และห้วยหลวง  มี
ทรัพยากรแร่ธาตุที่ส าคัญ ได้แก่ แบไรต์ ในพ้ืนที่
จังหวัดอุดรธานี เลย และหนองคาย แร่โปแตส ใน
พ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี แร่หินปูน ในพ้ืนที่จังหวัด
อุดรธานี เลย และหนองคาย แร่เหล็ก ในพ้ืนที่
จังหวัดเลย เป็นต้น(1) 

6. การค้าชายแดน  พ้ืนที่ กลุ่ มจั งหวัดติดต่อกับ  
สปป.ลาว มีจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรน 
มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนจุด
ผ่านแดนถาวร 6 แห่ง ในจังหวัดเลย 3 แห่ง 
หนองคาย 2 แห่ง และบึงกาฬ 1 แห่ง จ านวนจุด
ผ่อนปรน 10 แห่ง จังหวัดเลย 4 แห่ง หนองคาย 4 
แห่งและบึงกาฬ 2 แห่ง ถือเป็นช่องทางส าคัญของ
การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว 
ของกลุ่มจังหวัด(1)(2)(3)(4)  

7. การท่องเที่ยว มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่น
เ ชิ ง นิ เ ว ศ  (Eco-tourism) ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  
(Historical Attraction)  วั ฒ น ธ ร ร ม  (Cultural 
Attraction) ธรรมชาติ  (Natural Attraction) มี
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได(้1)(2)(3)(4)  

8. อัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จังหวัด
อุดรธานี เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้า การบริการ 
จังหวัดเลย เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศ 

และน านวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ ผลจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็น
จ านวนมาก ส่ งผล ให้ แร งงานฝีมื อด้ านงาน
ศิลปหัตถกรรมมีจ านวนลดน้อยลง หรือการที่คนรุ่น
ใหม่ที่ออกไปเรียนต่อในสถาบันการศึกษานอกพ้ืนที่ 
เมื่อจบการศึกษาแล้วไม่ได้กลับเข้ามาท างานใน
พ้ืนที่ภูมิล าเนาเดิม และขาดทายาทในการสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทอผ้า การจักสาน การ
ท าอาหารพ้ืนเมืองที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน(1)(2) 

8. ลักษณะการรวมกลุ่มจังหวัดมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
บางจังหวัดตั้งอยู่ห่างและกระจายมาก  ท าให้
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดอยู่ห่างไกล ได้แก่จังหวัดเลย 
ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ ระยะทางกว่า 320 กิโ,เมตร 
ท าให้มีการท ากิจกรรมที่เชื่อมโยงกันน้อย 

9. จังหวัดชายแดนมีต้นทุนทางธุรกิจสูง ได้แก่ ต้นทุน
การขนส่งจากส่วนกลางมาพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดจะสูง
กว่าจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอ่ืน เพราะมีระยะทางที่
ไกลกว่า 

10. จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของจังหวัดใน
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ยั ง สู ง ก ว่ า ร ะ ดั บ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี พ.ศ.2558 = 160,675 
บาท) ยกเว้นจังหวัดหนองคาย และหนองบัวล าภู
จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ ากว่าในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลต่อการบริโภค การออม 
การลงทุน และปัญหาสังคม 

11. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการนัก
ลงทุนเพ่ือขอรับสิทธิพิเศษได้แก่การกู้เงินที่มีอัตรา
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จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
จังหวัดหนองคาย ความเป็นเมืองน่าอยู่ จังหวัด
หนองบัวล าภู เมืองเกษตร เป็นดินแดนแห่งธรรมะ 
มีเกจิอาจารย์ที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ได้แก่ หลวง
ปู่ขาว อนาลโย มีความเป็นเมืองธรรมชาติ จังหวัด
บึงกาฬ มี พ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ(1)(2)(3) 

ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือลงทุนในพ้ืนที่ยังมีข้อจ ากัดตาม
เงื่อนไขของสถาบันการเงิน(2) 

 

  
โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  (Threat: T) 

1. การเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วง 10 ปี
ข้างหน้า มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3-
4.3 (ค่ากลางประมาณการ ร้อยละ 3.8) ส่งผลต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะท า
ให้ประเทศไทยเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงในปี 
พ.ศ.2571-2574 ในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
เร่งรัดให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 5.0 ต่อปี(1)  

2. อัตราการเติบโตของประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว 
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.3 
เวียยดนาม ร้อยละ 6.3 (CIA Factbook, 2017) 
เป็นโอกาสของผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดใน
การลงทุน การค้า การบริการและการท่องเที่ยว 
รวมถึงการชิ้ทธิ พิ เศษ GSP, MFN ของทั้ งสอง
ประเทศเพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดได ้ 

3. กลุ่มจังหวัดตั้งอยู่ใกล้นครหลวงเวียงจันทน์ เมือง
หลวงของ สปป.ลาว ในปี พ.ศ.2558 มีประชากร
กว่า 821,000 คน (ศูนย์สถิติแห่งชาติลาว, 2559) 
มีเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญ 5 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจ

1. จีนขยายการค้า การลงทุน ตามนโยบายเส้นทาง
สายไหมทางบกและเส้นทางสายไหมทางทะเล 
(One Belt, One Road: OBOR) จะก่อให้เกิดการ
ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ท่าเรือ ทางรถไฟ ท่อ
ส่งก๊าซและน้ ามัน ส่งผลต่อนโยบายทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่อยู่ตามแนวเส้นทางดังกล่าว ในขณะ
ที่ประเทศไทยเป็นเป้าหมายการที่จะออกสู่ทะเล
ของจีนผ่านโครงข่ายคมนาคมทางถนน ตาม
เส้นทาง R3A และ R4 ใน สปป.ลาว(1)(4) และทาง
ราง ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจาก
คุนหมิงมาเวียงจันทน์ การเปิดเส้นทางเดินเรือตาม
ล าน้ าโขงจากเมืองจิ่งหงมายังอ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย เชื่อมโยงถึงเมืองหลวงพะบาง และ
ไซยะบุลี เส้นทางถนน ทางราง และทางน้ า จึงเป็น
เส้นทางส่งออกสินค้าของจีน ได้แก่ ผลไม้เมือง
หนาว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะแย่งส่วนแบ่งทาง
การตลาดของสินค้าไทยทั้งใน สปป.ลาว เวียดนาม 
กัมพูชา และในประเทศไทยด้วย 

2. อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี  
(Non-Tariff Barriers: NTBs) และมาตรการที่
มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) จาก

rIS
NED KKU



ผ2-6 

 

โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  (Threat: T) 
พิเศษเวียงจันทน์-ลองแทงค์ บริเวณเชิงสะพาน
มิตรภาพข้ามแม่น้ าโขง ไทย-ลาว แห่งที่ 1 เป็นเขต
บริการการค้า การท่องเที่ยว เขตนิคมอุตสาหกรรม
การค้ า  เ วี ย งจั นทน์ - โนนทอง เป็ นที่ ตั้ ง เ ขต
อุตสาหกรรมวีต้าพาร์ค (Vientiane Industrial & 
Trade Park: VITA Park) เป็นเขตอุตสาหกรรมแปร
รูป เขตเศรษฐกิจเฉพาะดงโพสี บริเวณสถานีรถไฟ
ท่านาแล้ง เป็นเขตลงทุนทางการค้า การท่องเที่ยว 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจกวมลวม ไชยเชษฐา เป็นเขต
อุตสาหกรรมเบา มี โครงการก่อสร้างโรงกลั่น
น้ ามันปิโตรเคมีลาว-จีน และเขตเศรษฐกิจเฉพาะบึง
ธาตุหลวง มีการลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยนักลงทุน
จีน (1)(2)(4) ท าให้ผู้ประกอบการนักลงทุนในกลุ่ม
จังหวัดมีโอกาสมากในการเข้าไปท าธุรกิจการค้า 
การลงทุน การบริการและท่องเที่ยว ในเขต
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง น ค ร ห ล ว ง เ วี ย ง จั น ท น์   
ส ป ป . ล า ว  ด้ ว ย ค ว า ม ใ ก ล้ ข อ ง พ้ื น ที่  แ ล ะ
ความสัมพันธ์ ระหว่ า ง เมืองชายแดนร่ วมกัน 
นอกจากนี้การขยายเส้นทางจากหนองบัวล าภูไปยัง
อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งตรงข้าม
กับนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นโอกาสของจังหวัด
หนองบัวล าภูที่จะเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับ
นครหลวงเวียงจันทน์ด้วย 

4. นโยบายของรั ฐบาลส่ ง เสริมสนับสนุน เขต
อุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด(1) เพ่ือจะกระตุ้น
ให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ได้แก่ จัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ส่งเสริมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางพารา

ประเทศคู่ค้าของไทยมีมากขึ้น มักไม่ชัดเจน ได้แก่ 
การควบคุมปริมาณขอก าหนดในการน าเขาสินคา
บางชนิด การตรวจสอบคุณภาพสินค า การ
ตรวจสอบแหลงก าเนิดสินคา การก าหนดมาตรการ
มาตรฐานด้ านสุ ขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(Sanitary and Phyto Sanitary:  SPS) เป็นต้น ซ่ึง
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ต้องติดตามข่าวสารข้อปฏิบัติ
ที่ถูกต้องในการค้าให้เป็นปัจจุบัน(1) 

3. การได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการ
ทั่วไป(1)(2) (Generalized System of Preference: 
GSP) และ หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความ
อนุ เคราะห์อย่างยิ่ ง  (Most-Favored National 
Treatment: MFN) จากประเทศพัฒนาแล้ว ของ 
สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ส่งผลต่อการย้าย
ฐานการผลิตไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าว แทนการ
ลงทุนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด  มีการตกลงร่วมกัน
ระหว่างรัฐบาล สปป.ลาว กับประเทศจีน และ
เวียดนาม ในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมที่แขวงบอ
ลิค าไซ ตรงข้ามจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งก าลังจะขอจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม ที่จะท าให้นักลงทุนมีทางเลือก
ลงทุนมากกว่าที่จะลงทุนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด(2) 

4. สภาพถนนใน สปป.ลาว และเวียดนาม มีการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น (1)(2) มีโครงการก่อสร้างถนนสี่
ช่ อ ง ท า ง จ ร า จ ร จ าก เ วี ย ง จั น ท น์  ผ่ า น ท า ง
จังหวัดเดียนเบียน ของเวียดนามเพ่ือเชื่อมต่อไป
กรุงฮานอย เมื่อโครงการแล้วเสร็จการขนส่งที่มี
ความสะดวกท าให้ การค้าระหว่าง สปป.ลาว กับ
เวียดนามเพ่ิมข้ึน ลดบทบาทความส าคัญของการค้า
กับไทยที่ผ่านทางกลุ่มจังหวัด อีกทั้งท าให้มีการ
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โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  (Threat: T) 
ขั้นปลาย และศูนย์ Logistics นิคมอุตสาหกรรม
หนองคาย ในพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย  ส่ ง เสริ ม อุตสาหกรรม เป้ าหมาย 
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม อุตสาหกรรม
ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษก าหนดให้พัฒนาพ้ืนที่ชุมชนเมืองหนองคาย
ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ การคมนาคมขนส่งทั้ง
ในและต่างประเทศ ศูนย์กระจายสินค้าจุดผ่านแดน
เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน (ค้าปลีก-ค้าส่ง) 
ศูนย์กลางการจัดประชุมกระจายสินค้า และย่าน
พาณิชกรรม ที่จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุน การจ้าง
งาน การค้าขายและบริการต่อไป ใช้โอกาสจากการ
ที่ สปป.ลาว ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็น
การทั่วไป และหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการ
อนุเคราะห์อย่างยิ่ง น า By-product จากการผลิต
น้ าตาลในสปป.ลาวเข้ามาแปรรูปขั้นกลางและขั้น
ปลายต่อไป 

5. ด้านโลจิสติกส์(1)(2) (Logistics) ภายในประเทศ การ
พัฒนาการขนส่งระบบราง กรุงเทพ-หนองคาย 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ปี พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง จะ
เริ่มด าเนินการหลังจากปี พ.ศ.2565 การขยาย
เส้นทางเชื่อมต่อจากจังหวัดเลยไปอ าเภอหล่มสัก 
จั งหวัดเพชรบูรณ์  ท าให้กลุ่มจั งหวัดสามารถ
เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ทางการค้า การลงทุน 
การบริการและท่องเที่ยวตามแนวเส้นระเบียง
เ ศรษฐกิ จต ะวั น ออก - ตะวั น ตก  (East-West 

แข่งขันทางโลจิสติกส์จากต่างประเทศ การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ด้านโลจิสติกส์ ส่งผล
ต่อการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่ของไทย 

5. โครงสร้างพื้นฐานภายในกลุ่มจังหวัดยังไ ม่มี
ประสิทธิภาพที่ดีพอ ได้แก่ รูปแบบการขนส่งยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพมีความ
เชื่อมโยงระหว่างโหมดราง-ถนน ทางน้ า ที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

6. การสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ าโขง(1)(4) เขื่อนจิ่งหงในจีน 
ที่ส่งผลกระทบต่อไทย โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดที่มี
การใช้ประโยชน์จากล าน้ าโขง และ ใน สปป.ลาว 
คือเขื่อนไซยะบุลี ส่งผลต่อระดับแม่น้ าโขง ใน
อนาคต สปป.ลาว มีโครงการก่อสร้างเข่ือนหลวงพะ
บาง และโครงการศึกษาการก่อสร้างเขื่อนปากชม 
ที่จะส่งผลท าให้ยากในการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตร การประมงใน
ล าน้ าโขง และการท่องเที่ยวตามล าน้ าโขง 

7. การขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูการท าการเกษตร 
แรงงานภาคเกษตรในพ้ืนที่ภาคอีสานลดน้อยลง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของ
กิจการในภาคอุตสาหกรรม และแรงจูงใจในเรื่อง
ค่ า ตอบแทนที่ สู ง ก ว่ า เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
ค่าตอบแทนจากการ จ้างงานในภาคเกษตร 

8. แรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานคนจีนที่จะ
เพ่ิมขึ้นจากการขยายการค้า การลงทุน ของจีนใน
อนุภูมิภาค รวมถึงในประเทศไทย rIS
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โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  (Threat: T) 
Economic Corridor: EWEC) ที่จะเชื่อมโยงไปยัง
เมียนมาผ่านทางอ า เภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ภายนอกประเทศ โครงการรถไฟความเร็วสูงจาก
คุนหมิง (จีน)-เวียงจันทน์ (สปป.ลาว) ได้ เริ่ม
ด าเนินการก่อสร้างจากชายแดนจีน-สปป.ลาว เข้า
มาในพ้ืนที่ของ สปป.ลาว แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปี พ.ศ.2565 จะส่งผลต่อระบบการขนส่งคน 
สินค้า  และธุ รกิจ เกี่ ยวข้อง เช่น การจัดการ
คลังสินค้า การกระจายสินค้า การบริหารจัดการ
โหมดเปลี่ยนถ่ายสินค้า ให้มีความเชื่อมโยงกับ
โครงสร้างพ้ืนฐานเดิม รวมถึงการขนส่งทางอากาศ
ที่มีสนามบินนานาชาติอุดรธานี และสนามบิน
ศุลกากรเลย เป็นต้น กลุ่มจังหวัดจะได้ประโยชน์
จากโครงการที่จะเกิดขึ้น โอกาสการขนส่งสินค้า
ของกลุ่มจังหวัดจะกระจายได้สะดวกและเร็วขึ้น 

6. การค้าชายแดน(1)(2)(4) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลุ่มจังหวัดมีมูลค่าการค้าชายแดนรวมรองจาก
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
การเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนโดยใช้ประโยชน์การมี
จุดผ่านแดนไทย-สปป.ลาว มากที่สุดของภาคฯ 
และใช้โอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบรางในประเทศ และนอกประเทศ ที่
จะอ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้า การ
กระจายสินค้าได้เพ่ิมข้ึน และระยะทางไกลมากขึ้น 

7. อุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารา (2)(4)ขั้นกลาง 
และข้ันปลาย ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งกลุ่ม
จังหวัดมีความได้เปรียบที่มีวัตถุดิบยางพารามาก 
ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถลดต้นทุน
หลักด้านการขนส่งวัตถุดิบ การแปรรูปยางพารา
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โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  (Threat: T) 
เป็นถุงมือผ้าเคลือบยาง ที่นอนและหมอนยางพารา 
แผ่นยางปูพ้ืน ชุดวัสดุป้องกันการกัดเซาะตลิ่งจาก
ธรรมชาติ วัสดุปูลาดพ้ืนที่ขุดสระเก็บกักน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร เครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมรองเท้าเ พ่ือ
สุ ข ภ า พ  เ ป็ น ต้ น  น อ ก จ า ก นี้  ก า ร ต่ อ ย อ ด
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การแปรรูปขั้นกลาง และขั้น
ปลายของอ้อย ได้แก่  พลาสติกชีวภาพ (Bio-
Plastic)  การท า เ วชส าอาง  เป็ นต้ น  และมัน
ส าปะหลั ง  ได้ แก่  อุตสาหกรรมแป้ งดัดแปร 
(Modified Starch) สาคู  ผงชูรส ไลซีน สารให้
ความหวาน พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
สารดูดน้ า สิ่งทอ กระดาษ เป็นต้น ด้วยการวิจัย
และพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่ 

8. เขื่อนไซยะบุลี เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี  
พ.ศ.2562 ประโยชน์ที่ ได้รับนอกจากการผลิต
กระแสไฟฟ้าแล้ว การใช้ประโยชน์จากน้ าเพ่ือ
การเกษตรจึงเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนด้าน
การเกษตรในแขวงไซยะบุลี รวมถึงการใช้ประโยชน์
ด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดเลย-ไซ
ยะบุลี-หลวงพะบาง ตามเส้นทางหมายเลข 4 และ
ตามเส้นทางล าน้ าโขง ซึ่งในอนาคต สปป.ลาว มี
โครงการที่จะก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ าโขงในแขวงหลวง
พะบาง และโครงการก่อสร้างเขื่อนปากชมชายแดน
ไทย-สปป.ลาว 

9. การท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ทะเลบัวแดง เป็นต้น 
ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อม เช่น บั้งไฟพญานาค 
ค าชะโนด เป็นต้น สร้างเส้นทางเชื่อมโยงการ
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โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  (Threat: T) 
ท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างเมืองมรดกโลก บ้านเชียง
จังหวัดอุดรธานี เมืองหลวงพะบาง และทุ่งไหหิน 
แขวงเซียงขวาง สปป.ลาว และขยายให้เกิดเส้นทาง
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนในกลุ่ม
จั ง ห วั ด แ ล ะ ร ะ ห ว่ า ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ สปป.ลาว และ
เวียดนาม รวมถึงการใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว
จากเส้นทางรถไฟ จากสนามบินนครราชสีมา และ
ขอนแก่น เพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวขึ้น  

10. การผลิตเข้าสู่ เกษตรอินทรีย์ (2)(3) การบริหาร
จัดการพ้ืนทีก่ารเกษตร (Zoning) ท าเกษตรอินทรีย์ 
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ตามริมล าน้ าโขง
จ าหน่ายตลาดคนรักสุขภาพในประเทศ และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในเมืองหลวงพะบาง  

 
 ศักยภาพด้านสังคม 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
1. สภาพสังคมธุรกิจในกลุ่มจังหวัดประกอบด้วยกลุ่ม

คนที่มีภูมิหลังต่างกันและหลากหลาย มีพ้ืนฐานใน
การประกอบธุรกิจที่ขยันและอดทน เป็นแกนหลัก
ในการพัฒนาธุรกิจของแต่ละเมืองในกลุ่มจังหวัด 
และมีการรวมกลุ่ม  

2. กลุ่มจังหวัดมีวัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน เช่น 
ผีตาโขน ลายผ้าไหมท้องถิ่นแต่ละจังหวัด  มี
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เช่น มรดกโลกบ้านเชียง  

3. มีพระสงฆ์ผู้เคร่งครัดเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท า
ให้มีผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมในแต่ละจังหวัดในกลุ่ม
จั ง ห วั ด เ ป็ น จ า น วนมาก  และมี ชื่ อ เ สี ย ง ใ น
ระดับประเทศและนานาชาติ มีศาสนสถาน ที่

1. การเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบในปี พ.ศ.
2564 และมีแนวโน้มที่อยู่ตามล าพังและต้องพ่ึงพา
ตนเองมากขึ้น ผู้สูงวัยส่วนใหญ่ในกลุ่มจังหวัด
ประสบปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยี เช่น การเข้าถึง
และใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (Financial 
Technology: FINTECH)(1)(2)มีความแตกต่างกันท า
ให้เกิดช่องว่างของการเข้าถึง 

2. จ านวนแรงงานในพ้ืนที่ลดลงจากการเข้าสู่สังคมผู้
สูงวัย และการอพยพของแรงงานไปประกอบอาชีพ
นอกพ้ืนที่ทั้งในส่วนกลาง และเขตอุตสาหกรรมใน
ภาคตะวันออก(2)  
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จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
พุทธศาสนิกชนมากราบไหว้บูชา กระแสความเชื่อ
ความศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น ค าชะโนด  

  
โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  (Threat: T) 

1. ใช้วัฒนธรรมและประเพณีที่มีอยู่เป็นทุนในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
 

1. เ ป็ น สั ง ค มสู ง วั ย อย่ า ง สมบู ร ณ์ เ มื่ อ สิ้ น สุ ด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ประชากรผู้สูงวัยของกลุ่มจังหวัดผลิตภาพทางการ
ผลิตลดลง เป็นภาระการพ่ึงพิงของผู้สูงวัยต่อวัย
แรงงาน 

2. แรงงานที่มีทักษะเฉพาะทางจะขาดแคลนมาก เช่น 
เมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยจะมีความต้องการผู้ดูแลคนสูง
วัย หรือ การเข้าสู่สังคมดิจิตอล กลุ่มอาชีพที่ขาด
แคลน ได้แก่  นักวิ เคราะห์ข้ อมูลขนาดใหญ่  
นักวิเคราะห์ที่ช านาญทางเทคโนโลยีทางการเงิน 
Blockchain Engineer เป็นต้น ขณะที่ แรงงาน
ทักษะต่ าจะตกงาน ท างานต่ ากว่าขีดความสามารถ 
ไ ม่ ส า ม า ร ถ ค า ด ก า ร ณ์ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน(1) 

3. การเคลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็ว
ขึ้นในยุคดิจิตอล (1)ท าให้อัตลักษณ์และความเป็น
ตัวตนของแต่ละท้องถิ่นลดลง เช่น การแต่งงานกับ
ชาวต่างชาติ การอพยพไปท างานต่างถิ่น การรับ
กระแสวัฒนธรรมที่แตกต่างโดยไม่กลั่นกรอง 

 
ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
1. มีพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความระดับนานาชาติ ได้แก่ เขต

ห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง และกุดทิง จังหวัดบึงกาฬ 
เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์และการจัดให้มีการใช้ประโยชน์

1. พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ ที่
ต้องระมัดระวังในการพัฒนาพ้ืนที่ เช่น การพัฒนา
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จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
ของพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาดในทุก ๆ ด้าน เพ่ือ
ยับยั้งการสูญหายของพ้ืนที่ชุ่มน้ าในโลก 

2. มีแร่ธาตุธรรมชาติที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด ได้แก่ มีการขอประทาน
บัตรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง จ านวน 25 ราย หินประดับชนิดหินแกร
นิค 4 ราย ทองค า 6 ราย เหล็ก 9 ราย แบไรต์ 2 
ราย และ ทรายแก้ว 1 ราย มีแหล่งแร่โปแตซ ซึ่ง
ต้องมีเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมที่จะ
น ามาใช้ประโยชน์ มีแหล่งกาซธรรมชาติ เป็นต้น(1)  

เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึง
โขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ(1) 

2. ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรถ้าไม่
มีการบริหารจัดการที่ดจีะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น 
ได้แก่ โครงการเหมืองโปแตซ จังหวัดอุดรธานี  

3. พื้นที่ส่วนใหญ่มีการบริหารจัดการน้ าทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอใน
การให้มีน้ าเพียงพอในฤดูแล้งใช้ส าหรับการ
อุปโภค บริโภค การผลิตภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการเกษตร(2)(3)  

4. การใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
เช่น ข้าว อ้อย และยางพารา ยังขาดการควบคุม
ที่มีประสิทธิภาพ (2)  

  
โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  (Threat: T) 

1. สร้างความร่วมมือกับ สปป.ลาว ในการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เช่น การจัดการขยะ การ
จัดการป่าไม้ ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย และบึง
กาฬ ที่มี พ้ืนที่ติดต่อกับ แขวงไซยะบุลี  แขวง
เวียงจันทน์ เขตนครหลวงเวียงจันทน์ และขวงบอลิ
ค าไซ ของ สปป.ลาว 

2. การท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งนิ เ วศ ในพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า ที่ มี
ความส าคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรม
ซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วย
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ ได้แก่ 
น้ าโขง ที่ไหลผ่านพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย และ
บึงกาฬ หนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี กุดทิง 
อ าเภอเมือง และ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง 
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ พ้ืนที่ชุมน้ า

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกส่งผล
ต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และราคาที่ผัน
ผวน ที่จะส่งผลต่อรายได้เกษตรกรไม่แน่นอน 

2. อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี  
(Non-Tariff Barriers: NTBs) และมาตรการที่
มิ ใ ช่ ภ า ษี  ( Non-Tariff Measures: NTMs) 
ความร่วมมือ ข้อตกลง เพ่ือลดการเปลี่ยนแปลง
ด้านสภาพภูมิอากาศที่มีมากขึ้นส่งผลต่อการ
แข่งขันทางการตลาดของผู้ผลิตในพื้นที่ rIS
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โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค/ภาวะคุกคาม  (Threat: T) 
ระดับชาติ ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู  
อ าเภอผือ จังหวัดอุดรธานี หนองกอมเกาะ อ าเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย และลุ่มน้ าโมงตอนล่าง 
อ าเภอศรีเชียงใหม่ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2560) 

3. โอกาสในการน าทรัพยากรแร่ธาตุมาใช้จากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมที่ใช้แร่
โปแตซเป็นวัตถุดิบการผลิตที่มากข้ึน 

 
 สรุปผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีจุดเด่นในเรื่องที่ตั้ง มีสภาพพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว ที่
สามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ ท่องเที่ยว กับกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
ตอนกลาง และตอนล่าง 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สามารถที่จะเชื่อมโยงกับต่างประเทศตามศักยภาพ
ด้านโลจิสติกส์ (Logistics) ด้วยระบบการคมนาคมขนส่งติดต่อกับพ้ืนที่ชั้นในภายในประเทศ ระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก การค้าชายแดนผ่านจุดผ่านแดนถาวร 6 แห่ง จุดผ่อนปรน 10 แห่ง และติดต่อกับ สปป.ลาว 
ด้วยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามแม่น้ าเหือง ติดต่อถึงจีนตอนใต้ตามเส้นทางหมายเลข 4 สะพานมิตรภาพไทย-
ลาว ข้ามแม่น้ าโขง แห่งที่ 1 ที่เชื่อมโยงไปยังเมืองหลวงพะบาง แล้วยังเชื่อมต่อไปยังจีนตอนใต้ และกรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม ถ้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 ด าเนินการแล้วเสร็จจะเพ่ิมโอกาสของ
กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงไปยังเวียดนามตอนเหนือ และตอนกลางต่อไป มีแร่ธาตุที่น ามาใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์ 
ได้แก่ ทองค า เหล็ก แบไรต์ หินใช้ในการก่อสร้าง และแร่ธาตุที่รอน ามาใช้ประโยชน์ คือ โปแตซ ในขณะที่ด้านการ
ท่องเที่ยวมีความโดดเด่น บ้านเชียง มรดกโลก ที่สามารถเชื่อมโยงกับเมืองมรดกโลกหลวงพะบาง และทุ่งไหหิน มี
จุดเด่นการท่องเที่ยวตามล าน้ าโขง วัฒนธรรมท้องถิ่น ธรรมะ ธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ปลูกพืชพักปลอดภัยริมล า
น้ าโขง โอกาสการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ มีความพร้อมของพ้ืนที่ส าหรับการลงทุนอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรม
อุดรธานี นิคมอุตสาหกรรมหนองคาย และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เชื่อมโยงถึงโอกาสในการเพิ่มมูลค่า
การค้าชายแดนที่ขยายไปสู่การค้าต่างประเทศ 
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ผนวกที่ 3 
สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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ผนวกที่ 3 
สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 
จากผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้

มองเห็นสถานการณ์ส าคัญที่ท าให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีโอกาสในการพัฒนาเป้าหมาย
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มากขึ้นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ หลุดพ้นจาก
กับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) ดังนี้  

 
1. การค้าชายแดนเชื่อมโยงประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน กลุ่มจังหวัดมีศักยภาพที่ตั้ง

มีพรมแดนติดต่อกับ สปป.ลาว ระยะทางกว่า 527 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนถาวร 6 แห่ง จุดผ่อนปรน 10 แห่ง 
ศักยภาพเดิมของพ้ืนที่มีผู้ประกอบการค้าชายแดนที่สามารถพัฒนาเป็นผู้ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา เมียนมา 
เวียดนาม และจีน จากความสะดวกของเส้นทางคมนาคมขนส่ง การเชื่อมต่อของเส้นทางจากจังหวัดเลยไป
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor: EWEC) สามารถขยายการค้า การลงทุน การบริการแท่องเที่ยวไปยังเมียนมา การ
ส่งออกไปกัมพูชามีผู้ประกอบการภายในกลุ่มจังหวัดส่งออกสินค้าผ่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ เข้าไปยัง
กัมพูชา อีกทั้งในส่วนของประเทศ สปป.ลาว และเวียดนาม มีการพัฒนาถนนเชื่อมโยงนครหลวงเวียงจันทน์-
กรุงฮานอย รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงจากนครคุนหมิง ประเทศจีน-นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
ทั้งนี้ก็ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัดในด้านการลงทุน การ
บริการและการท่องเที่ยว และปัจจัยภายนอกที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

2. ระบบโลจิสติกส์ เป็นกลุ่มจังหวัดเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถนนมิตรภาพผ่าน 2 จังหวัด มีโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศ โครงการรถไฟทางคู่ ทั้งขนาดทางกว้าง 1.000 เมตร และขนาดทาง
มาตรฐาน 1.435 เมตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมภายในประเทศ เส้นทางกรุงเทพ-หนองคาย คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในปี พ.ศ. 2564 และต่อด้วย โครงการรถไฟความเร็วสูง คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ–หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ–
นครราชสีมา เชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งทางรางกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศจีน โดยช่วงที่ / 
คาดว่าจะเริ่มด าเนินการหลังจากปี พ.ศ.2564  

โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากคุนหมิง (จีน)-เวียงจันทน์ (สปป.ลาว) เป็นโครงการก่อสร้าง
เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงระหว่างนครคุนหมิงของจีนและนครหลวงเวียงจันทน์ของสปป.ลาว เป็นส่วน
หนึ่งของเส้นทางรถไฟสายคุนหมิง-สิงคโปร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt, One Road ของจีน รัฐบาล สปป.
ลาว ได้มีการลงนามข้อตกลงกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2559 เริ่มการก่อสร้างใน
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เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 มีมูลค่าประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระยะทางกว่า 427 กิโลเมตร คาดว่าจะ
แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2564 รางรถไฟมีขนาด 1.435 เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2564 ซึ่งจะท าให้การ
ขนส่งจากจีนไปยังประเทศต่าง ๆ มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  

เส้นทางรถไฟฯ ผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนค า แขวงหลวงน้ าทา ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าและ
แหล่งธุรกิจบันเทิง ชายแดนเมืองบ่อเต็น สปป.ลาว-เมืองโมหาน เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา จีน 
ปลายทางเส้นทางรถไฟฯ ที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน์ -ลองแทงค์ บริเวณเชิง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 เขตนิคมอุตสาหกรรมการค้า เวียงจันทน์ -โนนทอง เป็นที่ตั้งเขต
อุตสาหกรรมวีต้าพาร์ค (VITA Park) เขตเศรษฐกิจเฉพาะดงโพสี บริเวณสถานีรถไฟท่านาแล้ง เขตพัฒนา
เศรษฐกิจไชยเชษฐา โดยจีน-สปป.ลาว ร่วมทุนท าโรงกลั่นน้ ามันปิโตรเคมีลาว-จนี และเขตเศรษฐกิจเฉพาะบึง
ธาตุหลวง มีโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยนักลงทุนจีน รวมเขตเศรษฐกิจในนครหลวงเวียงจันทน์ 5 แห่ง  

โอกาสของกลุ่มจังหวัดในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ ที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก
มาก และเป็นช่องทางขยายสู่ตลาดจีน ซึ่งรถไฟความเร็วสูงนี้จะเชื่อมต่อมายังไทยและสามารถเชื่อมโยงกับ
รถไฟความเร็วสูงภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่
เชื่อมกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน ในอนาคต 

3. เกษตรอินทรีย์ โดยการจัดการแปลงใหญ่ ได้รับมาตรฐานสากล 
4. อุตสาหกรรม ความพร้อมของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่มีทรัพยากรแร่ธาตุ เช่น โปแตซ ทองค า แบไรต์ เหล็ก และแร่

ธาตุอ่ืน ๆ (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ , 2560) เป็นต้น สามารถน ามาใช้ประโยชน์การผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขึ้นกับเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในกระบวนการผลิต มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี 
โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จ ากัด จัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เป็นนิคมอุตสาหกรรมอันดับที่ 56 ของ กนอ. ในบริเวณ ต.โนนสูง และ ต.หนองไผ่ 
อ.เมือง จ.อุดรธานี มีพ้ืนที่ประมาณ 2,213-3-12 ไร่ ก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์และประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางพาราขั้นปลาย 
อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution 
Center: DC) และศูนย์ Logistics รวมถึงมีแนวคิดจัดท าสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (Inland Container 
Depot: ICD) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ที่คาดว่าจะเป็นฐานการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมที่ส าคัญเพ่ือส่งออกไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม และจีน โดยผ่านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร คาดจะเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ.2561 

สิทธิประโยชน์ตาม พรบ.กนอ.ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี (Non-Tax Privileges) ได้แก่ สามารถถือครองที่ดินใน
นิคมอุตสาหกรรมเพ่ือประกอบกิจการ สามารถน าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือผู้ช านาญการเข้ามาท างาน คู่
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สมรส และบุคคลในอุปการะเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถส่งเงินตราต่างประเทศ
ออกนอกประเทศได ้

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี (Tax Privileges) ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษี
สรรพสามิตส าหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ ได้รับยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิตส าหรับ
วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ ได้รับยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากรส าหรับเครื่องจักร และวัตถุดิบ 

นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์ตามคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board Of Investment: BOI) 
ตามประเภทกิจการ และได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Multi-based Incentives) เช่น 
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) การฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง การพัฒนา Local 
Suppliers การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  

กนอ.ให้บริการ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service: OSS) ส าหรับผู้ประกอบการในการ
ยื่นค าขออนุมัติอนุญาต เช่น การอนุญาตใช้ที่ดินก่อสร้าง การขอรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรการถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน การขอน าคนต่างด้าวเข้ามาอยู่และท างานในราชอาณาจักร ให้บริการต่ออายุใบอนุญาตท างาน 
(Work Permit) และวีซ่า (VISA) ให้แก่ช่างเทคนิคและผู้ช านาญการที่เป็นคนต่างด้าว  

โอกาสของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี อยู่ในโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่ส าคัญ ได้แก่ เชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจส่วนกลางในประเทศ ด้วยถนนหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ และ เชื่อมโยงต่างประเทศไปยัง นคร
หลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ไปสู่ประเทศจีนตามเส้นทางหมายเลข 13 ใน สปป.ลาว ได้ นอกจากนี้ยังสามารถ
เชื่อมโยงไปยังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร เพ่ือเชื่อมโยงไปยังเวียดนามผ่านทาง
เส้นทางหมายเลข 8, 9 และ 12 ใน สปป.ลาว โดยมีระยะทางโดยประมาณจากจังหวัดอุดรธานี-นครพนม 252 
กิโลเมตร อุดรธานี-มุกดาหาร 278 กิโลเมตร และการเชื่อมโยงกับระบบรางทั้งรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็ว
สูง กรุงเทพ-หนองคาย  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เกิดขึ้นจากการที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(กนพ.) ออกประกาศ กนพ. 2/58 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะที่ 2 จังหวัดหนองคาย จ านวน 718-0-35.8 ไร่ ประกอบด้วยอ าเภอเมือง และอ าเภอสระไคร รวม 2 
อ าเภอ 13 ต าบล พ้ืนทีอ่ าเภอเมือง ใน 12 ต าบล 1). ต.ค่ายบกหวาน 2).ต.ในเมือง 3)ต.บ้านเดื่อ 4).ต.พระธาตุ
บังพวน 5).ต.โพธิ์ชัย 6).ต.โพนสว่าง 7).ต.มีชัย 8).ต.เวียงคุก 9).ต.สีกาย 10).ต.หนองกอมเกาะ 11).ต.หาดค า 
12).ต.หินโงม พ้ืนที่อ าเภอสระใคร ใน ต.สระใคร ได้ก าหนดให้บริเวณชุมชนเมืองหนองคายเป็นศูนย์กลางโลจิ
สติกส์ การคมนาคมขนส่งทั้งในและต่างประเทศ ศูนย์กระจายสินค้าจุดผ่านแดนเศรษฐกิจการค้าและการ
ลงทุน (ค้าปลีก-ค้าส่ง) ในบริการระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมกระจาย
สินค้า ย่านพาณิชกรรม โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ให้การส่งเสริม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร 
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ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิ
สติกส์ กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว  

กรมธนารักษ์เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมประมูลเสนอโครงการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีมาตรการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุน ได้แก่ 
- การตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงกับศูนย์ประสานการ

บริการด้านการลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
- กรมศุลกากร ลดจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปจากเดิม 10 ล้านบาท 

เหลือ 5 ล้านบาท หรือตามท่ีอธิบดีเห็นควร 
- ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และได้รับวงเงิน

หมุนเวียนระยะสั้นเพ่ิม มีระยะเวลาปลอดการช าระเงินคืนเงินต้น 2 ปีระยะเวลาผ่อนช าระคืนเงินกู้สูงสุด 
15 ปี และโดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษในปีที่ 1 เท่ากับ Prime Rate ร้อยละ - 2.50 ต่อปี ปีที่ 2-8 เท่ากับ 
Prime Rate ร้อยละ - 1.5 ต่อปี และปีท่ี 9-15 เท่ากับ Prime Rate ร้อยละ -1.00 ต่อปี 

- กระทรวงแรงงาน ก าหนดการออกใบอนุญาตท างานให้คนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในลักษณะไป-กลับ หรือ
ตามฤดูกาล 

- กระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวโดยก าหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการด าเนินการ รวมถึงจ านวนแรงงานต่าง
ด้าวที่จะเข้ามาท างานให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพ้ืนที่ 

- กระทรวงการต่างประเทศ อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตามผลการพิจารณาร่างความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน
ระหว่างไทย-ลาว เพ่ือให้แรงงานลาวสามารถเข้ามาท างานในลักษณะไป-กลับอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ 

- ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดท าโครงการระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ  (E-Fingerprint) 
ควบคุมการเดินทางเข้า-ออกในพ้ืนที่ 18 ด่านตรวจคนเข้าเมืองรวมพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือ
เตรียมการรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบของบัตรผ่านแดน บัตรสีชมพู 
(ใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ (ไม่มีหนังสือเดินทาง)) และสมาร์ทการ์ด) 

- การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ก าหนดให้มีระยะเวลาการเช่า 50 ปี
และอาจต่อสัญญาเช่าได้อีก 50 ปี อัตราค่าเช่า 24,000 บาทต่อไร่ต่อปี ให้ปรับเพ่ิมร้อยละ 15 ทุก 5 ปี มี
ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ดินต่อไร่ต่อ 50 ปี 160,000 บาท โดยสามารถช าระครั้งเดียว ณ วันจัดให้เช่า 
หรือผ่อนจ่าย โดยยกเว้นการช าระใน 5 ปีแรก (ปีที่ 1-5) แล้วผ่อนช าระในปีที่ 6-10 (5 ปี) ทั้งนี้อัตรา
ดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราตลาด 
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โอกาสการพัฒนาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เป็นช่องทางการค้าชายแดนของไทยกับ สปป.
ลาวที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการค้าชายแดนผ่านด่านอ่ืน ๆ ระหว่างไทย-สปป.ลาว อยู่ใกล้
กับสนามบินอุดรธานี ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร สามารถเชื่อมโยงกับนครหลวงเวียงจันทน์ หลวงพะ
บาง สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร ได้ทั้งทางถนน และทางรถไฟซึ่งเชื่อมโยงต่อเนื่องลงมาถึง
กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีระบบรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที ่

นิคมอุตสาหกรรมหนองคาย ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย การด าเนินการจะเป็นในรูปแบบ
เอกชนเป็นผู้ลงทุน พัฒนา และให้บริการระบบสาธารณูปโภค โดยระยะเวลาก่อสร้างคาดจะแล้วเสร็จพร้อม
เปิดให้ด าเนินการประมาณปี 2563 เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท นาคา คลีนเพาเวอร์ จ ากัด และวิสาหกิจ
เอกชนของจีน ด าเนินการในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย เนื้อที่
ประมาณ 2,960 ไร่  

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โอกาสในการน าผลผลิตทางการ
เกษตรจากแขวงไซยะบุลีที่มีความสมบูรณ์ของดินและน้ าน ามาแปรรูปในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด รวมถึงการ 
อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์   

โอกาสการพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรมหนองคาย เมื่อเปิดด าเนินการเต็มรูปแบบแล้วคาดว่าจะท าให้เกิด
มูลค่าการลงทุนไม่น้อยกว่า 97,000 ล้านบาท การจ้างงานไม่น้อยกว่า 22,000 คน เพ่ือรองรับการขยายตัว
ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชื่อมโยงไปยังประเทศ สปป.ลาว และจีน  

โอกาสในการเชื่อมโยงการผลิตขั้นกลาง และขั้นปลาย จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจในนครหลวงเวียงจันทน์ 
รวมถึงจากเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนค า ที่ สปป.ลาว ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป 
และหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์อย่างยิ่ง เมื่อการคมนาคมระบบรางเสร็จสมบูรณ์ เพ่ือที่จะ
เชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวไปสู่ประเทศจีนต่อไป โดยเฉพาะอุตสากรรมการแปรรูปยางพารา 
และพัฒนาอุตสาหกรรมข้ันกลางและข้ันปลายเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอ้อย และมันส าปะหลัง 

5. การบริการและการท่องเที่ยว โอกาสพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจภาคบริการที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กับกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ธรรมชาติ พ้ืนที่ต้นน้ า พ้ืนที่ชุ่มน้ า เส้นทางธรรมะ 
เส้นทางท่องเที่ยวตามล าน้ าโขง ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นทุนในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยของกลุ่มจังหวัด การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงมรดกโลกบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เมืองหลวง
พะบาง แขวงหลวงพะบาง และทุ่งไหหิน แขวงเซียงขวาง สปป.ลาว รวมถึงการท่องเที่ยวตามล าน้ าโขง
เชื่อมโยงกับ สปป.ลาว จากการก่อสร้างเข่ือนไซยะบุลี และโครงการก่อสร้างเข่ือนหลวงพะบาง การพัฒนาและ
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สร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ (Man-made) ตามความต้องการของตลาด แนวโน้มจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามา
ประเทศไทยมากขึ้น และเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวกในการเข้าถึง และมีความ
ปลอดภัย  
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ผนวกที่ 4 
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพื่อต่อยอดการพัฒนา 
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ผนวกที่ 4 
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพื่อต่อยอดการพัฒนา 

 
ผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวมถึงสถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพ่ือต่อยอดการพัฒนาเป้าหมาย
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดให้สูงขึ้น โดยมีแรงขับปัจจัย (Driving Forces) ภายในกลุ่มจังหวัด 
5 ด้าน ได้แก่ 
1. นิคมอุตสาหกรรม และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2. ระบบโลจิสติกส์ 
3. การค้าชายแดน 
4. การท่องเที่ยวและบริการ 
5. เกษตรอินทรีย ์
6. การพัฒนาทุนมนุษย ์

 
1. นิคมอุตสาหกรรม และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กลุ่มจังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และนิคม

อุตสาหกรรมหนองคาย และมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เป็นกลไกขับเคลื่อนที่จะท าให้เกิดการ
ขยายการลงทุน ในปัจจุบันอยู่ในสถานะการเริ่มต้นด าเนินการ ปัญหาในการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมและ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจให้ด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างไรนั้นจะต้อง
พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อจ ากัด อุปสรรค ในการขับเคลื่อนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ และการก าหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะแก้ไขปัญหา อุปสรรค ให้แล้วเสร็จเพ่ือให้กลไก
ขับเคลื่อนได ้ 

2. ระบบโลจิสติกส์ กลุ่มจังหวัดได้เปรียบในสภาพภูมิประเทศติดต่อกับ สปป.ลาว มากกว่าทุกกลุ่มจังหวัดที่มี
ชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว การเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมทางโลจิสติกส์ของ สปป.ลาว และเวียดนามที่มีผล
ต่อโลจิสติกส์ของประเทศ และกลุ่มจังหวัด ให้เกิดประโยชน์ต่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ 
เพราะ สปป.ลาว มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ของจีน อัตราการ
เติบโตปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 8.5 ปี พ.ศ.2558 ร้อยละ 8.1 มณฑลยูนนาน อัตราการเติบโต ปี พ.ศ.2557 ร้อย
ละ 8.1 ปี 2558) ร้อยละ 8.7% เวียดนามก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมในปี 
ค.ศ.2020 นอกจากนี้ สปป.ลาว และเวียดนามมีสภาพถนนที่ดีขึ้นที่จะส่งผลกระทบด้านบวก ท าให้การขนส่ง
สินค้าจากจีน เวียดนาม และประเทศอ่ืนเข้ามา สปป.ลาว และกลุ่มจังหวัด มากขึ้น และเร็วขึ้น  การกระจาย
สินค้าจากกลุ่มจังหวัดไปต่างประเทศเร็วขึ้น และมากขึ้น แต่ก็มีผลกระทบด้านลบ ได้แก่ ส่วนแบ่งการตลาด
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ของสินค้าไทยลดลง การเข้ามาแย่งตลาดในพ้ืนที่ อิทธิพลของจีนที่จะขยายลงมายัง สปป.ลาว เวียดนาม และ
ไทย โดยเฉพาะพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเครือข่ายคมนาคมตามนโยบาย One 
Belt, One Road ของจีน ซึ่งจะต้องหาวิธีการแก้ไข และพัฒนาผู้ประกอบการในพ้ืนที่ให้มีขีดความสามารถ
แข่งขันได้ ในขณะที่ระบบโครงข่ายคมนาคมโครงการรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-หนองคาย ที่
จะย่นระยะเวลาการเดินทางคน สินค้า การเตรียมความพร้อมพัฒนาระบบเชื่อมต่อจากระบบรางไปยังพ้ืนที่  
สร้างความเชื่อมโยงถนนภายในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด เพ่ือเชื่อมต่อกับเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เปิดเส้นทางสู่ประเทศเมียนมา 
และเมื่อระบบคมนาคมทางรางภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสร็จสมบูรณ์ก็จะสามารถเชื่อมโยงกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจกับพ้ืนที่ระเบียงตะวันออก (Eastern Economic Corridor: ECC) ขยายไปยังกัมพูชา และกลุ่ม
ประเทศในอาเซียนและต่างประเทศต่อไป การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดจุดแวะ
พัก/กระจายสินค้าภายใน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ  

3. การค้าชายแดน กลุ่มจังหวัดมีความได้เปรียบที่เป็นพ้ืนที่ชายแดนมีจุดผ่านแดนถาวร 6 แห่ง จุดผ่อนปรน 10 
แห่ง ตลอดแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ระยะทางกว่า 527 กิโลเมตร โอกาสขยายมูลค่าการค้าชายแดน 
การค้าผ่านแดน เพ่ิมมากขึ้น แม้ปัจจุบันรายการสินค้าส่งออกใน 10 อันดับแรกของแต่ละด่านไม่แตกต่างกัน
มาก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ ามันดีเซล ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า เชื้อเพลิงอื่น ๆ ปูนซิ
เมนต์ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากส่วนกลาง หรือนิคม
อุตสาหกรรมในภาคกลาง ภาคตะวันออก เป็นสินค้าในพ้ืนที่น้อยมาก สินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว ส่วนใหญ่
เป็นสินค้าขั้นกลางน ามาเป็นปัจจัยการผลิตในประเทศ แร่ ผลิตภัณฑ์จากพืช เป็นต้น มีปริมาณและมูลค่าไม่
มากนัก ส่วนสินค้าน าเข้าจากจีน ส่วนใหญ่เป็นอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์
จากพืชอ่ืน ๆ เป็นต้น การผลิตสินค้าประกอบ หรือสินค้าทดแทนในพ้ืนที่เพ่ือส่งออกจึงเป็นแนวทางการพัฒนา
ของกลุ่มจังหวัด 

4. การท่องเที่ยวและบริการ จากการที่จ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น การ
ตั้งเป้าหมายดึงนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเวียงจันทน์ วังเวียง 
หลวงพะบาง ซึ่งมีปีละประมาณ 7 แสนคน ให้มาท่องเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น โดยใช้ความสะดวกของ
การคมนาคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภายในกลุ่ม
จังหวัด เชื่อมโยงกับเมืองเป้าหมายได้แก่ หลวงพะบาง สปป.ลาว ฮาลองเบย์ เวียดนาม และเม่ือระบบคมนาคม
สะดวก การดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติจากเมืองเสียมเรียบ กัมพูชา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติปีละกว่า 4 ล้านคน 
ให้เข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดซึ่งต้องบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มี
มาตรฐาน มีความปลอดภัย การพัฒนาสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ (Man-made) เพ่ือเจาะกลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยวแต่ละชาติ เช่น นักท่องเที่ยวจีนนิยมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปี พ.ศ.2559 มีนักท่องเที่ยวจีนกว่า 5 
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แสนคน ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใช้จ่ายกว่า 50,000 บาทต่อคน และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยไทยเป็นเป้าหมายหนึ่ง
ที่นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มนี้ต้องการเดินทางมา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ธรรม 
มรดกโลก แหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวบรรพชีวิน โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกัน รวมถึงการลงทุนธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในประเทศ สปป.ลาว ซึ่งมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว มีแหล่งน้ าจากการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุลี 
และโครงการก่อสร้างเขื่อนหลวงพะบาง ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดมีขีด
ความสามารถในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยให้เกิดการเชื่อมโยงกับการท่ องเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัด 

5. เกษตรอินทรีย ์ก าหนดทิศทางการผลิตภาคการเกษตรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ที่จะน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตรมาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ เช่น การควบคุมสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ า 
แสงแดด ให้สามารถท าผลผลิตได้ผลผลิตได้ตลอดปีในสภาพโรงเรือน เป็นต้น ร่วมกับการปรับวิถีการผลิตสู่
เกษตรอินทรีย์ ของ Smart Farmers การก าหนด Smart Area หรือ พ้ืนที่เกษตรและภาคการเกษตรมี
ศักยภาพ การตั้งกลุ่มหรือสถาบันการเกษตรที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เช่น Smart Group  เพ่ือให้ได้
สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด หรือ Smart Agriculture Products รวมถึง 
ศักยภาพที่จะด าเนินการด้านการเกษตร ประมง จากแหล่งน้ าใน แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว 

6. การพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ประกอบที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ต้องน าศักยภาพของแต่ละบุคคลในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน
ทั่วไป มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ควรเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ในทุกช่วง
วัย และทุกอาชีพ ทั้งปัจเจกบุคคล และการรวมกลุ่ม ที่มีระดับความแตกต่างของสมรรถภาพและขีด
ความสามารถ ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก น ามาสู่การพัฒนา จัดให้มีระบบการประเมินการพัฒนา
ความสามารถ การฝึกอบรม ให้การศึกษา โดยการพัฒนาคนต้องเข้มแข็ง ยกระดับขึดความสามารถของกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เพ่ือรองรับการปรับตัว เพ่ิมแรงงานให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันได้ในอนาคต 
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ผนวกที่ 5 
กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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ผนวกที่ 5 
กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 
กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 

ปี (พ.ศ.2560-2579) มีความเกี่ยวข้องกับภาระงานของหลายหน่วยงาน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ประชาชน และภาควิชาการ ในรูปของประชารัฐ จ าเป็นที่จะต้องบูรณาการงานและการท างานร่วมกันเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
ภาพที่ 5-1 กลไกการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์การพัฒนากลุม่จังหวัด 

 

1. บทบาทหน้าที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด บูรณาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ประชาชน สถาบันการศึกษา ในรูปแบบประชารัฐ 

2. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน อ านวยความสะดวกให้กับทุก
ภาคส่วน ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ไปสู่ความส าเร็จ โดยเฉพาะส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที ่

3. บทบาทของภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชน มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การ
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พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) 
ทั้งนี้  กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ให้มีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสานด าเนินงานร่วมกับ กรอ.กลุ่มจังหวัด และกรอ.จังหวัด 
คณะกรรมการก ากับติดตามและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ในการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ให้เกิดเป็นรูปธรรม 
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ผนวกที่ 6 
ผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
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ผนวกที่ 6 
ผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
พ.ศ.2557-2559 รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ 91 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 1,114,598,600 บาท (รวมงบค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ปีละ 5,000,000 บาท) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness 
Evaluation) ตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน (แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(พ.ศ.2561 – 2564) พบว่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ คือ ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ ร้อยละ 4 ต่อปี และ ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของจ านวนนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ ร้อยละ 4 ต่อปี รายได้จากการท่องเที่ยวในปี พ.ศ.2557 รวม 15,251.05 
ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมจาก 14,397.76 ล้านบาท ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 5.60 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แต่
จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.58 โดยมีจ านวนนักท่องเที่ยว ในปี พ.ศ.2557 จ านวน 7,777,597 คน เพ่ิม
จาก 7,654,664 คน ในปี พ.ศ.2556 จ านวน 122,933 คน ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์ทาง
การเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 รวมตลอดถึงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก
มีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวและใช้จ่ายเงิน เพ่ือการ
ท่องเที่ยว ส าหรับปี พ.ศ.2558-2559 คาดว่าจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด      
มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากได้มีการสนับสนุนงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เช่น การก่อสร้าง Sky Walk ที่ผาตากเสื้อ 
จังหวัดหนองคาย การพัฒนาน้ าตกถ้ าพระ ที่จังหวัดบึงกาฬ เป็นต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรม และการค้า 
บริการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ GPCP สาขาก่อสร้าง และสาขาการขนส่ง ณ ราคาประจ าปี ร้อยละ 4 ต่อปี ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของมูลค่าการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดฯ ร้อยละ 5 ต่อปี และการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ/หรือเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดสาขาก่อสร้าง ในปี พ.ศ.2557 รวม 10,235  ล้านบาท อัตรา
การขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 8.77  เพ่ิมจาก 9,337 ล้านบาท ในปี  พ.ศ.2556 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดฯ สาขาการขนส่งฯ ในปี พ.ศ.2557 จ านวน 7,840 ล้านบาท อัตราการขยายตัว
ลดลงร้อยละ 6.71 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  มูลค่าการค้าชายแดน ในปี พ.ศ.2557 มีมูลค่า 71,037.47 ล้าน
บาท และในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่า 70,440.32 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าการค้าชายแดนในปี พ.ศ.2556  คิดเป็นร้อย
ละ 3.37 (ปี พ.ศ.2557เทียบกับปี พ.ศ.2556) และคิดเป็นร้อยละ -0.84 (ปี พ.ศ.2558 เทียบกับปี พ.ศ.2557) ต่ า
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กว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์การเมืองตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2557 รวมถึงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนัก
ลงทุน ดังนั้นกลุ่มจังหวัดฯ จะต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณในการกระตุ้นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านนี้
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภาค และระดับประเทศ ในปี พ.ศ.2558-2559 มีการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และเขตนิคมอุตสาหกรรม
หนองคาย เป็นปัจจัยสนับสนุนกลุ่มจังหวัดฯ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ครบวงจร และได้มาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของตลาด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ คือร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPCP กลุ่มจังหวัดฯภาคการเกษตร ร้อยละ 5 ต่อปี ร้อยละของจ านวนแปลง/
ฟาร์มที่ได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิตการเกษตรที่ส าคัญต่อจ านวนแปลง/ฟาร์ม ที่ได้รับการตรวจจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 100 ต่อปี และมีโครงการน าร่องที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่ในการผลิต
สินค้าเกษตร จากการจัดเก็บข้อมูล พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเกษตร ในปี พ.ศ.2557 รวม 
55,209  ล้านบาท อัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 12.06 ซึ่งลดลงจาก 61,866 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2556 ยังต่ า
กว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า รวมถึงพ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกมีแนวโน้ม
ลดลง และพืชบางรายการมีสัดส่วนผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ลดลง ดังนั้นกลุ่มจังหวัดฯ ต้องปรับรูปแบบและทิศ
ทางการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์นี้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหม่  ๆ เข้ามา
ช่วยให้การผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปี พ.ศ.2557 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มี
จ านวนแปลง/ฟาร์ม ที่ขอรับใบรับรองมาตรฐาน GAP จ านวนทั้งสิ้น 24,663 แห่ง ส่วนจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้
ใบรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ.2557 จ านวน 1,163 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.72 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ในช่วงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ที่ผ่านมายังไม่ได้ 
มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่ในการผลิตสินค้าเกษตร เนื่องจากหลายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังไม่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในช่วงการพัฒนาระยะ
ต่อไปควรจะมีการด าเนินโครงการดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และนโยบาย Thailand 4.0 ที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้สรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ประจ าปี พ.ศ.2559 พบว่า  

จังหวัดอุดรธานี ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏฺบัติราชการโดยส านักงาน กพร.
ผการด าเนินงานในปี พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2558 ในมิติภายนอกที่ผลการด าเนินงานดีขึ้น ได้แก่ การ
ด าเนินงานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP  
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จังหวัดเลย ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏฺบัติราชการโดยส านักงาน กพร.ผการ
ด าเนินงานในปี พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2558 ในมิติภายนอกที่ผลการด าเนินงานดี ได้แก่ การด าเนินงาน
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้  

จังหวัดหนองคาย ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏฺบัติราชการโดยส านักงาน กพร.
ผการด าเนินงานในปี พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2558 ในมิติภายนอกที่ผลการด าเนินงานดี ได้แก่ การ
ด าเนินงานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว ร้อยละเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ  

จังหวัดหนองบัวล าภู ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏฺบัติราชการโดยส านักงาน 
กพร.ผการด าเนินงานในปี พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2558 ในมิติภายนอกท่ีผลการด าเนินงานดี ได้แก่ การ
ด าเนินงานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  

จังหวัดบึงกาฬ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏฺบัติราชการโดยส านักงาน กพร.
ผการด าเนินงานในปี พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2558 ในมิติภายนอกที่ผลการด าเนินงานดี ได้แก่ การ
ด าเนินงานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว การป้องกันและปราบปรามคดีอาชญากรรม  

ผลจากการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นสิ่งชี้ให้เห็น
ถึงทิศทางการก าหนดแนวทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ต่อไป 
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ผนวกที่ 7 
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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ผนวกที่ 7 
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ก าหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัด

ในกลุ่มจังหวัดตามอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดที่จะต้องสอดคล้องและบูรณาการการจัดการร่วมกันภายในกลุ่ม
จังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัด  

 
ภาพที่ 3-1 เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

  
เป้าหมายการพัฒนาสอดคล้อง ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดสรุปได้ดังนี้ 
จังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การค้าและบริการ และท่องเที่ยวมรดกโลก 
จังหวัดเลย เมืองการค้าชายแดน และการค้าสากล ท่องเที่ยวแม่น้ าโขงและเชิงนิเวศ เกษตรอินทรีย์ 

อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ และประมง และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จังหวัดหนองคาย เมืองการค้าชายแดน และการค้าสากล ท่องเที่ยวแม่น้ าโขง เกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรม

เกษตรอินทรีย์ และประมง ศูนย์โลจิสติกส์ทางน้ า และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดหนองบัวล าภู เมืองน่าอยู่ เมืองธรรมะและวัฒนธรรม วิถีชุมชนเกษตรอินทรีย์ 
จังหวัดบึงกาฬ เมืองอุตสาหกรรมยางพาราครบวงจร 
กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนา ตามต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ได้แก่ การค้า ท่องเที่ยว และ 

อุตสาหกรรมเกษตรเชิงนิเวศ 
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