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โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ก 

ค ำน ำ 
 
 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนให้ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี     
(พ.ศ.2560-2579) มอบหมายให้สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นท่ีปรึกษาด าเนินงานโครงการ จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อให้รายได้ประชากรต่อหัวต่อปี 
(GPP per Capita) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 หลุดพ้นจากกับดักรายได้ 
ปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) โดยคณะท่ีปรึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลจากพื้นท่ี ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ผู้ท่ีมีความรู้มี
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) น าข้อมูลแต่ละส่วนมาวิเคราะห์จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แล้วน า
แผนฯ รับฟังความคิดเห็นภาพรวมของกลุ่มจังหวัด รวมถึงความเห็นจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม
จังหวัด (ก.บ.ก.) จนแล้วเสร็จได้แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ต่อไป  
 
 
 
 

 
คณะท่ีปรึกษา 

                                                                                              มีนาคม 2561 
  

rIS
NED KKU



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ข 

สำรบัญ 
 

 หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
สำรบัญตำรำง ง 
สำรบัญรูปภำพ ช 
ส่วนที่ 1 กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องของกลุ่มจังหวัด 1-1 

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปของกลุ่มจังหวัด 1-2 
2. การเมืองและการปกครอง 1-7 
3. สภาพเศรษฐกิจภาพรวม 1-8 
4. ด้านเกษตรกรรม 1-16 
5. ด้านอุตสาหกรรม 1-24 
6. ด้านการค้า 1-27 
7. ด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1-31 
8. ด้านการท่องเท่ียวและบริการ 1-35 
9. ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ 1-42 
10. ด้านสังคม ด้านการสาธารณสุข และการศึกษา 1-48 
11. ด้านความมั่นคง 1-59 
12. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1-61 
13. ด้านเทคโนโลยี 1-75 

ส่วนที่ 2 กำรประเมินสถำนกำรณ์ของกลุ่มจังหวัด 2-1 
1. ผลการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือ

ตอนบน 2 ปี พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน) 
2-1 

2. สถานการณ์ โอกาส และศักยภาพท่ีมีผลต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัด 2-4 
ส่วนที่ 3 กรอบและทิศทำงกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 3-1 

1.  ความสอดคล้องของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ก ลุ่ม จังหวั ดกับ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

3-1 

2. ความเช่ือมโยงการพัฒนากับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยใช้ “ห่วง
โซ่คุณค่า” 

3-1 

3. กรอบและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดท่ีส าคัญในระยะส้ัน กลาง ยาว ใน
ลักษณะ “ห่วงโซ่คุณค่า” 

3-2 

ส่วนที่ 4 แผนยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 4-1 
1. วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี 4-1 
2. ค าอธิบายวิสัยทัศน์  4-1 
3. เป้าหมายการพัฒนา และตัวชี้วัด 4-1 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 4-2 
5. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 4-2 
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โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ค 

 หน้ำ 
ส่วนที่ 5 ชุดโครงกำรส ำคัญเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยของแผนยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) 

5-1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนใน 
กลุ่มจังหวัด 

5-2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจท่ีเหมาะสมของกลุ่มจังหวัด 5-10 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และ

อุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

5-19 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

5-28 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 5-42 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 
5-46 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการภาครัฐท่ีประชาชนมีส่วนร่วมและเอื้อต่อ
การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

5-55 

สรุปชุดโครงการส าคัญเพื่อขับเคล่ือนสู่เป้าหมายของแผน 5-59 
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมของกลุ่มจังหวัดและรำยจังหวัด 
และปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

6-1 

1. ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัด 6-1 
2. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 6-1 

ภำคผนวก ก กำรวิเครำะห์ทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศไทย ก-1 
1. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ก-1 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ก-6 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ก-27 
4. ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์รายสาขาท่ี

เช่ือมโยงจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศ และต่างประเทศ 
ก-28 

5. สถานการณ์การเปล่ียนแปลงภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศ
ไทยในอนาคต 

ก-45 

6. สถานการณ์และปัจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต 

ก-46 

7. การวิเคราะห์สถานะทิศทาง และการปรับตัวของประเทศไทย ก-47 
8. ความท้าทายในการพัฒนาประเทศไทยในระยะกลางและระยะยาว ก-64 
9. กลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ก-66 

ภำคผนวก ข เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอรำยงำนฉบับกลำง (Interim Report) ข-1 
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โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ง 

สำรบัญตำรำง 
 

  หน้ำ 
ตารางท่ี 1-1  การใช้ประโยชน์ท่ีดินของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 1-6 
ตารางท่ี 1-2  เขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 1-7 
ตารางท่ี 1-3  จุ ด ผ่ า น แ ด น ถ า ว ร แ ล ะ จุ ด ผ่ อ น ป ร น ข อ ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
1-7 

ตารางท่ี 1-4 กิจกรรมการผลิตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในกลุ่มจังหวัด 1-8 
ตารางท่ี 1-5  การใช้ประโยชน์ท่ีดินของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 1-17 
ตารางท่ี 1-6  พื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดปี พ.ศ.2558 1-17 
ตารางท่ี 1-7  พื้นท่ีเพาะปลูกผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของข้าวในแต่ละจังหวัดของ

กลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2557-2559 
1-18 

ตารางท่ี 1-8  พื้นท่ีเพาะปลูกผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของอ้อยโรงงานแต่ละจังหวัด
ของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2557-2559 

1-18 

ตารางท่ี 1-9  พื้นท่ีเพาะปลูกผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังแต่ละจังหวัด
ของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2557-2559 

1-18 

ตารางท่ี 1-10  พื้นท่ีกรีดยาง และผลผลิตต่อไร่ของยางพาราแต่ละจังหวัดของกลุ่ม
จังหวัด ปี พ.ศ.2557-2559 

1-19 

ตารางท่ี 1-11  เนื้อท่ีให้ผล และผลผลิตต่อไร่ของปาล์มน้ ามันแต่ละจังหวัดของกลุ่ม
จังหวัด ปี พ.ศ.2557-2559 

1-19 

ตารางท่ี 1-12  จ านวนและปริมาณการเล้ียงโคเนื้อของกลุ่มจังหวัด 1-21 
ตารางท่ี 1-13  จ านวนและปริมาณการเล้ียงโคนมของกลุ่มจังหวัด 1-21 
ตารางท่ี 1-14  จ านวนและปริมาณการเล้ียงไก่พันธุ์ไข่ของกลุ่มจังหวัด 1-21 
ตารางท่ี 1-15  จ านวนและปริมาณการเล้ียงไก่พันธุ์เนื้อของกลุ่มจังหวัด 1-22 
ตารางท่ี 1-16  จ านวนและปริมาณการเล้ียงกระบือของกลุ่มจังหวัด 1-22 
ตารางท่ี 1-17  จ านวนและปริมาณการเล้ียงสุกรของกลุ่มจังหวัด 1-23 
ตารางท่ี 1-18  จ านวนโรงงานและเงินทุนในการการจัดต้ังโรงงานในกลุ่มจังหวัด ปี 

พ.ศ.2559 
1-25 

ตารางท่ี 1-19  จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มจังหวัดจ าแนกตามประเภทของ
สินค้า OTOP 

1-26 

ตารางท่ี 1-20  รายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มจังหวัดจ าแนกตามประเภท
ของสินค้า OTOP 

1-26 

ตารางท่ี 1-21  จ านวน SMEs และการจ้างงานของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 1-28 
ตารางท่ี 1-22  มูลค่าการส่งออก มูลค่าการน าเข้า ดุลการค้า มูลค่าการค้ารวมของ

จังหวัดนครพนม 
1-28 

ตารางท่ี 1-23  มูลค่าการส่งออก มูลค่าการน าเข้า ดุลการค้า มูลค่าการค้ารวมของ
จังหวัดมุกดาหาร 

1-29 

ตารางท่ี 1-24  แหล่งท่องเท่ียวภายในกลุ่มจังหวัด 1-35 
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จ 

  หน้ำ 
ตารางท่ี 1-25  ข้อมูลงานเทศกาลประจ าปีของจังหวัด 1-35 
ตารางท่ี 1-26  จ านวนนักท่องเท่ียวคนไทยและคนต่างประเทศของกลุ่มจังหวัด 1-40 
ตารางท่ี 1-27  จ านวนนักท่องเท่ียว รายได้จากการท่องเท่ียว และค่าใช้จ่ายเฉล่ียของ

กลุ่มจังหวัด 
1-41 

ตารางท่ี 1-28  รายได้จากการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด (ล้านบาท) 1-41 
ตารางท่ี 1-29  การบินของท่าอากาศยานของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2560 1-43 
ตารางท่ี 1-30  ข้อมูลท่าอากาศยานสกลนคร ปี พ.ศ.2559 1-43 
ตารางท่ี 1-31  ข้อมูลท่าอากาศยานนครพนม ปี พ.ศ.2559 1-44 
ตารางท่ี 1-32  สถิติเท่ียวบินของท่าอากาศยานสกลนคร ปี พ.ศ.2559 1-44 
ตารางท่ี 1-33  สถิติเท่ียวบินของท่าอากาศยานนครพนม ปี พ.ศ.2559 1-44 
ตารางท่ี 1-34  จ านวนประชากรของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 1-50 
ตารางท่ี 1-35  จ านวนการเกิด การตาย การย้ายเข้า และการย้ายออกของกลุ่มจังหวัด 

(คน) 
1-50 

ตารางท่ี 1-36  สถานภาพแรงงาน และอัตราการว่างงานของกลุ่มจังหวัด  1-52 
ตารางท่ี 1-37  สถานภาพแรงงาน และอัตราการว่างงานของแต่ละจังหวัดใน 

กลุ่มจังหวัด 
1-52 

ตารางท่ี 1-38  รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนต่อเดือนของกลุ่มจังหวัด 1-53 
ตารางท่ี 1-39  ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครัวเรือนต่อเดือนของกลุ่มจังหวัด 1-53 
ตารางท่ี 1-40  หนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือนต่อปีของกลุ่มจังหวัด 1-54 
ตารางท่ี 1-41  จ านวนคนจน สัดส่วนคนจน และเส้นความยากจนของกลุ่มจังหวัด 1-55 
ตารางท่ี 1-42  จ านวนสถานพยาบาลของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 1-55 
ตารางท่ี 1-43  จ านวนแพทย์ของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 1-55 
ตารางท่ี 1-44  จ านวนเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 1-56 
ตารางท่ี 1-45  ผู้ป่วยนอก จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) จากสถานบริการ

สาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556-2558 
1-56 

ตารางท่ี 1-46  10 ล าดับโรคของผู้ป่วยใน จ าแนกตามสาเหตุการป่วย 298 กลุ่มโรค 
จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556-
2558 

1-57 

ตารางท่ี 1-47  รายช่ือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในกลุ่มจังหวัด 1-57 
ตารางท่ี 1-48  สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาท่ีน่าสนใจ 1-59 
ตารางท่ี 1-49  สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 1-59 
ตารางท่ี 1-50  สถิติการจับกุมคดียาเสพติด 1-59 
ตารางท่ี 1-51  สถิติการจับกุมคดียาเสพติด ตามประเภทของยาเสพติด 1-60 
ตารางท่ี 1-52  พื้นท่ีป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปี  

พ.ศ.2559 
1-61 

ตารางท่ี 1-53  การเปรียบเทียบพื้นท่ีป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559 

1-61 
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ฉ 

  หน้ำ 
ตารางท่ี 1-54  ข้อมูลปริมาณความจุท่ีเก็บกักน้ าของอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ในพื้นท่ี 

กลุ่มจังหวัด 
1-64 

ตารางท่ี 1-55  สรุปสภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ปี พ.ศ.2559 1-66 
ตารางท่ี 1-56  ประเภทแหล่งน้ าในกลุ่มจังหวัด (แห่ง) 1-67 
ตารางท่ี 1-57 ปริมาณน้ าท่ีเก็บเฉล่ียท้ังปีของประเภทแหล่งน้ าของกลุ่มจังหวัด (ล้าน

ลูกบาศก์เมตร) 
1-68 

ตารางท่ี 1-58  สถิติสถานการณ์อุทกภัยของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556-2558 1-69 
ตารางท่ี 1-59  สถิติสถานการณ์วาตภัยของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556-2558 1-70 
ตารางท่ี 1-60  สถิติสถานการณ์ภัยแล้งของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556-2558 1-70 
ตารางท่ี 1-61  สถิติสถานการณ์อัคคีภัยของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556-2558 1-71 
ตารางท่ี 1-62  ปริมาณขยะมูลฝอยและสัดส่วนเทียบของกลุ่มจังหวัด 1-71 
ตารางท่ี 1-63  สถิติประปาของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556-2558 1-72 
ตารางท่ี 1-64  แหล่งผลิตไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัด 1-72 
ตารางท่ี 1-65  จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัด 1-73 
ตารางท่ี 1-66  การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัด 1-73 
ตารางท่ี 1-67  ปริมาณน้ าฝนของกลุ่มจังหวัด 1-73 
ตารางท่ี 1-68  จ านวนวันท่ีฝนตกของกลุ่มจังหวัด 1-74 
ตารางท่ี 1-69  จ านวนการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของกลุ่ม

จังหวัดปี พ.ศ.2556-2558 
1-75 

ตารางท่ี 1-70 จ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มจังหวัด 1-76 
ตารางท่ี 1-71 จ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตของกลุ่มจังหวัด 1-77 
ตารางท่ี 1-72 จ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มจังหวัด 1-78 
ตารางท่ี ก-1  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ด้านการผลิต) ก-48 
ตารางท่ี ก-2 อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม ใ น ป ร ะ เ ท ศ  

(ด้านการค่าใช้จ่าย) 
ก-48 

ตารางท่ี ก-3  เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จ าแนกตามประเทศ ก-51 
ตารางท่ี ก-4  เงินลงทุนของไทยจากต่างประเทศ จ าแนกตามประเภทธุรกิจใน

ประเทศไทย 
ก-51 
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ช 

สำรบัญภำพ 
 

  หน้ำ 
ภาพท่ี 1-1  ประเภทการใช้ท่ีดินของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 1-5 
ภาพท่ี 1-2  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม จ าแนกตามจังหวัด ในปี พ.ศ.2558 1-8 
ภาพท่ี 1-3  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 1-9 
ภาพท่ี 1-4  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด จ าแนกตามภาคการผลิต 1-10 
ภาพท่ี 1-5  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตร 1-10 
ภาพท่ี 1-6  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด ภาคการอุตสาหกรรม 1-11 
ภาพท่ี 1-7  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคการค้า 1-11 
ภาพท่ี 1-8  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคการบริการ 1-12 
ภาพท่ี 1-9  อัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 1-12 
ภาพท่ี 1-10  อัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 1-13 
ภาพท่ี 1-11  อัตราการเ ติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมของ จังหวัดในก ลุ่มจังหวัด  

ภาคการเกษตร 
1-13 

ภาพท่ี 1-12  อัตราการเ ติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมของ จังหวัดในก ลุ่มจังหวัด 
ภาคอุตสาหกรรม 

1-14 

ภาพท่ี 1-13  อัตราการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  
ภาคการค้า 

1-14 

ภาพท่ี 1-14  อัตราการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  
ภาคบริการ 

1-15 

ภาพท่ี 1-15  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อคนต่อปี 1-15 
ภาพท่ี 1-16  ร้อยละของพื้นท่ีเกษตรกรรมต่อพื้นท่ีจังหวัด 1-16 
ภาพท่ี 1-17  ร้อยละของพื้นท่ีเกษตรกรรมต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมของกลุ่มจังหวัด 1-16 
ภาพท่ี 1-18  สัดส่วนจ านวนสัตว์เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 1-20 
ภาพท่ี 1-19  สัดส่วนปริมาณการผลผลิตของ สัตว์ เศรษฐกิ จก ลุ่ม จังหวัด ปี   

พ.ศ.2558 
1-20 

ภาพท่ี 1-20  สัดส่วนจ านวน SMEs ในกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 1-27 
ภาพท่ี 1-21  สัดส่วนจ านวนการจ้างงานในกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 1-27 
ภาพท่ี 1-22  พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 1-31 
ภาพท่ี 1-23  พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 1-33 
ภาพท่ี 1-24  สัดส่วนนักท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 1-38 
ภาพท่ี 1-25  สัดส่วนนักท่องเท่ียวของแต่ละจังหวัด ปี พ.ศ.2558 1-39 
ภาพท่ี 1-26  สัดส่วนนักท่องเท่ียวชาวไทยในกลุ่มจังหวัด 1-39 
ภาพท่ี 1-27  สัดส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในกลุ่มจังหวัด 1-40 
ภาพท่ี 1-28  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) 1-46 
ภาพท่ี 1-29  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 3 (นครพนม–ค าม่วน) 1-47 
ภาพท่ี 1-30  ประชากรของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2559 1-48 
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  หน้ำ 
ภาพท่ี 1-31  อัตราการเปล่ียนแปลงประชากรของกลุ่มจังหวัด 1-49 
ภาพท่ี 1-32  สัดส่วนประชากรของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2559 1-49 
ภาพท่ี 1-33  โครงสร้างประชากรของประเทศ พ.ศ.2559  1-50 
ภาพท่ี 1-34  โครงสร้างประชากรของประเทศ พ.ศ.2579 1-50 
ภาพท่ี 1-35  โครงสร้างประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2559 1-51 
ภาพท่ี 1-36  โครงสร้างประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2579 1-51 
ภาพท่ี 1-37  โครงสร้างประชากรของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2559 1-51 
ภาพท่ี 1-38  โครงสร้างประชากรของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2579 1-51 
ภาพท่ี 1-39  รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนของกลุ่มจังหวัด 1-53 
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ส่วนที่ 1 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัด 

 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ข้อมูลส าคัญของ

กลุ่มจังหวัด มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และสถิติต่าง ๆ ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัด 
2. การเมืองและการปกครอง  
3. สภาพเศรษฐกิจภาพรวม 
4. ด้านเกษตรกรรม 
5. ด้านอุตสาหกรรม 
6. ด้านการค้า 
7. ด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
8. ด้านการท่องเที่ยวและบริการ  
9. ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์  
10. ด้านสังคม ด้านการสาธารณสุข และการศึกษา 
11. ด้านความมั่นคง 
12. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
13. ด้านเทคโนโลยี 
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1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัด 
1.1 ความเป็นมา 

ความเป็นมาของการจัดตั้งส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด มีการใช้ (1) แนวคิดของ 
Kaplan และ Norton Robert S.  Kaplan และ David P.  Norton ได้ เสนอแนวคิดในวารสาร 
Harvard Business Review เรื่อง The Office of Strategy Management เพ่ืออธิบายถึงสาเหตุ
ของความล้มเหลวในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยในองค์การส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60-
90 มักประสบปัญหาความล้มเหลวในการบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่องค์การดังกล่าวมี
รูปแบบการบริหารงานแบบแยกส่วน (Fragmentation) มีข้ันตอนการท างานที่ต่างจากคนท าและต่าง
คนต่างรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชา ตามสายบังคับบัญชาของตนเอง ท าให้เกิดปัญหาของการแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติภายในองค์การและขาดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ 
Robert S. Kaplan และ David P. Norton จึงได้ศึกษาวิจัยและเขียนหนังสือเรื่อง The Strategy-
Focused Organization ขึ้นเพ่ืออธิบายถึงความส าคัญของการยึดยุทธศาสตร์เป็นหลัก โดยใช้
ยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางของระบบการบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติ งานรวมถึงอธิบายวิธี
หรือแนวทางในการพัฒนาไปสู่องค์การที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ ซึ่งได้เสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ใน
ระดับองค์การที่เรียกว่า “ส านักบริหารยุทธศาสตร์ The Office of Strategy Management หรือ 
OSM” เพ่ือท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องการบริหารยุทธศาสตร์เป็นการเฉพาะมีลักษณะเป็น
หน่วยงานขนาดเล็ก คล่องตัวท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับ
ต่าง ๆ ขององค์การไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติและการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ายุทธศาสตร์ขององค์การไปสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งแนวคิดและ
ทฤษฎีดังกล่าวได้ถูกหน่วยงานภาครัฐน าไปใช้ประโยชน์ในเวลาต่อมา (2) จากแนวคิดของ Kaplan 
และ Norton ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกระทรวงมหาดไทย 
จึงได้ร่วมหารือและเห็นร่วมกันที่จะให้มี ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (The Office of 
Strategy Management: OSM) เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติเป็นเจ้าภาพในการประสาน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ในระดับกลุ่มจังหวัดรวมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
ประสานงานกับหน่วยงานอ านวยการระดับชาติ ได้แก่ ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส านักงบประมาณ 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ตามที่พระราชบัญญัติ 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้ง
กลุ่ มจั งหวัดและก าหนดจั งหวัดที่ เป็นศูนย์ปฏิบัติ การของกลุ่ มจั งหวัด  (ฉบับที่  3 )  มีมติ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 
19 ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยมีความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่
เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด จ านวน 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภูมิภาค โดยกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร โดยให้
จังหวัดสกลนครเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
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1.2 ที่ตั้งและอาณาเขต  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตั้งอยู่ประมาณ เส้นรุ้งที่ 16 องศา 25 ล ิปดา 

ถ ึง 17 องศา 25 ล ิปดา เหน ือ และเส ้นแวงที่ 104 องศา 08 ล ิปดา ถ ึง 104 องศา 47 ล ิปดา 
ตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร มีพ้ืนที่ประมาณ 19 ,474.47 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 12,190,433 ไร่ ประกอบด้วย  

จังหวัดสกลนคร  พ้ืนที่ประมาณ 9,605.76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,003,602 ไร่ 
จงัหวัดนครพนม  พ้ืนที่ประมาณ 5,528.88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,474,437 ไร่ 
จังหวัดมุกดาหาร  พ้ืนที่ประมาณ 4,339.83 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,712,394 ไร่ 
มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้  
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

   อ าเภอเซกา และอ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ แม่น้ าโขงตรงข้ามแขวงค าม่วน บอลิค าไซย และสะหวัน

นะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศใต้               ติดต่อกับ อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อ าเภอชานุมาน จังหวัด

อ านาจเจริญ และอ าเภอหนองพอก อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
1.3 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

1) ลักษณะภูมิประเทศ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีระดับ

ความสูงเฉลี่ยของพ้ืนที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 100–200 เมตร ที่ราบส าคัญคือ แอ่ง
สกลนคร มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีลักษณะเป็นที่
ราบกว้างใหญ่ มีหนองน้ าขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ที่ส าคัญคือ หนองหารในจังหวัดสกลนคร โดยแต่ละ
จังหวัดมีลักษณะภูมิประเทศ ดังนี้ 

จังหวัดสกลนคร มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปทางด้านทิศใต้เป็นเทือกเขาสูงจากนั้นจะ
ค่อย ๆ เอียงลาดลงมาทางทิศเหนือและทิศตะวันออก พ้ืนที่อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ  172 
เมตร ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ ตอนใต้เป็นที่ราบสูงบนเทือกเขาภูพานและที่ราบระหว่างหุบเขามี
สภาพพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาดอยู่บริเวณอ าเภอกุดบาก ม ีล าธารและล าห้วยที่เกิดจากเทือกเขา
หลายแห่ง มีป่าไม้ และทุ่งหญ้าเหมาะส าหรับการเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ด้านตะวันออกของจังหวัด ซึ่งมีเขต
ติดกับจังหวัดนครพนมมีสภาพพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาด รวมถึงบริเวณที่ติดกับอ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ส าหรับทางด้านตะวันตกติดกับจังหวัดอุดรธานีส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น
ลอนลาดเช่นกันเหมาะสมหรับการท าไร่ พ้ืนที่ตอนกลางสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบต่ าเหมาะแก่การท านา 
โดยเฉพาะท้องที่อ าเภอเมืองมีหนองหารที่กว้างใหญ่ มีน้ าตลอดปี กว้างประมาณ 7 กิโลเมตร ยาว
ประมาณ 18 กิโลเมตร ระดับน้ าลึกประมาณ 3-6 เมตร หนองหาร เป็นที่รองรับน้ าจากล าน้ าต่าง ๆ 
หลายสาย ได้แก่ ห้วยทราย ห้วยโมง ห้วยสมอ ห้วยเดียก ห้วยเฮ ห้วยวังช้าง ห้วยนาแก ห้วยแก้ง  
ล าน้ าพุง ห้วยเฮือ ห้วยลอง ห้วยหนองแฮ (ห้วยทุ่งแร่) ห้วยม่วง และห้วยลาก เป็นต้น พ้ืนที่ตอนเหนือ
ประกอบด้วยพ้ืนที่ในเขตอ าเภอบ้านม่วง อ าเภอวานรนิวาส อ าเภอค าตากล้า และอ าเภออากาศ
อ านวย สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีสภาพเป็นป่าปนไร่ ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าแดงโปร่ง มีไม้เต็ง 
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ไม้รัง ไม้พลวง เหนือที่ตั้งอ าเภออากาศอ านวยและริมน้ าสงคราม บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมซึ่งใช้
ท านาได้บางส่วนเท่านั้น ส่วนใหญ่จะทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า มีพวกไม้พุ่มเตี้ย และหญ้าขนปกคลุมท่ัวไป 

จังหวัดนครพนม มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สูงกว่าระดับน้ าทะเล
ประมาณ 140 เมตร สภาพภูมิประเทศ แบ่งออกได้เป็น  2 เขต คือ เขตตอนเหนือ สภาพพ้ืนที่ 
ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและที่ดอน มีป่าไม้สลับกับพ้ืนที่ราบที่ใช้ท านา ทางเหนือสุดของจังหวัดในเขต
อ าเภอบ้านแพงมีเทือกเขาภูลังกาทอดผ่าน นอกจากนี้ยังมีแม่น้ าส าคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ าสงคราม 
และแม่น้ าอูน ส าหรับอ าเภอในเขตตอนเหนือนี้คือ อ าเภอบ้านแพง อ าเภอศรีสงคราม อ าเภอท่าอุเทน 
อ าเภอนาหว้า อ าเภอโพนสวรรค์ และอ าเภอนาทม เขตตอนใต้พ้ืนที่บริเวณใกล้แม่น้ าโขงทางทิศ
ตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มส่วนทางทิศตะวันตก ซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ าโขงออกไปเป็นพ้ืนที่ดอนมีสภาพเป็น
ป่าเต็งรัง พ้ืนดินส่วนมากมีลักษณะเป็นดินลูกรังบางแห่งมีลักษณะเป็นที่เนิน พ้ืนที่ทางใต้สุดของ
จังหวัดนครพนมในเขตอ าเภอนาแกมีเทือกเขาภูพานทอดเป็นแนวกันเขตระหว่างจังหวัดนครพนมและ
จังหวัดมุกดาหาร ส าหรับอ าเภอที่อยู่ในเขตนี้ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครพนม อ าเภอเรณูนคร อ าเภอ  
ธาตุพนม อ าเภอปลาปาก อ าเภอนาแก และอ าเภอวังยาง 

จังหวัดมุกดาหาร มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขาอยู่ทางด้านตะวันตกของ
จังหวัดประกอบด้วยภูเขาสูงชันหลายเทือกเขาติดต่อกัน คือ ภูนางหงส์ ภูถ้ าพระ ภูหลังเส ภูหินเทิบ  
ภูหมากยาง ภูโป่ง ภูมโน (มียอดเขาภูผาซาน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดประมาณ 617 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง) มีสภาพเป็นภูเขาหิน มีหน้าผาสูงชัน มีหินกว้างยาวและหินทับซ้อนกันใน
รูปแบบต่าง ๆ ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายเป็นแหล่งก าเนิดของล าน้ าหลายสาย เช่น ห้วยบางทราย 
ห้วยบางอ่ี เป็นต้น ส่วนที่ราบอยู่ระหว่างพ้ืนที่ภูเขาต่อเนื่องมาจนถึงแม่น้ าโขง โดยเป็นที่ราบลุ่มที่กว้าง
ใหญ่ เป็นที่ตั้งของอ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอดงหลวง อ าเภอหว้านใหญ่ อ าเภอค าชะอี อ าเภอ  
ดอนตาล และอ าเภอนิคมค้าสร้อย มีระดับความสูงเฉลี่ย 100-200 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
ตัวเมืองมุกดาหารมีระดับความสูง 142 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง พ้ืนที่ค่อย ๆ ลาดสูงขึ้นจาก
ริมแม่น้ าโขงมาจนถึงเขตภูเขาในทิศตะวันตกและตะวันออกเฉียงใต้ตั้ งแต่อ าเภอหว้านใหญ่อ าเภอ 
ดงหลวง อ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอดอนตาล ส่วนบริเวณชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ขนานไปตามแม่น้ าโขงครอบคลุมพ้ืนที่
ในเขตอ าเภอดอนดาล อ าเภอเมืองมุกดาหาร และอ าเภอหว้านใหญ่ 

2) ลักษณะภูมิอากาศ 
ฤดูกาล แบ่งได้เป็น 3 ฤดู ประกอบด้วย ฤดูร้อน เริ่มต้นแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน 

ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม 
อากาศเย็น และมีหมอกในตอนเช้า 

อุณหภูมิ พ้ืนที่ 3 จังหวัด มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 26.2 องศาเซลเซียส โดยในฤดูร้อนอุณหภูมิ
สูงที่สุด อยู่ในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงที่สุดคือ 42.1 องศาเซลเซียส ส่วนฤดูหนาวมีอุณหภูมิลดต่ า
จนถึง 3.5 องศาเซลเซียส ในบางวันของเดือนธันวาคมหรือมกราคม พิสัยของอุณหภูมิระหว่างสูงที่สุด
กับต่ าท่ีสุดในรอบปีต่างกัน 38.6 องศาเซลเซียส 

3) ลักษณะทางธรณีวิทยา 
กลุ่ ม จั ง ห วั ด ตั้ ง อ ยู่ บ ริ เ ว ณที่ ร า บสู ง โ ค ร าช ซึ่ ง หม ายถึ ง บ ริ เ วณที่ ร า บสู ง ข อ ง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด โดยในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร และมีพ้ืนที่ครอบคลุม
จังหวัดเลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ ซ่ึงมีลักษณะธรณีสัญฐานโดยสังเขปดังนี้ 
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- ที่ราบน้ าท่วมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าใหม่ที่พัดพามาทับถมกันทุกปี สภาพ
ภูมิประเทศไม่ราบเรียบ ความลาดเทน้อยกว่าร้อยละ 1 ส่วนใหญ่ใช้เป็นพ้ืนที่ท านาซึ่งให้ผลดีส่วนมาก
พบบริเวณสองฝั่งล าน้ าสายส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าโขง และแม่น้ าสงคราม 

- ลานตะพักล าน้ าระดับต่ า เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าที่มาทับถมกันนานแล้ว มี
อายุมากกว่าลานตะพักล าน้ ากลางเก่ากลางใหม่ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเรียบ มีความลาดเท น้อย
กว่าร้อยละ 1 ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่พ้ืนที่ท านาซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างต่ า 

- พ้ืนที่ที่ถูกกัดกร่อนและเนินเขา เป็นสิ่งที่เหลือค้างจากการถูกกัดกร่อนและพังทลาย 
ภูมิประเทศไม่ราบเรียบแต่เป็นลอนลูกคลื่น ส่วนใหญ่มีความลาดเทประมาณร้อยละ 2-16 มักใช้เป็น
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ 

- ภูเขา เกิดจากการโค้งตัวและยุบตัวของผิวโลก ท าให้บริเวณนั้นมีความสูง ต่ าแตกต่างกัน
มาก มีความลาดเทมากกว่าร้อยละ 16 มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 100-750 
เมตร ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ท าเกษตรกรรม 

4) การใช้ประโยชน์จากที่ดิน  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ.2558 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก

ที่สุดโดยเฉพาะพ้ืนที่เกษตรกรรม จ านวน 7,289,469 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.94 ของการใช้ประโยชน์
ที่ดินของกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน 3,093,972 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.44 พ้ืนที่
เบ็ดเตล็ด จ านวน 615,991 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.07 และพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 556,836 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.58 ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 1-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 
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ตารางที่ 1-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ้ืนที่ (ไร่) 

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  3,592,627   2,280,521   1,416,321   7,289,469  

พื้นที่นา  2,548,673   1,639,312   600,353   4,788,338  
พืชสวน/ไม้ผล  41,905   13,979   42,917   98,801  
พืชไร่  329,462   110,951   552,692   993,105  
ไม้ยืนต้น  634,351   512,353   219,784   1,366,488  
พืชน้ า  -     -     -     -    
ปศุสัตว์  27,351   1,611   99   29,061  
สถานท่ีเลี้ยงสัตว์น้ า  8,784   2,240   476   11,500  
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวน

ผสม 
 2,101   75   -     2,176  

พ้ืนที่ป่าไม้  1,376,964   630,111   1,086,897   3,093,972  
พ้ืนที่แหล่งน้้า  305,974   190,750   56,996   553,720  

น้ าธรรมชาติ  150,371   107,272   34,179   291,822  
น้ าท่ีสร้างขึ้น  155,603   83,478   22,817   261,898  

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  321,905   160,902   74,029   556,836  
ตัวเมืองและย่านการค้า  26,349   10,436   4,983   41,768  
สถานท่ีราชการและสถาบัน  73,594   38,749   14,816   127,159  
นันทนาการและบริการ  3,707   885   406   4,998  
สิ่งก่อสร้าง  216,435   110,725   53,766   380,926  
สุสาน/ป่าช้า  1,820   107   58   1,985  

พ้ืนที่อุตสาหกรรม  2,718   2,374   1,078   6,170  
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด  369,948   172,781   73,262   615,991  
พ้ืนที่ร้าง  33,467   7,978   3,811   45,256  

รวม  6,003,603   3,445,417   2,712,394   12,161,414  
ที่มา: กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 
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2. การเมืองการปกครอง 
เขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แบ่ง  เป็น 3 จังหวัด 37 

อ าเภอ 277 ต าบล 3,169 หมู่บ้าน 115 เทศบาล/เมือง/ต าบล 184 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
 

ตารางที่ 1-2 เขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
กลุ่มจังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาลนคร/เมือง/ต้าบล อบต. 

สกลนคร 18 125 1,520 1 66 74 
นครพนม 12 99 1,123 1 23 81 
มุกดาหาร 7 53 526 1 26 29 
รวมท้ังหมด 37 277 3,169 3 115 184 

 
นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดมีชายแดนที่ติดต่อกับ สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 246 กิโลกรัม ซึ่งมี 

จุดผ่านแดนไทย-สปป.ลาว จ านวน 8 แห่ง เป็นจุดผ่านแดนถาวร 4 แห่ง และจุดผ่อนปรน 4 แห่งดังนี้ 
 
ตารางที่ 1-3 จุดผ่าแดนถาวรและจุดผ่อนปรนของกลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

จังหวัด จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว 
นครพนม 

√   

ด่านสะพานมิตรภาพข้าม
แม่น้ าโขง ไทย-ลาว แห่งที่ 3  
บ้านห้อม ต าบลอาจสามารถ  
อ าเภอเมือง 

บ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก   
แขวงค าม่วน 

  
√   

ด่านท่าเรือ ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง 

เมืองท่าแขก  
แขวงค าม่วน 

  
  √ 

บ้านโพธิ์ชัย ต าบลไผล่้อม  
อ าเภอบ้านแพง 

บ้านท่าสะอาด  
เมืองปากกระดิ่ง  
แขวงบอลิค าไซ 

  
  √ 

อ าเภอท่าอุเทน บ้านหนิบูน เมืองหินบูน 
แขวงค าม่วน 

  
  √ 

บ้านหนาด ต าบลบ้านกลาง  
อ าเภอเมือง 

บ้านปากเบ่ง  
เมืองท่าแขก  
แขวงค าม่วน 

 
  √ 

อ าเภอธาตุพนม บ้านด่าน เมืองหนองบก 
แขวงค าม่วน 

มุกดาหาร 

√ 

 

ด่านสะพานมิตรภาพข้าม
แม่น้ าโขง ไทย-ลาว แห่งที่ 2  
บ้านสงเปือย  
ต าบลบางทรายใหญ่  
อ าเภอเมือง 

บ้านนาแก  
เมืองไกสอน พมวิหาน  
แขวงสะหวันนะเขต 

 
√ 

 

ด่านท่าเรือ ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง 

เมืองไกสอน พมวิหาน          
แขวงสะหวันนะเขต 

ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557 
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3. สภาพเศรษฐกิจภาพรวม 
3.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด ณ ระดับราคาประจ าปี ในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่า 
106,389.96 ล้านบาท เมื่อพิจารณาตามจังหวัด พบว่า จังหวัดสกลนครมีมูลค่ามากที่สุด คือ 
46,836.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม มีมูลค่า 38,073.25 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 36 จังหวัดมุกดาหาร มีมูลค่า 21,479.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของกลุ่มจังหวัด เมื่อพิจารณาแยกตามกิจกรรมการผลิต พบว่า สาขาการเกษตรมีสัดส่วนมาก
ที่สุด ร้อยละ 27 รองลงมาเป็นสาขาการศึกษา การขายส่ง ขายปลีก ตัวกลางทางการเงิน อุตสาหกรรม 
การบริหารราชการ การก่อสร้ า ง  บริ การด้ านอสั งหาริมทรัพย์  การขนส่ ง  การบริการ  
ด้านสุขภาพ การให้บริการด้านชุมชนและสังคม ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ 1-2 ผลิตภัณฑม์วลรวมของกลุ่ม จ าแนกตามจังหวัด ในปี พ.ศ.2558 

 
ตารางที่ 1-4 กิจกรรมการผลติของผลิตภัณฑม์วลรวมในกลุม่จังหวัด 

กิจกรรมการผลิต 2556 2557 2558 
สัดส่วนในปี 

2558 
ภาคเกษตร 38,898.76 32,279.05 28,983.58 27.24 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และป่าไม้ 38,391.59 31,777.22 28,451.91 26.74 
การประมง 507.17 501.83 531.67 0.50 

ภาคนอกเกษตร 76,032.57 75,396.43 77,406.38 72.76 
การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 369.06 445.33 584.32 0.55 
อุตสาหกรรม 8,145.43 7,856.10 7,593.03 7.14 
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 1,738.60 1,742.20 1,769.50 1.66 
การก่อสร้าง 5,847.06 5,877.30 6,135.88 5.77 
ก า ร ข า ย ส่ ง  ก า ร ข า ย ป ลี ก  
การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 

11,660.10 11,595.53 12,486.50 11.74 
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ตารางที่ 1-4 กิจกรรมการผลติของผลิตภัณฑม์วลรวมในกลุม่จังหวัด 

กิจกรรมการผลิต 2556 2557 2558 
สัดส่วนในปี 

2558 
ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ใน
ครัวเรือน 
โรงแรมและภัตตาคาร 527.61 568.00 696.95 0.66 
การขนส่ง และการคมนาคม  3,985.57 4,396.15 3,913.67 3.68 
ตัวกลางทางการเงิน 6,309.94 7,030.94 7,863.66 7.39 
บ ริ ก า ร ด้ า น อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์   
การให้เช่า และบริหารธุรกิจ 

4,991.34 4,284.36 4,481.62 4.21 

การบริหารราชการและการป้องกัน
ประเทศ รวมทั้งประกันสังคมภาค
บังคับ 

7,521.15 5,303.16 6,506.81 6.12 

การศึกษา 20,149.98 21,211.32 19,980.79 18.78 
การบริการด้านสุขภาพ และสังคม 2,713.89 3,026.41 3,301.19 3.10 
การให้บริการด้านชุมชน สังคมและ
บริการส่วนบุคคลอื่น ๆ  

1,879.45 1,872.26 1,892.09 1.78 

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 193.38 187.36 200.38 0.19 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัด 114,931.32 107,675.48 106,389.96 100.00 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 

 
เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจั งหวัด จ าแนกตามภาคการผลิต พบว่า ในปี   

พ.ศ.2558 ภาคบริการมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมากที่สุด มีมูลค่า 56,743 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
53 รองลงมาเป็นภาคเกษตร มีมูลค่า 28,984 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 ภาคการค้า มีมูลค่า 12,486 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่า 8,177 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 1-3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด      
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ภาพที่ 1-4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด จ าแนกตามภาคการผลิต 
 

เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคการเกษตร พบว่า ในปี พ.ศ.2558 จังหวัดสกลนครมี
มูลค่ามากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม มุกดาหาร ตามล าดับ ส่วนภาคอุตสาหกรรม พบว่า  
ในปี พ.ศ.2558 จังหวัดนครพนมมีมูลค่ามากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร 
ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ 1-5 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตร  
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ภาพที่ 1-6 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด ภาคอุตสาหกรรม 
 

เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคอุตสาหกรรม พบว่า ในปี พ.ศ.2558 จังหวัด
นครพนมมีมูลค่ามากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 1-7 ผลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวัดในกลุม่จังหวัด ภาคการค้า      
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ภาพที่ 1-8 ผลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวัดในกลุม่จังหวัด ภาคการบริการ 
 

เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการค้า พบว่า ในปี พ.ศ.2558 จังหวัด
สกลนคร มีมูลค่ามากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคบริการ พบว่า ในปี พ.ศ.2558 จังหวัดสกลนคร มีมูลค่ามากที่สุด 
รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร ตามล าดับ 

3.2 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Growth Rate) 
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด เมื่อพิจารณาตามจังหวัด พบว่า 

จังหวัดนครพนมมีอัตราการเติบโตมากที่สุด และมากกว่าอัตราการเติบโตของกลุ่มจังหวัด รองลงมา
เป็นจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร เมื่อพิจารณารายภาคการผลิต พบว่า ภาคการค้ามีอัตราการ
เติบโตมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ตามล าดับ  
 

 
ภาพที่ 1-9 อัตราการเติบโตผลิตภัณฑม์วลรวมของจังหวัดในกลุ่มจงัหวัด 
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ภาพที่ 1-10 อัตราการเติบโตผลิตภัณฑม์วลรวมของจังหวัดในกลุ่มจงัหวัด 
 

เมื่ อ พิจารณาอัตราการ เติบ โตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจั งหวัด ในกลุ่ มจั งหวัด  
ภาคการเกษตร พบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีอัตราลดลงในทุกจังหวัด ซึ่งจังหวัดสกลนครมีอัตราการลดลง
มากที่สุด ร้อยละ 13.82 รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม มีอัตราการลดลงร้อยละ 8.68 จังหวัด
มุกดาหารมีอัตราลดลง ร้อยละ 5.73 ตามล าดับ 

ส่วนภาคอุตสาหกรรม พบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีจังหวัดนครพนมที่มีอัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 18.20 ส่วนจังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหารมีอัตราการ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมลดลง ร้อยละ 3.56 และร้อยละ 19.96  
 

 
ภาพที่ 1-11 อัตราการเติบโตผลิตภัณฑม์วลรวมของจังหวัดในกลุ่มจงัหวัด ภาคการเกษตร  
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ภาพที่ 1-12 อัตราการเติบโตผลิตภัณฑม์วลรวมของจังหวัดในกลุ่มจงัหวัด ภาคอุตสาหกรรม 
 

เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคการค้า 
พบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีอัตราเพ่ิมขึ้นในทุกจังหวัด ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีอัตราการเพ่ิมขึ้ นมากที่สุด 
ร้อยละ 10.83 รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม มีอัตราการลดลงร้อยละ 10.71 จังหวัดสกลนครมีอัตรา
ลดลง ร้อยละ 4.16 ตามล าดับ 

ส่วนภาคการบริการ ในปี พ.ศ.2558 มีอัตราเพ่ิมขึ้นในทุกจังหวัด ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีอัตรา
การเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 6.97 รองลงมาเป็นจังหวัดสกลนคร มีอัตราการลดลงร้อยละ 6.97 
จังหวัดนครพนมมีอัตราลดลง ร้อยละ 0.84 ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ 1-13 อัตราการเจริญเติบโตผลติภณัฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคการค้า 
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ภาพที่ 1-14 อัตราการเจริญเติบโตผลติภณัฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคบริการ 
 

3.3 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per Capita) ของกลุ่มจังหวัด 
 

 
ภาพที่ 1-15 ผลิตภัณฑม์วลรวมของจังหวัดและกลุม่จังหวัดต่อคนตอ่ปี 

 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่า 66,275 บาทต่อคนต่อ

ปี เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2557 เป็น 65,831 บาทต่อคนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 1.51 เมื่อเปรียบเทียบ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมีมูลค่า 70,906 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของ
กลุ่มจังหวัดน้อยกว่าภาค ร้อยละ 6.53  

เมื่อพิจารณาแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พบว่า ในปี พ.ศ.2558 จังหวัดมุกดาหารมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวต่อปีมากที่สุด 61,630 บาทต่อคนต่อปี เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ที่มีมูลค่า 
61,427 บาท ต่อคนต่อปี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.33 รองลงมาเป็นจังหวัดสกลนคร 46,837 บาทต่อคนต่อปี 
และจังหวัดนครพนม 38,073 บาทต่อคนต่อปี ตามล าดับ 
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4 ด้านเกษตรกรรม 
4.1 พื้นที่การเกษตรของกลุ่มจังหวัด 

พ้ืนที่การเกษตรของกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.2558 พบว่า กลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่การเกษตร 
7,289,469 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.94 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดนครพนมมีพ้ืนที่เกษตรกรรม
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.19 ของพ้ืนที่จังหวัด รองลงมาเป็นจังหวัดสกลนคร คิดเป็นร้อยละ 59.84 
ของพ้ืนที่จังหวัด และจังหวัดมุกดาหาร คิดเป็นร้อยละ 52.22 ของพ้ืนที่จังหวัด ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 1-16 ร้อยละของพื้นที่เกษตรกรรมต่อพ้ืนท่ีจังหวัด         
 

 
ภาพที่ 1-17 ร้อยละของพื้นที่เกษตรกรรมต่อพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของกลุ่มจังหวัด 
 

เมื่อเทียบกับพ้ืนที่การเกษตรกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดสกลนครมีพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุด
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่เกษตรกรรมของกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 49.29 รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม ร้อยละ 
31.29 และจังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 19.43 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมของกลุ่มจังหวัด 
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ตารางที่ 1-5 การใช้ประโยชน์ท่ีดินของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ้ืนที่ (ไร่) 

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  3,592,627   2,280,521   1,416,321   7,289,469  

พื้นที่นา  2,548,673   1,639,312   600,353   4,788,338  
พืชสวน/ไม้ผล  41,905   13,979   42,917   98,801  
พืชไร่  329,462   110,951   552,692   993,105  
ไม้ยืนต้น  634,351   512,353   219,784   1,366,488  
พืชน้ า  -     -     -     -    
ปศุสัตว์  27,351   1,611   99   29,061  
สถานท่ีเลี้ยงสัตว์น้ า  8,784   2,240   476   11,500  
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  2,101   75   -     2,176  

รวม  6,003,603   3,445,417   2,712,394   12,161,414  
ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรกรรมต่อ
พ้ืนที่จังหวัด 

59.84 66.19 52.22 59.94 

ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรกรรมต่อ
พ้ืนที่เกษตรกรรมของกลุ่มจังหวัด 

49.29 31.29 19.43 100.00 

ที่มา: กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 
 

4.2 พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของกลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง และยางพารา พบว่า 

ข้าวมีพ้ืนที่เพาะปลูกมากท่ีสุด จ านวน 3,747,695 ไร่ หรือร้อยละ 72.90 รองลงมาเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก
ยางพารา จ านวน 817,554 ไร่ หรือร้อยละ 15.90 พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 327,732 ไร่  
หรือร้อยละ 6.38 พ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยโรงงาน จ านวน 233,210 ไร่ หรือร้อยละ 4.54 และ38 พ้ืนที่
เพาะปลูกปาล์มน้ ามัน จ านวน 14,566 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 1-6 พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 

สินค้าการเกษตร พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต (ล้านตัน) 
ผลผลิตต่อไร่ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
ข้าว 3,747,695 1,304,469 1,080 
อ้อยโรงงาน  233,210   2,595,497   33,359  
มันส าปะหลัง  327,732   1,033,872   9,708  
ยางพารา  817,554   99,631   568  
ปาล์มน้ ามัน  14,566   9,024   2,151  
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

 
1) ข้าว 

เมื่อพิจารณาพ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของข้าวในแต่ละจังหวัด พบว่า ในปี 
พ.ศ.2559 จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวมากที่สุด จ านวน 1,973,917 ไร่ รองลงมาเป็น
จังหวัดนครพนม มีพ้ืนที่เพาะปลูก จ านวน 1,298,812 ไร่ และจังหวัดมุกดาหาร มีพ้ืนที่เพาะปลูก 
จ านวน 474,966 ไร่ ตามล าดับ  
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ตารางที่ 1-7 พื้นที่เพาะปลูกผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของข้าวในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2557-2559 

จังหวัด 
พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 
สกลนคร 1,985,761 1,896,231 1,973,917 642,320 604,989 643,343 323 319 326 
นครพนม 1,275,270 1,269,201 1,298,812 466,620 444,897 477,640 366 351 368 
มุกดาหาร 484,106 472,304 474,966 185,859 181,014 183,486 384 383 386 
กลุ่มจังหวัด 3,745,137 3,637,736 3,747,695 1,294,799 1,230,900 1,304,469 1,073 1,053 1,080 
ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

 
2) อ้อยโรงงาน 

เมื่อพิจารณาพ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของอ้อยโรงงานในกลุ่มจังหวัด 
พบว่า ในปี พ.ศ.2559 จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 188,271 ไร่ มีพ้ืนที่เพาะปลูกและผลผลิตรวมมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัดสกลนคร จ านวน 65,593 ไร่ และจังหวัดนครพนม จ านวน 3,784 ไร่ 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่ของอ้อยโรงงาน พบว่า จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 10,030 
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งมีผลผลิตต่อไร่มากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม จ านวน 9,040 กิโลกรัมต่อไร่ 
และจังหวัดสกลนคร จ านวน 8,870 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 1-8 พื้นที่เพาะปลูกผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของอ้อยโรงงานแต่ละจงัหวัดของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2557-2559 

จังหวัด 
พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลติ (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 
สกลนคร  53,101   59,872  65,593  612,127  664,578  581,807  11,528  11,100   8,870  
นครพนม  5,006   3,090   3,784   60,622   34,358   34,209  12,110  11,119   9,040  
มุกดาหาร 135,551  170,248  188,271  1,640,896  1,896,651  1,888,361  12,105  11,140  10,030  
กลุ่มจังหวัด 193,658  233,210  257,648  2,313,645  2,595,587  2,504,377  35,743  33,359  27,940  
ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

 
3) มันส้าปะหลัง 

เมื่อพิจารณาพ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังในแต่ละจังหวัด
ของกลุ่มจังหวัด พบว่า ในปี พ.ศ.2559 จังหวัดมุกดาหาร มีพ้ืนที่เพาะปลูกมากที่สุด จ านวน 142,302 
ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดสกลนคร จ านวน 127,437 ไร่ และจังหวัดนครพนม จ านวน 36,481 ไร่ 
ตามล าดับ ส่วนผลผลผลิตรวมของมันส าปะหลัง พบว่า จังหวัดมุกดาหารมากที่สุด จ านวน 3,450 
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม จ านวน 3,218 กิโลกรัมต่อไร่ และจังหวัดสกลนคร 
3,156 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 1-9 พื้นที่เพาะปลูกผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ป ีพ.ศ.2557-2559 

จังหวัด 
พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 
สกลนคร 117,129  121,240  127,437   354,281  379,540  402,202  3,025  3,130  3,156  
นครพนม  47,773   49,388   36,481   149,899  156,671  117,388  3,138  3,172  3,218  
มุกดาหาร 144,527  146,118  142,308   477,777  497,661  490,998  3,306  3,406  3,450  
กลุ่มจังหวัด 309,429  316,746  306,226   981,957  1,033,872  1,010,588  9,469  9,708  9,824  

ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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4) ยางพารา 
เมื่อพิจารณาพ้ืนที่กรีดยาง ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของยางพาราในแต่ละจังหวัดของ 

กลุ่มจังหวัด พบว่า ในปี พ.ศ.2559 จังหวัดสกลนครมีพ้ืนที่กรีดยางมากที่สุด จ านวน 235,723 ไร่ 
รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม จ านวน 229,279 ไร่ และจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 147,373 ไร่ 
ตามล าดับ ส่วนผลผลิตรวมยางพาราของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดมุกดาหารมีผลผลิตต่อไร่มากท่ีสุด 
จ านวน 195 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม จ านวน 170 กิโลกรัมต่อไร่ และจังหวัด
สกลนคร จ านวน 162 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 1-10 พื้นที่กรีดยาง และผลผลติต่อไร่ของยางพาราแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2557-2559 

จังหวัด 
พื้นที่กรีดยาง (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 
สกลนคร  183,912   202,218   235,723   28,400   35,388   38,187   154   175   162  
นครพนม  171,266   201,099   229,279   26,656   37,203   38,977   156   185   170  
มุกดาหาร  134,128   138,048   147,373   22,450   28,714   28,738   167   208   195  
กลุ่มจังหวดั  489,306   541,365   612,375   77,506   101,305   105,902   477   568   527  
ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

 
5) ปาล์มน้้ามัน 

เมื่อพิจารณาพ้ืนที่ให้ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของปาล์มน้ ามันในแต่ละจังหวัดของ 
กลุ่มจังหวัด พบว่า ในปี พ.ศ.2559 จังหวัดสกลนครมีพ้ืนที่ ให้ผลผลิตมากที่สุด จ านวน 9,261 ไร่ 
รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม จ านวน 6,075 ไร่ และจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 1,614 ไร่ ตามล าดับ 
ส่วนผลผลิตรวมปาล์มน้ ามันของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดมุกดาหารมีผลผลิตต่อไร่มากที่สุด จ านวน 
848 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดสกลนคร จ านวน 523 กิโลกรัมต่อไร่ และจังหวัดนครพนม 
จ านวน 406 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 1-11 เนื้อท่ีให้ผล และผลผลิตต่อไร่ของปาลม์น้ ามันแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2557-2559 

จังหวัด 
เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 
สกลนคร 4,564 7,582 9,261 4,185 5,041 4,844 917 665 523 
นครพนม 2,438 5,597 6,075 1,886 2,556 2,466 774 457 406 
มุกดาหาร 874 1,387 1,614 1,183 1,427 1,369 1,354 1,029 848 
กลุม่จังหวัด 7,876 14,566 16,950 7,254 9,024 8,679 3,045 2,151 1,777 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

 
4.3 ปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัด 

ปศุสัตว์หลักที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ โคเนื้อ โคนม ไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์เนื้อ กระบือ และ
สุกร พบว่า กลุ่มจังหวัดมีสัตว์เศรษฐกิจหลักคือ ไก่พันธุ์ไข่มากที่สุด ร้อยละ 45 ของสัตว์เศรษฐกิจ
ทั้งหมด รองลงมาเป็นไก่พันธุ์เนื้อ โคเนื้อ สุกร กระบือ และโคนม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาปริมาณการ
ผลิตของสัตว์เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด พบว่า ปริมาณการผลิตของไก่พันธุ์เนื้อมากที่สุด ร้อยละ 82 
รองลงมาเป็นไก่พันธุ์ไข่ สุกร โคเนื้อ กระบือ และโคนม ตามล าดับ 
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ภาพที่ 1-18 สัดส่วนจ านวนสัตว์เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558   
ที่มา: สถิติการเกษตรของประเทศไทย, 2559 
 

 
ภาพที่ 1-19 สัดส่วนปริมาณการผลผลติของสัตว์เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 
ที่มา: สถิติการเกษตรของประเทศไทย, 2559 
 

1) โคเนื้อ  
ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีการเลี้ยงโคเนื้อ ในจังหวัดสกลนคร จ านวน 119,824 ตัว มี

การเลี้ยงมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม จ านวน 55,325 ตัว และจังหวัด
มุกดาหาร จ านวน 48,254 ตัว ตามล าดับ เมื่อเทียบกับการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มจังหวัดกับ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนร้อยละ 9.68 
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ตารางที่ 1-12 จ านวนและปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
จ้านวนโคเนื้อ (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว) 

2557 2558 2557 2558 
สกลนคร  119,290   119,824   19,432   20,491  
นครพนม  54,508   55,325   10,567   11,791  
มุกดาหาร  49,552   48,254   7,503   7,372  
กลุ่มจังหวัด  223,350   223,403   37,502   39,654  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  1,997,981   2,004,321   397,814   409,597  
ประเทศ  4,898,575   4,905,700   974,708   991,100  
ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวดัในกลุ่มจังหวัด, 2559 

 
2) โคนม  

ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีการเลี้ยงโคนม ในจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดเดียวที่มีการ
เลี้ยงโคนมในกลุ่มจังหวัด จ านวน 4,595 ตัว เมื่อเทียบกับการเลี้ยงโคนมของกลุ่มจังหวัดกับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนร้อยละ 3.42 

 
ตารางที่ 1-13 จ านวนและปริมาณการเลี้ยงโคนมของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
จ้านวนโคนม (ตัว) ปริมาณน้้านมดิบ (ตัน) 

2557 2558 2557 2558 
สกลนคร  5,234   4,595   10,967   10,769  
นครพนม  -     -     -     -    
มุกดาหาร  -     -     -     -    
กลุ่มจังหวัด  5,234   4,595   10,967   10,769  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  133,632   134,289   269,748   276,745  
ประเทศ  591,642   600,563   1,111,481   1,157,493  
ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวดัในกลุ่มจังหวัด, 2559 

 
3) ไก่พันธุ์ไข่  

ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ในจังหวัดนครพนม จ านวน 402,217 ตัว 
มีการเลี้ยงมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นจังหวัดสกลนคร จ านวน 239,928 ตัว และจังหวัด
มุกดาหาร จ านวน 21,089 ตัว ตามล าดับ เมื่อเทียบกับการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ของกลุ่มจังหวัดกับ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนร้อยละ 8.74 
 
ตารางที่ 1-14 จ านวนและปริมาณการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
จ้านวนไก่พันธุ์ไข่ (ตัว) ปริมาณการผลิต (1,000 ฟอง) 
2557 2558 2557 2558 

สกลนคร  223,334   239,928   62,019   66,627  
นครพนม  412,416   402,217   119,495   114,715  
มุกดาหาร  25,080   21,089   7,671   6,007  
กลุ่มจังหวัด  660,830   663,234   189,185   187,349  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  7,140,565   7,585,383   1,787,121   1,808,472  

rIS
NED KKU



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560-2579) 
 

 
1-22 

ตารางที่ 1-14 จ านวนและปริมาณการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
จ้านวนไก่พันธุ์ไข่ (ตัว) ปริมาณการผลิต (1,000 ฟอง) 
2557 2558 2557 2558 

ประเทศ  46,230,645   48,525,365   12,520,425   12,733,164  
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

 
4) ไก่พันธุ์เนื้อ  

ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ในจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 164,220 
ตัว มีการเลี้ยงมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม จ านวน 134,759 ตัว และ
จังหวัดสกลนคร จ านวน 49,301 ตัว ตามล าดับ เมื่อเทียบกับการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อของกลุ่มจังหวัดกับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนร้อยละ 0.67 
 
ตารางที่ 1-15 จ านวนและปริมาณการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
จ้านวนไก่พันธุ์เนื้อ (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว) 
2557 2558 2557 2558 

สกลนคร  48,712   49,301   34,401   35,715  
นครพนม  118,433   134,759   808,884   890,420  
มุกดาหาร  148,912   164,220   843,601   813,063  
กลุ่มจังหวัด  316,057   348,280   1,686,886   1,739,198  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  49,429,069   51,631,599   239,770,801   250,112,618  
ประเทศ  235,950,423   248,905,185   1,295,556,763   1,337,872,599  
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

 
5) กระบือ  

ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีการเลี้ยงกระบือ ในจังหวัดสกลนคร จ านวน 47,678 ตัว มี
การเลี้ยงมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม จ านวน 39,062 ตัว และจังหวัด
มุกดาหาร จ านวน 22,780 ตัว ตามล าดับ เมื่อเทียบกับการเลี้ยงกระบือของกลุ่มจังหวัดกับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนร้อยละ 14.64 
 
ตารางที่ 1-16 จ านวนและปริมาณการเลี้ยงกระบือของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
จ้านวนสกุร (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว) 

2557 2558 2557 2558 
สกลนคร  52,728   47,678   6,547   6,679  
นครพนม  37,530   39,062   5,879   6,006  
มุกดาหาร  25,140   22,780   1,932   2,013  
กลุ่มจังหวัด  115,398   109,520   14,358   14,698  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  804,332   748,043   89,633   90,496  
ประเทศ  1,020,088   947,466   114,511   114,690  
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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6) สุกร  
ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีการเลี้ยงสุกร ในจังหวัดสกลนคร จ านวน 51,366 ตัว มีการ

เลี้ยงมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม จ านวน 45,317 ตัว และจังหวัดมุกดาหาร 
จ า น ว น  2 7 , 2 9 4  ตั ว  ต า ม ล า ดั บ  เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ก า ร เ ลี้ ย ง สุ ก ร ข อ ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด กั บ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนร้อยละ 8.08 
 
ตารางที่ 1-17 จ านวนและปริมาณการเลี้ยงสุกรของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
จ้านวนสกุร (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว) 

2557 2558 2557 2558 
สกลนคร  50,751   51,366   34,965   36,555  
นครพนม  45,098   45,317   46,667   48,523  
มุกดาหาร  26,847   27,294   40,783   42,544  
กลุ่มจังหวัด  122,696   123,977   122,415   127,622  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  1,551,327   1,534,418   2,303,626   2,023,178  
ประเทศ  7,591,530   7,674,958   13,035,635   13,565,235  
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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5. ด้านอุตสาหกรรม 
5.1 สถานการณ์อุตสาหกรรมภายในจังหวัด จากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรมของแต่ละจังหวัด

มีจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 ซึ่งมีรายละเอียด
แต่ละจังหวัดดังต่อไปนี้ 

1) จังหวัดสกลนคร มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ วันที่ 30 ธันวาคม  
พ.ศ.2559 จ านวนทั้งสิ้น 2,438 โรงงาน เงินลงทุนรวม 7,522.28 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 
8,009 คน ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนมากท่ีสุด 3 อันดับแรกของจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย  

1.1) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการผลิตเกี่ยวกับการท าน้ าแข็ง การผลิตจาก  
น้ ามันพืช การผลิตเกี่ยวกับนมเป็นหลัก เช่น ท าน้ าแข็งก้อนเล็ก รองลงมาได้แก่ น้ ามันสกัดจากพืช 
การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และการผลิตเครื่องดื่มโกโก้ ตามล าดับ ปัจจุบันมีโรงงานทั้งสิ้น 69 โรงงาน 
เงินลงทุน 1,506,570 ล้านบาท คนงาน 882 คน 

1.2) อุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วยการผลิตเกี่ยวกับเมล็ดพืช ผลผลิตทางการเกษตรเป็น
หลัก คือ สีข้าว รองลงมาได้แก่ การปรับปรุง คัดแยกเมล็ดพันธุ์พืช และการกะเทาะเปลือกถั่วลิสง 
ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 1,805 โรงงาน เงินลงทุน 959.88 ล้านบาท คนงาน 2,644 คน  

1.3) อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ประกอบด้วยการผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า และ
เกี่ยวกับบรรจุสินค้าโดยไม่มีการผลิตเป็นหลัก เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า รองลงมาได้แก่ แบ่งบรรจุ
ก๊าซหุงต้ม และผลิตเกลือสินเธาว์ ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 88 โรงงาน เงินลงทุน 
2,503.75 ล้านบาท คนงาน 817 คน 

2) จังหวัดนครพนม มีโรงงานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ.2559 จ านวนทั้งสิ้น 454 โรงงาน เงินลงทุนรวมจ านวน 6,423.89 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 
4,972 คน ซึ่งอุตสาหกรรมทีม่ีเงินลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 

2.1) อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ประกอบด้วยการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รองลงมาได้แก่ 
ห้องเย็นเพ่ือการถนอมสัตว์น้ า และการดูดทรายและกรวด ตามล าดับ ปัจจุบันมีโรงงานทั้งสิ้น 83 
โรงงาน เงินลงทุน 2,654.37 ล้านบาท คนงาน 1,113 คน 

2.2) อุตสาหกรรมอโลหะ ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต เช่น ท่อ เสา แผ่น
อิฐบล็อก และคอนกรีตผสมเสร็จ รองลงมาได้แก่ การบด ผสมปูนซีเมนต์ และการผลิตจอกดินเผาและ
ลังไม้ ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 76 โรงงาน มีเงินลงทุน 929.03 ล้านบาท คนงาน 
668 คน  

2.3) อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วยการผลิตกิจการเกี่ยวกับยาง ผลิตยางแท่ง STR 10 20 
ยางเครป ยางแผ่นรมควัน น้ ายางข้น ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 9 โรงงาน มีเงินลงทุน 767.97 
ล้านบาท คนงาน 306 คน  

3) จังหวัดมุกดาหาร มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ.2559 จ านวน 456 โรงงาน เงินลงทุนรวม 8,082.71 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 4,631 คน 
ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนมากท่ีสุด 3 อันดับแรกของจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย 

3.1) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการผลิตน้ าตาลทรายเป็นหลัก รองลงมามีการผลิต
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น หมูยอ แหนม โคขุน ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 16 
โรงงาน เงินลงทุน 2,971 ล้านบาท คนงาน 814 คน  
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3.2) อุตสาหกรรมยางพารา ประกอบด้วยการผลิตยาง เช่น ยางแท่ง STR ยางเครฟ ยางผสม 
ตามล าดับ ปัจจุบันมีโรงงานทั้งสิ้น 8 โรงงาน เงินลงทุน 1,537.62 ล้านบาท คนงานรวม 593 คน  

3.3) อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วยอุตสาหกรรมโรงสีข้าว แป้งมันส าปะหลัง และ
อุตสาหกรรมแปรรูปอ่ืน ปัจจุบันมีโรงงานทั้งสิ้น 212 โรงงาน เงินลงทุน 967 ล้านบาท คนงานรวม 
863 คน   

  
5.2 จ้านวนและเงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัด 

โรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2559 มีจ านวน 3,317 แห่ง โดยจังหวัดสกลนคร
มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด จ านวน 2,410 แห่ง  

 
ตารางที่ 1-18 จ านวนโรงงานและเงินทุนในการการจดัตั้งโรงงานในกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2559 

จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

 

2557 2558 2559 
จ้านวน
โรงงาน 
(แห่ง) 

เงินทุน  
(ล้านบาท) 

จ้านวน
โรงงาน 
(แห่ง) 

เงินทุน  
(ล้านบาท) 

จ้านวน
โรงงาน 
(แห่ง) 

เงินทุน  
(ล้านบาท) 

สกลนคร  1,573   6,494.98   1,601   7,296.36   2,410   7,622.29  
นครพนม  1,686   5,616.99   459   6,405.75   451   6,333.57  
มุกดาหาร 424 7,223.49  431   7,654.39   456   8,082.71  
กลุ่มจังหวัด 3,683 19,335.46 2,491.00 21,356.50 3,317.00 22,038.57 
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559 

 
5.3 ผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP) ของกลุ่ม

จังหวัด 
กลุ่มจังหวัดที่ผ่านการคัดสรรหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในปี พ.ศ.2559 มีจ านวน 304 ชนิด ซึ่ง

จังหวัดสกลนครมีจ านวนมากที่สุดจ านวน 66 ชนิด รองลงมาเป็นจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัด
นครพนม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตามประเภทของหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มจังหวัดมี
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรประเภทผ้า และเครื่องแต่งกายมากที่สุด จ านวน 90 ชนิด รองลงมาเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารจ านวน 24 ชนิด ผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งจ านวน 22 ชนิด ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มจ านวน 24 ชนิด ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร 1 ชนิด ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแต่ละประเภทของ
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พบว่า  

- ผลิตภัณฑ์อาหาร มีจ านวน 20 ชนิด ซึ่งมีจังหวัดนครพนมมีมากที่สุด จ านวน 14 ชนิด 
รองลงมาเป็นจังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร ตามล าดับ 

- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม มีจ านวน 15 ชนิด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสกลนครทั้ง 15 ชนิด 
- ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวนจังหวัดสกลนครมีมากที่สุด จ านวน 37 ชนิด 

รองลงมาเป็นจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม ตามล าดับ 
- ผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่ง จ านวนจังหวัดมุกดาหารมีมากที่สุด จ านวน 16 ชนิด 

รองลงมาเป็นจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม ตามล าดับ 
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวนผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสกลนคร 1 ชนิด เพียงจังหวัด

เดียว 
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ตารางที่ 1-19 จ านวนผลิตภณัฑ์ OTOP ของกลุ่มจังหวัดจ าแนกตามประเภทของสินค้า OTOP 

จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

อาหาร เคร่ืองด่ืม 
ผ้าและ

เคร่ืองแต่ง
กาย 

ของใช้และ
ของตกแต่ง 

สมุนไพรที่
ไม่ใช่อาหาร 

รวม 

สกลนคร 9 15 37 4 1 66 
นครพนม 14 0 26 2 0 42 
มุกดาหาร 1 0 27 16 0 44 
กลุ่มจังหวัด 24 15 90 22 1 304 
ที่มา: กรมพัฒนาชุมชน, 2559 

 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ท าการส ารวจและสรุปข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
  
ตารางที่ 1-20 รายการตัวอย่างผลิตภณัฑ์ OTOP ของกลุ่มจังหวัดจ าแนกตามประเภทของสินค้า OTOP 
จังหวัด รายการ 

สกลนคร 

ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม ได้แก่ ข้าวฮางงอกมะลิ 105 ข้าวฮางงอกไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมทอง 
แจ่วบองสมุนไพร ข้าวแตน น้ าหม่อนพร้อมดื่ม น้ าเม่าภูพาน ไวน์เม่า ไวน์เม่าภูพาน ไวน์ อุไอ่ค า  
น้ าลูกหม่อนเข้มข้น  
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ได้แก่ กระเป๋าหวายแบบมีฝาปิด ผ้าสไบ ผ้าพันคอ ผ้ามัดหมี่ย้อม
คราม ผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่ รองเท้าสุภาพบุรุษ  
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เซรามิก โคมไฟกะลามะพร้าว ตะกร้า
หวายลายขิด ย่ามคราม 
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ สมุนไพรอบตัว 

นครพนม 

ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม ได้แก่ กระเทียมดอง กะละแมทูลใจ ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก ขนม
เทียนแก้ว ข้าวอินทรีย์ จมูกข้าวแม่สุชาดา ข้าวนางเล็ดค าเดียว ข้าวฮางงอกคุณแม่ สับปะรด ข้าว
หอมนิล ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวฮางงอกไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องหอมมะลิ แตงโมไร้เมล็ด 
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้ายกมุก ผ้าพันคอ เสื้อผ้าฝ้ายส าเร็จรูป  เสื้อปัก
มือภูไทประยุกต์ แปรรูปผ้าพื้นเมือง เสื้อถัก ผ้ามัดหมี่ เสื้อปักมือ ผ้าคลุมไหล่ 
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ได้แก่ พิณ เสื่อนวดเพื่อสุขภาพ 

มุกดาหาร 

ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม ได้แก่ ข้าวกล้องหอมนิล  
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ได้แก่ ผ้าคลุมไหล่หมักโคลน ผ้าทอลายขัด เสื้อเย็บมือ ผ้าทอมือ
ลายขัดพื้นฐาน เสื้อภูไทบุรุษ  
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ได้แก่ ตะกร้าจ่ายตลาด กระเป๋าเดินทาง ตะกร้าหวาย
เทียม ตะกร้าฝาปิดโครงเหล็กใหญ่ ตะกร้าฝาปิด กระเป๋า เครื่องส าอาง กระเป๋าล้อลาก ถังโครง
เหล็กใส่ผ้า โต๊ะ เก้าอ้ี ถังเตี๊ยเสริมโครงเหล็ก แจกันโต๊ะหมู่บูชา  

ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC), 2557 rIS
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6. ด้านการค้า 
6.1 จ้านวนธุรกิจ SMEs 

จ านวนธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีจ านวน 64 ,883 ราย ซึ่งอยู่เป็น 
ภาคการค้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.39 ของจ านวนธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็น
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคการเกษตร ตามล าดับ   

การจ้างงานในกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.2558 จ านวน 185,229 คน ซึ่งอยู่ในภาคอุตสาหกรรม
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.34 ของจ านวนแรงงานทั้งหมด รองลงมาเป็นภาคการค้า ภาคบริกา ร 
และภาคการเกษตร ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ 1-20 สัดส่วนจ านวน SMEs ในกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558             
 

 
ภาพที่ 1-21 สัดส่วนจ านวนการจา้งงานในกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 
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ตารางที่ 1-21 จ านวน SMEs และการจ้างงานของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 
จ้านวน SMEs การจ้างงาน 

ประเภท จ้านวน/แห่ง ร้อยละ ประเภท จ้านวน/คน ร้อยละ 
ภาคการเกษตร 1,947.00 3.00 ภาคการเกษตร       772.00   0.42  
ภาคอุตสาหกรรม 22,810.00 35.16 ภาคอุตสาหกรรม   63,608.00  34.34  
ภาคการค้า 25,555.00 39.39 ภาคการค้า   62,532.00  33.76  
ภาคบริการ 14,571.00 22.46 ภาคบริการ   58,317.00   31.48  
รวม 64,883.00 100.00 รวม 185,229.00  100.00  
ที่มา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2558 

 
6.2 มูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดมีจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศ สปป.ลาว ได้แก่ จังหวัดนครพนม และ
จังหวัดมุกดาหาร โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนการค้าและความต้องการสินค้า ดังนี้ 
 1) จังหวัดนครพนม 

มีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ซึ่งเชื่อมระหว่างพ้ืนที่
ฝั่งไทยที่บ้านห้อม ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และฝั่งลาวที่บ้านเวินใต้ 
เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน  

โดยภาพรวม พบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2557-2559 ด่านนครพนมมีแนวโน้มมูลค่าการค้ารวม
ที่เพ่ิมขึ้น โดยในปี พ.ศ.2557 มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 4,425.56 ล้านบาท ปี พ.ศ.2558 มีมูลค่า
การค้ารวมประมาณ 7,998.35 ล้านบาท ปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 12,397.15  
ล้านบาท ดุลการค้าเพ่ิมข้ึน ในปี พ.ศ.2559 ร้อยละ 72.90 

การส่งออก พบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2557–2559 มีแนวโน้นเพ่ิมขึ้นแบบลดลง โดยเฉพาะปี 
พ.ศ.2558 มีมูลค่า 4,871.50 ล้านบาท มีอัตราการเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 15.82 และปี 
พ.ศ.2559 มีมูลค่า 8,422.75 ล้านบาท มีอัตราการเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2558 ร้อยละ 72.90 

การน าเข้า พบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2557–2559 มีแนวโน้นเพ่ิมขึ้นแบบลดลง โดยเฉพาะปี 
พ.ศ.2558 มีมูลค่า 3,126.85 ล้านบาท มีอัตราการเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 1,323.63 และปี 
พ.ศ.2559 มีมูลค่า 3,974.40 ล้านบาท มีอัตราการเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2558 ร้อยละ 27.11 
 
ตารางที่ 1-22 มูลค่าการส่งออก มูลค่าการน าเข้า ดลุการค้า มูลค่าการค้ารวมของจังหวัดนครพนม 

รายการ 
มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

2557 2558 2559 2557/2558 2558/2559 
มูลค่าการส่งออก  4,205.92 4,871.50 8,422.75 15.82 72.90 
มูลค่าการน าเข้า  219.64 3,126.85 3,974.40 1,323.63 27.11 
ดุลการค้า  3,986.28 1,744.65 4,448.35 -56.23 154.97 
มูลค่าการค้ารวม  4,425.56 7,998.35 12,397.15 80.73 55.00 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร กรมการค้าตา่งประเทศ โดยความร่วมมือจากศลุกากร, 2560 

 
สินค้าส่งออกจากจังหวัดนครพนมผ่านด่านนครพนม ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกสินค้าไป 

สปป.ลาว เช่น ตู้เอกสาร เศษพลาสติก เสื้อผ้า กระจกเงา กระจกนิรภัย กระดาษที่น ากลับมาใช้ใหม่ 
กระดาษทราย กระดาษลูกฟูก กระเบื้อง กล้วย กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก ก๊าชถ่านหิน น้ ามันเมล็ด
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ทานตะวัน กาว กุญแจสายยู เกลือ แก้ว ขนม ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของท าด้วยซีเมนต์ ของใช้ที่ท า
ด้วยสังกะสี สายพานส่งท าด้วยพลาสติก ข้าวเหนียว อาหารสัตว์ น้ ามันจากสัตว์ น้ ามันจากพืช ไข่ไก่ 
เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร เครื่องจักรส าหรับนวด เครื่องซักผ้า เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ ไส้กรองของเครื่อง
กรอง เครื่องแต่งกาย เครื่องท าน้ าร้อน หม้อหุงข้าว หน้าต่างพลาสติก ประตูพลาสติก 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องมือกลใช้ไฟฟ้า เครื่องสูบลม น้ าปลา ฐานรองฟูก ผ้านวม ผ้าคลุมเตียง ตะปู 
ตาข่ายจับปลา รถแทรกเตอร์ใช้ ในการเกษตร น้ าแร่ น้ าอัดลม นมถั่วเหลือง เครื่องดื่มยูเอชที 
น้ ามันหล่อลื่น เนื้อสัตว์ ปุ๋ย แผ่นรีดเหล็ก พาสต้า เฟอร์นิเจอร์ มอนิเตอร์ ไม้แปรรูป ยางนอก ยางใน 
รถจักรยานสองล้อ รองเท้า ลวดหนาม สารอินทรีย์ วัสดุก่อสร้าง สีทาบ้าน สุกรมีชีวิต เหล็กถลุง 
อาหารท าจากธัญพืช สัตว์เลื้อยคลาน งู เต่า อุปกรณ์ประกอบยานยนต์ เป็นต้น 

สินค้าน าเข้าผ่านด่านนครพนม ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่น าเข้าจาก สปป.ลาว 
เช่น กรวด หินที่ใช้ผสมคอนกรีต แท้งก์ คาสก์ ดรัม หีบท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า หินโม่และหินบด 
ผมปลอม เป็นต้น และสินค้าเกษตร เช่น ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย ไม้แปรรูปมี
ลวดลาย ไม้แปรรูปส าหรับปูพื้นปาร์เกต์ ถ่านไม้ เป็นต้น  

2) จังหวัดมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

แห่งที่ 2 ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมืองมุกดาหาร ติดกับแขวงสะหวันเขต มีมูลค่าการค้าชายแดน
ไทย-ลาว ดังนี้ 

ภาพรวม พบว่าระหว่างปี พ.ศ.2557-2559 ด่านมุกดาหาร มีแนวโน้มมูลค่าการค้ารวมที่
เพ่ิมขึ้น โดยในปี พ.ศ.2557 มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 39,325.78 ล้านบาท ปี พ.ศ.2558 มีมูลค่า
การค้ารวมประมาณ 53,942.50 ล้านบาท ปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 62,074.08 
ล้านบาท ดุลการค้าเพ่ิมข้ึน ในปี พ.ศ.2559 ร้อยละ 15.07 

การส่งออก พบว่าระหว่างปี พ.ศ.2557–2559 มีแนวโน้นลดลง โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2558 มี
มูลค่า 25,627.71 ล้านบาท มีอัตราการเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 52.81 และปี พ.ศ.2559 มี
มูลค่า 30,010.75 ล้านบาท มีอัตราการเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2558 ร้อยละ 17.10 

การน าเข้า พบว่าระหว่างปี พ.ศ.2557–2559 มีแนวโน้นเพ่ิมขึ้นแบบลดลง โดยเฉพาะปี 
พ.ศ.2558 มีมูลค่า 28,314.79 ล้านบาท มีอัตราการเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 25.54 และปี 
พ.ศ.2559 มีมูลค่า 32,063.33 ล้านบาท มีอัตราการเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2558 ร้อยละ 13.24 
 

ตารางที่ 1-23 มูลค่าการส่งออก มูลค่าการน าเข้า ดลุการค้า มูลค่าการค้ารวมของจังหวัดมุกดาหาร 

รายการ 
มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

2557 2558 2559 2557/2558 2558/2559 
มูลค่าการส่งออก  16,771.47 25,627.71 30,010.75 52.81 17.10 
มูลค่าการน าเข้า  22,554.31 28,314.79 32,063.33 25.54 13.24 
ดุลการค้า  -5,782.85 -3,687.08 -2,050.58 -36.24 -44.38 
มูลค่าการค้ารวม  39,325.78 53,942.50 62,074.08 37.17 15.07 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร กรมการค้าตา่งประเทศ โดยความร่วมมือจากศลุกากร, 2560 

 
 สินค้าท่ีส่งออกจากจังหวัดมุกดาหารผ่านด่านมุกดาหาร ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกสินค้าไป 
สปป.ลาว เช่น โคมีชีวิต กระบือมีชีวิต ยารักษาโรค เครื่องโทรศัพท์ เส้นหมี่พร้อมปรุง ล าไย น้ าเชื่อม
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กลูโคส โคตัวผู้ สุกรมีชีวิต ตู้เย็น ตู้แช่แช็ง แวฟเฟิล เวเฟอร์ ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน สบู่ แป้งหยาบ 
เนื้อปลา น้ าแร่ น้ าอัดลม น้ าผลไม้ น้ าพืชผัก ผงโกโก้ ปุ๋ยเคมี ข้าวเหนียว เครื่องกะเทาะเปลือกข้าว 
เครื่องขัดขาวผงชูรส เครื่องแก้ว รองเท้าท่ีใช้พื้นรองเท้าด้วยพลาสติก ร าข้าว ขนมปังกรอบ น้ ามันจาก
เมล็ดปาล์ม ไฟเบอร์บอร์ด น้ าปลา น้ ามันหล่อลื่น สารฆ่าแมลง นมและครีม หมากฝรั่ง โลชั่น โค
ส าหรับท าพันธุ์ ซอสปรุงรส ผงชูรส กะปิ ไอศกรีม ขนมปัง เสื่อและสิ่งปูลาด เครื่องคราดแบบจาน 
เครื่องดื่มนมถ่ัวเหลือง นมและครีม น้ ามันปาล์ม รองเท้าท่ีมีสายคาด เครื่องปรับอากาศ พืชผักสดหรือ
แช่เย็น เครื่องส าอาง น้ ามันจากถ่ัวเหลือง เสื้อทีเชิ้ต แยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม รถพ่วง เครื่องดูดฝุ่น 
เทียนไข โคมไฟ ชา สิ่งสกัดจากมอลต์ กระเบื้องปูพ้ืน รถจักรยานสองล้อ โปรเจกเตอร์ ซอสพริก ซอส
ถั่วเหลือง สุกรส าหรับท าพันธุ์ ถั่วลิสงคั่ว ยานยนต์ส าหรับขนส่งของ อาหารเสริม ยูเรีย น้ ามันเนื้อใน
เมล็ดปาล์ม เครื่องจักรส าหรับเก็บเกี่ยวราก กระเบื้องมุงหลังคา กระดาษช าระ สารฆ่าแมลง สุกรมี
ชีวิต มาม่า ของใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องมือกลใช้ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต ไม้อัดพลายวูด ฐาน
ลองฟูก ข้าวหอมมะลิไทย เป็นต้น 
 สินค้าที่น าเข้าผ่านด่านมุกดาหารเป็นการน าเข้าพีต พีตลิตเตอร์ จาก สปป.ลาว ซึ่งเป็น
วัตถุดิบขั้นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหิน และสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าวนึ่ง ข้าวเหนียว ข้าว
ส าหรับเป็นอาหารสัตว์ ไม้แปรรูปตัดตามยาวและฝานที่ขัด ไส ต่อปลาย ไม้แปรรูปมีลวดลาย ไม้แปร
รูปส าหรับปูพื้นปาร์เกต์ ชัน แผงไม้เซลลูลาร์ ประตูไม้ กรอบประตูไม้ ธรณีประตูไม้ หน้าต่างไม้ กรอบ
หน้าต่างไม้ มะนาว ฝรั่ง เป็นต้น และสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ด้าย ไหม กรวด หินที่ใช้ผสมคอนกรีต 
หินแกรนิต หินบะซอลต์ส าหรับใช้ในการก่อสร้าง ยางนอกชนิดที่ใช้กับจักรยานยนต์ กระดาษหรือ
กระดาษแข็งที่น ากลับมาใช้ใหม่ ทรายธรรมชาติทุกชนิด ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว และของ
ใช้ตามบ้านเรือนต่าง ๆ เป็นต้น 
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7. ด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 จังหวัด คือ จังหวัด

มุกดาหาร และจังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
7.1 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 

เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร จากการประเมินพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเขต พัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยผ่านเกณฑ์จากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมีการ
ก าหนดพื้นที่เป้าหมายเป็น 2 ระยะ โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารอยู่ในระยะที่ 1 ประกอบ
ไปด้วยจังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา ในพ้ืนที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนี้เป็น
พ้ืนที่ชายแดน เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่ และการเติบโตทางด้านการค้า การลงทุน 
และเศรษฐกิจในพ้ืนที่ พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร มีพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวน 361,524 ไร่ 
หรือ 578.5 ตารางกิโลเมตร และขอบเขตพ้ืนที่การจัดตั้งในพื้นที่ 3 อ าเภอ 11 ต าบล ดังนี้  

อ าเภอเมืองมุกดาหาร 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลศรีบุญเรือง ต าบลมุกดาหาร ต าบลบางทรายใหญ่ 
ต าบลค าอาฮวน และต าบลนาสีนวน 

อ าเภอดอนตาล 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลดอนตาล และต าบลโพธิ์ไทร 
อ าเภอหว้านใหญ่ 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลหว้านใหญ่ ต าบลป่งขาม ต าบลบางทรายน้อย และ

ต าบลชะโนด 
  

 
ภาพที่ 1-22 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 

ที่มา: คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, 2558 
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ปัจจุบันกรมธนารักษ์เปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 
โดยเปิดให้ผู้ลงทุนที่สนใจประมูลครั้งที่ 2 ซึ่งมีผู้มาลงทุนสนใจประมูลจ านวนน้อย ดังนั้น ต้องมีการ
ปรับปรุงเงื่อนไขในการลงทุนให้ดึงดูดผู้ลงทุนต่อไป  โดยมีบัญชีประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 5 กลุ่มกิจการ ได้แก่ 

1) กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เก่ียวข้อง 
2) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
3) กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
4) กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
5) กลุ่มอุตสาหกรรมสนับการท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ภาคเอกชนมีความต้องการให้ขยายบัญชีประเภทกิจการเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้ง 13 
กลุ่มกิจการ เช่นเดียวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

7.2 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม จากการประเมินพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ โดยผ่านเกณฑ์จากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมีการ
ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายเป็น 2 ระยะ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมอยู่ในระยะที่ 2 ประกอบไป
ด้วยจังหวัดเชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส ในพ้ืนที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนี้เป็นพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่ และการเติบโตทางด้าน
การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจในพ้ืนที่ พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
จ านวน 495,743.75 ไร่ หรือ 794.79 ตารางกิโลเมตร และขอบเขตพ้ืนที่การจัดตั้งในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ 
13 ต าบล ดังนี้ 

อ าเภอเมืองนครพนม 10 ต าบล ได้แก่ ต าบลกุรุคุ ต าบลท่าค้อ ต าบลนาทราย ต าบลนาราช 
ควาย ต าบลในเมือง ต าบลบ้านผึ้ง ต าบลโพธิ์ตาก ต าบลหนองญาติ ต าบลหนองแสง และต าบลอาจ
สามารถ  

อ าเภอท่าอุเทน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลโนนตาล ต าบลเวินพระบาท และต าบลรามราช 
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ภาพที่ 1-23 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

ที่มา: คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, 2558 

 
ในปัจจุบันกรมธนารักษ์เปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

โดยเปิดให้ผู้ลงทุนที่สนใจเสนอซื้อเอกสารแสนอโครงการลงทุนและแผนพัฒนาในพ้ืนที่ได้ตั้งแต่  
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หลังจากนั้น 1 เดือนจะพานักลงทุน
ส ารวจพ้ืนที่ ขณะที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม มีเนื้อที่ประมาณ 1 ,363-2-17.10 ไร่ ตั้งอยู่
ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม อัตราค่าเช่า 8 ,400 บาทต่อไร่ต่อปีแรก และ
ค่าธรรมเนียมจัดให้เช่า 140,000 บาทต่อไร่ต่อ 50 ปี ส่วนหลักเกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย 3 
ส่วน 1) แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยต้องเสนอแผนการพัฒนาพ้ืนที่ที่ขอลงทุนและแนวคิดในการ
จัดท าแผนแม่บทเบื้องต้น (Conceptual Master Plan) ประกอบด้วย การจัดท าผังพัฒนาพ้ืนที่  
สอดคล้องกับผังเมือง ชุมชน ท้องถิ่น และแผนแม่บทในระดับจังหวัด ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการสิทธิ
มนุษยชนในการประกอบธุรกิจของสหประชาชาติ เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการ
จัดท าโครงสร้างพื้นฐานภายในโครงการ รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงจุดเด่น
ภายในโครงการ/นวัตกรรมเชื่อมโยงกับไทยแลนด์ 4.0 ด้วย 2) รูปแบบจ าลองเชิงธุรกิจ/ระยะเวลา
ด าเนินการ และศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน และ 3) เสนอผลประโยชน์ตอบแทนการเช่า 
(ค่าธรรมเนียมขั้นต่ าที่ทางราชการก าหนด) โดยมีบัญชีประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม 13 กลุ่มกิจการ ได้แก่  
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1) กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เก่ียวข้อง  
2) กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกส์ การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  
3) กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม  
4) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครืองเรือน 
5) กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
6) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ 
7) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน 
8) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
9) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และพลาสติก การผลิตพลาสติก 
10) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา 
11) กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
12) กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
13) กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว 
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8. ด้านการท่องเที่ยวและบริการ  
8.1 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด มีการจัดเป็นหมวดหมู่ตามข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย 6 ประเภท ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1-24 แหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 

ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 48 30 7 11 
2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต 15 5 4 6 
3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 

และแหล่งมรดกโลก 
25 12 12 1 

4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ 11 6 4 1 
5. แหล่ งท่องเที่ ยว เ ชิงศาสนาและ 

ความเชื่อ 
29 11 6 12 

6. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและ
บันเทิง 

16 4 8 4 

รวม 144 68 41 35 
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC), 2558 

 
8.2 เทศกาลประจ้าปีของกลุ่มจังหวัด 

ข้อมูลเทศกาลประจ าปีของกลุ่มจังหวัดในแต่ละเดือน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของ 
กลุ่มจังหวัด ซึ่งมเีทสกาลประจ าปีดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1-25 ข้อมูลงานเทศกาลประจ าปีของกลุม่จังหวัด 

เดือน เทศกาล จังหวัด 
มกราคม 1. งานประเพณรีวมน้ าใจไทกะเลิง 

2. งานวันภูไทโลก 
3. งานนมัสการพระธาตเุชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน 
4. งานเสี่ยวแคมป ์
5. งานรวมน้ าใจไทสกลและงานกาชาด 
6. งานบูรพาจารย ์
7. ประเพณีท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ณ เขื่อนริมแม่น้ าโขง บริเวณตลาดอินโดจีน 
8. ท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ 
9. งานวันครบรอบละสังขารหลวงปู่เหล้า เขมปัตโต 
10. พิธีจุดเทียนข้ึนภูมโนรมย์ไหว้พระใหญ่วัดรอยพระบาทภูมโนรมย์ 
11. งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ณ สนามศาลากลางจังหวัด

มุกดาหาร 
12. บุญเข้ากรรม บุญเข้าปริวาสกรรม ณ คณะสงฆ์อ าเภอดงหลวง 

สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
 
มุกดาหาร 

กุมภาพันธ ์ 1. งานตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม 
2. งานประเพณบีุญข้าวจี่ยักษ์ อนุรักษ์ปราสาทขอม ออนซอนผ้าย้อมคราม 
3. งานเทศกาลโส้ร าลึก 

สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
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ตารางที่ 1-25 ข้อมูลงานเทศกาลประจ าปีของกลุม่จังหวัด 
เดือน เทศกาล จังหวัด 

4. กิจกรรมจักรยานท่องเที่ยว ปั่นเทีย่วริมภู ปีนดูยอดภเูพ็ก เทศกาลวนัมาฆบูชา 
5. มหกรรมข้าวฮางโลก 
6. งานนมัสการพระธาตุพนม 
7. ประเพณีแสกเต้นสาก 
8. ประเพณีโส่ทั่งบั้ง 
9. งานประเพณบีุญกองข้าว  
10. งานบรูไฮ ไทโซ ่
11. กิจกรรมปั่นจักรยาน 2 ล้อ 2 น่องท่อง 2 แผ่นดิน 
12. งานมหกรรมอาหารไทย จีน มุกดาหาร ณ ตลาดอินโดจีน 
13. บุญกองข้าวไขประตูเลา้ชาวผู้ไทบ้านนาโสก 
14. ประเพณีเข้าจี่ ณ วัดเฉลิมชัย อบต.ผึ่งแดด 
15. บุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารรีิกธาต ุ

สกลนคร 
สกลนคร 
นครพนม 
นครพนม 
นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

มีนาคม 1. วัฒนธรรมเซิ้งผีโขน 
2. สุริยปฏิทิน ณ ปราสาทภเูพ็ก 
3. งานโฮมเหง้าเผ่าภูไท ไหว้พระไกรสรราช 
4. งานบุญผะเวสต าบลนาอุดม 

สกลนคร 
สกลนคร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

เมษายน 1. เทศกาลภไูทร าลึกและนมสัการเจา้ปู่มเหศักดิ ์
2. เทศกาลสงกรานต์วัดพระธาตเุชิงชุมวรวิหาร 
3. งานประเพณสีงกรานต์นครพนม 
4. เทศกาลสงกรานต์เรณ ู
5. เทศกาลกินหมหูันแก่งกะเบา 
6. โครงการประเพณีรดน้ าขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 
7. งานประเพณบีุญผะเวส บ้านนาโสก 
8. งานประเพณีแห่บาตรออมสินวดัค าแสนสุข 
9. งานประเพณีกินข้าวปุ้นเอาบุญผะเวส 
10. งานประเพณสีงกรานต ์
11. งานประเพณีแห่ดอกไม ้

สกลนคร 
สกลนคร
นครพนม 
นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

พฤษภาคม 1. งานเทศกาลวิสาขบูชา 
2. งานบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ 
3. งานบุญบั้งไฟไชยบุรี 
4. งานประเพณีบุญบั้งไฟ 
5. งานกินข้าวปุ้นเอาบุญบั้งไฟ 
6. บุญวิสาขบูชา 
7. บุญประเพณีบวงทรวงเจ้าปู่ดอนตาล ณ บริเวณศาลเจ้าปู่เจ้าดอนตาล 
8. บุญซ าฮะ เลี้ยงมเหศักดิ์หลักเมือง จัดขึ้นที่หมู่บ้าน ต าบลที่เป็นชนเผ่าไทย

อีสาน  

สกลนคร 
สกลนคร 
นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

มิถุนายน 1. วิสาขบูชาโลก 
2. บุญช าฮะเมือง 
3. บวงสรวงองค์ปู่พญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ล าน้ าโขง ณ บริเวณศาลพญานาคใต้

สะพานพญานาคแห่งท่ี 2 
4. งานออนซอนมูนมังชนเผ่าไทยกะเลิง  

นครพนม 
นครพนม 
มุกดาหาร 
 
มุกดาหาร 
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ตารางที่ 1-25 ข้อมูลงานเทศกาลประจ าปีของกลุม่จังหวัด 
เดือน เทศกาล จังหวัด 

5. บุญเข้าพรรษา จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ า เดือน 8 ในวัดทุกพื้นที่ของทุกปี 
6. บุญข้าวประดับดินทุกหมู่บ้านในเขตอ าเภอหนองสูง 

มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

กรกฎาคม 1. งานเทศกาลอาสาฬหบูชาสักการะสังเวชนียสถาน 4 ต าบล 
2. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
3. บุญเข้าพรรษา ณ วัดไตรภูมิ อบต.หนองสูง 

สกลนคร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

สิงหาคม 1. วันบวงสรวงพระธาตุพนมล้ม 
2. งานโฮมเหง้าเผ่าผูไ้ท  
3. กิจกรรมเที่ยวป่าหน้าฝน อบต.นาสีนวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 

นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

กันยายน 1. งานประเพณไีหลเรือไฟ 
2. งานประเพณีบุญเดือนสิบแข่งเรือไหลเรือไฟไหว้พระแก้วคู่บ้าน (ชิงถ้วย

พระราชทานฯ) 
3. วันสัตตนาคาร าลึก 
4. บุญเข้าสาก (ข้าวสารท) ทุกวัด ทุกหมู่บ้าน ในอ าเภอหนองสูง 
5. งานวนัสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร 

สกลนคร 
สกลนคร 
 
นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

ตุลาคม 1. เทศกาลประเพณีออกพรรษาจังหวัดสกลนคร 
2. ประเพณีไหลเรือไฟนครพนม 
3. งานแข่งเรือ  
4. งานตักบาตรเทโว ณ วัดพระพุทธบาทภูมโนรมย ์
5. พิธีร าลึกบุญราศสีองคอน 
6. ประเพณกีารแข่งเรือออกพรรษาไทย–ลาว ตีชา้งน้ านอง (มกุดาหาร–สะหวันนะเขต) 
7. งานปั้นฝ้าย สายบุญ จลุกฐิน 
8. งานออกพรรษาสองแผ่นดิน บริเวณหน้าเขื่อนรมิโขงตลาดอินโดจีน 
9. กิจกรรมชมประติมากรรมหินเทิบ ชมทุ่งดอกดุสิตา ณ ลานหินอุทยานแห่งชาติ 

ภูผาเทิบ 
10. ประเพณีจุลกฐินดอนตาล ชมเรือไฟโบราณลอยกระทงสะเดาะเคราะห์ 
11. งานประเพณีแข่งเรือในวันออกพรรษาทุกปี เทศบาลต าบลหนองสูงเหนือ 
12. งานประเพณีวันออกพรรษา อบต.กกแดง 
13. งานประเพณตีักบาตรเทโวโรหณะและวันออกพรรษา 
14. งานประเพณีวันออกพรรษาและตกับาตรเทโวโรหณะ 

สกลนคร 
นครพนม 
นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

พฤศจิกายน 1. งานน้อมร าลึกวันคล้ายวันมรณภาพของพระอาจารย์มั่น ภรูิทัตโต 
2. เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล 
3. งานเกษตรแฟร์นนทรีอสีาน 
4. ประเพณีแพเซิ้ง แข่งเรือ และลอยกระทง 
5. งานประเพณลีอยกระทง  
6. งานสืบสานประเพณีลอยกระทงรมิฝั่งโขง 
7. ประเพณีลอยกระทง ณ บรเิวณศาลเจ้าปู่พญานาค  
8. ประเพณีจุลกฐิน ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน (กฐินแล่นทุกอ าเภอ) 
9. ประเพณีกฐินน้ าบูชาพญานาค ณ บริเวณศาลเจ้าปู่พญานาคใต้สะพาน

มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2  
10. งานประเพณีแข่งเรือยาว  

สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
 
มุกดาหาร 

ธันวาคม 1. ประเพณีข้าวเม่อปลามัน (ข้าวใหม่ปลามัน) ณ ชุมชนผู้ไทบ้านโนนหอม สกลนคร 

rIS
NED KKU



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560-2579) 
 

 
1-38 
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เดือน เทศกาล จังหวัด 

2. เทศกาลคริสต์มาสจังหวัดสกลนคร ประเพณีแห่ดาว 
3. วันเฉลิมฉลองนักบุญราศี  
4. มุกดาหาร–สะหวันนะเขตมาราธอนนานาชาติ  
5. งานปฏิบัติธรรมประจ าปีวัดนาอุดมวนาราม ชาวบ้านต าบลนาอุดมคณะสงฆ์ 

อบต.นาอุดม 
6. งานฉลองบุญราศีทั้ง 7 วัดสองคอน 
7. งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 4 แผ่นดินตลาดอินโดจีนเทศบาลเมือง

มุกดาหาร 
8. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมบารมี ส่งท้ายปีเก่า  

สกลนคร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
 
มุกดาหาร 

ที่มา: ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแต่ละจังหวัดในกลุม่จังหวดั, 2560 
 

8.3 จ้านวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน ระยะเวลาพ้านักเฉลี่ย 
และจ้านวนห้องพัก 

ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีนักท่องเที่ยวจ านวน 1,741,889 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวคน
ไทยจ านวน 1,686,149 คน คิดเป็นร้อยละ 97.26 และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 55,740 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.74  ของนักท่องเที่ยวที่มาเท่ียวในกลุ่มจังหวัด เมื่อจ าแนกตามจังหวัดพบว่า จังหวัดสกลนคร
มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด จ านวน 652,911 คน คิดเป็นร้อยละ 37.48 รองลงมาเป็นจังหวัดมุกดาหาร 
จ านวน 641,199 คน คิดเป็นร้อยละ 36.81 และจังหวัดนครพนม จ านวน 447,779 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.71 ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 1-24 สัดส่วนนักท่องเที่ยวรวมของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558  
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560  
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ภาพที่ 1-25 สัดส่วนนักท่องเที่ยวรวมของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 

 
เมื่อพิจารณานักท่องเที่ยวคนไทยที่มาเที่ยวในกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดสกลนครมี

นักท่องเที่ยวมากที่สุด จ านวน 652,911 คน คิดเป็นร้อยละ 37.48 รองลงมาเป็นจังหวัดมุกดาหาร มี
นักท่องเที่ยวจ านวน คิดเป็นร้อยละ 36.81 จังหวัดนครพนม มีนักท่องเที่ยวจ านวน 447,779 คน  
คิดเป็นร้อยละ 25.71 ตามล าดับ  
 

 
ภาพที่ 1-26 สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 
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ภาพที่ 1-27 สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 
ทีม่า : ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 
 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักท่องเที่ยวจากปี พ.ศ.2557 พบว่ากลุ่มจังหวัดมี
นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจ านวน 215,587 คนคิดเป็นร้อยละ 12.38 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวคนไทย 
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวั ด พบว่า จังหวัดมุกดาหารมีจ านวน
นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2557 คิดเป็นร้อยละ 23.71 มากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม 
ร้อยละ 7.26 และจังหวัดสกลนคร ร้อยละ 4.75 

 
ตารางที่ 1-26 จ านวนนักท่องเที่ยวคนไทยและคนต่างประเทศของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด ประเภท 
จ้านวนนักท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลง 

2557/2558 
2556 2557 2558 จ้านวน ร้อยละ 

สกลนคร 
นักท่องเท่ียวรวม 592,830   621,884   652,911   31,027   4.75 
คนไทย 590,058   619,164   650,159   30,995   4.77 
คนต่างประเทศ 2,772   2,720   2,752   32   1.16 

นครพนม 
นักท่องเท่ียวรวม 397,334   415,255   447,779   32,524   7.26 
คนไทย 388,099   405,911   438,117   32,206   7.35 
คนต่างประเทศ 9,235   9,344   9,662   318   3.29 

มุกดาหาร 
นักท่องเท่ียวรวม 474,410   489,163   641,199   152,036   23.71 
คนไทย 436,584   451,392   597,873   146,481   24.50 
คนต่างประเทศ 37,826   37,771   43,326   5,555   12.82 

กลุ่มจังหวัด 
นักท่องเท่ียวรวม 1,464,574 1,526,302 1,741,889 215,587 12.38 
คนไทย 1,414,741 1,476,467 1,686,149 209,682 12.44 
คนต่างประเทศ 49,833 49,835 55,740 5,905 10.59 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 
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เมื่อพิจารณาจ านวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดสกลนครมีจ านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด แต่รายได้จาก  
การท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดมากเป็นอันดับสอง และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนน้อยที่สุดในกลุ่มจังหวัด 
ข้อสังเกต จังหวัดมุกดาหาร มีจ านวนนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับสองของกลุ่มจังหวัด มีรายได้จาก
การท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจ านวนมากที่สุด 
 
ตารางที่ 1-27 จ านวนนักท่องเที่ยว รายไดจ้ากการท่องเที่ยว และคา่ใช้จ่ายเฉลี่ยของกลุม่จังหวัด ปี พ.ศ.2558 

จังหวัด 
นักท่องเท่ียว (คน) รายได้จากการ

ท่องเท่ียว 
(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ย  

(บาท/คน/วัน) คนไทย คนต่างประเทศ รวม 

สกลนคร 650,159   2,752   652,911  1,781  959  
นครพนม 438,117   9,662   447,779  1,556  1,129  
มุกดาหาร 597,873   43,326   641,199  2,648  1,173  
กลุ่มจังหวัด 1,686,149  55,740  1,741,889  5,985 1,087 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 

 
รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.2558 จ านวน 5,985 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก

ปี พ.ศ. 2557 จ านวน 921 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.39 หากเปรียบเทียบแต่ละจังหวัด พบว่า 
จังหวัดมุกดาหารมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัดสกลนคร และจังหวัด
นครพนม ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 1-28 รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด (ล้านบาท)  

จังหวัด 
รายได้จากการท่องเท่ียวของกลุม่จังหวัด 

(ล้านบาท) 
การเปลี่ยนแปลง 

2557/2558 
2556 2557 2558 จ้านวน ร้อยละ 

สกลนคร 1,569   1,661   1,781   120  6.74 
นครพนม 1,300   1,407   1,556   148  9.51 
มุกดาหาร 1,878   1,995   2,648   653  24.66 
กลุ่มจังหวัด 4,747  5,064  5,985  921  15.39 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 
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9 ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์  
9.1 ระบบคมนาคม 

1) การคมนาคมทางบก 
กลุ่มจังหวัดมีเส้นทางคมนาคมสายหลัก ได้แก่  
1.1) จังหวัดสกลนคร เส้นทางหมายเลข 22 หรือ AH 15 เป็นเส้นทางการเชื่อมโยงจังหวัด 

ต่าง ๆ จากจังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และสามารถใช้เป็นเส้นทางหลักเพ่ือ
เชื่อมโยงไปยังกรุงเทพมหานคร โดยผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และเส้นทางหมายเลข 213 
เป็นเส้นทางเชื่อมโยงจังหวัดสกลนครกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 สาย
สกลนคร-บ้านต้อง ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดสกลนครกับอ าเภอธาตุพนมของจังหวัดนครพนม มีถนน
ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็นทางเลี่ยงเมืองรอบนอก 

1.2) จังหวัดนครพนม เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงจังหวัด
นครพนม-จังหวัดอุดรธานี เป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมโยงไปยังกรุงเทพมหานคร ส าหรับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 212 เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงจังหวัดนครพนม บึงกาฬ กับจังหวัดหนองคาย และ
จังหวัดมุกดาหาร ระบบถนนของเมืองนครพนมเป็นรูปแบบระบบตารางสี่เหลี่ยม (Grid Pattern) 
โดยเฉพาะในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจการค้า (Central Business: CBD) และเส้นทาง 3 ทาง คือ ถนน
นิตโย ซึ่งอยู่บนแนวตะวันออก ตะวันตกและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 นี้มีลักษณะเป็นถนน
แบบรัศมีออกจากศูนย์กลาง (Radial Network) 

1.3) จังหวัดมุกดาหาร เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 เลียบล าน้ าโขง เชื่อมต่อ
ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ และหนองคาย มีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2034 (ถนนมุกดาหาร-ค าชะอี) เป็นถนนสายหลักของอ าเภอเมืองมุกดาหารที่เชื่อมโยงกับ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีเส้นทางดังนี้ (1) เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก (East–West 
Economic Corridor: EWEC) ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่เชื่อมระหว่างประเทศเวียดนาม สปป.ลาว 
ไทย และเมียนมา โดยในพ้ืนที่ประเทศไทยผ่านจังหวัดมุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น 
ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย และตาก (2) เส้นทางที่อยู่ในเขตความรับชอบของกรมทางหลวง 
ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 212 2034 2042 2104 2277 2287 2292 2339 และ 2370 (3) เส้นทาง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักทางหลวงชนบท ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี 
พ.ศ.2546 จ านวน 70 สาย พ.ศ.2547 จ านวน 33 สาย และทางหลวงชนบท กรมทางหลวง ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 11 สาย (4) เส้นทางที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมุกดาหารด าเนินการรับผิดชอบทั้งสิ้น 158 สาย 

2) คมนาคมทางอากาศ  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีท่าอากาศยานเปิดให้บริการ 2 แห่ง ได้แก่ 
2.1) ท่าอากาศยานสกลนคร ตั้งอยู่พิกัด ละติจูด 17 11 42.50580 ลองจิจูด 104 07 

07.05547 ระดับความสูง 160.4467 เมตร บนพ้ืนที่ 1,000 ไร่ มีขนาดทางวิ่ง 45 x 2,600 เมตร มี
พ้ืนที่อาคารผู้โดยสาร 5,455 ตารางเมตร การรองรับผู้โดยสาร ขาเข้า/ขาออก 250/250 คนต่อชั่วโมง 
พ้ืนที่เครื่องบิน 9,000 ตารางเมตร มีเที่ยวบินให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ–สกลนคร กรุงเทพฯ ทุกวัน 
วันละ 4 เที่ยว (ไป–กลับ) โดยมีโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานสกลนคร 

2.2) ท่าอากาศยานนครพนม ตั้งอยู่พิกัด ละติจูด 17 23 07.22133 ลองจิจูด 104 38 
30.79611 ระดับความสูง 132.8580 เมตร บนพ้ืนที่ 4,500 ไร่ อาคารผู้โดยสาร  ขาเข้า/ออก 
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225/149 คนต่อเที่ยว มีขนาดทางวิ่ง 45 x 2,500 เมตร มีพ้ืนที่อาคารผู้โดยสาร 9,300 ตารางเมตร 
การรองรับผู้โดยสารขาเข้า/ขาออก 40/40 คนต่อชั่วโมง พ้ืนที่ลานจอดเครื่องบิน 72,000 ตารางเมตร 
มีเที่ยวบินให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ–นครพนม–กรุงเทพฯ ในทุกวัน วันละ 4 เที่ยวบิน (ไป–กลับ) 

ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสายการบินให้บริการ 2 สายการบิน 
คือ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยเส้นทางมีการบินไปที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง โดยมีตารางการเดินทางดังนี้ 

 
ตารางที่ 1-29 การบินของท่าอากาศยานของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2560 

เส้นทาง 
นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย 

เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงที่หมาย เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงที่หมาย 
ดอนเมือง – สกลนคร DD 9402 08.00 09.10 FD 3510 06.30 07.45 
สกลนคร – ดอนเมือง DD 9403 09.40 10.50 FD 3511 08.10 09.20 
ดอนเมือง – สกลนคร DD 9406 13.00 14.25 - - - 
สกลนคร – ดอนเมือง DD 9407 15.10 16.35 - - - 
ดอนเมือง – สกลนคร DD 9410 19.05 20.15 - - - 
สกลนคร – ดอนเมือง DD 9411 20.45 21.45 - - - 
ดอนเมือง – นครพนม DD 9514 10.05 11.15 FD 3398 08.30 10.00 
นครพนม – ดอนเมือง DD 9515 11.45 12.55 FD 3399 10.25 11.20 
ดอนเมือง – นครพนม - - - FD 3396 15.20 16.40 
นครพนม – ดอนเมือง - - - FD 3397 17.05 18.10 
ดอนเมือง – นครพนม - - - FD 3394 18.15 19.40 
นครพนม – ดอนเมือง - - - FD 3395 20.10 21.20 
ที่มา: ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานนครพนม, 2560 

 
จ านวนเที่ยวบินตั้งแต่เดือนมกราคม–ธันวาคม พ.ศ.2559 ทั้ง 2 ท่าอากาศยานมีจ านวน

เที่ยวบินรวม 2,798 เที่ยวบิน จ านวนเที่ยวบินขาออกรวม 2,797 เที่ยวบิน และจ านวนผู้โดยสาร  
ขาเข้า จ านวน 358,216 คน จ านวนผู้โดยสารขาออก จ านวน 359,612 คน ซึ่งมีรายละเอียดการบิน
รายเดือนของทั้ง 2 ท่าอากาศยานของกลุ่มจังหวัด และตามสายการบินของทั้ง 2 บริษัท ดังตาราง  
 
ตารางที่ 1-30 ข้อมูลท่าอากาศยานสกลนคร ปี พ.ศ.2559 

เดือน 
จ้านวนเท่ียวบิน ผู้โดยสาร (คน) ระวางสินค้า (กก.) จดหมาย/พัสดุ 

ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก น้าออก น้าเข้า น้าออก น้าเข้า 
มกราคม 125 125 15,999 16,719 14,264 1,151 0 0 
กุมภาพันธ ์ 108 108 14,106 14,031 16,027 2,008 0 0 
มีนาคม 67 67 10,718 10,974 3,345 9,943 0 0 
เมษายน 90 90 14,125 14,143 8,866 10,306 0 0 
พฤษภาคม 93 93 14,303 14,078 7,762 14,215 0 0 
มิถุนายน 117 117 13,923 13,757 6,738 16,512 0 0 
กรกฎาคม 124 124 15,201 15,171 6,700 13,307 0 0 
สิงหาคม 124 124 15,417 15,166 14,095 14,491 0 0 
กันยายน 120 120 14,178 14,015 9,228 13,113 0 0 
ตุลาคม 124 124 16,438 15,888 8,200 15,418 0 0 
พฤศจิกายน 120 120 14,661 14,362 25,198 15,806 0 0 
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ตารางที่ 1-30 ข้อมูลท่าอากาศยานสกลนคร ปี พ.ศ.2559 

เดือน 
จ้านวนเท่ียวบิน ผู้โดยสาร (คน) ระวางสินค้า (กก.) จดหมาย/พัสดุ 

ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก น้าออก น้าเข้า น้าออก น้าเข้า 
ธันวาคม 124 124 15,381 14,647 17,377 14,312 0 0 
รวม 1,336 1,336 174,450 172,901 137,800 140,582 0 0 
ที่มา: ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, 2559 

 
ตารางที่ 1-31 ข้อมูลท่าอากาศยานนครพนม ปี พ.ศ.2559 

เดือน 
จ้านวนเท่ียวบิน ผู้โดยสาร (คน) ระวางสินค้า (กก.) จดหมาย/พัสดุ 

ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก น้าออก น้าเข้า น้าออก น้าเข้า 
มกราคม 124 124 14,908 16,628 0 26 0 0 
กุมภาพันธ ์ 116 116 14,916 15,017 0 0 0 0 
มีนาคม 124 124 15,144 15,534 0 0 0 0 
เมษายน 120 120 15,664 15,797 0 0 0 0 
พฤษภาคม 125 125 16,378 16,086 0 0 0 0 
มิถุนายน 120 119 13,729 13,909 0 0 0 0 
กรกฎาคม 124 124 15,058 15,198 0 0 0 0 
สิงหาคม 121 121 14,386 14,716 0 0 0 0 
กันยายน 120 120 13,573 13,523 0 0 0 0 
ตุลาคม 124 124 18,093 17,827 0 0 0 0 
พฤศจิกายน 120 120 15,878 16,264 151 5 0 0 
ธันวาคม 124 124 17,588 16,212 0 0 0 0 
รวม 1,462 1,461 185,315 186,711 151 31 0 0 
ที่มา: ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, 2559 

 
ตารางที่ 1-32 สถิติเท่ียวบินของท่าอากาศยานสกลนคร ปี พ.ศ.2559 

สายการบิน 
จ้านวนเที่ยวบิน ผู้โดยสาร ระวางสินค้า (กก.) จดหมาย/พัสด ุ

ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก น้าออก น้าเข้า น้าออก น้าเข้า 
MJETS LIMITED 
(MIN) 

1 1 3 6 0 0 0 0 

NOK AIR (NOK) 969 969 126,803 123,591 114,313 140,582 0 0 
THAI AIR ASIA 
(AIQ) 

366 366 47,644 49,304 23,669 0 0 0 

รวม 1,336 1,336 172,901 172,901 137,800 140,582 0 0 

 
ตารางที่ 1-33 สถิติเท่ียวบินของท่าอากาศยานนครพนม ปี พ.ศ.2559 

สายการบิน 
จ้านวนเที่ยวบิน ผู้โดยสาร ระวางสินค้า (กก.) จดหมาย/พัสด ุ

ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก น้าออก น้าเข้า น้าออก น้าเข้า 
NOK AIR (NOK) 728 727 81,147 80,377 151 31 0 0 
THAI AIR ASIA 
(AIQ) 

734 734 104,168 106,334 0 0 0 0 

รวม 1,462 1,461 185,315 186,711 15 31 0 0 
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3) คมนาคมทางน้้า 
การคมนาคมทางน้ า ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้แม่น้ าโขงในการขนส่ง

สินค้าและโดยสารคน โดยมีเรือข้ามฟากระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว ที่ด่านศุลกากรอ าเภอ
เมืองนครพนม อ าเภอมุกดาหาร จุดผ่อนปรนที่อ าเภอธาตุพนม และอ าเภออ่ืน ๆ ที่มีเขตติดต่อกับ
แม่น้ าโขง  

(1) ท่าเทียบเรือนครพนม บ้านเวินพระบาท ต าบลเวินพระบาท อ าเภอท่าอุเทน ใช้เพ่ือ
ขนส่งสินค้าและแพขนานยนต์ เป็นท่าเรือรองรับเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์ 

(2) ท่าเทียบเรือบ้านแพง บ้านโพธิ์ไทร ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบ้านแพง ใช้เพ่ือขนส่งสินค้า
และแพขนานยนต์ เป็นท่าเรือรองรับเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์ 

(3) ท่าเทียบเรือสินค้าธาตุพนม ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม ใช้เพ่ือโดยสารและขนส่ง
สินค้า เป็นท่าเรือรองรับเรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอสส์ 

(4) ท่าเทียบเรือบ้านหนาดท่า อ าเภอเมืองนครพนม ใช้เพ่ือโดยสารและขนส่งสินค้า เป็น
ท่าเรือรองรับเรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอสส์ 

(5) ท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร ใช้เพื่อขนส่งคนและสินค้าจากท่าเรือมุกดาหาร ไปยังท่าเรือสะหวันนะเขต  

4) การขนส่งทางราง 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ไม่มีการขนส่งระบบราง แต่มีสถานีรถไฟที่

ใกล้เคียงกลุ่มจังหวัด 2 สถานี คือ สถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานี ซึ่งห่างจากจังหวัดสกลนครประมาณ 
159 กิโลเมตร และสถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งห่างจากจังหวัดมุกดาหารประมาณ 167 
กิโลเมตร โดยอนาคตจะมีโครงการรถไฟทางคู่ (บ้านไผ่–นครพนม) 

5) การคมนาคมระหว่างประเทศ 
เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม และ

จังหวัดมุกดาหารติดกับแม่น้ าโขง ซึ่งมีแนวเส้นทางทางเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว โดยมีสะพานข้ามแม่น้ า
โขง 2 แห่ง คือ  

(1) สะพานมิตรภาพ ไทย–ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) เป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก (East–West 
Economic Corridor: EWEC) ของการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong 
Subregion: GMS) เพ่ือเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว การขนส่งคนและสินค้า  
ในอนุภูมิภาคน้ าโขง ด้วยการพัฒนาระบบการขนส่งเชื่อมโยงพ้ืนที่ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกกับฝั่ง
มหาสมุทรอินเดีย (East–West Transport Corridor) ตั้งแต่เมืองดานัง–เถือ เทียน เว้ หรือเว้– 
กวางตรี–ลาวบาว ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) โดยผ่านด่านแดนสะหวัน แขวงสะหวันนะเขต–ไกสอน พมวิหาน เข้าสู่ราชอาณาจักรไทย 
ผ่านจังหวัดมุกดาหาร–กาฬสินธุ์–มหาสารคาม–ขอนแก่น–ชัยภูมิ–เพชรบูรณ์–พิษณุโลก–สุโขทัย–
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยผ่านเมืองเมียวดี–กอกะเร็ก–
เมาะล าเมิง ระยะทางกว่า 1,450 กิโลเมตร โดยสะพานมิตรภาพ ไทย–ลาว แห่งที่ 2 เชื่อมต่อด่าน
พรมแดนระหว่างไทยกับสปป.ลาว ซึ่งสะพานมีความยาว 1,600 เมตร (ความยาวรวมทางขึ้น–ลง 
2,050 เมตร) มีความกว้าง 12 เมตร จ านวน 2 ช่องทางจราจร ในพ้ืนที่ สปป.ลาว มีถนนเชื่อมต่อยัง
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ถนนหมายเลข R9 เข้าสู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในพ้ืนที่ประเทศไทยมีถนนเปลี่ยนทิศทาง
การจราจร (Traffic–Changeover) และเชื่อมทางหลวงหมายเลข 212 

ธนาคารเ พ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japan Bank for International 
Cooperation: JBIC) ให้รัฐบาลไทย และรัฐบาล สปป.ลาว กู้เงิน 8,090 ล้านเยน หรือประมาณ 
2,588.8 ล้านบาท เป็นการกู้ให้แก่รัฐบาลประเทศไทย 4,011 ล้านเยน และให้รัฐบาล สปป.ลาว กู้ 
4,079 ล้านเยน ใช้ในการก่อสร้าง 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2546 ถึง เดือนธันวาคม  
พ.ศ.2549 ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ปะธานในพระราช
พิธีเปิดใช้สะพานฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2549 เริ่มเปิดใช้สาธารณะเมื่อวันที่ 10 มกราคม  
พ.ศ.2550 
 

 
ภาพที่ 1-28 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร–สะหวนันะเขต) 
ที่มา: ศนูย์ปฎิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2557 

 
(2) สะพานมิตรภาพ ไทย–ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม–ค าม่วน) เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย

ความมร่วมมือของประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
พ้ืนที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะเมืองคู่แฝด ตามยุทธศาสตร์กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) โดยไทยเป็นฝ่าย
สนับสนุนงบประมาณและด าเนินการก่อสร้างสะพาน ถนน รวมทั้ง อาคารด่านพรมแดนของทั้งสอง
ประเทศ และรัฐบาล สปป.ลาว อ านวยความสะดวกในการจัดหาพ้ืนที่ รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์ในการ
ยกเว้นภาษีส าหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้าง 

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์
ประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 
พ.ศ.2552 และเสด็จทรงเป็นประธานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการร่วมกับท่านบุนยัง วอละจิด รอง
ประธานประเทศ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 11.11 น. ซึ่งจุดผ่านแดนถาวร
นี้มีการเปิดให้บริการทุกวัน เดิมมีการให้บริการเวลา 06.00-18.00 น. แต่ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2555 เป็นต้นมา มีการขยายเวลาการให้บริการ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. 
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ภาพที่ 1-29 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม–ค าม่วน) 
ที่มา: ศนูย์ปฎิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2557 
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10. ด้านสังคม ด้านการสาธารณสุข และการศึกษา 
10.1 ด้านสังคม 

1) ชาติพันธุ์ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีชาติพันธุ์ที่

หลากหลาย ซึ่งชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัด มีจ านวน 11 ชาติพันธุ์ ดังนี้ 
1) ชาติพันธุ์ไทลาว   ส่วนใหญ่ในพื้นท่ี จังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร 
2) ชาติพันธุ์ภูไท   ส่วนใหญ่ในพื้นท่ี จังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร 
3) ชาติพันธุ์ไทกะเลิง  ส่วนใหญ่ในพื้นท่ี จังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร 
4) ชาติพันธุ์ไทย้อ   ส่วนใหญ่ในพื้นท่ี จังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร 
5) ชาติพันธุ์ไทโส้   ส่วนใหญ่ในพื้นท่ี จังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร 
6) ชาติพันธุ์ไทโย้ย   ส่วนใหญ่ในพื้นท่ี จังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร 
7) ชาติพันธุ์แสก   ส่วนใหญ่ในพื้นท่ี จังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร 
8) ชาติพันธุ์ไทยกุลา   ส่วนใหญ่ในพื้นท่ี จังหวัดมุกดาหาร 
9) ชาติพันธุ์ไทข่า   ส่วนใหญ่ในพื้นท่ี จังหวัดมุกดาหาร 
10) ชาติพันธุ์เชื้อสายจีน กระจายอยู่ในพ้ืนที่ทั้ง 3 จังหวัด 
11) ชาติพันธุ์เชื้อสายเวียดนาม กระจายอยู่ในพ้ืนที่ทั้ง 3 จังหวัด 

2) ประชากร 
ในปี พ.ศ.2559 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประชากรในกลุ่มจังหวัดมีจ านวน 

2,191,480 คน มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา ประชากรปี พ.ศ.2555-2559 มีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่
ลดลงเห็นได้จากอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรลดลงในปี พ.ศ.2559 เมื่อพิจารณาสัดส่วนประชากร
ของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดสกลนครมีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 52 รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม 
และจังหวัดมุกดาหาร ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ 1-30 ประชากรของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2559              
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ภาพที่ 1-31 อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรของกลุม่จังหวัด 

 

 
ภาพที่ 1-32 สัดส่วนประชากรของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2559 
 

เมื่อพิจารณาความหนาแน่นของประชากรในกลุ่มจังหวัด 112.53 คนต่อตารางกิโลเมตร 
ซึ่งในแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนครมีความหนาแน่นของประชากร
มากกว่าความหนาแน่นของประชากรในกลุ่มจังหวัด ส่วนจังหวัดมุกดาหาร มีความหนาแน่นของ
ประชากรน้อยกว่าความหนาแน่นของประชากรในกลุ่มจังหวัด 
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ตารางที่ 1-34 จ านวนประชากรของแต่ละจังหวัดในกลุม่จังหวัด  

จังหวัด 
จ้านวนประชากร (คน) ความหนาแน่นของ

ประชากร  
(คนต่อ ตร. กม.) 2555 2556 2557 2558 2559 

สกลนคร 1,119,656 1,124,602 1,128,825 1,132,742 1,136,326 118.30 
นครพนม 703,460 705,816 708,357 709,891 711,202 128.63 
มุกดาหาร 338,463 339,817 341,475 342,792 343,952 79.25 
กลุ่มจังหวัด 2,161,579 2,170,235 2,178,657 2,185,425 2,191,480 112.53 
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559 

 
เมื่อพิจารณาการเกิดและการตายของประชากรในกลุ่มจังหวัด พบว่า ในปี พ.ศ.2559 มี

การเกิดมากกว่าการตาย เพราะมีนวัตกรรมทางการแพทย์มากขึ้น และคนส่วนใหญ่ใส่ใจสุขภาพมาก
ขึ้น เมื่อพิจารณาในการอพยพ พบว่า ประชากรย้ายเข้าในกลุ่มจังหวัดมากกว่าประชากรย้ายออกจาก
กลุ่มจังหวัด  
 
ตารางที่ 1-35 จ านวนการเกิด การตาย การยา้ยเขา้ และการย้ายออกของกลุ่มจังหวัด (คน) 

จังหวัด 
การเกิด การตาย การย้ายเขา้ การย้ายออก 

2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 
สกลนคร  11,588   11,262   7,320   7,545   47,373   43,489   47,459   43,339  
นครพนม  5,557   5,304   4,364   4,707   27,845   25,906   27,011   24,498  
มุกดาหาร  3,704   3,636   2,202   2,177   13,743   13,315   13,651   13,267  
กลุ่มจังหวัด  20,849   20,202   13,886   14,429   88,961   82,710   88,121   81,104  
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559 

 
1) โครงสร้างประชากร 

1.1) โครงสร้างประชากรของประเทศ 
 

  
ภาพที่ 1-33 โครงสร้างประชากรของประเทศ พ.ศ.2559 ภาพที่ 1-34 โครงสร้างประชากรของประเทศ พ.ศ.2579   
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1.2) โครงสร้างประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

  
ภาพที่ 1-35 โครงสร้างประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         ภาพที่ 1-36 โครงสร้างประชากรของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
                 พ.ศ.2559       พ.ศ.2579 

 
1.3) โครงสร้างประชากรของกลุ่มจังหวัด 
ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัดมีจ านวนประชากรรวม 2,191,480 คน ส่ วนใหญ่เป็น

ประชากรวัยแรงงาน มีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังภาพต่อไปนี้ 
 

   
ภาพที่ 1-37 โครงสร้างประชากรของกลุม่จังหวัด พ.ศ.2559        ภาพที่ 1-38 โครงสร้างประชากรของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2579 

 
1.4) สถานภาพแรงงานและอัตราการว่างงาน 

สถานภาพแรงงานของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2557-2559 มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะ
ผู้อยู่ในก าลังแรงงานที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ.2559 มีประชากรในวัยแรงงาน
จ านวน 904,246 คน แบ่งเป็นประชากรที่มีงานท ามากที่สุด จ านวน 880,796 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.41 ของประชากรวัยแรงงาน รองลงมาเป็นประชากรที่รอฤดูกาล ประชากรว่างงาน ตามล าดับ 
ส่วนประชากรนอกก าลังแรงงานมีจ านวน 541,767 คน เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงาน พบว่า ในปี  
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พ.ศ.2559 มีอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.95 จากปี พ.ศ.2558 ที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 
0.62 ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1-36 สถานภาพแรงงาน และอัตราการว่างงานของกลุ่มจังหวัด 

สถานภาพแรงงาน (คน) 2557 2558 2559 
ผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน  977,359   934,925   904,246  

ผู้มีงานท า  957,330   909,587   880,796  
ผู้ว่างงาน  6,123   5,820   8,548  
ผู้ที่รอฤดูกาล  13,905   19,518   14,902  

ผู้ที่นอกก้าลังแรงงาน  464,520   509,244   541,767  
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  1,441,879   1,444,169   1,446,013  
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)   0.63   0.62   0.95  
ที่มา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร, 2560 

 
เมื่อพิจารณาประชากรวัยแรงงาน พบว่า ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีจ านวนประชากร

วัยแรงงานเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงาน พบว่า ในปี พ.ศ.2559 ทุกจังหวัดมี
จ านวนประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานลดลง แต่กลับไปเพ่ิมในส่วนของประชากรที่อยู่นอกก าลัง
แรงงานเพ่ิมข้ึนในทุกจังหวัด เมื่อพิจารณาประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน พบว่า ในปี พ.ศ.2558-2559 มี
จ านวนประชากรที่มีงานท าลดลงในทุกจังหวัด แต่กลับมีจ านวนประชากรว่างและประชากรที่รอ
ฤดูกาลเพิ่มข้ึน จึงส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มข้ึนในทุกจังหวัด ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1-37 สถานภาพแรงงาน และอัตราการว่างงานของแต่ละจงัหวัดในกลุ่มจังหวัด 

สภาพแรงงาน (คน) 
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 

2558 2559 2558 2559 2558 2559 
ผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน  429,264   404,640   307,923   303,422   197,738   196,184  

ผู้มีงานท า  415,090   393,299   298,608   293,333   195,889   194,164  
ผู้ว่างงาน  2,520   1,683   2,185   5,621   1,115   1,243  
ผู้ที่รอฤดูกาล  11,654   9,659   7,130   4,468   734   776  

ผู้ที่นอกก้าลังแรงงาน  299,503   325,107   132,675   137,687   77,066   78,973  
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  728,767   729,747   440,598   441,110   274,804   275,157  
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)   0.59   0.42   0.71   1.85   0.56   0.63  
ที่มา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร, 2560 

 
1.5) รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 

(1) รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน 
เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนของกลุ่มจังหวัดพบว่า มีรายได้

เฉลี่ยที่มากกว่ารายได้เฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยมากกว่ารายได้
เฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร ส่วนจังหวัดนครพนม 
มีรายได้เฉลี่ยที่ต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตารางที่ 1-38 รายได้เฉลี่ยต่อครวัเรือนต่อเดือนของกลุม่จังหวัด 

จังหวัด 
รายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่อเดือน (บาท/ครัวเรือน) 

2552 2554 2556 2558 
สกลนคร  16,679   15,326   16,854   19,281  
นครพนม  12,859   14,053   14,310   15,804  
มุกดาหาร  17,370   19,048   16,494   22,870  
กลุ่มจังหวัด 15,636 16,142 15,886 19,318 
ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ   15,727    17,350    19,267    18,952  
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุม่จังหวัด, 2560 

 

 
ภาพที่ 1-39 รายไดเ้ฉลี่ยต่อครัวเรือนของกลุ่มจังหวัด 

 
(2) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนของกลุ่มจังหวัดมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยน้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนมมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่ ากว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด ส่วนจังหวัดมุกดาหารมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่าค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1-39 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนของกลุ่มจังหวัด  

จังหวัด 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนของกลุ่มจังหวัด (บาท/ครัวเรือน) 
2554 2555 2556 2557 2558 

สกลนคร 12,337  11,233  13,021  13,475  14,549  
นครพนม 12,049  10,826  11,447  12,562  13,973  
มุกดาหาร 15,637  13,016  13,146  15,203  17,767  
กลุ่มจังหวัด 13,341        11,692        12,538        13,747        15,430  
ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ 14,375 14,277 15,092 16,284 17,032 
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุม่จังหวัด, 2560 
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ภาพที่ 1-40 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครวัเรือนของกลุ่มจังหวัด 
 

(3) หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี 
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีของกลุ่มจังหวัดมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีน้อย

กว่าหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีของ
ประเทศ พบว่า จังหวัดมุกดาหารมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีมากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัด
สกลนคร และนครพนม ตามล าดับ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1-40 หนี้สินเฉลี่ยต่อครวัเรือนต่อปีของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี (บาท/ครัวเรือน) 

2552 2554 2556 2558 
สกลนคร 161,441 138,725 157,855 164,190 
นครพนม 92,430 76,338 90,411 102,816 
มุกดาหาร 129,737 182,411 123,125 184,067 
กลุ่มจังหวัด 127,869 132,491 123,797 150,358 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 118,308 137,663 149,307 160,675 
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุม่จังหวัด, 2560 

 

 
ภาพที่ 1-41 หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของกลุ่มจังหวัด 
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(5) จ้านวนคนจน สัดส่วนความยากจน และเส้นความยากจน 
จ านวนคนจนของกลุ่มจังหวัด พบว่า ในปี พ.ศ.2556-2558 มีแนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง ส่งผลให้สัดส่วนคนจนในกลุ่มจังหวัดลดลงเช่นกัน ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีจ านวนคน
จน 298,000 คน และสัดส่วนคนจน คิดเป็นร้อยละ 15.53 และเส้นความยากจนในกลุ่มจังหวัด 2,388 
บาทต่อคนต่อเดือน ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1-41 จ านวนคนจน สัดส่วนคนจน และเส้นความยากจนของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด/กลุม่จังหวดั 
จ้านวนคนจน (พันคน) สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) เส้นความยากจน (บาท) 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 
สกลนคร 209.0 218.5 158.6 22.46 23.58 17.19 2,354  2,475  2,346  
นครพนม 179.2 142.5 94.9 31.13 24.89 16.64 2,278  2,332  2,360  
มุกดาหาร 103.0 83.3 44.5 29.26 23.78 12.76 2,371  2,422  2,459  
กลุ่มจังหวัด 491.2 444.3 298.0 27.62 24.08 15.53  2,334  2,410  2,388  
ภาค 3,271.2 3,200.6 1,929.8 17.37 17.04 10.3 2,273  2,355  2,355  
ประเทศ 7,305.1 7,057.4 4,847.2 10.94 10.53 7.21 2,572  2,647  2,644  
ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560    

 
10.2 ด้านการสาธารณสุข 

สถานพยาบาลของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีจ านวน 808 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมากที่สุด รองลงมาเป็นคลินิก โรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาล
เอกชน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาสถานพยาบาลในกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.2558 พบว่า จังหวัดสกลนคร
มีจ านวนสถานพยาบาลมากที่สุด จ านวน 374 แห่ง รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม และจังหวัด
มุกดาหาร ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 1-42 จ านวนสถานพยาบาลของกลุ่มจังหวัด ป ีพ.ศ.2558   (หน่วย : คน) 

จังหวัด โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาล
เอกชน 

โรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุภาพตา้บล 

คลินิกทุกประเภท รวม 

สกลนคร 19 1 168 184 374 
นครพนม 14 - 154 125 293 
มุกดาหาร 7 1 78 57 143 
กลุ่มจังหวัด 40 2 400 366 808 
ที่มา: ส านกังานสถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด, 2560   

 
เมื่อพิจารณาจ านวนแพทย์ในกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีจ านวน 401 คน พบว่า จังหวัด

สกลนครมีจ านวนแพทย์มากที่สุด จ านวน 226 คน รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม และจังหวัด
มุกดาหาร ตามล าดับ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1-43 จ านวนแพทย์ของกลุ่มจงัหวัด ปี พ.ศ.2558                                                                       (หน่วย : คน) 

จังหวัด 2556 2557 2558 
สกลนคร 143 220 226 
นครพนม 96 104 104 
มุกดาหาร 52 60 71 
กลุ่มจังหวัด 291 384 401  
ที่มา: ส านกังานสถิติกลุ่มจังหวัด, 2560 
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เมื่อพิจารณาจ านวนประชากรต่อแพทย์ 1 คนของกลุ่มจังหวัด พบว่า แพทย์ 1 คนต้องดูแล
ประชากรจ านวน 4,375 คน เมื่อพิจารณาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดนครพนมแพทย์ 1 คน 
ต้องดูแลประชากรมากที่สุด จ านวน 6,794 คน รองลงมาเป็นจังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร
ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 1-44 จ านวนเจ้าหนา้ที่ทางการแพทย์ของกลุ่มจังหวัด ป ีพ.ศ.2558 

จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ ประชากรต่อเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย์ 
ทันต
แพทย์ 

เภสัชกร พยาบาล 
ผู้ช่วย

พยาบาล 
แพทย์ 

ทันต
แพทย์ 

เภสัชกร พยาบาล 
ผู้ช่วย

พยาบาล 
สกลนคร 226 76 144 1,633 91 5,056 15,036 7,936 700 12,558 
นครพนม 104 51 83 1,085 - 6,794 13,855 8,513 651 - 
มุกดาหาร 71 28 44 674 32 4,903  12,432  7,911  516  10,878  
กลุ่มจังหวัด 401  155  271  3,392  123  16,753  41,323  24,360  1,867  23,436  
ที่มา: ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดในกลุ่มจังหวัด, 2560 

 
ตารางที่ 1-45 ผู้ป่วยนอก จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.2556-2558 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2556 2557 2558 

สกลนคร  3,295,893   3,565,044   1,442,460  
นครพนม 1,990,120  2,333,679  2,486,720  
มุกดาหาร                  1,116,820                     834,872  628,981  
กลุ่มจังหวัด 6,402,833  6,733,595  4,558,161  
ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2560 

 
เมื่อพิจาณาผู้ป่วยนอก จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข 

ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556-2558 พบว่า จังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหารมีแนวโน้น
ลดลงของผู้ป่วยนอก จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ส่วนจังหวัดนครพนมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ของผู้ป่วยนอก จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ดังรูปภาพต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 1-42 ผู้ป่วยนอก จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.2556-2558 
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ตารางที่ 1-46 10 ล าดับโรคของผู้ป่วยใน จ าแนกตามสาเหตุการปว่ย 298 กลุ่มโรค จากสถานบริการสาธารณสุข 
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556-2558 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2556 2557 2558 
สกลนคร  122,591   128,506   143,818  
นครพนม 60,709                   69,498  64,422  
มุกดาหาร                          459                         7,159  4,241  
กลุ่มจังหวัด 183,759  205,163  212,481  
ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2560 

 
เมื่อพิจาณา10 ล าดับโรคของผู้ป่วยใน จ าแนกตามสาเหตุการป่วย 298 กลุ่มโรค จากสถาน

บริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556-2558 พบว่า จังหวัดสกลนครมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนของ 10 ล าดับโรคของผู้ป่วยใน จ าแนกตามสาเหตุการป่วย 298 กลุ่มโรค ส่วนจังหวัดนครพนม 
และจังหวัดมุกดาหารแนวโน้นลดลง10 ล าดับโรคของผู้ป่วยใน จ าแนกตามสาเหตุการป่วย 298 กลุ่ม
โรค ดังรูปภาพต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 1-43 10 ล าดับโรคของผู้ป่วยใน จ าแนกตามสาเหตุการป่วย 298 กลุ่มโรค จากสถานบริการ

สาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556-2558 
 

10.3 ด้านการศึกษา 
 

ตารางที่ 1-47 รายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในกลุม่จังหวัด 
จังหวัด สถาบันอุดมศกึษาของรัฐ สถาบันอาชีวศึกษา 

สกลนคร 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา

เขตสกลนคร 

1. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
2. วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร 
3. วิทยาลัยการอาชีพสวา่งแดนดิน 
4. วิทยาลัยอาชีพพรรณานิคม  

นครพนม 1. มหาวิทยาลัยนครพนม 1. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
2. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
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ตารางที่ 1-47 รายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในกลุม่จังหวัด 
จังหวัด สถาบันอุดมศกึษาของรัฐ สถาบันอาชีวศึกษา 

2. มหาวิ ทยาลั ยจุฬาลงกรณ์ ร าชวิ ทยาลั ย 
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

3. วิทยาลัยการอาชีพนาแก 
4. วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลา

ราม 
มุกดาหาร 1. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 1. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี

มุกดาหาร 
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ

ดอนตาล 
ที่มา: ข้อมูลจากส านักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และเว็บไซตส์ารานกุรมเสรี, 2560 
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11. ด้านความม่ันคง 
11.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ความปลอดภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จากข้อมูลส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ กลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจของกลุ่มจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง 
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ โจรกรรมรถยนต์ โจรกรรมโค กระบือ โจรกรรมเครื่องมือทางการเกษตร ที่
เกิดขึ้นและมีการจับกุมได้ภายในกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.2555-2558 การรับแจ้งกลุ่มคดีอาญาที่
น่าสนใจในกลุ่มจังหวัด มีจ านวนการแจ้งคดีเพ่ิมข้ึน และมีการจับกุม  
 
ตารางที่ 1-48 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุม่คดีอาญาที่น่าสนใจ 

จังหวัด 
รวมคดีอาญาที่น่าสนใจ (สัดส่วนคดีต่อประชากร) 

2555 2556 2557 2558 
รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม 

สกลนคร 212 115 160 105 182 103 200 167 
นครพนม 118 78 115 86 124 74 137 114 
มุกดาหาร 86 45 95 57 70 41 105 90 
กลุ่มจังหวัด 416 238 370 248 376 218 442 371 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2560 

 
เมื่อพิจารณาคดีอุกฉกรรณ์และสะเทือนขวัญ ในปี พ.ศ.2555-2558 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ใน

ปี พ.ศ.2558 มีการรับแจ้งลดลง 
 
ตารางที่ 1-49 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุม่คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 

จังหวัด 
รวมคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวญั (สัดส่วนคดีต่อประชากร) 

2555 2556 2557 2558 
รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม 

สกลนคร 20 14 22 17 18 13 25 22 
นครพนม 28 19 20 13 17 14 8 7 
มุกดาหาร 12 12 14 13 15 12 16 16 
กลุ่มจังหวัด 60 45 56 43 50 39 49 45 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2560 

 
11.2 ปัญหายาเสพติด 

กลุ่มจังหวัดมีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกิดขึ้นเช่นเดียวกับกลุ่มจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศ
ไทย โดยในปี พ.ศ.2559 มีการจับกุมคดีในเรื่องยาเสพติดด้วย 
 
ตารางที่ 1-50 สถิติการจับกุมคดยีาเสพตดิ 

จังหวัด 
จ้านวนคดีการจับกุมยาเสพติด 

2557 2558 2559 
สกลนคร 4,499 2,693 2,856 
นครพนม 5,300 1,827 1,572 
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ตารางที่ 1-50 สถิติการจับกุมคดยีาเสพตดิ 

จังหวัด 
จ้านวนคดีการจับกุมยาเสพติด 

2557 2558 2559 
มุกดาหาร 2,944 2,683 2,494 
กลุ่มจังหวัด 12,743 7,203 6,922 
ที่มา: จากหนังสือผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ปี  

พ.ศ. 2557-2559 
 

ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติดได้ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 4 ประเภท ระหว่างปี 
พ.ศ.2557-2559 จับกุมได้มากที่สุด คือ เมทแอมเฟตามีน กัญชาแห้ง ไอซ์ พืชกระท่อม และเฮโรอีน 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1-51 สถิติการจับกุมคดยีาเสพตดิ ตามประเภทของยาเสพติด 

ประเภทของยาเสพติดที่จับกุม 2557 2558 2559 
เมทแอมเฟตามีน             12,032                6,396                6,669  
กัญชาแห้ง                  631                   397                   480  
ไอซ ์                   54                    91                    28  
พืชกระท่อม                   46                    32                    26  
อื่น ๆ (เฮโรอีน)                    -                        1                     -    
ที่มา: ผลการปราบปรามยาเสพตดิทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2557-2559 
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12. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12.1 ด้านทรัพยากรป่าไม้ 

พ้ืนที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ.2559 มีพ้ืนที่ป่า 
2,418,713.30 ไร่ โดยจังหวัดมุกดาหารมีพ้ืนที่ป่า 856,604.01 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.22 ของพ้ืนที่
จังหวัด และจังหวัดสกลนครมีพ้ืนที่ป่า 1,056,911.95 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของพ้ืนที่จังหวัด และ
จังหวัดนครพนมมีพ้ืนที่ป่า 505,197.34 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.34  

 
ตารางที่ 1-52 พื้นที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปี พ.ศ.2559 

จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

เนื้อที่จังหวัด (ไร่) เนื้อที่ป่า (ไร่) ร้อยละของพ้ืนที่
จังหวัด 

ร้อยละเนื้อที่ไม่ใช่
ป่า 

สกลนคร 5,987,354.38 1,056,911.95 17.65 82.35 
นครพนม 3,523,087.16 505,197.34 14.34 85.66 
มุกดาหาร 2,578,781.45 856,604.01 33.22 66.78 
กลุ่มจังหวัด 12,089,222.99 2,418,713.30 20.01 79.99 
ที่มา: ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้, 2560 

 
เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.2558-2559 มีการเปลี่ยนแปลงของ

พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากมีการขยายเขตเมืองเพ่ิมข้ึนภายในกลุ่มจังหวัด 
 

ตารางที่ 1-53 การเปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปี พ.ศ.2557-2559 
จังหวัด/

กลุ่มจังหวัด 
พื้นที่ป่าไม้ (ไร่) การเปลีย่นแปลง (+/-) 

2557 2558 2559 2557/2558 ร้อยละ 2558/2559 ร้อยละ 
สกลนคร 1,059,641.30 1,057,015.20 1,056,911.95 -2,626.10 -0.25 -103.25 -0.01 
นครพนม 613,588.85 529,802.77 505,197.34 -83,786.08 -13.66 -24,605.43 -4.64 
มุกดาหาร 863,190.66 863,281.21 856,604.01 99.55 0.01 -6,677.20 -0.77 
กลุ่มจังหวัด 2,536,420.81 2,450,099.18 2,418,713.30 -86,321.63 -0.04 -31,385.88 -0.01 
ที่มา: ส านกัจัดการที่ดินป่าไม้ กรมปา่ไม้, 2560    

 
12.2 ด้านทรัพยากรน้้า 

แหล่งน้ าในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีแหล่งน้ าที่ส าคัญของประเทศ 
เช่น แม่น้ าโขง แม่น้ าศรีสงคราม และแหล่งล าน้ าต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
 1) จังหวัดสกลนคร มีแหล่งน้ าที่ส าคัญของจังหวัดสกลนคร ซึ่งได้แก่ 

1.1) หนองหาร เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ มีน้ าตลอดปี บริเวณท่ีตั้งหนองหารเป็น
บริเวณที่ต่ าที่สุดของแอ่งสกลนคร มีพ้ืนที่ผิวน้ าประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 158 เมตร มีความลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร มีล าน้ าพุงเป็นสายน้ าหลัก
ที่ไหลลงสู่หนองหาร มีน้ าไหลตลอดปี และมีล าน้ าที่เกิดจากเทือกเขาภูพานและเนินสูง รอบ ๆ  
หนองหาร อีก 13 สาย ไหลลงสู่ หนองหาร แต่มีน้ าเฉพาะในฤดูน้ าหลาก มีเกาะแก่งมากมาย ปัจจุบัน
หนองหารเป็นแหล่งประมงน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดและยังเป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดของ
กรมประมงด้วย 

1.2) ล้าน้้าสงคราม เป็นล าน้ าที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ปริมาณน้ ามาก เป็นสายน้ าหลักที่
ส าคัญของแอ่งสกลนคร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต้นน้ าเกิดบริเวณเทือกเขาภูพานพ้ืนที่
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อ าเภอส่องดาว ไหลผ่านอ าเภอสว่างแดนดิน อ าเภอเจริญศิลป์ อ าเภอบ้านม่วง อ าเภอค้าตากล้า และ
อ าเภออากาศอ านวย ของจังหวัดสกลนคร แล้วไหลลงบรรจบแม่น้ าโขงที่ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม ล าน้ าสงครามประกอบด้วย ล าน้ าสาขาสายส าคัญได้แก่ ล าน้ ายาม ล าน้ าอูน ตลอด
ความยาวล าน้ าสงครามประมาณ 480 กิโลเมตรแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ (1) ล าน้ าสงครามตอนบน 
มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าประมาณ 3,271 ตารางกิโลเมตร (2,044,255 ไร่) อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอส่องดาว สว่างแดน
ดิน เจริญศิลป์ และบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร (2) ล าน้ าสงครามตอนล่าง มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าประมาณ 
3,085.27 ตารางกิโลเมตร (1,928,294 ไร่) อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านม่วง อ าเภอค้าตากล้า อ าเภออากาศ
อ านวย และอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

1.3) ล้าน้้าพุง ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาภูพาน ในเขตอ าเภอกุดบาก ช่วงตอนต้นน้ าพ้ืนที่
ค่อนข้างชัน ท าให้มีน้ าตกอยู่หลายแห่ง ล าพุงไหลผ่านท้องที่อ าเภอกุดบากลงสู่เขื่อนน้ าพุงของ  
การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ความจุ 165 ล้านลูกบาศก์เมตร แล้วไหลผ่านอ าเภอเต่างอย อ าเภอโคกศรี
สุพรรณ และอ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความยาวประมาณ 90 กิโลเมตร 

1.4) ล้าน้้ายาม เป็นล าน้ าขนาดเล็ก ซึ่งมีต้นน้ าเกิดขึ้นในบริเวณเทือกเขาภูพาน เขต
อ าเภอวาริชภูมิไหลผ่านอ าเภอส่องดาว อ าเภอสว่างแดนดิน อ าเภอเจริญศิลป์ อ าเภอวานรนิวาส 
อ าเภอพรรณนานิคม และอ าเภออากาศอ านวยแล้วไหลไปยังล าน้ าสงคราม มีความยาวประมาณ 70 
กิโลเมตร 

1.5) ล้าห้วยปลาหาง เป็นล าน้ าขนาดเล็ก ซึ่งต้นน้ าอยู่ในเขตอ าเภอวาริชภูมิไหลผ่าน
อ าเภอสว่างแดนดิน อ าเภอพังโคน และไหลไปยังล าน้ าอูน ในเขตอ าเภอพรรณนานิคม มีความยาว
ประมาณ 65 กิโลเมตร 

1.6) ล้าน้้าอูน เป็นล าน้ าขนาดกลาง ซึ่งมีต้นน้ าจากเทือกเขาภูพาน ในเขตอ าเภอกุดบาก
และอ าเภอนิคมน้ าอูนไหลลงสู่เขื่อนน้ าอูน ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนคร สามารถเก็บ
กักน้ าได้ 520 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากมีปริมาณน้ ามาก ไหลผ่านพ้ืนที่ราบ ซึ่งเป็นแหล่งอุดม
สมบูรณ์ของจังหวัดสกลนคร ได้มีการพัฒนาให้มีการกระจายน้ าชลประทานในระดับแปลงนา การจัด
รูปที่ดิน พ้ืนที่ประมาณ 164,574 ไร่ เขตพ้ืนที่อ าเภอพังโคน อ าเภอพรรณานิคม และอ าเภอเมือง
สกลนคร นอกจากจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรท านาตามฤดูกาลแล้วยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
พืชฤดูแล้ง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร ท าให้เศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครมีมูลค่าสูงมาก 
ล าน้ าอูนมีพ้ืนที่ลุ่มน้ าประมาณ 3,543 ตารางกิโลเมตร (2,211,366 ไร่) อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอภูพาน 
อ าเภอกุดบาก อ าเภอนิคมน้ าอูน อ าเภอวาริชภูมิ อ าเภอพังโคน อ าเภอสว่างแดนดิน อ าเภอพรรณา
นิคม อ าเภอวานรนิวาส อ าเภอเมืองสกลนคร อ าเภอกุสุมาลย์ อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

1.7) ล้าน้้าก่้า เป็นล าน้ าขนาดเล็ก ซึ่งมีต้นน้ าที่ส าคัญท่ีหนองหารไหลไปยังแม่น้ าโขง โดย
ผ่านอ าเภอเมืองสกลนคร อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผ่านไปอ าเภอนาแก ไหลลงแม่น้ าโขง
ที่อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร 

2) จังหวัดนครพนม มีแหล่งน้ าที่ส าคัญของจังหวัดนครพนม ซึ่งได้แก่ 
2.1) แม่น้้าโขง เป็นแม่น้ าขนาดใหญ่ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศจีน เป็นเส้นกั้นเขตแดน

ระหว่างไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยถือร่องน้ าลึกเป็นแนวเขตที่มี
ความลึกและยาวมาก มีปริมาณน้ าไหลมากตลอดปีไหลผ่านอ าเภอบ้านแพง อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอ
เมืองนครพนม และอ าเภอธาตุพนม มีระยะทางประมาณ 153 กิโลเมตร แล้วไหลผ่านจังหวัด
มุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เข้าสู่ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา และออกสู่ทะเลที่ประเทศ
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งแม่น้ าโขงนับว่ามีความส าคัญต่อการเกษตร และเศรษฐกิจของ
จังหวัดนครพนม 

2.2) แม่น้้าสงคราม ต้นน้ าเกิดในท้องที่อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไหลผ่านท้องที่
อ าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผ่านอ าเภอศรีสงคราม และไหลสู่
แม่น้ าโขงที่ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  

2.3) ล้าน้้ายาม ต้นน้ าเกิดในท้องที่จังหวัดสกลนคร ไหลผ่านอ าเภอศรีสงคราม มาบรรจบ
ล าน้ าสงครามที่บ้านปากยาม ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

2.4) ล้าน้้าก่้า ต้นน้ าเกิดในท้องที่จังหวัดสกลนคร ไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่ต าบลน้ าก่ า อ าเภอ
ธาตุพนม และมีโครงการพัฒนาลุ่มน้ าก่ า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นโครงการที่ประชาชน ใน
ท้องถิ่นบริเวณ 2 ฝั่ง น้ าก่ า ในเขตสกลนครและนครพนม ทูลเกล้าขอความช่วยเหลือจาก
พระบาทสมเด็จ พระจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ให้ทรงแก้ปัญหาในเรื่องน้ าท่วมพ้ืนที่เพาะปลูกในฤดูฝน
และขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร รวมทั้งอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งโดยมอบหมายกรมชลประทาน
พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ าก่ าจังหวัดสกลนคร-นครพนม และทรง
วางโครงการด้วยพระองค์เอง 

2.5) ล้าน้้าอูน ต้นน้ าเกิดในท้องทีจ่ังหวัดสกลนคร ไหลผ่านอ าเภอนาหว้ามาบรรจบกับล า
น้ าสงคราม ที่บ้านปากอูน อ าเภอศรีสงครามของจังหวัดนครพนม 

2.6) ห้วยลังกา ต้นก าเนิดเทือกเขาลังกา อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ไหลผ่าน
อ าเภอบ้านแพง ไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่บ้านนาเข ต าบลนาเข อ าเภอบ้านแพง ความยาวประมาณ 13 
กิโลเมตร 

2.7) ห้วยบังกอ ต้นก าเนิดต าบลกุรุคุ อ าเภอเมืองนครพนม ไหลผ่านต าบลโพธิ์ตาก ต าบล
หนองญาติ ต าบลท่าค้อ อ าเภอเมืองนครพนม ไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่บ้านกุดข้าวปุ้น ต าบลขามเฒ่า 
อ าเภอเมืองนครพนม 

2.8) ห้วยบังฮวก ต้นก าเนิดอ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ไหลผ่านต าบลค าเตย 
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองนครพนม ต าบลนาถ่อน ต าบลดอนนางหงส์ อ าเภอธาตุพนม ไหลลงสู่
แม่น้ าโขง ที่บ้านดงขวาง อ าเภอธาตุพนม 

2.9) ห้วยฮ่องฮอ ต้นก าเนิดต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมืองนครพนม ไหลผ่านต าบล
หนองญาติ อ าเภอเมืองนครพนม ไหลบรรจบห้วยบังกอที่บ้านดงหมู อ าเภอเมืองนครพนม ความยาว
ประมาณ 15 กิโลเมตร 

2.10) ห้วยน้้าบัง ต้นก าเนิดอ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ไหลผ่านอ าเภอปลาปาก 
อ าเภอนาแก ไหลบรรจบล าน้ าก่ าท่ีบ้านปากบัง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

2.11) ห้วยทวย ต้นก าเนิดอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ไหลผ่านอ าเภอโพนสวรรค์ 
อ าเภอท่าอุเทน ไหลลงแม่น้ าโขงที่บ้านปากทวย อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาวประมาณ 
85 กิโลเมตร 

3) จังหวัดมุกดาหาร มีแหล่งน้ าที่ส าคัญของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้แก่ 
3.1) แม่น้้าโขง ไหลผ่านเขตจังหวัดมุกดาหาร เป็นแหล่งน้ าที่ชาวบ้านได้อาศัยน้ า เพ่ือ 

การด ารงชีวิต ถือเป็นสายน้ าหลักของจังหวัด มีระบบการไหลของน้ าตามธรรมชาติ มีความกว้างของ
ล าน้ า มีเกาะแก่งเป็นภาพรวม ที่สวยงามตามธรรมชาติ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ า โขงเป็นทรายทองที่
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สวยงาม มีเกล็ดสีทองระยิบระยับ มีลานทรายยื่นออกไปกลางแม่น้ าที่บ้านชะโนด และบ้านพาลุกา 
อ าเภอหว้านใหญ่ สาขาของล าน้ าโขง ในเขตจังหวัดมุกดาหารมีอยู่ 4 สายที่ส าคัญคือ 

3.2) ห้วยชะโนด อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาภูพาน ในเขตอ าเภอ
ดงหลวง ไหลผ่านอ าเภอดงหลวงไปทางทิศตะวันออกไปบรรจบแม่น้ า โขง ทางตอนใต้ของกิ่งอ าเภอ
หว้านใหญ่ มีความยาวประมาณ 53 กิโลเมตร 

3.3) ห้วยบางทราย อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาภูพานในเขต
อ าเภอดงหลวง ไหลผ่านทางตอนใต้ของอ าเภอดงหลวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปบรรจบแม่น้ า
โขงทาง ตอนเหนือ ของอ าเภอเมืองมุกดาหาร มีความยาวประมาณ 170 กิโลเมตร 

3.4) ห้วยมุก มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาภูพานทางทิศตะวันตกในเขตอ าเภอค าชะอี แล้ว
ไหลไปทางทิศตะวันออกผ่านอ าเภอเมืองมุกดาหาร ไปบรรจบแม่น้ าโขง มีความยาวประมาณ 126 
กิโลเมตร 

3.5) ห้วยบังอ่ี อยู่ทางตอนใต้ของพ้ืนที่จังหวัด มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาภูพานทางทิศ
ตะวันตกในเขตอ าเภอหนองสูง แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านเขตอ าเภอนิคมค าสร้อยไป
ทางทิศตะวันออก ไปบรรจบแม่น้ าโขงในเขตอ าเภอดอนตาล มีความยาวประมาณ 145 กิโลเมตร 

4) โครงการชลประทานของกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดมีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 2 แห่ง คือ เขื่อนน้ าอูน และเขื่อน

น้ าพุง ซึ่ง 2 เขื่อนนี้สามารถเก็บกักน้ าได้สูงสุดประมาณ 980 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
ตารางที่ 1-54 ข้อมูลปริมาณความจุที่เก็บกักน้ าของอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด 

แหล่งเก็บน้้า ปริมาณน้้าเก็บกักน้้าปกต ิ(ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้้าเก็บกักน้้าสูงสุด (ล้าน ลบ.ม.) 
น้ าอูน 520 780 
น้ าพุง 165 200 
ที่มา: ศูนย์ประมวลวิเคราะหส์ถานการณ์น้ า กรมชลประทาน  
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ภาพที่ 1-44 ปริมาตรน้ าในอ่างเก็บน้ าอูน จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ.2559 
 

 
ภาพที่ 1-45 ปริมาตรน้ าในอ่างเกบ็น้ าพุง จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ.2559 
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กลุ่มจังหวัดมีอ่างเก็บน้ าขนาดกลางในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 58 แห่ง ซึ่งจังหวัดสกลนคร มี
จ านวน 29 แห่ง จังหวัดนครพนม จ านวน 12 แห่ง และจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 17 แห่ง 

 
ตารางที่ 1-55 สรุปสภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ปี พ.ศ.2559 

ล้าดับ อ่างเก็บน้้า จังหวัด 
ความจุ รนก. 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้้า รนก. ต้่าสุด 
(ล้าน ลบ.ม.) 

1 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 
2 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 

3 
อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรี
สุพรรณ 

สกลนคร 
7.75 0.7 

4 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.29 
5 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน  สกลนคร 1.63 0.38 
6 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.99 0.7 
7 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 
8 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง อ.สว่างแดนดิน  สกลนคร 1.1 0.122 
9 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 
10 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 
11 อ่างฯ ห้วยค า อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 
12 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 
13 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 
14 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ.พรรณานิคม สกลนคร 1.5 0.15 
15 อ่างฯ ห้วยน้ าบ่อ อ.เมือง สกลนคร 2.2 0.15 
16 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 
17 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.16 
18 อ่างฯ น้ าซับค าโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 
19 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 
20 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรสีุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 
21 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 
22 อ่างฯ ห้วยค าบากน้อย อ.สว่างแดนดิน สกลนคร 4 0.495 
23 อ่างฯ ห้วยหินชะแนนใหญ่ อ.กุสุมาลย ์ สกลนคร 12.5 0.17 
24 อ่างฯ ห้วยค าผักหนาม อ.บ้านม่วง  สกลนคร 2.91 0.44 
25 อ่างฯ โคกภูใหม่ 2 อ.ภูพาน สกลนคร 1 0.12 
26 อ่างฯ ห้วยเคลิม้ อ.เมือง สกลนคร 1.5 0.11 
27 อ่างฯ ห้วยเรือ อ.เมือง สกลนคร 2.9 0.15 
28 อ่างฯ ห้วยอ่าง อ.เมือง สกลนคร 1.5 0.12 
29 อ่างฯ ห้วยทรายตอนบน 1 อ.เมือง สกลนคร 2.1 0.27 
30 อ่างฯ ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.4 0.125 
31 อ่างฯ ห้วยผักดอก นครพนม 2.8 0.3 
32 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.03 
33 อ่างฯ ห้วยศรีคณุ นครพนม 2.312 0.03 
34 อ่างฯ บ้านดงน้อย  นครพนม 5.2 0.25 
35 อ่างฯ ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.03 
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http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv94/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv95/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv96/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv97/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv98/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv100/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv101/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv103/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv104/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv105/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv106/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv107/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv108/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv109/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv110/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv111/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv112/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv113/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv114/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv117/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv118/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv128/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv131/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv132/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv133/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv134/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv218/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv219/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv220/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv221/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv222/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv223/2017-01-01/2017-12-04
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ตารางที่ 1-55 สรุปสภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ปี พ.ศ.2559 

ล้าดับ อ่างเก็บน้้า จังหวัด 
ความจุ รนก. 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้้า รนก. ต้่าสุด 
(ล้าน ลบ.ม.) 

36 อ่างฯ ห้วยส้มโฮง นครพนม 3.12 0.03 
37 อ่างฯ บุ่งหมากโมง นครพนม 2.19 0.42 
38 อ่างฯ ห้วยนางออ นครพนม 3.3 0.45 
39 อ่างฯ ห้วยกกคูณ นครพนม 2 0.08 
40 อ่างฯ ห้วยกะเบา นครพนม 5.07 0.4 
41 อ่างฯ ห้วยวังม่วง นครพนม 1.5 0.03 
42 อ่างฯ ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.7 2 
43 อ่างฯ ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.4 0.65 
44 อ่างฯ ห้วยมุก มุกดาหาร 4.9 0.2 
45 อ่างฯ ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4 0.5 
46 อ่างฯ ห้วยไร ่ มุกดาหาร 2.8 0.11 
47 อ่างฯ ห้วยไผ ่ มุกดาหาร 10.5 0.8 
48 อ่างฯ ห้วยพ ุ มุกดาหาร 4.5 0.7 
49 อ่างฯ ห้วยพุง มุกดาหาร 4 0.85 
50 อ่างฯ ห้วยทา มุกดาหาร 2.23 0.53 
51 อ่างฯ ห้วยหอย มุกดาหาร 2 0.3 
52 อ่างฯ ห้วยขี้เหล็ก (ตอนบน) มุกดาหาร 1.2 0 
53 อ่างฯ ห้วยไร่2 มุกดาหาร 2.68 0.3 
54 อ่างฯ ห้วยแคน มุกดาหาร 2.1 0.09 
55 อ่างฯ ห้วยหมากไฟ มุกดาหาร 1.5 0.3 
56 อ่างฯ ห้วยขาหน้า มุกดาหาร 1.7 0.51 
57 อ่างฯ ห้วยไม้ดู ่ มุกดาหาร 1.7 0 
58 อ่างฯ ห้วยหินลาด มุกดาหาร 1.7 0 

ที่มา: ศูนย์ประมวลวิเคราะหส์ถานการณ์น้ า กรมชลประทาน, 2560 
 

ในปี พ.ศ.2558 มีจ านวนแหล่งน้ า 373 แห่ง ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2556 ที่มีจ านวน 202 
แห่ง ส่วนใหญ่เป็นอ่างเก็บน้ าจ านวน 246 แห่ง รองลงมาเป็นฝายคอนกรีตจ านวน 118 แห่ง และสระ
และหนอง จ านวน 9 แห่ง ตามล าดับ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1-56 ประเภทแหล่งน้ าในกลุ่มจังหวัด (แห่ง) 

จังหวัด ปี อ่างเก็บน้้า ฝายคอนกรีต สระ หนอง รวม 

สกลนคร 
2556 160 78 1 239 
2557 160 78 1 239 
2558 164 79 1 244 

นครพนม 
2556 209 - - 209 
2557 209 - - 209 
2558 2 5 8 15 

มุกดาหาร 
2556 86 41 - 127 
2557 86 41 - 127 
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http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv224/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv225/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv226/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv227/2017-01-01/2017-12-04
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http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv229/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv235/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv236/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv237/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv238/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv239/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv240/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv241/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv242/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv243/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv244/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv245/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv247/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv455/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv456/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv458/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv460/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv468/2017-01-01/2017-12-04
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ตารางที่ 1-56 ประเภทแหล่งน้ าในกลุ่มจังหวัด (แห่ง) 
จังหวัด ปี อ่างเก็บน้้า ฝายคอนกรีต สระ หนอง รวม 

2558 80 34 - 144 

กลุ่มจังหวัด 
2556 455 119 1 575 
2557 455 119 1 575 
2558 246 118 9 373 

ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด, 2560 
   

ในปี พ.ศ.2558 ปริมาณน้ าที่เก็บเฉลี่ยทั้งปีของประเภทแหล่งน้ าของกลุ่มจังหวัด 1,118.50 
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า รองลงมาเป็นประตูระบายน้ า และฝาย
คอนกรีต ตามล าดับ เมื่อพิจารณาปริมาณน้ าในแต่ละจังหวัด พบว่า ในปี พ.ศ.2558 จังหวัดสกลนคร 
มีปริมาณน้ ามากที่สุดอยู่ที่ 913.48 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมาเป็นจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัด
นครพนม ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1-57 ปริมาณน้ าท่ีเก็บเฉลี่ยทั้งปีของประเภทแหล่งน้ าของกลุ่มจังหวัด (ลา้นลูกบาศกเ์มตร) 

จังหวัด ปี อ่างเก็บน้้า ฝายคอนกรีต ประตูระบายน้้า รวม 

สกลนคร 
2556 186.39 - - 186.39 
2557 903.38 - 1.87 905.25 
2558 910.48 0.20 2.87 913.48 

นครพนม 
2556 107.41 - - 107.41 
2557 107.40 - - 107.40 
2558 96.85 - - 96.85 

มุกดาหาร 
2556 88.01 1.41 - 89.42 
2557 88.01 1.41 - 89.42 
2558 106.11 2.06 - 108.17 

กลุ่มจังหวัด 
2556 381.82 1.41 - 383.23 
2557 1,098.80 1.41 1.87 1,102.07 
2558 1,113.44 2.26 2.87 1,118.50 

ที่มา: ส านักงานชลประทานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด, 2560 
 

12.3 ภัยธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด  
จากข้อมูลแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2558 ปรับปรุง 

แก้ไข (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2559 โดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ได้มีการจัดท า
ข้อมูลการเกิดภัยธรรมชาติเชิงพ้ืนที่ ดังนี้  
 1) อุทกภัย  

อุทกภัย เป็นสาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเป็นเวลานาน ท าให้เกิด
น้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วมฉับพลัน น้ าท่วมขัง และน้ าล้นตลิ่ง ประชาชนได้รับความเดื อดร้อน สิ่ง
สาธารณะประโยชน์และทรัพย์สินของประชาชนในกลุ่มจังหวัดได้รับความเสียหาย ในช่วงฤดูฝนแต่ละ
ปีมีร่องกดอากาศต่ าพาดผ่านพ้ืนที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ซึ่งท าให้เกิดอุทกภัยและมีดินโคลนถล่มขึ้นใน
บางพ้ืนที่ ถือเป็นปัญหาด้านสาธารณภัย เมื่อเกิดฝนตกสะสมเป็นเวลานาน ในช่วงฤดูฝน ของทุกปี 
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ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ าไหลบ่าเข้าท่วมพ้ืนที่ท าการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน สาเหตุส าคัญ
จากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าของมนุษย์ทั้งการตั้งชุมชน การก่อสร้างต่าง ๆ การท า
การเกษตร การเผาป่าและการตัดไม้ล าลายป่า ล้วนเป็นสาเหตุส าคัญ ที่ท าให้อุทกภัยทวีความรุนแรง
มากขึ้น โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2560 สถานการณ์น้ าท่วมในพ้ืนที่ 
จังหวัดสกลนคร ที่รับผลกระทบจากพายุเซินกา ซึ่งมีพ้ืนที่ประสบภัยรวม 18 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
เมืองสกลนคร อ าเภอกุสุมาลย์ อ าเภอกุดบาก อ าเภอพรรณานิคม อ า เภอพังโคน อ าเภอวาริชภูมิ 
อ าเภอนิคมน้ าอูน อ าเภอวานรนิวาส อ าเภอค าตากล้า อ าเภอบ้านม่วง อ าเภออากาศอ านวย  
อ าเภอสว่างแดนดิน อ าเภอส่องดาว อ าเภอเต่างอย อ าเภอโคกศรีสุพรรณ อ าเภอเจริญศิลป์ อ าเภอ
โพนนาแก้ว และอ าเภอภูพาน  
 
ตารางที่ 1-58 สถิติสถานการณ์อุทกภัยของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556-2558  

จังหวัด ปี 
จ้านวนคร้ังท่ี
เกิดเหตุ (คร้ัง) 

พ้ืนที่ประสบ
ภัย (อ้าเภอ) 

จ้านวน
ครัวเรือน 

พ้ืนที่
การเกษตร 

(ไร่) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

สกลนคร 
2556 15 15 53,093 131,525 721,147,889 
2557 19 12 8,928 61,546 58,759,454 
2558 16 7 20,371 71,165 70,184,201 

นครพนม 
2556 1 6 854 61,294 6,723,310 
2557 1 11 48,496 34,618 14,482,408 
2558 0 0 0 0 ไม่ประกาศภยั 

มุกดาหาร 
2556 13 7 46,240 7,525 46,452,608 
2557 1 7 25,451 8,972 102,220,672 
2558 0 7 0 0 ไม่ประกาศภยั 

ที่มา : แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2558 ปรับปรุง แก้ไข (ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2559 
 

2) วาตภัย  
วาตภัย เป็นสาธารณภัยที่สาเหตุมาจากพายุลมแรง จนท าให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร 

บ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงชีวิตประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
คือ พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน และพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อน และไต้ฝุ่น) โดยเฉพาะ
พายุหมุนเขตร้อนเป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ 
กลุ่มจังหวัด เนื่องจากจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีความเสี่ยงภัยและ
ความล่อแหลมที่จะเกิดพายุเขตร้อน อยู่ในช่วงฤดูมรสุมกับฤดูร้อนเป็นระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์ ก าลัง
เคลื่อนผ่านเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปยังซีกโลกเหนือ พ้ืนดินมีการสะสมความร้อน ท าให้เกิดอากาศร้อน และ
มีพายุฝนฟ้าคะนอง ส่งผลให้บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางของพายุเคลื่อนที่ผ่านได้รับผลกระทบมากที่สุด 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความรุนแรงของพายุที่เคลื่อนที่เข้ามาในพ้ืนที่ และเกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตได้  
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ตารางที่ 1-59 สถิติสถานการณ์วาตภัยของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556-2558  

จังหวัด ปี 
จ้านวนคร้ังท่ี
เกิดเหตุ (คร้ัง) 

พ้ืนที่ประสบ
ภัย (อ้าเภอ) 

จ้านวน
ครัวเรือน 

พ้ืนที่
การเกษตร 

(ไร่) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

สกลนคร 
2556 124 16 974 55 0 
2557 75 17 709 21 0 
2558 8 4 567 270 0 

นครพนม 
2556 51 8 1,130 491 12,190,000 
2557 36 11 647 47 2,350,000 
2558 44 10 2,340 0 17,000,000 

มุกดาหาร 
2556 8 3 776 10 370,054 
2557 16 5 12,168 0 1,424,540 
2558 18 7 2,003 0 142,977 

ที่มา : แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2558 ปรับปรุง แก้ไข (ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2559 
 

3) ภัยแล้ง  
ภัยแล้ง เกิดขึ้นเนื่องจากน้ า น้ าฝน น้ าใต้ดิน หรือน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ หรืออ่างเก็บน้ า 

มีน้อยกว่าปกติในช่วงเวลาหนึ่ง โดยมีปริมาณน้อยกว่าที่พืช คน หรือสัตว์ที่ต้องการ ซึ่งในสภาวะการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภคและบริโภค รวมถึง น้ าเพ่ือการเกษตร และอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดเกิด
ความเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ โดยกลุ่มจังหวัดมีสภาพแห้งแล้งและมี
อุณหภูมิสูงขึ้น ในช่วงเดือนเมษายน ถึง 40-43 องศาเซลเซียล เป็นผลท าให้อากาศร้อนอบอ้าว ทั้ง
ปริมาณน้ าฝนน้อยกว่าปกติ และการเปลี่ยนแปลงของโลกอันเกิดมาจากสภาวะโลกร้อน 
 
ตารางที่ 1-60 สถิติสถานการณ์ภัยแล้งของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556-2558  

จังหวัด ปี 
จ้านวนคร้ังท่ี
เกิดเหตุ (คร้ัง) 

พ้ืนที่ประสบ
ภัย (อ้าเภอ) 

จ้านวน
ครัวเรือน 

พ้ืนที่
การเกษตร 

(ไร่) 

มูลค่าความ
เสียหาย (บาท) 

สกลนคร 
2556 18 15 136,675 0 0 
2557 0 0 0 0 0 
2558 5 5 12,537 57,821 22,255,548 

นครพนม 
2556 1 18 28,008 10,636 15,000,000 
2557 0 0 0 0 ไม่ประกาศภยั 
2558 0 0 0 0 ไม่ประกาศภยั 

มุกดาหาร 
2556 1 7 25,404 0 18,758,121.50 
2557 0 0 0 0 ไม่ประกาศภยั 
2558 0 0 0 0 ไม่ประกาศภยั 

ที่มา : แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2558 ปรับปรุง แก้ไข (ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2559 
 
4) อัคคีภัย 

อัคคีภัย เป็นภัยสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดจากไฟ ไฟเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ให้ความ
ร้อน โดยความร้อนของไฟที่ขาดการควบคุม ดูแล ท าให้เกิดการลุกลามไปบริเวณต่าง ๆ ที่มีเชื้อเพลิง
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เกิดการลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการณณรงค์ด้านความปลอดภัยด้านอัคคีภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการอบรม และซักซ้อมแผนการป้องกันภัยจากอัคคีภัย แผนการช่วยเหลือด้าน
อัคคีภัยมากขึ้นทุกปี 
 
ตารางที่ 1-61 สถิติสถานการณ์อัคคีภัยของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556-2558  

จังหวัด ปี 
จ้านวนคร้ังท่ี
เกิดเหตุ (คร้ัง) 

พ้ืนที่ประสบ
ภัย (อ้าเภอ) 

จ้านวน
ครัวเรือน 

พ้ืนที่
การเกษตร 

(ไร่) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

สกลนคร 

2556 131 16 29 62 11,460,447 
2557 กรณีไฟไหม้บ้านหลังเดียวไม่เป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบฯ (มท 1617/1120 ลว. 10 

กพ. 57) 
2558 16 3 3 0 25,000 

นครพนม 
2556 23 9 38 0 3,420,000 
2557 23 9 17 0 1,530,000 
2558 1 1 3 0 270,000 

มุกดาหาร 
2556 8 4 4 44 322,826 
2557 2 2 0 25 0 
2558 5 2 4 26 89,992.50 

ที่มา : แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2558 ปรับปรุง แก้ไข (ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2559 
  

12.4 สิ่งแวดล้อม 
 1) ขยะมูลฝอย 

ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัดมีปริมาณขยะมูลฝอยน้อยมากถ้าเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอย
กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในจังหวัดสกลนครมีปริมาณขยะมูลฝอยจ านวนมากที่สุด รองลงมา
จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร แต่สัดส่วนของจังหวัดนครพนมมีจ านวนขยะมูลฝอยลดลง 
ในขณะที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร มีสัดส่วนขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น เมื่อสัดส่วนเทียบกับ
ภาค ดังตารางต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 1-62 ปริมาณขยะมูลฝอยและสัดส่วนเทียบของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อวัน) สัดส่วนเทียบกับภาค (ร้อยละ) 

2556 2557 2558 2559 2557 2558 2559 
สกลนคร 1,039.84 1,078.00 1,123.00 1,127.78 0.04 0.04 0.00 
นครพนม 596.02 641.00 673.00 667.70 0.07 0.05 (0.01) 
มุกดาหาร 320.21 180.00 179.00 179.96 (0.78) (0.01) 0.01 
กลุ่มจังหวัด 1,956.07 1,899.00 1,975.00 1,975.44 (0.03) 0.04 0.00 
ภาค 21,253.22 19,276.00 19,660.00 20,000.73 (0.10) 0.02 0.02 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560 

 
 
 

rIS
NED KKU



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560-2579) 
 

 
1-72 

2) ประปา  
ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีสถิติการใช้น้ าประปา จ านวน 86,286 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ใช้

น้ าประปาจังหวัดสกลนครมากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาปริมาณน้ าที่ขาย 21,106,704 ลูกบากศ์เมตร ซึ่งมีการน้ าที่ขายในจังหวัดสกลนครมากที่สุด 
รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1-63 สถิติประปาของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556-2558  

จังหวัด ปี 
ผู้ใช้น้้า  
(ราย) 

ปริมาณน้้าผลิตจริง 
(ลบ.ม) 

ปริมาณน้้าขาย  
(ลบ.ม) 

สกลนคร 
2556 35,121  12,388,937  9,260,908  
2557 36,537  12,649,106  9,253,885  
2558              38,009  13,760,297             9,980,285  

นครพนม 
2556 32,117  9,104,825  6,503,887  
2557 32,599  9,084,964  6,578,338  
2558              33,675  9,619,457             6,956,267  

มุกดาหาร 
2556 13,351  7,733,868  3,913,663  
2557 14,283  7,399,834  3,933,547  
2558              14,602  6,829,017             4,170,152  

กลุ่มจังหวัด 
2556 80,589  29,227,630  19,678,458  
2557 83,419  29,133,904  19,765,770  
2558 86,286  30,208,771  21,106,704  

ที่มา : สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด, 2560 
 

3) ด้านพลังงาน  
ด้านพลังงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โดยข้อมูลจากการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในกลุ่มจังหวัดมีข้อมูลแหล่งผลิตไฟฟ้า คือ เขื่อนน้ าพุง ตั้งอยู่บริเวณน้ าตก
ค าเพ่ิมใกล้ทางหลวงสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริม
เหล็กมีเนื้อที่ 670 ตารางเมตร ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าชนิดแกนตั้งระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาด
ก าลังผลิต 3,000 กิโลวัตต์ จ านวน 2 เครื่อง รวมก าลังผลิตทั้งสิ้น 6,000 กิโลวัตต์ และส่งไปเชื่อมโยง
กับระบบส่งของเขื่อนอุบลรัตน์ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงมหาสารคามการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ และการผลิต
พลังงานไฟฟ้าด้วยพลังน้ า โดยเฉลี่ยปีละ 17 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ช่ วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ง
กระแสไฟฟ้าของภูมิภาค 
 พลังงานทดแทนของกลุ่มจังหวัด มีพลังงานทดแทน 2 อย่างคือ โรงงานไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟ และโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งมีข้อมูลดังตารางต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 1-64 แหล่งผลิตไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟ โรงงานไฟฟ้าชีวมวล 
สกลนคร 4 1 
นครพนม 4 1 
มุกดาหาร - 2 
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ตารางที่ 1-64 แหล่งผลิตไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัด 
จังหวัด โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟ โรงงานไฟฟ้าชีวมวล 

กลุ่มจังหวัด 8 4 
ที่มา : คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน กฟผ. กฟน. กฟภ. และ พพ. ณ เดือน กรกฎาคม 2560 

 
ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีสถิติการใช้ไฟฟ้า จ านวน 615,023 ราย ซึ่ งส่วนใหญ่ผู้ใช้

ไฟฟ้าจังหวัดสกลนครมากที่สุด รองลงมาจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 1-65 จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) การเปลี่ยนแปลง 

2556 2557 2558 2556/2557 2557/2558 
สกลนคร 300,484     308,749     316,766     0.03 0.03 
นครพนม 190,680     195,925     200,826     0.03 0.02 
มุกดาหาร 92,105     94,915     97,431     0.03 0.03 
กลุ่มจังหวัด 583,269     599,589     615,023     0.03 0.03 
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด, 2560 

  
ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า จ านวน 1,275,912,083 กิโลวัตต์ต่อ

ชั่วโมง ซึ่งส่วนใหญ่จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจังหวัดสกลนครมากที่สุด รองลงมาจังหวัดนครพนม และ
จังหวัดมุกดาหาร ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 1-66 การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
พลังงานไฟฟ้าท่ีจ้าหน่ายและใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) การเปลี่ยนแปลง 

2556 2557 2558 2556/2557 2557/2558 
สกลนคร 538,038,881 569,719,306 607,796,874 0.06 0.06 
นครพนม 338,440,015 367,297,289 392,257,618 0.08 0.06 
มุกดาหาร 225,186,754 247,651,368 275,857,591 0.09 0.10 
กลุ่มจังหวัด 1,101,665,650 1,184,667,963 1,275,912,083 0.07 0.07 
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด, 2560 

 

4) ด้านปริมาณน้้าฝน  
ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดปริมาณน้ าฝน มีปริมาณ 4,533 มิลลิเมตร ซึ่งส่วนใหญ่ปริมาณ

น้ าฝนในจังหวัดนครพนมมากที่สุด รองลงมาจังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 1-67 ปริมาณน้ าฝนของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
ปริมาณน้้าฝน (มิลลิเมตร) อัตราการเปลี่ยนแปลง 

2556 2557 2558 2556/2557 2557/2558 
สกลนคร 1,992.80 1,680.10 1,439.90 (0.19) (0.17) 
นครพนม 2,054.50 2,341.30 2,079.20 0.12 (0.13) 
มุกดาหาร 1,751.70 1,243.10 1,013.90 (0.41) (0.23) 
กลุ่มจังหวัด 5,799.00 5,264.50 4,533.00 (0.10) (0.16) 
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด, 2560 
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ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดวันที่ฝนตก มีจ านวน 113 วัน ซึ่งส่วนใหญ่วันที่ฝนตกมากที่สุด 
คือ จังหวัดนครพนม รองลงมาจังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร ตามล าดับ 

  
ตารางที่ 1-68 จ านวนวันท่ีฝนตกของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
จ้านวนวันที่ฝนตก (วัน) อัตราการเปลี่ยนแปลง 

2556 2557 2558 2556/2557 2557/2558 
สกลนคร 128     121     121     (0.06) 0.00 
นครพนม 155     133     127     (0.17) (0.05) 
มกุดาหาร 126     106     91     (0.19) (0.16) 
กลุ่มจังหวัด 136     120     113     (0.14) (0.06) 
ที่มา : สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด, 2560 
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13. ด้านเทคโนโลยี 
 ในปี พ.ศ.2559 ประชากรในกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงเทคโนโลยีมาก
ที่สุด รองลงมาใช้อินเทอร์เน็ต และใช้คอมพิวเตอร์ ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1-69 จ านวนการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต็และโทรศัพท์มือถือของกลุ่มจังหวัดปี พ.ศ.2556-2558 

รายการ 
จ้านวน (คน) ร้อยละ 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 
การใช้คอมพิวเตอร์  

ใช้  525,938  480,174  398,474  0.44  0.39  0.31  
ไม่ใช้  1,185,831  1,229,226  1,305,746  0.69  0.72  0.77  

การใช้อินเทอร์เน็ต  
ใช้  434,261  456,563  478,740  0.25  0.27  0.28  
ไม่ใช้  1,277,508  1,252,837  1,225,480  0.75  0.73  0.72  

การมีโทรศัพท์มือถือ  
มี  1,187,990  1,190,062  1,211,319  0.69  0.70  0.71  
ไม่มี  523,779  519,338  492,901  0.31  0.30  0.29  

ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุม่จังหวัด, 2560  
 

13.1 ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มจังหวัด 
 

 
ภาพที่ 1-46 จ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มจังหวัด                  
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ภาพที่ 1-47 สัดส่วนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มจังหวัด 
 

เมื่อพิจารณาจ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัดมีผู้ใช้
คอมพิวเตอร์จ านวน 398,474 คน ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2558 ร้อยละ 20.50 เมื่อพิจารณาจ านวนผู้ใช้
คอมพิวเตอร์แต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด พบว่า ในปี  พ.ศ.2559 จังหวัดสกลนคร มีจ านวนผู้ใช้
คอมพิวเตอร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.04 รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม ร้อยละ 34.32 และ
จังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 18.64 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1-70 จ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
จ้านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (คน) อัตราการเปลี่ยนแปลง 

2557 2558 2559 2557/2558 2558/2559 
สกลนคร 259,627 233,558 187,439 (0.1116) (0.2460) 
นครพนม 177,930 156,546 136,756 (0.1366) (0.1447) 
มุกดาหาร 88,381 90,070 74,279 0.0188 (0.2126) 
กลุ่มจังหวัด 525,938 480,174 398,474 (0.0953) (0.2050) 
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด, 2560 

 
13.2 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มจังหวัด 

 

 
ภาพที่ 1-48 จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มจังหวัด 
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ภาพที่ 1-49 สัดส่วนจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มจังหวัด 
 
 เมื่อพิจารณาจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัดมีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจ านวน 478,740 คน ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2558 ร้อยละ 4.63 เมื่อพิจารณาจ านวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด พบว่า ในปี พ.ศ.2559 จังหวัดสกลนคร มีจ านวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.14 และจังหวัดนครพนม ร้อยละ 33.04 จังหวัดมุกดาหาร 
ร้อยละ 19.82 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1-71 จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
จ้านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (คน) อัตราการเปลี่ยนแปลง 

2557 2558 2559 2557/2558 2558/2559 
สกลนคร 217,384 222,621 225,676 0.0235 0.0135 
นครพนม 139,931 141,553 158,160 0.0115 0.1050 
มุกดาหาร 76,946 92,389 94,904 0.1672 0.0265 
กลุ่มจังหวัด 434,261 456,563 478,740 0.0488 0.0463 
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด, 2560 

 
13.3) ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มจังหวัด 

  

 
ภาพที่ 1-50 จ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มจังหวัด 
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1-78 

 
ภาพที่ 1-51 สัดส่วนจ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มจังหวัด 
 
 เมื่อพิจารณาจ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัดมีผู้ใช้
โทรศัพท์มือถือจ านวน 1,211,319 คน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2558 ร้อยละ 1.75 เมื่อพิจารณาจ านวน
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด พบว่า ในปี พ.ศ.2559 จังหวัดสกลนคร มีจ านวนผู้ใช้
โทรศัพท์มือถือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.29 และจังหวัดนครพนม ร้อยละ 30.60 จังหวัดมุกดาหาร 
ร้อยละ 19.11 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1-72 จ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
จ้านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ (คน) อัตราการเปลี่ยนแปลง 

2557 2558 2559 2557/2558 2558/2559 
สกลนคร 604,715 605,995 609,179 0.0021 0.0052 
นครพนม 365,238 365,648 370,656 0.0011 0.0135 
มุกดาหาร 218,037 218,419 231,484 0.0017 0.0564 
กลุ่มจังหวัด 1,187,990 1,190,062 1,211,319 0.0017 0.0175 
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด, 2560 
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ส่วนที่ 2 
การประเมินสถานการณ์ของกลุ่มจังหวัด 

 
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

เป็นข้อมูลที่บ่งชี้ถึงสภาพปัจจุบันของกลุ่มจังหวัดตามแหล่งข้อมูลที่จัดเก็บ และผลการพิจารณา
คุณภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปี พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน) 
ในส่วนนี้เป็นการน า (1) ข้อมูลจากเอกสาร (2) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
(3) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) (4) การส ารวจ (Survey) ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ มา
วิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis ส ารวจสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกที่เป็นจุดแข็ง 
(Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) โอกาส (Opportunity: O) และอุปสรรค/ภาวะคุกคาม 
(Threat: T) เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในส่วนอ่ืนต่อไป ดังนี้ 
 
1. ผลการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบน 2 ปี พ.ศ.2557-
2560 (ฉบับทบทวน) 

1.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทย เสนอผลการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ปี พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน) ซึ่งคะแนนเต็ม 100 คะแนน กลุ่มจังหวัดได้คะแนน 84 
คะแนน 

1) ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต้องเพ่ิมเติมเรื่องสรุปผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา เป็นข้อมูลที่อธิบายผลการด าเนินงานในแต่ละปีที่มีการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
2.1) ด้านเศรษฐกิจ (เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ) ต้องเพ่ิมเติมข้อมูล

เชิงสถิติของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ข้อมูลระดับภาคและประเทศเพ่ือเปรียบเทียบในการวิเคราะห์ 
ศักยภาพ/ปัญหา  

2.2) ด้านข้อมูลสังคม (ลดความเหลื่อมล้ า/ปรับสมดุลประสิทธิภาพภาครัฐ) เพ่ิมเติมข้อมูล
ด้านอาชญากรรม ยาเสพติด การวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบให้เห็นศักยภาพ/ปัญหา เช่น การขาด
แคลนแรงงาน และผลิตภาพแรงงาน เป็นต้น  

2.3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (Green Growth) เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

2.4) ด้านปัญหาและความต้องการประชาชนเชิงพ้ืนที่ เพ่ิมเติมปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการเชื่อมโยงข้อมูลการวิเคราะห์ เช่น อัตราการขยายตัว
มูลค่าผ่านด่านศุลกากรชายแดนสูงกว่าระดับประเทศ เป็นต้น 

3) ยุทธศาสตร์ 
3.1) เป้าประสงค์รวม บางตัวชี้วัด ไม่มีค่ามาตรฐาน ท าให้ไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมาย

รายปีได้ ตัวชี้เป้าประสงค์รวมบางตัวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย 
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3.2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ิมเติมตัวชี้วัดการผลิต
เกษตรปลอดภัย GAP เพ่ือสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.2 จังหวัดสกลนคร 
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทย เสนอผลการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ.2557-2560 
(ฉบับทบทวน) ซึ่งคะแนนเต็ม 100 คะแนน จังหวัดสกลนครได้คะแนน 90 คะแนน  

1) ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสกลนคร เพ่ิมเติมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

2.1) ด้านเศรษฐกิจ (เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ) เพ่ิมเติมข้อมูล 3 
ปีย้อนหลัง และมีข้อมูลระดับภาค ประเทศ มาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นปัญหา/ศักยภาพ โดยเฉพาะพืช
ที่ส าคัญของจังหวัด ซึ่งข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ มีการระบุในระดับอ าเภอ ซึ่งท าให้ศักยภาพใน
พ้ืนที่ พ้ืนที่การเพาะปลูกท่ีปลอดภัยมีคุณภาพ เพ่ือน าข้อมูลไปสนับสนุนการก าหนดวิสัยทัศน์  

2.2) ด้านข้อมูลสังคม (ลดความเหลื่อมล้ า/ปรับสมดุลประสิทธิภาพภาครัฐ) เพ่ิมเติมข้อมูล
เชิงสถิติอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป เพ่ือเห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง ขณะนี้มีการน าเสนอปัญหาสังคม
เชิงกลุ่มเป้าหมายเพียง 2 ปี เท่านั้น มีการวิเคราะห์สังคมที่ชัดเจน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด และ
สามารถระบุพ้ืนที่ที่ต้องเฝ้าระวัง 

2.3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (Green Growth) เพ่ิมเติมการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าไม้ ท าให้เห็นปัญหาพ้ืนที่ป่าไม้ที่
ลดลง 

2.4) ด้านปัญหาและความต้องการประชาชนเชิงพ้ืนที่ เพ่ิมเติมวิธีการส ารวจความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี ความต้องการของประชากรในพ้ืนที่ของกลุ่มเป้าหมาย 

3) ยุทธศาสตร์ 
3.1) วิสัยทัศน์ เพ่ิมเติมข้อมูลสนับสนุนพ้ืนที่การเกษตรปลอดภัย เพ่ือเชื่อมโยงกับ

วิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็นเกษตรปลอดภัย 
3.2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ิมเติมตัวชี้วัดอุตสาหกรรม

ทางการเกษตร เพ่ือครอบคลุมเป้าประสงค์ในเรื่องอุตสาหกรรมเกษตร ควรก าหนดค่ามาตรฐาน หรือ
ฐานของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

3.1 จังหวัดนครพนม 
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทย เสนอผลการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2557-2560 
(ฉบับทบทวน) ซึ่งคะแนนเต็ม 100 คะแนน จังหวัดนครพนมได้คะแนน 85 คะแนน 

1) ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนครพนม การก าหนดเป้าประสงค์รวมกว้างจึงท าให้ไม่
สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์รวมได้ชัดเจน 

2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
2.1) ด้านเศรษฐกิจ (เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ) ควรมีการแยก

ข้อมูลเป็นหัวข้อให้ชัดเจน ควรวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็นศักยภาพและปัญหา ในระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 
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2.2) ด้านข้อมูลสังคม (ลดความเหลื่อมล้ า/ปรับสมดุลประสิทธิภาพภาครัฐ) ควรมีการแยก
ข้อมูลเป็นหัวข้อให้ชัดเจน ควรวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็นศักยภาพและปัญหา ในระดับความรุนแรงของ
ปัญหา เช่น จังหวัดมีการส ารวจของประชาชนมีความสุขเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เพ่ือน ามา
สนับสนุนข้อมูลในการวิเคราะห์  

2.3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ควรมีการแยกข้อมูล
เป็นหัวข้อให้ชัดเจน ควรวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็นศักยภาพและปัญหา ในระดับความรุนแรงของปัญหา 

2.4) ด้านปัญหาและความต้องการประชาชนเชิงพ้ืนที่ เพ่ิมเติมวิธีการส ารวจความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ควรน าเสนอปัญหาหรือความ
ต้องการของประชาชนในเชิงพ้ืนที่ ควรมีการเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ เรื่อง การส ารวจของประชาชน
มีความสุขเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เพ่ือน ามาสนับสนุนข้อมูลในการวิเคราะห์ 

3) ยุทธศาสตร์ 
3.1) เป้าประสงค์รวม ความหมายกว้าง ควรก าหนดให้ชัดเจน และกระชับ เพ่ือบรรลุถึง

เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ 
3.2) เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ในยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการก าหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนา

เกษตร ควรเพ่ิมเป้าประสงค์ของอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือบรรลุประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.3) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ควรมีตัวชี้วัด ในเรื่อง
อุตสาหกรรมเกษตร ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตร และ
อุตสาหกรรมเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ค่าเป้าหมาย ควรก าหนดค่ามาตรฐาน หรือฐานของ
ตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละปี และค่าเป้าหมายในช่วงแผน 4 ปี บางตัวชี้วัดได้ค่า
เป้าหมายในแต่ละปีมารวมกัน แต่บางตัวชี้วัด ได้น าค่าเป้าหมายของปีสุดท้ายมาใส่ในช่วงแผน 4 ปี 

4.1 จังหวัดมุกดาหาร 
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทย เสนอผลการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ.2557-2560 
(ฉบับทบทวน) ซึ่งคะแนนเต็ม 100 คะแนน จังหวัดมุกดาหารได้คะแนน 84 คะแนน 

1) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ควรเน้นเรื่องเกษตรอินทรีย์ ข้อมูลด้านเกษตรใน
แง่ของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ประมาณ 3 ปีขึ้นไป  

1.1) ด้านเศรษฐกิจ (เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ) ควรน าเสนอข้อมูล
พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูก เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อมูลการค้าชายแดน 
ควรน าเสนอข้อมูล 3 ปีขึ้นไป และแยกการค้าชายแดน สปป.ลาว และประเทศอ่ืน ๆ การวิเคราะห์
การเปรียบเทียบปีต่อปี เปรียบเทียบระดับประเทศ จังหวัดในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน เพ่ือสะท้อนเห็น
ศักยภาพและปัญหา 

1.2) ด้านข้อมูลสังคม (ลดความเหลื่อมล้ า/ปรับสมดุลประสิทธิภาพภาครัฐ) ควรเพิ่มข้อมูล
ด้านแรงงาน ความยากจน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพ่ิมเติมการวิเคราะห์สังคมที่สะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงจังหวัด เช่น ข้อมูลอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

1.3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ควรมีการวิเคราะห์
ข้อมูลป่าไม้ ในแง่ของปัญหาของป่าไม้ในจังหวัด 
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1.4) ด้านปัญหาและความต้องการประชาชนเชิงพ้ืนที่ ควรระบุการมีส่วนร่วม เพ่ือ
รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ขาด
แรงงานที่มีมีฝีมือและผลิตภาพแรงงานต่ า 

2) ยุทธศาสตร์ 
3.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ิมการเชื่อมโยงข้อมูลพ้ืนฐานกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในส่วน

ของข้าวอินทรีย์ และปศุสัตว์ 
3.2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดบางตัวเป็นการก าหนด

ปริมาณไม่ได้บอกถึงเชิงคุณภาพ เช่น ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตร  
ควรก าหนดค่ามาตรฐาน หรือฐานของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละปี และค่าเป้าหมาย
ในช่วงแผน 4 ปี บางตัวชี้วัดได้ค่าเป้าหมายในแต่ละปีมารวมกัน แต่บางตัวชี้วัด ได้น าค่าเป้าหมายของ
ปีสุดท้ายมาใส่ในช่วงแผน 4 ปี 

3.2) กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ บางกลยุทธ์ไม่ชัดเจนในการเชื่อมโยงกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและบริหารปัจจัยการผลิต เป็นต้น 
 
2. สถานการณ์ โอกาส และศักยภาพที่มีผลต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

2.1 จุดแข็ง (Strengths: S) 
S1. ด้านเศรษฐกิจ ที่ตั้งของกลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่ติดกับ สปป.ลาว มีล าน้ าโขงกั้นพรมแดน

ระยะทางประมาณ 246 กิโลเมตร ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ประมาณ 174 กิโลเมตร ซึ่งติดกับแขวง
บอลิค าไซ ค าม่วน และบางส่วนของแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จังหวัดมุกดาหารมีพ้ืนที่ติดล าน้ า
โขงประมาณ 72 กิโลเมตร ติดกับแขวงสะหวันนะเขตซึ่งเป็นแขวงที่มีพ้ืนที่มากที่สุด และมีประชากร
ประมาณ 970,000 คน มากที่สุดของ สปป.ลาว (ศูนย์สถิติแห่งชาติลาว , 2560) ท าให้มีศักยภาพใน
การเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับ สปป.ลาว และเวียดนาม รวมถึงจีนตอนใต้1 2 4 

S2. เส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด ทางบก มีสะพาน 2 แห่งที่เชื่อมโยง
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์กับ สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอน
ใต้ คือ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ซึ่งเป็นเส้นทางแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เชื่อมโยงเส้นทางหมายเลข 
9 ใน สปป.ลาว และเส้นทางหมายเลข A1 ในเวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางตามความตกลงว่าด้วยการ
ขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS Cross Border Transport Agreement: GMS 
CBTA) และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-ค าม่วน) เชื่อมโยงเส้นทางหมายเลข 12 ใน  
สปป.ลาว และ A1 ในเวียดนาม ซึ่งเส้นทางที่ผ่านทั้ง 2 สะพานสามารถเชื่อมโยงถึงจีนตอนใต้ ทาง
อากาศ มีท่าอากาศยาน 2 แห่งคือ ท่าอากาศยานสกลนคร และท่าอากาศยานนครพนม ทางน้ า มีการ
ขนส่งผู้โดยสาร สินค้า ระหว่างท่าเทียบเรือเทศบาลนครพนม-เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน และ  
ท่าเทียบเรือเทศบาลมุกดาหาร-เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว1 2 3 4 
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S3. กลุ่มจังหวัดมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร และนครพนม 
มีความพร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการลงทุนใน  2 เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และนครพนม ใน 13 กลุ่มกิจการเป้าหมาย ได้แก่ 1) อุตสาหกรรม
การเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง 2) เซรามิกส์ 3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และ 
เครื่องหนัง 4) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน 5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 6) การผลิต
เครื่องมือแพทย์ 7) อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน 8) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 9) การผลิตพลาสติก 10) การผลิตยา 11) กิจการโลจิสติกส์ 12) นิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม 13) กิจการเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว จึงมีความพร้อมรองรับผู้ต้องการลงทุนจากใน
และนอกพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดทั้งภายในและต่างประเทศตามสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ 1 2 3 4 

S4. มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ส าคัญ และมีการแปรรูป สร้างรายได้ในกลุ่มจังหวัด ทั้งพืช
เศรษฐกิจทางการเกษตร ปศุสัตว์  และประมง โดยเฉพาะที่ เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
(Geographical Indication: GI) ได้แก่ ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี เนื้อโคขุนโพนยางค า น้ าหมากเม่า 
หมากเม่า และผ้าครามธรรมชาติสกลนคร สับปะรดท่าอุเทน และลิ้นจี่นครพนม เป็นต้น จังหวัด
มุกดาหาร ได้แก่ ผ้าหมักโคลน อ าเภอหนองสูง ซึ่งอยู่ระหว่างการยกระดับและพัฒนาเป็นสินค้า GI1 2 3  

S5. กลุ่มจังหวัดมีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าจ านวน 12 แห่ง 
เป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟ จ านวน 8 แห่ง อยู่ในจังหวัดสกลนคร และ
นครพนม จังหวัดละ 4 แห่ง และโรงไฟฟ้าชีวภาพ จ านวน 4 แห่ง อยู่ในจังหวัดสกลนคร และนครพนม 
จังหวัดละ 1 แห่ง มุกดาหาร 2 แห่ง1 

S6. กลุ่มจังหวัดมีความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ 9 กลุ่มชาติพันธุ์ และ 3 กลุ่มชุมชน ได้แก่  
1) ผู้ไท หรือภูไท 2) ไทกะโซ่ หรือโส้ 3) ไทญ้อ หรือย้อ 4) ไทกะเลิง 5) ไทโย้ย 6) ไทลาว หรือไทย
อีสาน 7) ไทแสก 8) ไทข่า 9) ไทกวน ส่วน 3 กลุ่มชุมชน ได้แก่ ชุมชนคนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อ
สายเวียดนาม ชุมชนชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก บ้านท่าแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สักการะ
สถานแห่งมรณสังขี ประเทศไทย บ้านสองคอน ต าบลโป่งขาม อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่ง
วิถีชีวิต วัฒนธรรมการแต่งกาย การรับประทานอาหาร ประเพณีที่แตกต่างมีความหลากหลาย ได้แก่ 
การฟ้อนภูไท การฟ้อนไทญ้อ พิธีกินเตด-เดน การแสดงแสกเต้นสาก โส้ถั่งบั้ง เป็นต้น 1 2 3 

S7. สภาพสังคมธุรกิจในกลุ่มจังหวัดประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีภูมิหลังต่างกันและหลากหลาย 
มีพ้ืนฐานในการประกอบธุรกิจที่ อดทน เป็นแกนหลักในการพัฒนาธุรกิจของแต่ละเมืองในกลุ่มจังหวัด 
และมีการรวมกลุ่มกันของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 1 2 

S8. มีพระสงฆ์ผู้เคร่งครัดเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท าให้มีผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมในแต่ละ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดเป็นจ านวนมาก และมีชื่อเสียงในระดับประเทศและนานาชาติ มีศาสนสถาน 
ที่ศาสนิกชนมากราบไหว้บูชา กระแสความเชื่อความศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 4  
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S9. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เทือกเขาภูพานในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดเป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ ต้นน้ าล าน้ าสงคราม ครอบคลุมพ้ืนที่ใน 5 จังหวัด คือ จังหวัด
สกลนคร อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม ล าน้ าอูน ล าน้ าพุง ล าน้ าก่ า ห้วยยาง ล าน้ าพาน 
ล าน้ าปาว ล าน้ ายัง ห้วยมุก เป็นต้น1 2 3  

S10. การค้าชายแดน พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดติดต่อกับ สปป.ลาว จุดผ่านแดนถาวร 4 แห่ง ใน
จังหวัดนครพนมและมุกดาหารมีจังหวัดละ 2 แห่ง และจุดผ่อนปรน 4 แห่งในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 
เป็นช่องทางส าคัญของการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัด 1 2 3 4  

S11. กลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญเชิงธรรมชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญเชิงธรรมชาติ ได้แก่ ทิวทัศน์ล าน้ าโขง กลุ่มจังหวัดมีอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 6 แห่ง อยู่ใน
จังหวัดสกลนคร จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแหล่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยาน
แห่งชาติภูผาเหล็ก จังหวัดนครพนม จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดมุกดาหาร 
จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ และอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว เป็นต้น เชิงศาสนา 
ได้แก่ การปฏิบัติธรรมตามพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แหล่งศาสนสถาน ได้แก่ พระธาตุพนม อ าเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม วัดพระธาตุเชิงชุม พระธาตุภูเพ็ก อาสนวิหารเทวดามิคาแอล ในจังหวัด
สกลนคร พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ วัดสองคอน จังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น เชิงวัฒนธรรม 
ได้แก่ วัฒนธรรม 9 กลุ่มชาติพันธุ์ 3 ชุมชน มีประเพณีที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ได้แก่ ประเพณี
แห่ปราสาทผึ้ง งานแห่ดาวคริสต์มาส ในจังหวัดสกลนคร งานนมัสการพระธาตุพนม งานประเพณีไหล
เรือไฟ จังหวัดนครพนม งานปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน จังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ยังมีศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร ซึ่งรัชกาลที่ 9 มีพระราชด าริให้จัดตั้งขึ้น
เป็นสถานที่ศึกษาทดลองการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 2 3 4   

2.2 จุดอ่อน (Weakness: W) 
W1. ด้วยสภาพพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่ติดกับ สปป.ลาว มีล าน้ าโขงก้ันพรมแดนระยะทาง

ประมาณ 246 กิโลเมตร มีช่องทางธรรมชาติเป็นช่องทางลักลอบกระท าผิดกฎหมาย ได้แก่  
การโจรกรรมรถยนต์ออกจากราชอาณาจักร การจ าหน่ายสัตว์ป่าสงวนตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) การค้ายาเสพติด การค้าไม้
ต้องห้าม ได้แก่ ไม้พะยูง การค้ามนุษย์ เป็นต้น 1 2  

W2. ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดผลิตสินค้าขั้นกลาง หรือขั้นปลายเพ่ือการส่งออกน้อย 
เพราะ 1) ความไม่รู้ทางการตลาดการผลิต 2) ความรู้เรื่องการเชื่อมโยงการผลิตตามห่วงโซ่การผลิต 
(Supply Chain) มีน้อย เพราะไม่รู้จักและร่วมการผลิต 3) ปัญหาข้อจ ากัดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ผู้ประกอบการที่ต้องการกู้เงินลงทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ าเพ่ือลงทุนในพ้ืนที่ยังมีข้อจ ากัดตามเงื่อนไข
ของสถาบันการเงิน 4) องค์ความรู้ (Know-how) ที่มีอยู่ในพื้นท่ีที่จะน าไปใช้งาน ยังไม่สามารถพัฒนา
ต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าและการให้บริการ องค์ความรู้ในการออกแบบหรือการพัฒนา
สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดปัญหาด้านการพ่ึงภายนอกพ้ืนที่ หรือจากต่างประเทศ 1 2  
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W3. ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดไม่เกิดผู้ประกอบการใหม่ลงทุนต่อเนื่องในระยะยาว การรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่มีอยู่ไม่สามารถยกระดับขีดความสามารถการผลิตให้สูง และไม่มีการลงทุนในสาขา
การผลิตต่าง ๆ ในห่วงโซ่การผลิตที่เกี่ยวข้อง 2 

W4. การบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทั้งแนวราบและแนวตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ในพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดในการจัดการ
ให้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งเพ่ือการอุปโภค บริโภค การผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
ยังไม่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพียงพอ2 3  

W5. ระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจทางการค้า การลงทุน ยังไม่เชื่อมโยงกันและไม่ทันสมัย  
การบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนยังไม่เกิดประสิทธิผลเท่าท่ีควร 3  

W6. ทายาทเกษตรกรที่ได้ศึกษาและจบการศึกษาในระดับต่าง ๆ จ านวนมากไม่ตระหนักและ
ให้ความส าคัญของอาชีพเกษตรกรรม ต่างไปประกอบอาชีพอ่ืนโดยเฉพาะในภาคบริการ มีการเลือก
งานที่สะดวกสบายให้ผลตอบแทนสูงขึ้น ไม่อดทน ท าให้มีจ านวนแรงงานภาคเกษตรกรรมที่ยัง
คงเหลือเป็นแรงงานสูงวัยและลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ขาดผู้สืบทอดองค์ความรู้ และน านวัตกรรมมา
ใช้ประโยชน์ เช่น งานศิลปหัตถกรรม ขาดทายาทในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้า  
การจักสาน การท าอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน1 2  การเคลื่อนย้าย
แรงงานเข้าสู่ภาคบริการมากกว่าท าให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมขาดแคลน ต้องจ้างแรงงานต่างด้าว
เข้ามาท างานทดแทน โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ ที่ ไม่มีทักษะ (Unskilled Labor) ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตของสถานประกอบการ 2 3 

W7. ทายาททางธุรกิจของผู้ประกอบการค้าประเภทซื้อมาขายไปรายย่อยในพ้ืนที่ส่วนหนึ่งไป
ประกอบอาชีพอ่ืนไม่รับช่วงในการประกอบธุรกิจของครอบครัว ท าให้เหลือแต่ผู้ประกอบการรายเก่าที่
รอวันลดขนาด หรือยุบเลิกกิจการเพราะไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกทันสมัยรายใหญ่ที่เข้ามา
ลงทุนในพื้นทีไ่ด ้2 3  

W8. พ้ืนที่เพาะปลูกไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก การเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยของพืชเกษตร
เศรษฐกิจยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ 2 

W9. จังหวัดชายแดนมีต้นทุนทางธุรกิจสูง ได้แก่ ต้นทุนการขนส่งจากส่วนกลางมาพ้ืนที่  
กลุ่มจังหวัดจะสูงกว่าจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอ่ืน เพราะมีระยะทางที่ไกลกว่า1 3  

W10. การเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบ ในปี พ.ศ.2564 และมีแนวโน้มที่อยู่ตามล าพัง
และต้องพ่ึงพาตนเองมากขึ้น ผู้สูงวัยส่วนใหญ่ในกลุ่มจังหวัดประสบปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยี เช่น 
การเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (Financial Technology: FINTECH) 1 2  มีความ
แตกต่างกันท าให้เกิดช่องว่างของการเข้าถึง 

W11. จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ในปี พ.ศ.2558 ของจังหวัดสกลนคร 164,190 บาท 
และมุกดาหาร 184,067 บาท ยังสูงกว่าระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 160,675 บาท ยกเว้นจังหวัด
นครพนม 102,816 บาท จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนที่สูง ส่งผลต่อการบริโภค การออม การ
ลงทุน และปัญหาสังคม 1 
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W12. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Historical and Cultural Attraction 
Factors) หรือ Man-made ยังมีน้อย รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) ที่รองรับการเดินทาง
ท่องเที่ยว การเข้าถึงได้ (Accessibilities) ของแหล่งท่องเที่ยว1 2 4  เส้นทางท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวนอกกลุ่มจังหวัด และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวจาก สปป.ลาว และ
เวียดนาม1 2  ให้มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด เพราะคนมีรายได้สูง และนักท่องเที่ยวต่างประเทศมา
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดน้อยมาก 

W13. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ท าให้
เกิดการรุกล้ าพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่ลุ่มน้ าของกลุ่มจังหวัด ปัญหาขยะ ของเสียอันตราย น้ าเสีย มลพิษทาง
อากาศ ที่ทวีความรุนแรงขึ้นถ้าไม่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ3  

W14. พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีการบริหารจัดการน้ าทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพที่ดี
พอในการให้มีน้ าเพียงพอในฤดูแล้งใช้ส าหรับการอุปโภค บริโภค การผลิตภาคอุตสาหกรรม และ  
ภาคการเกษตร2 3   

W15. การใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว อ้อย และยางพารา ยังขาด
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ2  

2.3 โอกาส (Opportunities: O) 
O1. การเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ย

ร้อยละ 3.3-4.3 (ค่ากลางประมาณการ ร้อยละ 3.8) ในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เร่งรัดให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 ต่อปี1 ส่งผล
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด  

O2. อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของประเทศเพ่ือนบ้านในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา กัมพูชา ร้อยละ 
7.1 สปป.ลาว ร้อยละ 7.3 เมียนมา ร้อยละ 7 เวียดนาม ร้อยละ 6.3 (CIA Factbook, 2018)1  
การขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของชนชั้นกลาง ซึ่งจะท าให้เกิดอ านาจซื้อสินค้ามากขึ้น เป็นโอกาส
ของผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดในการลงทุน การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว รวมถึงการใช้
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) และสิทธิ
พิเศษตามการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favored Nation: MFN) ที่จะลงทุนใน 
สปป.ลาว และเวียดนาม เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด เพราะผู้บริโภคในประเทศ
เพ่ือนบ้านมีการยอมรับในเรื่องคุณภาพของสินค้าไทยมาก อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศเพ่ือนบ้านดีขึ้น ท าให้มีการน าเข้าสินค้า วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภคมากข้ึน 
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O3. กลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่ติดแขวงบอลิค าไซ ค าม่วน และสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยแขวง
สะหวันนะเขตเป็นแขวงที่มีประชากรและมีพ้ืนที่มากที่สุดของ สปป.ลาว มีเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน 
เซโน ส่วนค าม่วน มีเขตเศรษฐกิจเฉพาะท่าแขก และภูเขียว1 2 4 ท าให้ผู้ประกอบการนักลงทุนในกลุ่ม
จังหวัดมีโอกาสมากในการเข้าไปท าธุรกิจการค้า การลงทุน การบริการ และท่องเที่ยว ในเขต
เศรษฐกิจของทั้งสองแขวง ด้วยความใกล้ของพ้ืนที่ และความสัมพันธ์ระหว่างเมืองชายแดนร่วมกัน 
การน า By-product จากการผลิตน้ าตาลใน สปป.ลาว เข้ามาแปรรูปขั้นกลางและขั้นปลายในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัด การเชื่อมโยงการผลิตระหว่างไทย-สปป.ลาว และเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว จังหวัด
กวางตรีของเวียดนาม ตามเส้นทางระเบียงตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเขตนิคม
อุตสาหกรรมถลุงเหล็กกล้าเซินเยืองซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมูลค่าการลงทุน
กว่า 3 แสนล้านบาท และท่าเรือหวุ่งอ๋าง ในจังหวัดฮาติงห ์1 2  

O4. การพัฒนาความสัมพันธ์จากการสถาปนาเมืองคู่แฝดจังหวัดมุกดาหาร-สะหวันนะเขต  
(สปป.ลาว) จังหวัดมุกดาหาร-กวางตรี (เวียดนาม) จังหวัดมุกดาหาร-ฉงจั่ว (จีน) ให้จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดทั้งสองได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมทางการค้า การลงทุน บริการ และ
ท่องเที่ยว รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือ 3 ประเทศ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร ประเทศไทย ในส่วนของสปป.ลาว ประกอบด้วย แขวงบอลิค าไซ 
และแขวงค าม่วน และเวียดนาม ประกอบด้วย จังหวัดกวางบิงห์ เงะอาน และฮาติงห์1 2 3  

O5. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และ
นครพนม ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด1 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ที่จะส่งเสริมให้เกิด 
การลงทุน การจ้างงาน การค้าขายและบริการต่อไป การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบิน
และการขนส่งทางอากาศระดับนานาชาติ 

O6. การวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้โอกาสจากโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น-มหาสารคาม-ยโสธร-มุกดาหาร-นครพนม 1 ที่จะเพ่ิม
โอกาสด้านการขยายค้า การขนส่ง เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟทางคู่กรุงเทพ-นครราชสีมา-ขอนแก่น-
อุดรธานี-หนองคาย โครงข่ายคมนาคมตามระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงกรุงเทพ-หนองคาย ที่จะเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟความเร็วสูงจากคุนหมิง ประเทศจีน-
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ตามนโยบาย 1 แถบ 1 เส้นทาง (One Belt One Road: OBOR) 
ของจีนต่อไปในอนาคต  

O7. น้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้เพ่ือการพัฒนาจริงเป็นโอกาสที่กลุ่มจังหวัดจะขยายศาสตร์
พระราชาปฏิบัติและประยุกต์ใช้เมื่อการพัฒนาและพ้ืนที่อย่างกว้างขวางมากขึ้น 3 

O8. การพัฒนาตลาดทางเลือก แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก การนั่งสมาธิ การให้บริการ
และผลิตอาหารของผู้สูงอายุ เช่น นวด สปา อาหารเหลวส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีสภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการอยู่อาศัยและพักฟ้ืน 2 3  
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O9. นโยบายการบริหารจัดการระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ (Agri-Map) ท าให้มี
โอกาสในการที่จะผลิตสินค้าที่ปลอดภัย และอินทรีย์ ที่มีความหลากหลายตามความต้องการของตลาด
ได้มากขึ้น 3 

O10. ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่มีความต้องการตลาดเกษตรอินทรีย์มีมากขึ้น เป็นโอกาสของ
เกษตรกร ซึ่งนอกจากการจะได้รับการสนับสนุนจากราชการที่พยายามยกระดับสินค้าเกษตร GMP 
(Good Manufacturing Practice) ให้มากขึ้นแล้ว แนวโน้มผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าเกษตร
อินทรีย์ถือเป็นโอกาสของสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ 1 

O11. นโยบายสนับสนุนการท าเกษตรที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 1 (Green and Cool 
Agricultural Economy) การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) การบริหารจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตร และ Smart Farmer ของรัฐบาล  

O12. พ้ืนที่ภาคการเกษตรที่ยังไม่ได้ท าการผลิตในนอกฤดูฝนมีจ านวนมาก  3 เป็นโอกาสที่จะ
จัดสรรพื้นที่เพ่ือการผลิตสินค้าเกษตรที่ตรงตามความต้องการของตลาดได้อย่างแพร่หลาย  

O13. การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากข้ึนจากการตัดแต่งพันธุกรรมทางการเกษตร 3 ท าให้เกิด
การผลิตใหม่ ๆ มากข้ึน เช่น ข้าว ข้าวโพด ผลไม้ต่าง ๆ ปลา เป็นต้น เป็นโอกาสของการหาตลาดใหม่ 

O14. โอกาสของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้แก่ Young Entrepreneur Chamber of 
Commerce: YEC ของหอการค้า และ Young of Federation of Thai Industries: Young FTI 
ของสภาอุตสาหกรรม เป็นต้น ของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด มีการร่วมมือกันมากขึ้น และมีการ
ยกระดับขีดความสามารถของ YEC และ Young FTI มากขึ้น จะท าให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
จังหวัดและระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดได้มากขึ้น ตามนโยบายของหอการค้า สภาอุตสาหกรรม 
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่จะน าคนรุ่นใหม่มารู้จักกันในการศึกษาเรียนรู้ การประชุม การอบรม 
และสัมมนาต่าง ๆ ร่วมกัน 2 3  

O15. การขยายการค้าชายแดน การลงทุนผลิตสินค้าในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดเพ่ือส่งออกผ่านจุด
ผ่านแดนของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม จีน และต่างประเทศอ่ืน ๆ 3 

O16. การน าขยะมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนจากการเกิดปริมาณขยะสะสมที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต1 3  
O17. โครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีการขยายตัวมาก

ขึ้น ท าให้มีผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ถือเป็นโอกาสที่จะท าให้เกิด E-Business  
E-Marketing ได้ทุกที่ ทั้งในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 3 

O18. ใช้วัฒนธรรมและประเพณีท่ีมีอยู่เป็นทุนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 2 3  
O19. การขยายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศ สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้เพ่ิมข้ึน ซึ่งมี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมที่ยังคงความสมบูรณ์หลายแห่งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก2 3 
O20. แร่ธาตุธรรมชาติที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด มีการขอ

อาชญาบัตรพิเศษเพ่ือส ารวจแหล่งแร่โปแตซ ซึ่งการจะน ามาใช้ประโยชน์ต้องมีเทคโนโลยีและการ
จัดการที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ประโยชน์ 1 
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2.4. อุปสรรค และ/หรือข้อจ ากัด (Threats: T) 
T1. จีนขยายการค้า การลงทุน ตามนโยบาย 1 แถบ 1 เส้นทาง (One Belt One Road: 

OBOR) จะก่อให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ท่าเรือ ทางรถไฟ ท่อส่งก๊าซและน้ ามัน ส่งผล
ต่อนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ตามแนวเส้นทางดังกล่าว ในขณะที่ประเทศไทยเป็น
เป้าหมายการที่จะออกสู่ทะเลของจีนผ่านโครงข่ายคมนาคมทางถนน ตามเส้นทาง R3A และ R4 ใน 
สปป.ลาว1 4 และทางราง ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากคุนหมิงมานครหลวงเวียงจันทน์ 
การเปิดเส้นทางเดินเรือตามล าน้ าโขงจากเมืองจิ่งหงมายังอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เชื่อมโยง
ถึงเมืองหลวงพะบาง และไซยะบุลี เส้นทางถนน ทางราง และทางน้ า จึงเป็นเส้นทางส่งออกสินค้าของ
จนี ได้แก่ ผลไม้เมืองหนาว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าไทยทั้งใน 
สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และในประเทศไทย ซึ่งพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดจะได้รับผลกระทบดังกล่าวที่จะ
เกิดข้ึนด้วย1 2 3 4  

T2. อุปสรรคทางการค้าที่ ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) และ
มาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) จากประเทศคู่ค้าของไทยมีมากข้ึน มักไม่ชัดเจน 
ได้แก่ การควบคุมปริมาณขอก าหนดในการน าเข้าสินค้าบางชนิด การตรวจสอบคุณภาพสินค้า  
การตรวจสอบแหลงก าเนิดสินค้า การก าหนดมาตรการมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(Sanitary and Phyto Sanitary: SPS) ความร่วมมือ ข้อตกลง เพ่ือลดการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพ
ภูมิอากาศที่มีมากขึ้นส่งผลต่อการแข่งขันทางการตลาดของผู้ผลิตในพ้ืนที่ เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่ต้องติดตามข่าวสารข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการค้าให้เป็นปัจจุบัน 1 

T3. การได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป 1 2  (Generalized System of 
Preference: GSP) และหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง (Most-Favored 
National Treatment: MFN) จากประเทศพัฒนาแล้ว ของ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ส่งผล
ต่อการย้ายฐานการผลิตไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าว แทนการลงทุนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด มีการตกลง
ร่วมกันระหว่างรัฐบาล สปป.ลาว กับประเทศจีน และเวียดนาม ในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมที่แขวง
บอลิค าไซ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน ที่ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เขตเศรษฐกิจเฉพาะ
ภูเขียว และท่าแขก ที่เปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2555 ตามล าดับ รวมถึงเขต
เศรษฐกิจพิเศษลาวบาว ของเวียดนาม ที่จะท าให้นักลงทุนมีทางเลือกลงทุนมากกว่าที่จะลงทุนในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดซึ่งมีแรงจูงใจน้อยกว่ามากที่จะดึงนักลงทุนมาลงทุนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด2 โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคนิคการผลิตเน้นหนักการใช้แรงงาน (Labor Dispensing Tactics) ท าให้
ผู้ประกอบการต่างชาติที่ผลิตสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น ไม่สนใจมาลงทุนที่ไทย และในกลุ่มจังหวัด
เพราะค่าจ้างแรงงานสูง 

T4. ประเทศเพ่ือนบ้านผลิตสินค้าเกษตรคล้ายกับกลุ่มจังหวัด และทุกประเทศจะพัฒนาให้
เป็นประเทศอุตสาหกรรมในอนาคต ทั้งใน สปป.ลาว ปี พ.ศ.2563 กัมพูชา ปี พ.ศ.25681 ซึ่งจะเป็น
คู่แข่งในด้านอุตสาหกรรม และมีการผลิตสินค้าเกษตรเหมือนกัน ท าให้เกิดการแข่งขันสูง ในกรณีที่
สินค้านัน้เป็นที่ต้องการของต่างชาติ เช่น ข้าว เป็นต้น 
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T5. สภาพถนนใน สปป.ลาว และเวียดนาม มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น1 2 การขนส่งคน สินค้า 
ระหว่างสองประเทศมีความสะดวกท าให้ การค้าระหว่าง สปป.ลาว กับเวียดนามเพ่ิมข้ึนซึ่งเป็นมิตรใน
เชิงธุรกิจมากกว่าไทย ลดบทบาทความส าคัญของการค้ากับไทยที่ผ่านทางกลุ่มจังหวัด อีกทั้งท าให้มี
การแข่งขันทางโลจิสติกส์จากต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ด้านโลจิสติกส์ ส่งผล
ต่อการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ของไทย 

T6. ภัยธรรมชาติ ความรุนแรงของปรากฏการณ์ลานินญา เอลนิโญ ที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วง
หลายปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา1 ว่าจะ
มีปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อไป ท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค หรือเกิดภาวะน้ าท่วม 
มีผลต่อเสถียรภาพการผลิตภาคการเกษตรและมีผลต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

T7. การสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ าโขง1 4  เขื่อนจิ่งหงในจีน ที่ส่งผลกระทบต่อไทย โดยเฉพาะกลุ่ม
จังหวัดที่มีการใช้ประโยชน์จากล าน้ าโขง และ ใน สปป.ลาว คือ เขื่อนไซยะบุลี ส่งผลต่อระดับ 
แม่น้ าโขง ในอนาคต สปป.ลาว มีโครงการก่อสร้างเขื่อนหลวงพะบาง และโครงการศึกษาการก่อสร้าง
เขื่อนปากชม ที่จะส่งผลท าให้ยากในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตร การ
ประมงในล าน้ าโขง และการท่องเที่ยวตามล าน้ าโขง 

T8. เกษตรกรไม่นิยมปลูกพืชอินทรีย์ เพราะต้องใช้ความประณีต 2 3  และให้เวลากับ
กระบวนการผลิตมาก นอกจากนี้ยังไม่มีเวลาอยู่ในพ้ืนที่ ยังยึดติดกับการผลิตตามฤดูกาล และท างาน
นอกภาคการเกษตร แม้ว่าจังหวัดในกลุ่มจังหวัดโดยแผนพัฒนาแต่ละจังหวัดมุ่งเน้นและส่งเสริม และ
ส านักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดของกลุ่มจังหวัดมีนโยบายส่งเสริมในการผลิตพืชอินทรีย์ก็ตาม 

T9. กระทรวงเกษตรมีนโยบายในการก าหนดพ้ืนที่ การเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด 1 
(Agricultural Products Zoning) แต่เกษตรกรไม่มั่นใจในการผลิตเพราะไม่มีเวลาในการหาความรู้
ในการปลูกพืชใหม่ เพราะท างานอยู่นอกภาคการเกษตรจึงไม่มีความรู้ในการปลูกพืชใหม่ และวิธีการ
ดูแลรักษา  

T10. มีภัยคุกคามของโรคพืช แมลงต่าง ๆ มากขึ้น ท าให้มีการใช้สารเคมีมากขึ้น จนท าให้มี
สารเคมีตกค้างในดินและในคนมาก และมีแนวโน้มที่มากข้ึน เพราะเกิดจากการแข่งขันการผลิต ส่งผล
เสียต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค รวมถึงคุณภาพของดินที่จะท าการฟื้นคุณภาพใช้เวลาและต้นทุนมากขึ้น 3 

T11. ในปี พ.ศ.2563 จะมีการเปิดการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย1 ซึ่งจะท าให้มีการน าเข้า
เนื้อสัตว์รวมถึงนมผงเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ท าให้เกษตรผู้เลี้ยงต้องประสบปัญหาการแย่งตลาด
ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และนมโคจากต่างประเทศ 

T12. มีช่องว่างในการเข้าถึงดิจิทัล (Digital Divided) ความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยี 
(Technology Absorption) ระหว่างผู้ประกอบการรุ่นเก่า หรือคนสูงอายุในภาคการเกษตร กับ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความรู้เทคโนโลยีสูง ท าให้เกิดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและ
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจมากในปัจจุบัน และช่องว่างมีแนวโน้มมากขึ้นในกลุ่มจังหวัด3  
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T13. โครงสร้างประชากรที่จะเข้าสู่สังคมสูงอายุมากขึ้น 1 อาจส่งผลต่อแรงงานในภาค
เศรษฐกิจต่าง ๆ ผลิตภาพทางการผลิตลดลง เป็นภาระการพึ่งพิงของผู้สูงวัยต่อวัยแรงงาน 

T14. แรงงานที่มีทักษะเฉพาะทางจะขาดแคลนมาก เช่น เมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยจะมีความ
ต้องการผู้ดูแลคนสูงวัย หรือ การเข้าสู่สังคมดิจิทัล กลุ่มอาชีพที่ขาดแคลน ได้แก่ นักวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ นักวิเคราะห์ที่ช านาญทางเทคโนโลยีทางการเงิน Blockchain Engineer เป็นต้น ขณะที่
แรงงานทักษะต่ าจะตกงาน ท างานต่ ากว่าขีดความสามารถ ไม่สามารถคาดการณ์ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 1 

T15. การไหลเข้าออกของวัฒนธรรมต่างชาติได้หลายช่องทาง ทั้งผ่านแรงงานต่างด้าว และ
ตามสื่อต่าง ๆ มาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น การเคลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่
รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล1 ท าให้อัตลักษณ์และความเป็นตัวตนของแต่ละท้องถิ่นลดลง เช่น การแต่งงาน
กับชาวต่างชาติ การอพยพไปท างานต่างถิ่น การรับกระแสวัฒนธรรมที่แตกต่างโดยไม่กลั่นกรอง 
ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นค่อย ๆ สูญหายไป 

T16. ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่หลากหลายรูปแบบและมีวิธีการที่
ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การเข้ามาในรูปแบบนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวมากข้ึน และมี
การถือครองปัจจัยด้านการผลิตมากขึ้น ซึ่งเกิดปัญหาในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด1 

T17. กฎหมายผังเมืองรวมจังหวัด/ผังพ้ืนที่เฉพาะไม่ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันสิ่งแวดล้อมของ
เมืองและการรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดน และการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ2 3  

สรุปผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีจุดเด่นในเรื่องที่ตั้ง มีสภาพพ้ืนที่
ชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนาม และจีนตอนใต้ ที่สามารถเชื่อมโยง
การค้า การลงทุน การบริการ ท่องเที่ยว กับกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ตอนกลาง และตอนล่าง 2 สามารถที่จะเชื่อมโยงกับต่างประเทศตามศักยภาพด้านโลจิสติกส์ 
(Logistics) ด้วยระบบการคมนาคมขนส่งติดต่อกับพ้ืนที่ชั้นในภายในประเทศ ระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก การค้าชายแดนผ่านจุดผ่านแดนถาวร 4 แห่ง ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่เป็น
สะพาน 2 แห่ง จุดผ่อนปรน 4 แห่ง มีสนามบินพาณิชย์ 2 แห่ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่ง เป็น
จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด มีแร่ธาตุที่รอน ามาใช้ประโยชน์ คือ โปแตซ ในขณะ
ที่ด้านการท่องเที่ยวมีความโดดเด่นเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวตามล าน้ าโขง การท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
และวัฒนธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของ สปป.ลาว และเวียดนาม โอกาสการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ มีความพร้อมของพ้ืนที่ส าหรับการลงทุนอุตสาหกรรมที่สามารถเชื่อมโยงการผลิตใน
พ้ืนที่ ระหว่างกลุ่มจังหวัด และระหว่างประเทศเพ่ิมโอกาสในการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนที่ขยายไปสู่
การค้าต่างประเทศ 
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ส่วนที่ 3 
กรอบและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

 
1. ความสอดคล้องของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

 
ภาพที่ 3-1 ความสอดคล้องของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 
2. ความเชื่อมโยงการพัฒนากับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยใช้ “ห่วงโซ่คุณค่า” 
 

 
ภาพที่ 3-2 ความเชื่อมโยงแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามห่วงโซ่คณุคา่เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของกลุม่จังหวัด 
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3. กรอบและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ส าคัญในระยะสั้น กลาง ยาว ในลักษณะ “ห่วงโซ่
คุณค่า” 
 

 
ภาพที่ 3-3 ความเช่ือมโยงตามห่วงโซ่คุณค่าตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของ

ประชาชนในกลุ่มจังหวัด 
 

 
ภาพที่ 3-4 ความเช่ือมโยงตามห่วงโซ่คุณค่าตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจที่เหมาะสมของ

กลุ่มจังหวัด 
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ภาพที่ 3-5 ความเช่ือมโยงตามห่วงโซ่คุณค่าตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัย และอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 
ภาพที่ 3-6 ความเช่ือมโยงตามห่วงโซ่คุณค่าตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่

เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 
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ภาพที่ 3-7 ความเช่ือมโยงตามห่วงโซ่คุณค่าตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบ 

โลจิสติกส์ 
 

 
ภาพที่ 3-8 ความเชื่อมโยงตามห่วงโซ่คุณค่าตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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ภาพที่ 3-9 ความเชื่อมโยงตามห่วงโซ่คุณค่าตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการภาครฐัท่ีประชาชนมีสว่น

ร่วมและเอื อต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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ส่วนที่ 4 
แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 
1. วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี 
 

“พัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนเพื่อเชื่อมโยงการผลิตจังหวัด 
ในกลุ่มจังหวัดสู่สากล และประชาชนมีความสุข ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
2. ค าอธิบายวิสัยทัศน์  

2.1 พัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง พัฒนาเศรษฐกิจทั้งในและนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อย่าง
ยั่งยืนตอบสนองต่อความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

2.2 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หมายถึง การผลิตที่ไม่ก่อหรือมีปัญหามลพิษทั้งด้านดิน 
น้ า อากาศ เสียง น้อยที่สุด ในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต 

2.3 เชื่อมโยง หมายถึง เชื่อมโยงการผลิตซึ่งกันและกันระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด เพ่ือตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศ  

2.4 การผลิตสู่สากล หมายถึง การเพ่ิมขีดความสามารถในการลงทุนด้านการผลิต การค้า และ
การบริการ เพ่ือสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

2.5 มีความสุข หมายถึง ประชาชนในกลุ่มจังหวัดรับรู้ว่าตนเองได้ท าในสิ่งที่ตนต้องการและท าได้
ส าเร็จ มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในการกระท าของตน มีความคิดเชิงบวก มีความ
กระตือรือร้นล้นในการด าเนินชีวิตที่จะน าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี มีการพัฒนาตน การมีสัมพันธภาพที่ดี
กับคนรอบข้างและสังคม สามารถด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงและมีใจที่สงบ 

2.6 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เหตุผลและความจ าเป็นที่ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดเพราะให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ชาติระยะยาว 20 ปี และเป็นที่ตั้ง
ของพระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถได้มาประทับและทรงงานพัฒนาพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดและนอกกลุ่มจังหวัดตลอด
ระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความหมายดังนี้ เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปตามบริบททางสายกลาง โดยมีสาระคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน ทั้งนี้ ต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ความรู้ตรง รู้ถูกต้อง ความรู้จริง และต้อง
ส านึกถึงคุณธรรมประจ าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกระดับ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน  
การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 
3. เป้าหมายการพัฒนา และตัวช้ีวัด 

3.1 เป้าหมายการพัฒนา 
เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะ 20 ปี จึงได้ก าหนด

เป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัด เพ่ือเพ่ิมรายได้ต่อหัวของประชาชนในกลุ่มจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
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1) ประชาชนของกลุ่มจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ศักยภาพในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2) เป็นแหล่งการลงทุนการผลิตด้านอุตสาหกรรม การค้า และบริการที่เหมาะสมของ 
กลุ่มจังหวัดเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายใน ภายนอก และต่างประเทศ 

3) เป็นแหล่งการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นที่ต้องการของตลาดอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพทั้งภายใน 
ภายนอก และต่างประเทศ  

4) เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) ใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และนอกอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

5) เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
6) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
7) มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเอ้ือต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

3.2 ตัวช้ีวัด 
1) มีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยและท่ัวถึง 
2) มีการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตอุตสาหกรรม การค้า และบริการของ  

กลุ่มจังหวัดตามความต้องการของตลาด 
3) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
4) เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในและนอกอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
5) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา 
6) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 
7) มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเอ้ือต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนในกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจที่เหมาะสมของกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรม

การเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการภาครัฐที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเอ้ือต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 
5. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 

5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนในกลุ่มจังหวัด 
1) เป้าประสงค์ 

ประชาชนทุกช่วงวัยของกลุ่มจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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2) ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
2.1) ช่องว่างการกระจายรายได้ลดลงร้อยละ 0.2-0.4 ในปี พ.ศ.2579 
2.2) ร้อยละของผู้ที่เจ็บป่วยทางกายและทางจิตลดลง 
2.3) ดัชนีชี้วัดความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้น 
2.4) ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Term 

Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
2.5) คะแนน PISA สูงกว่า 500 คะแนน 

3) กลยุทธ์  
3.1) ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกช่วงวัย  

แผนงานที่ส าคัญ 
(1) สร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวและชุมชนอย่างทั่วถึง 

3.2) ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบทุกช่วงวัย 
แผนงานที่ส าคัญ 
(1) พัฒนาและการเรียนรู้ ในระบบเพ่ือต่อยอดการศึกษาเป็นภูมิคุ้มกันต่อ 

การเปลี่ยนแปลง 
(2) พัฒนาและการเรียนรู้นอกระบบเพ่ือต่อยอดการศึกษาเป็นภูมิคุ้มกันต่อ 

การเปลี่ยนแปลง  
3.3) พัฒนาด้านสาธารณสุข 

แผนงานที่ส าคัญ 
(1) พัฒนาสุขภาพ และด้านสาธารณสุขเพ่ือเป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(2) ลดปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วย 

 
5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจที่เหมาะสมของกลุ่มจังหวัด 

1) เป้าประสงค์ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่เกิดจากการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

2) ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่เกิดจากการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย

ของประเทศ 
3) กลยุทธ์  

3.1) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แผนงานที่ส าคัญ 
(1) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม 

3.2) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าภายในและต่างประเทศของ 
กลุ่มจังหวัดตามความต้องการของตลาดอย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แผนงานที่ส าคัญ 
(1) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านค้าปลีก ค้าส่ง  
(2) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าชายแดน 
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(3) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าต่างประเทศ 
3.3) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แผนงานที่ส าคัญ 
(1) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา 
(2) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสาธารณสุข 
(3) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเงิน 

 
5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรม

การเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
1) เป้าประสงค์ 
1.1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้ของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
1.2) สินค้าเกษตรได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
1.3) จ านวนโรงงานหรือสถานที่ผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐานเพิ่มข้ึน  
1.4) มีจ านวนโรงงานหรือสถานที่ผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตรที่ใช้นวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 

2) ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
2.1) รายได้ของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
2.2) สินค้าเกษตรได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 ต่อปี 
2.3) จ านวนโรงงานหรือสถานที่ผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 3-5 ต่อปี 
2.4) มีจ านวนโรงงานหรือสถานที่ผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตรที่ใช้นวัตกรรมเพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 3-5 ต่อปี 
3) กลยุทธ์  

3.1) พัฒนาปัจจัยการผลิตการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 
แผนงานที่ส าคัญ 
(1) เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าของแหล่งน้ าเดิม และพัฒนาแหล่งน้ าใหม่ให้มี

น้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี 
(3) เพ่ิมคุณภาพปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร 
(4) ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจหลักและพืชเศรษฐกิจทางเลือก 
(5) พัฒนาด้านปศุสัตว์ 
(6) พัฒนาด้านประมง 

3.2) พัฒนาผู้ประกอบการด้านการเกษตรให้มีขีดความสามารถสูง 
แผนงานที่ส าคัญ 
(1) สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

3.3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปด้านการเกษตรที่เพิ่มมูลค่าโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

แผนงานที่ส าคัญ 
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต 
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3.4) พัฒนาระบบการตลาดด้านการเกษตรครบวงจร 

แผนงานที่ส าคัญ 
(1) พัฒนาระบบการตลาดด้านการเกษตรครบวงจร 
 

5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
1) เป้าประสงค์ 

1.1) รายได้จากการท่องเที่ยวและกีฬาของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
1.2) จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

 2) ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
2.1) ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวและกีฬา ของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 

10 ต่อปี 
2.2) ร้อยละจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด

เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 15 ต่อปี 
3) กลยุทธ์  

3.1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและมาตรฐานระบบความปลอดภัย 
แผนงานที่ส าคัญ 
(1) เพ่ิมส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
(3) ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
(4) ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
(5) ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัด 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man Made) 
(7) ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

3.2) พัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
แผนงานที่ส าคัญ 
(1)  ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

3.3) พัฒนาด้านการตลาดท่องเที่ยว 
แผนงานที่ส าคัญ 
(1) พัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยว 
(2) พัฒนาการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวด้วยดิจิทัล 

3.4) พัฒนาด้านการกีฬา 
แผนงานที่ส าคัญ 
(1) พัฒนาด้านการกีฬา 

 
5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

1) เป้าประสงค์ 
1.1) โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อและครอบคลุมกลุ่มจังหวัด และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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1.2) ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ  
 2) ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

2.1) ระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัดและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงที่มีมาตรฐาน
และความปลอดภัย 

2.2) ร้อยละของการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (ไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต) ที่เพ่ิมข้ึน 

2.3) ระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่สามารถลดต้นทุน และประหยัดเวลา 
3) กลยุทธ์  

3.1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่มีมาตรฐานสากล 
 
แผนงานที่ส าคัญ 
(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ทางน้ า 
(2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ทางอากาศ 
(3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ทางบก 

 
5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

1) เป้าประสงค์ 
1.1) พ้ืนที่ป่าไมทุ้กประเภทมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน  
1.2) จัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ าให้สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือใช้อุปโภค บริโภค

และความเหมาะสมในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าอย่างพอเพียง  
1.3) สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล (ขยะ น้ า

เสีย ดิน ของเสียอันตราย อากาศ) 
 2) ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

2.1) พ้ืนที่ป่าไมทุ้กประเภทของกลุ่มจังหวัด เพ่ิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
2.2) ทรัพยากรน้ าได้รับการจัดการให้สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือใช้อุปโภค บริโภค และ

ความเหมาะสมในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
2.3) ร้อยละของมลภาวะที่ลดลงตามค่าเฉลี่ยของประเทศ 

3) กลยุทธ์  
3.1) ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานที่ส าคัญ 
(1) ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.2) ป้องกันและปราบปรามการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่ส าคัญ 
(1) บริหารจัดการระบบการป้องกัน และปราบปรามการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
3.3) บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างสมดุล 

แผนงานที่ส าคัญ 
(1) บริหารจัดการน้ า และป้องกันภัยพิบัติ 
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(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้น้ ามีการใช้น้ าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(3) จัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง 

3.4) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
แผนงานที่ส าคัญ 
(1) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 
(2) ป้องกันและลดการแพร่กระจายดินเค็ม 

3.5) บริหารจัดการด้านของเสีย ขยะ น้ าเสียชุมชนและอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ 
แผนงานที่ส าคัญ 
(1) จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล 

3.6) บริหารจัดการพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แผนงานที่ส าคัญ 
(1) การพัฒนาการบริหารจัดการพลังงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
5.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการภาครัฐที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเอ้ือต่อการพัฒนา 

กลุ่มจังหวัด 
1) เป้าประสงค์  

พัฒนาสมรรถภาพในการบริหารจัดการของภาครัฐที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเอ้ือต่อการ
พัฒนากลุ่มจังหวัด 

2) ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
2.1) การปรับโครงสร้างและกฎระเบียบขององค์กรที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเอ้ือต่อ 

การพัฒนาแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด 
2.2) บุคลากรภาครัฐมีสมรรถภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทั้งภายใน 

กลุ่มจังหวัดและต่างประเทศ 
2.3) การด าเนินการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดตามศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9 

3) กลยุทธ์  
3.1) ปรับกฎระเบียบเพื่อปรับโครงสร้างขององค์กรให้เอ้ือต่อการพัฒนาแต่ละจังหวัด

ของกลุ่มจังหวัด 
แผนงานที่ส าคัญ 
(1) การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
(2) การบริหารจัดการฐานข้อมูลของกลุ่มจังหวัด 

3.2) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน 
กลุ่มจังหวัดและต่างประเทศ 

แผนงานที่ส าคัญ 
(1) พัฒนาข้าราชการของกลุ่มจังหวัดให้มีความเป็นเลิศในการบริการประชาชน 

3.3) ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดตามศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9   
แผนงานที่ส าคัญ 
(1) การบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดตามศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9   
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6-1 

ส่วนที่ 6 
ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัด  

และปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 

1. ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัด ซึ่งมีประเด็นดังนี้ 
1.1 โคขุน/โคเนื้อ สร้างความเชื่อมโยงการผลิตตามห่วงโซ่อุปทาน การก าหนดมาตรฐานเดียวกัน

ของกลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง ระหว่างจังหวัดทั้งสามของกลุ่มจังหวัด 
1.2 ผ้าคราม สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิตผ้าครามในกลุ่มจังหวัด ส่งเสริม พัฒนา น า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตตามความต้องการของตลาดสากล 
1.3 เกษตรแปลงใหญ่ น าเทคโนโลยีการบริหารจัดการแผนที่เกษตร (Agri-Map) เพ่ือการผลิตที่

เหมาะสมกับพ้ืนที่ตามความต้องการของตลาดในพื้นที่ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
1.4 การท่องเที่ยว สร้างการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ สปป.ลาว เวียดนาม และจีน เพ่ือดึง

นักท่องเที่ยวต่างประเทศให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
1.5 การประมง ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก  
1.6 นวัตกรรมใหม่ ส่งเสริม พัฒนา การน าผลการศึกษาวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ใน

การผลิตอย่างแพร่หลาย เช่น ส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียวที่มีดัชนีน้ าตาลต่ า เป็นต้น  
1.7 การค้า การลงทุน ส่งเสริม พัฒนาขีดความสามารถของผู้ ประกอบการในการท าธุรกิจ

เชื่อมโยงกันในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
1.8 โลจิสติกส์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนระบบโลจิสติกส์เพ่ือให้กลุ่มจังหวัดมีขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
1.9 แรงงาน ระยะเร่งด่วน ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานตามความต้องการของตลาด ระยะกลาง-

ยาว ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
2. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

2.1 ภาครัฐสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจั งหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่ 
กลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนจากนักลงทุนในพ้ืนที่ นอกพ้ืนที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2 การขับเคลื่อนสู่เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า ตามห่วงโซ่การผลิต ต้องสร้างความร่วมมือ 
การผลิตร่วมกันทั้งภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องตามห่วงโซ่การผลิตให้มากขึ้นระหว่าง
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศเพ่ือนบ้าน ในการผลิตสินค้าขั้นกลาง หรือขั้นปลาย สินค้าประกอบ
หรือทดแทนกัน 

2.3 สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้การพาณิชยกรรมขยายพ้ืนที่เพ่ือกระจายสินค้าและ 
การบริการตามความต้องการของตลาดให้มากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ 

2.4 การที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ ระยะเวลาการด าเนินโครงการแต่ละช่วงต้องมีการยกระดับ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

2.5 ภาคเอกชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับรายได้ของพ้ืนที่ในทุกระดับ 
2.6 สถาบันการศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้และมีการเข้าถึงของผู้ใช้ในทุกระดับได้ง่าย 
2.7 ให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดทุกระยะ 5 ปี 
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ภาคผนวก ก 
การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย 

 
การรวบรวมและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยเป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ

จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ และเอกชน โดยแบ่งการวิเคราะห์ดังนี้ 
1. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4. ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์รายสาขาท่ีเช่ือมโยงจังหวัด และ  

กลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศ และต่างประเทศ 
5. สถานการณ์การเปล่ียนแปลงภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 
6. สถานการณ์และปัจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
7. การวิเคราะห์สถานะทิศทาง และการปรับตัวของประเทศไทย 
8. ความท้าทายในการพัฒนาประเทศไทยในระยะกลางและระยะยาว 

 
1. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นกรอบการพัฒนาประเทศไทยระยะยาวใน 
การจัดท านโยบายการพัฒนาประเทศ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560 มาตรา 65 
รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยคณะรัฐมนตรีได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์แห่งชาติ 
พ.ศ.2561 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 โดย (ร่าง) ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นกรอบการพัฒนาประเทศเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่
การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมี  
ความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาใน 6 ด้าน ได้แก่ 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
มีเป้าหมายส าคัญเพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 

และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของ
มนุษย์ และทุกมิติ ท้ังมิติทางด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อาหาร น้ า ไปจนถึงมิติทางพลังงาน โดยมุ่งเน้น  
การพัฒนาคน เครื่องมือ (ทรัพยากร) เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ให้มีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้
กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่
รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งท่ีจะ
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เอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ตลอดถึงการบริหารประเทศ
ของรัฐบาล ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีก าหนด ก าหนดเป้าหมาย ปี  
พ.ศ.2560-2564 : “ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ปัญหา” ปี พ.ศ.2565-2569 : “ปัญหาเก่าหมดไป 
ปัญหาใหม่ไม่เกิด” ปี พ.ศ.2570-2574 : “ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน” ปี พ.ศ.2575-
2579 : “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” 

1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
บนแนวคิด “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ท่ีจะพาประเทศไทยสู่อนาคตใน 20 ปีข้างหน้า ยุทธศาสตร์

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ต้ังแต่การสร้าง
พื้นฐานท่ีมั่นคงของประเทศ การพัฒนาท่ีสมดุลในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิ จ 
การกินดีอยู่ดีและรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นของประชาชน ควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 
ตลอดจนการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ีเพิ่มขึ้นในเวทีสากล โดยมีเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนความส าเร็จ บนพื้นฐานแนวคิดท่ีต้องการก้าวข้ามข้อจ ากัดและความท้าทาย โดยมี
เป้าหมาย 

1) ประเทศไทยสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วท่ีมีรายได้ต่อหัวมากกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
คนต่อปี ภายในปี พ.ศ.2579  

2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อป ี 
3) ผลิตภาพการผลิตรวม เฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
4) ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ 

International Institute for Management Development (IMD) 
ท้ังนี้การสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทย ก้าวข้าม “กับดักรายได้ปาน

กลาง” รวมถึงข้อจ ากัดและความท้าทายต่าง ๆ ท้ังในประเทศและในเวทีโลก ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
การสร้างความสามารถในการแข่งขันจึงมุ่งพัฒนาประเทศบนพื้นฐานแนวคิด 3 ด้าน ได้แก่ (1) “ต่อ
ยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่น ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่น
ใหม่ รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ี
รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาครัฐ จะท าให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคน
ช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การวางรากฐานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็น
เป้าหมายในอีก 20 ปี ข้างหน้า โดยคนไทยในอนาคต มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนา  
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การท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ใจ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย ยึด

มั่นในความซื่อสัตย์ รักษาศีลธรรม คุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
2) สติปัญญา มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 มี

นิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และพึ่งตนเองได้ มี
ความรู้สามารถหลากหลายด้าน (Well-rounded) และความรู้รอบตัวสูง 

3) กาย มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านต้ังแต่อยู่ในครรภ์ มีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง รักการเล่นกีฬา ขจัดปัญหาเด็กปฐมวัยได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และมีพัฒนาการไม่สมวัย  

4) สภาพแวดล้อม ครอบครัวไทย จะต้องมีความสามารถในการส่ังสอน ดูแลเยาวชนใน
ครอบครัวได้ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ัน ระบบนิเวศท่ีสนับสนุนครอบครัวในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ สังคมท่ีมีความสุข 

1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ก าหนดเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศ
ในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์ และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ โดยมีเป้าหมายท่ีส าคัญ ได้แก่  

1) ความแตกต่างของรายได้ระหว่างประชากรร้อยละ 10 ท่ีรวยที่สุดต่อประชากรร้อยละ 10 ท่ี
จนท่ีสุดไม่เกิน 15 เท่า (ปัจจุบัน 22 เท่า) (ประเทศไทยมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (Gini)  
ไม่เกิน 0.36)  

2) ในระดับจังหวัด ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index) ทุกจังหวัดไม่
ต่ ากว่า 0.60 (ดัชนี HAI ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 8 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน 
รายได้ ท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ชีวิตครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการส่ือสาร และ  
การมีส่วนร่วม) 

3) พัฒนาจังหวัดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า 15 จังหวัด 
4) สัดส่วนแรงงานท่ีได้รับสวัสดิการต่อก าลังแรงงานท้ังหมด (รวมแรงงานในระบบและนอก

ระบบ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5) ยกระดับการประกอบการในภาคการเกษตร โดยท าให้ทุกต าบลมีผู้ประกอบการขนาดกลาง

และขนาดย่อมด้านการเกษตรอย่างน้อยต าบลละ 5 กลุ่ม 
6) สัดส่วนสตรีในทางการเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 และสัดส่วนสตรีในต าแหน่งบริหารใน

หน่วยงานและในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
7) ครัวเรือนท่ีมีท่ีอยู่อาศัยท่ีมั่นคง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
8) ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 (ดัชนีย่อยประกอบด้วยตัวช้ีวัด

ด้านการเตรียมตัวก่อนถึงวัยสูงอายุ การมีหลักประกันยามชราภาพของประชากรก่อนวัยสูงอายุ 
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ทัศนคติต่อผู้สูงอายุ พฤติกรรมสุขภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สถานะ
การเงิน ท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ระบบประกันสุขภาพ การอยู่อาศัยร่วมกับครอบครัว  
การจัดสรรงบประมาณและการดูแลผู้สูงอายุโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

9) ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการพึ่งตนเองและจัดการตนเองเพิ่มขึ้น 
1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้
เติบโตและมีความเป็นธรรม บนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลด
ความเส่ียงของผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมี
เป้าหมายสู่สังคมท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีสูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่ าลง ผ่านแนวทางและ
มาตรการต่าง ๆ เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและป่าไม้ 
รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้ส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร และเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 

2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับการ
สร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลท่ีหลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังท้ังหมด ภายใต้อ านาจและสิทธิประโยชน์ของประเทศท่ีพึงมีพึงได้ เพื่อความเป็น
ธรรมทางสังคม (ลดความเหล่ือมล้ า) โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทะเลท่ีถูกต้องและ
เพียงพอ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังท้ังระบบ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติท้ังระบบ และ
การสร้างขีดความสามารถของประชาชน ในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหาย
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมท้ังสนับสนุน
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

4) พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ี
เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีข้อก าหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นท่ีตาม
ศักยภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นท่ี
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นท่ีอนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนา
พื้นท่ีต้นแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อุทยานธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิต
พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน 

5) พัฒนาความมั่นคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนา
ระบบจัดการน้ าท้ังระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ าทุกภาค
ส่วน ดูแลภัยพิบัติจากน้ าท้ังระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เน้น
ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดท่ีค านึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพ
และการใช้พลังงานหมุนเวียนในพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรท่ีเป็นมิตร
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ต่อส่ิงแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารท่ีมั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตท่ีมีผลิตภาพการ
ผลิตสูง 

6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตท่ีมีคุณภาพในอนาคต รวมทั้ง
จัดต้ังและพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาและลด
ความขัดแย้ง พัฒนา และด าเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

1.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
การปรับเปล่ียนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท า
หน้าท่ีก ากับ หรือให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
สร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย
ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่
การลดความเหล่ือมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ การอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

ภาครัฐต้องมีการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการต้ังแต่การพัฒนาท่ียึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกมิติ มีการเช่ือมโยงการให้บริการสาธารณะของส่วนราชการต่าง ๆ ผ่านการ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ จัดระบบบริหารงานภาครัฐแบบบูรณา
การ ให้เกิดความสอดคล้องเช่ือมโยงกันต้ังแต่ยุทธศาสตร์ชาติลงไปจนถึงระดับพื้นท่ี ปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดท่ีเหมาะสม ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง เทียบได้
กับมาตรฐานสากล พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการและมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกกฎหมายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และพัฒนากระบวนการยุติธรรม ไม่ให้มีความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม มีความรวดเร็ว เท่ียงตรง แม่นย า มีความโปร่งใสอย่างเต็มท่ี 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ความเช่ือมโยงระหว่าง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม  
พ.ศ.2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ.2560-2564) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยมี
ความเห็นเพิ่มเติมว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ต้องมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว
เป็นแผนงาน/โครงการ ในช่วง 5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีเป็น
รูปธรรม รวมท้ังให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี ยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางพัฒนา” ท่ีต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือม
ล้ าและขับเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม 

2.1 วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ยึด

วิสัยทัศน์ตามกรอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป้าหมาย 
การพัฒนาและตัวช้ีวัด มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม ขององค์การสหประชาชาติท่ีได้ก าหนดการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ปี พ.ศ.2558-2573 (ค.ศ.2015–2030)  

2.2 แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาท่ีส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 วาระ ได้แก่  
1) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2) แผนปฏิรูปการเข้าสู่อ านาจ/ระบบ
พรรคการเมือง 3) การปรับโครงสร้างอ านาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 4) การปฏิรูป
ระบบงบประมาณและการคลังท้องถิ่น : สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจ ารัฐสภา 5) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ 6) การปฏิรูปกิจการต ารวจ 7) การตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ (แผนกปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม) 8) การปฏิรูประบบและโครงสร้างภาษี  
9) การปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 10) ระบบพลังงาน 11) การปฏิรูปท่ีดินและ 
การจัดการท่ีดิน 12) การผูกขาดและการแข่งขันท่ีเป็นธรรม : การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า  
13) การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์ : แนวทางการปฏิรูปการเงินฐานราก/แนว
ทางการปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน/แนวทางการส่งเสริมการให้ความรู้
การเงินขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน 14) การปฏิรูปภาคการเกษตร 15) การสร้างสังคมผู้ประกอบการ  
16) การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา 17) การปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา (ด้านอุปสงค์)  
18) การปฏิรูประบบการเรียนรู้ 19) แผนปฏิรูปการกีฬา 20) ระบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทาง
ปัญญาของประเทศ 21) ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทาง
นวัตกรรมของประเทศ 22) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ 23) การปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคาม 24) การปฏิรูประบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้าน

rIS
NED KKU



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ก-7 

สุขภาพ 25) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม/กลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม/
การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า/การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม/
การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง/ระบบจ ากัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน/การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยแนวคิดเมืองนิเวศ/ 
การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาต่ ากว่าระดับอุดมศึกษา/การก าหนดให้โรงงานติดต้ัง
ระบบรายงานแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงหรือคุณภาพอากาศจากปล่องต่อสาธารณะ/แนวทาง
ปฏิรูปการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม/การพัฒนาและปรับปรุงระเบียบ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นท่ี
ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 26) การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน 
27) การปฏิรูปเพื่อรับมือวิกฤติการณ์น้ าทะเลขึ้นสูงและแผ่นดินทรุด พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 28) ระบบเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง/แผนปฏิรูปสัมมาชีพชุมชน/สิทธิชุมชนในการจัดการ
ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ/การศึกษาธนาคารท่ีดิน 29) สวัสดิการสังคม 30) การปฏิรูประบบเพื่อ
รองรับสังคมสูงวัย 31) ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค 32) การก ากับดูแลส่ือ 33) สิทธิเสรีภาพส่ือ
บนความรับผิดชอบ 34) การป้องกันการแทรกแซงส่ือ 35) ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและ
มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 36) ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนาเพื่อให้เป็น
สถาบันหลักของสังคม 37) ปฏิรูปการแรงงาน 

บูรณาการโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ประกอบด้วย กลไกการขับเคล่ือนชุดใหม่ 
(New Growth Engine) 3 กลไกส าคัญ คือ 1) กลไกขับเคล่ือนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ 
(Productive Growth Engine) 2) กลไกขับเคล่ือนท่ีคนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(Inclusive Growth Engine) และ 3) กลไกการขับเคล่ือนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(Green Growth Engine) 

 

 
ภาพที่ ก-1 โมเดลประเทศไทย 1.0-4.0 
ที่มา: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย และการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ, สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
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2.3 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ก าหนดไว้ดังนี้ 
1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี 

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน  
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ 
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ท้ังในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมี
บทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ 
ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

2.4 เป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน

ท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มี
ความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 

2) ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 

3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการ
ผลิตและบริการฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการ
ผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการ

rIS
NED KKU



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ก-9 

ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อป ีและมีปัจจัยสนับสนุน เช่น ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัย
และพัฒนาท่ีเอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี
ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี พ.ศ.2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของ
ขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพ
อากาศในพื้นท่ีวิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และเพิ่ม
ความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้า
มนุษย์ลดลง มีความพร้อมท่ีปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศ
ไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์  
ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของ
มูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง และการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดท าโดยสถาบันการ
จัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและ
ระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมี
บุคลากรภาครัฐท่ีมีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น  

2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ก าหนดยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ได้แก่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ า
ในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ังและยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมภิบาลในสังคมไทย และอีก 4 ยุทธศาสตร์สนับสนุน ได้แก่ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 3) การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 4) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 
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ภาพที ่ก-2 ความเชื่อมโยงระหว่าง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 

 
ภาพที่ ก-3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

1.1) วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อปรับเปล่ียนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 
(2) เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
(3) เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดช่วงชีวิต 
(4) เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและ

ประเทศ 
ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทาง

การศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า ความฉลาดทางสติปัญญา ( Intelligence Quotient: IQ) 
คะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) ของเด็ก
ร้อยละ 70 มีคะแนนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีการพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับ
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ตลาดงาน มีผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 30 ต่อปี มีผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีคนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่
สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน  
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล ผลคะแนนสอบ Programme for International 
Student Assessment: PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 
ร้อยละ 85 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า 18 คนต่อประชากรแสนคน 
การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15-19 ปี ลดลงรายจ่ายสุขภาพท้ังหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคม
มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น  

1.2) แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
(1) ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เช่น ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนท่ี
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  

(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า เช่น ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียน
และวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ปรับระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  

(4) ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ
ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ  

(5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงิน
การคลังด้านสุขภาพ เช่น ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัด
ในเขตพื้นท่ีสุขภาพ  

(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย เช่น 
ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง เช่น ก าหนด
มาตรการดูแลครอบครัวท่ีเปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทาง
วิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 
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2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม  
 

 
ภาพที ่ก-4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

2.1) วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมี

รายได้ต่ าสุด 
(2) เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพได้อย่างท่ัวถึง 
(3) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

การพัฒนาในช่วงท่ีผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหา
ความเหล่ือมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ท้ังเรื่องความแตกต่างของ
รายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมท้ังข้อจ ากัดใน 
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 
ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐาน
ทางสังคมของภาครัฐ รวมท้ังเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้
ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ี
ส าคัญ รายได้เฉล่ียต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุด เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 
ต่อปี ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 0.41 เมื่อส้ินสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้
ต่ าสุดเพิ่มขึ้น สัดส่วนประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 รวมถึงสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ท้ังหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุดลดลง  

2.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(1) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุดสามารถ

เข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ เช่น ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่
เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนท่ีครอบคลุมต้ังแต่
การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง  
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(2) การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมี
คุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง เช่น บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยท้ังในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการทุนท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชน เช่น สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทาง
การเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าท่ีเป็นสถาบันการเงินใน
ระดับหมู่บ้าน/ต าบลท่ีท าหน้าท่ีท้ังการให้กู้ยืมและการออม และจัดต้ังโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมี
ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

 
3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

 

 
ภาพที ่ก-5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
3.1) วัตถุประสงค ์

(1) สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี้ 
(1.1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุน

เป้าหมายการเพิ่มรายได้ต่อหัว 
(1.2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการ

ผลิตและรายได้ใหม่ 
(1.3) เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ

แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(1.4) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทาง

การเงิน การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินท่ีสนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
(2) สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อยกระดับขีดความสามารถใน 

การแข่งขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 

rIS
NED KKU



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ก-14 

(2.1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของสินค้าและบริการ 

(2.2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเส่ียงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อให้ฐานการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง 

(2.3) เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้าน
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก 

(2.4) เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมส า คัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ีใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

(2.5) เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการ
ปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐานบริการท่ีเข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้เติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน 

(2.6) เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและ 
การลงทุนให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมท้ังพัฒนา
สังคมผู้ประกอบการ 

(2.7) เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน 

(2.8) เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้
สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 

เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ท้ังจาก
ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจ ากัดภายในประเทศท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า 

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ
และมีเสถียรภาพ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉล่ียในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 5 รายได้ต่อหัวไม่ต่ ากว่า 8,200 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และ
รายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ 19.0 ภาคส่งออกมีการ
พัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ขยายตัวของมูลค่า 
การส่งออกเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น ท้ังผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิต และผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี การลงทุนภาครัฐ
และเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น อัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี ภาคเอกชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี ประชาชนและ
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง อัตราการขยายตัวของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3, 
4.5 และ 6 ต่อปี ตามล าดับ ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืน พื้นท่ีการท าเกษตรกรรมยั่งยืน
เพิ่มขึ้นเป็น 5,000,000 ไร่ ในปี พ.ศ.2564 และให้เกษตรกรมีรายได้เงินสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
เป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน ในปี พ.ศ.2564 มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ จ านวน 15 พื้นท่ี 
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การท่องเท่ียวสามารถท ารายได้จากการท่องเท่ียวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท และแข่งขันได้มากขึ้น 
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว (The Travel & Tourism Competitiveness 
Index: TTCI) ไม่ต่ ากว่าอันดับท่ี 30 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
มากขึ้น สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศท้ังประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพิ่มปริมาณการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 200 
ครั้งต่อปีต่อคน 

3.2) แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ท้ังในด้านการคลัง เช่น เพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการ
งบประมาณ และด้านการเงิน เช่น เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินท้ังในตลาด
เงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

(2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ มุ่งเน้นการสร้างความเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และ
การค้า การลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปัจจุบันเพื่อ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้าง
ขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อ
ส่งเสริมการค้าท่ีเป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน 

 
4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

 
ภาพที ่ก-6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

4.1) วัตถุประสงค ์
(1) รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท้ังระบบให้

มีประสิทธิภาพ 
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(3) บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
(4) พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลด

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐาน

การผลิตและการให้บริการ รวมท้ังการด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของ
พื้นท่ีป่าไม้ ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเส่ียงในการขาด
แคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน
เมือง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น 
และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ  ฉบั บ ท่ี  12 จึ ง มุ่ ง เ น้ น ก าร รั กษาและฟื้ นฟู ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ แบ่งเป็นพื้นท่ีป่า เพื่อ 
การอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 
1.58 ล้านไร่ พื้นท่ีปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
อย่างสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ ากับปริมาณน้ าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็น
รูปธรรม พื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่ การสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนท่ีได้รับการ
ก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายท้ังหมดเข้าสู่ระบบการจัดการ
ท่ีถูกต้อง การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของการปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ.2563 และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิดจาก
สาธารณภัย 

4.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล 

และยั่งยืน  
(3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม  
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถใน  

การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ  
(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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5) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง 
และยั่งยืน  

 

 
ภาพที ่ก-7 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และย่ังยืน 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

5.1) วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมท้ัง

ป้องกันปัญหาภัยคุกคามท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
(2) เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถใน  

การบริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภัย
คุกคามท้ังภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ 

(3) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุน 
การรักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

(4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทาง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่ง
ผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ท้ังภัยคุกคามภายนอก ในเรื่อง
การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาชญากรรม
ข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทาง
เศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ์

ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้
เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง 
(ดัชนีสันติภาพโลกของ The Institute for Economics and Peace: IEP) ประชาชนมีส่วนร่วม
ป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน มูลค่าความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายท่ีมีมูลเหตุจากความไม่สงบลดลง มีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสร้างรายได้เพิ่มขึ้น รายได้ครัวเรือนเฉล่ียต่อคนและจ านวนปี
การศึกษาเฉล่ียในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ
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ด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคาม  
อื่น ๆ อันดับความเส่ียงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับท่ี 20 ของโลก (ดัชนีความเส่ียงของโลกของ 
World Economic Forum: WEF) อันดับความเส่ียงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต่ ากว่าอันดับท่ี 10 
ของโลก (ดัชนีความปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: 
ITU) และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบัน

หลักของชาติ 
(2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

รับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ  
(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความ

ร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจ

อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล  
(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน

ระหว่างแผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

 

 
ภาพที ่ก-8 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

6.1) วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดี และได้มาตรฐานสากล 
(2) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน

ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 

rIS
NED KKU



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ก-19 

(3) เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
(4) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวก

ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญต่อการ

พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ท้ังการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้
กฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบ
และกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมท้ัง 
การทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย 

การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมท้ังประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ อันดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐ จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อส้ินสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง การปรับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 
50 เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิดซึ่ง
ต้องชดเชยความเสียหายลดลง 

6.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี

ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน

การคลังภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
(3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรง
ตามความต้องการ  

(4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส และยุติธรรม 

(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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7) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 

 
ภาพที ่ก-9 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

7.1) วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า 

รวมทั้งมีกลไกก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

(2) เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

(3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่าง
ท่ัวถึงท้ังประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมท้ัง
พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

(4) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าประปา
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้าง
กลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ 

(5) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลด
การน าเข้าจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

ท่ีผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหา
ด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการ
ให้บริการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงาน 
(Energy Intensity: EI) สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจาก 
8.22 เป็น 7.70 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อพันล้านบาท ในปี พ.ศ.2564 และลดต้นทุนโลจิสติกส์
ของประเทศจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยในส่วนของต้นทุน
ค่าขนส่งสินค้าต่ ากว่าร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี พ.ศ.2564 การพัฒนาระบบ
ขนส่งทางรางและทางน้ า สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าท้ังหมด
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ภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.4 เป็นร้อยละ 4 และสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าต่อ
ปริมาณการขนส่งสินค้าท้ังหมดภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 15 ในปี พ.ศ.2564 
เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อ
ปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 ในปี  
พ.ศ.2564 และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร
และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพิ่มขึ้นเป็น 120 และ 55 ล้านคนต่อปี ตามล าดับ ในปี พ.ศ.2564  
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า จ านวน
ธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 ในปี พ.ศ.2564 
ปริมาณสินค้าท่ีผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนท่ีส าคัญเพิ่มขึ้นเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.94 เป็นร้อยละ 17.34 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 47 ในปี พ.ศ.2564 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยในปี 
พ.ศ.2564 จ านวนหมู่บ้านท่ีมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่า 
ร้อยละ 85 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ราย จ านวนหน่วยงานภาครัฐ
มีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ  47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 และ 
การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) จ านวนหมู่บ้านท่ัวประเทศได้รับบริการน้ าสะอาดร้อยละ 
100 ในปี พ.ศ. 2564 

7.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง เช่น พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลัก

ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนา
ระบบขนส่งทางน้ า  

(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีเกิด
จากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  

(3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เช่น พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวย
ความสะดวกทางการค้า  

(4) พัฒนาด้านพลังงาน เช่น จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการ
ผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพ ลังงาน
สะอาด  

(5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ของประเทศให้ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางธุรกิจ  

(6) พัฒนาระบบน้ าประปา เช่น พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและท่ัวถึง และ
การบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
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8) ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 

 
ภาพที ่ก-10 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
8.1) วัตถุประสงค ์

(1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีข้ันก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 

(2) เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย 
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(3) เพื่อพัฒนานวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการลดความเหล่ือมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(4) เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้สามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา อาศัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยี
ส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วน
แบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกท้ัง
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอท่ีจะขับเคล่ือนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ 

การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีจัดโดย IMD 
World Competitiveness อยู่ในล าดับ 1 ใน 30 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ท่ีถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของผลงานท้ังหมด มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มี
จ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี อีกท้ังนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ
และผู้พิการท่ีผลิตได้เองภายในประเทศ มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว 

rIS
NED KKU



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ก-23 

8.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

และเชิงสังคม เช่น ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และ
กลุ่มเทคโนโลยีท่ีน าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
สังคมเพื่อลดความเหล่ือมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี เช่น ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม 
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจท่ีผสานการใช้เทคโนโลยีให้
แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  

(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จัย และ
นวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย เช่น การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือสาขา STEM วิชาการของ
ศาสตร์ท้ัง 4 ท่ีมีความเช่ือมโยงกันในโลกของความเป็นจริงท่ีต้องอาศัยองค์ความรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการ
เข้าด้วยกันในการด าเนินชีวิตและการท างาน และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีท้ังความรู้และความ
เข้าใจในเทคโนโลยี 

 
9) ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  

 

 
ภาพที ่ก-11 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
9.1) วัตถุประสงค ์

(1) เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างท่ัวถึงมากขึ้น 
(2) เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
(3) เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
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(4) เพื่อพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิ
สังคมเฉพาะของพื้นท่ี และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดใน
การเป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคัญ การลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ี
เป็นธรรมมากขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจาย
ความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชน โดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพใน
การรองรับการค้าการลงทุน รวมท้ังลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และ 
ภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสใน
การเปิดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเช่ือมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านอีกด้วย 

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการ
กระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ระดับภาคลดลง การเพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มใน
สังคม พื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ข้อ
ร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพื้นท่ีลดลง และการเพิ่มมูลค่าการ
ลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน มูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 20 

9.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง พัฒนา

ภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจช้ันน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการ
สร้างรายได้ท่ีหลากหลาย  

(2) การพัฒนาเมือง เช่น พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมือง
น่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วน
ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  

(3) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ เช่น พัฒนาฟื้นฟูพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกให้
เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นท่ี พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม 
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10) ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

 
ภาพที ่ก-12 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

10.1) วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลท่ีต้ังของประเทศไทยท่ีเป็นจุดเช่ือมโยง

ส าคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของไทย 

(2) เพื่อขยายโอกาสด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้
ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนท่ีมีศักยภาพและโดดเด่น 

(3) เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของ
ไทยในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคง และอื่น ๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคล่ือนต่อเนื่องจากการด าเนินการ
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้าและการลงทุนท่ีเสรี 
เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด า เนินยุทธศาสตร์เ ชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่  ๆ ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเช่ือมโยง
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การผลักดันให้เกิด
โครงข่ายความเช่ือมโยงทางด้านโลจิสติกส์ท่ีครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ า  ทางอากาศ ภายใน
ภูมิภาค เพื่ออ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง รวมถึงความส าเร็จของการ
ด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border 
Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน การเพิ่มระบบ
ห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนท่ี
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ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทย
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส าคัญท้ังในทุกระดับ 

10.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหา

ตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย  
(2) พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมใน

กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-
เจ้าพระยา-แม่โขง ระหว่างกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม (Ayeyawady-Chao 
Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสาม
ฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle: IMT–GT) 
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of 
Bengal Initiative Multi- Sectoral Technical and Economic Cooperation:  BIMSTEC)  แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส าหรับพื้นท่ีชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Committee 
on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และ  
การลงทุนท่ีโดดเด่นในภูมิภาค  

(4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
(5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะ

หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา

ประเทศ  
(7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์  
(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุก

ด้านท่ีเกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีส าคัญ 

2.6 หลักการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
สู่การปฏิบัติ  

1) ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เป็นกรอบทิศทางหลัก และ
แปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 

2) กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นท่ี โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นท่ี ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ให้
จังหวัดเป็นพื้นท่ีด าเนินการขับเคล่ือนการพัฒนา และเป็นจุดเช่ือมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศ 
และประเทศสู่ชุมชน 

3) เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลัก
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพื้นท่ี ท้องถิ่น และชุมชน 
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4) ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และ
ส่ือมวลชนอย่างบูรณาการ ให้การขับเคล่ือนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือ  
คลัสเตอร์ท่ีตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ี 

5) ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติท่ีมีความเช่ือมโยงกันในระดับต่าง ๆ ต้ังแต่ระดับ
ยุทธศาสตร์ท่ีเช่ือมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ 
และระบบการจัดสรรงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพท่ีตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนา
เชิงพื้นท่ีและการพัฒนาท่ีต่อเนื่อง รวมท้ังระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐ ท่ี
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา และผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ สั ง คมแห่ ง ชา ติ  ฉบั บ ท่ี  12 (พ .ศ .2560-2564)  การพั ฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย 

3.1 แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
1) เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการ

ปรับเปล่ียนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นท่ีโดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และ 
ไม้ดอก ในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี รวมทั้งส่งเสริม
โคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม  

2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง 
1.1) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นท่ีท่ีมี

ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมิภาค เช่น ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ 
และสกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา
งานเทคโนโลยีและศึกษางานวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมท้ังพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนอื่น ๆ โดยยกระดับผู้ประกอบการและการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ 

1.2) ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค ในพื้นท่ีเช่ือมโยงระเบียง
เศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อน
บ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพื้นท่ี  

3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คง
ความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีต้นน้ าของจังหวัดเลย อุดรธานี 
สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์และพื้นท่ี
ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่า ปลูกป่า และป้องกันการบุก
รุก เพื่อรักษาพื้นท่ีป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน อนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน้ า ตลอดจน
ส่งเสริมป่าชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน 

3.2 แนวทางการพัฒนาเมือง 
พัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีส าคัญ เช่น เมืองอยุธยา เมือง

นครสวรรค์ เมืองขอนแก่น และเมืองทุ่งสง และบริเวณชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณพื้นท่ีใกล้
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เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เช่น เมืองเบตง เมืองสะเดา เมืองน้ าพุร้อน เมืองอรัญประเทศ เมืองนครพนม 
เมืองหนองคาย เมืองเชียงของ โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องท่ีใช้แนวทางการจัดรูป
ท่ีดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 

3.3 แนวทางการพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจ 
1) พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมและเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม ในพื้นท่ีเป้าหมาย เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 แห่ง ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ตราด 
กาญจนบุรี เชียงราย และนราธิวาส  

2) ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง โดยด าเนินงานตามความตกลงว่า
ด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) 
ท่ีทุกประเทศ GMS ได้ให้สัตยาบันแล้วให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ประกอบด้วยการด าเนินงาน ณ ด่านน า
ร่องระหว่างไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม ณ ด่านมุกดาหาร-สะหวันเขต การด าเนินงานระหว่างไทย-
กัมพูชา ณ ด่านอรัญประเทศ-ปอยเปต การด าเนินงานระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน ณ ด่านเชียงของ-
ห้วยทราย การเจรจากับเมียนมาเพื่อให้สามารถด าเนินการภายใต้ GMS-CBTA ในด่านน าร่องแม่สอด-
เมียวดี และแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก และเพิ่มด่านน้ าพุร้อน-ทวาย และด่านสิงขร-มะริด การเจรจาความ 
ตกลงขนส่งข้ามพรมแดนทวิภาคีระหว่างไทย-เมียนมา และการเจรจาความตกลงขนส่งข้ามพรมแดน
ทวิภาคีระหว่างไทย-กัมพูชา 
 
4. ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์รายสาขาที่เชื่อมโยงจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
ภาค ประเทศ และต่างประเทศ 

4.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 20 ปี 
 

 
ภาพที ่ก-13 การขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทย ระยะ 20 ปี 
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย 
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กระทรวงหาดไทยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเพื่อน าไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีรากฐานการด ารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

พันธกิจ 4 ข้อ ได้แก่ 
1) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน การปกป้องเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความรู้สึกสามัคคี การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และการ
จัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน 

3) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน เมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ การพัฒนาเพื่อ
ตอบโจทย์ Local Economy การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี การพัฒนาองค์กรให้มีขนาดเล็ก 
โปร่งใส เปิดเผย มีการบริหารจัดการท่ีดี มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เป้าหมาย 
1) ชุมชนเข้มแข็ง 
2) ชุมชนมีความปลอดภัย 
3) สังคมมีความสงบเรียบร้อย 
4) หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการท่ีดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
5) พื้นท่ีภูมิภาคและพื้นท่ีเศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ก าหนดกรอบแนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

ไทย ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ในระยะ 20 ปีข้างหน้า ตาม
กรอบการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมท่ีขับเคล่ือน
ด้วยปัญญาและเ ช่ือมโยงกับเศรษฐกิ จ โลก ” โดย ต้ั ง เป้ าหมายในระยะ 20  ปี ข้ า งหน้า  
(พ.ศ.2560–2579) ให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการเติบโตของ GDP เฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 
ต่อปี การลงทุนเติบโตเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี มูลค่าการส่งออกขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 8 ต่อปี 
และ TFP เติบโตเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่จะส่งผลให้ประเทศไทย
สามารถขยับสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี พ.ศ.2579 ตาม เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

การพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง แล้วก้าวไปสู่ประเทศท่ีมี
รายได้สูงนั้น จ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอันเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีการพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมต่าง ๆ โดยปกติแล้วเทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่าง ๆ  มีวงจรชีวิตของนวัตกรรม (Innovation Lifecycle) ซึ่งอธิบายได้ด้วยกราฟเส้น
โค้งรูปตัวเอส หรือ S-Curve โดยเป็นกราฟแสดงการเติบโตของเทคโนโลยี ท่ีใช้อธิบายถึงประสิทธิภาพ
และความประหยัดต้นทุนของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเวลาท่ีผ่านไปในระยะแรกท่ีเทคโนโลยี
เพิ่งได้รับการคิดค้นขึ้นมาใหม่นั้น เทคโนโลยีดังกล่าวยังต้องการการปรับปรุงประสิทธิภาพหลายอย่าง
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ซึ่งต้องใช้ท้ังเงินลงทุนและเวลา เมื่อพัฒนาต่อไป ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีก็จะเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนถึงจุดท่ีเทคโนโลยีเริ่มมีการอิ่มตัว ซึ่งองค์กรต้องแสวงหานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่หรือ S-
Curve เส้นใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป ไม่เช่นนั้นองค์กรนั้นก็จะหยุดนิ่งหรือล้าหลังในท่ีสุด  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ในระยะ  20 ปีข้างหน้า ตามกรอบการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 ท้ังนี้ จากการพิจารณาผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา 
พบว่า การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic Products: GDP) ภาคอุตสาหกรรมเฉล่ีย
ประมาณร้อยละ 3 ต่อป ีการลงทุนเติบโตเฉล่ียเพียงร้อยละ 2 ต่อปี มูลค่าการส่งออกภาคอุตสาหกรรม
ข ย าย ตั ว เ ฉ ล่ี ย ร้ อ ย ละ  5. 4 ต่ อ ปี  แ ล ะ ผ ลิ ตภ าพ ร ว ม  ( Total Factor Productivity:  TFP) 
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนเฉล่ียเพียงร้อยละ 0.7 ต่อปี ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับต่ า และยังไม่มากพอท่ีจะ
น าไปสู่การขับเคล่ือนประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี พ.ศ.2579 ได้ตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ และจากการพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาในระดับประเทศ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560–2564) ได้ก าหนดเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมมี
อัตราการขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี มีการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐและเอกชน
เฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 และ 7.5 ต่อปี ตามล าดับ มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าและปริมาณการ
ส่งออกเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4 และผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นเฉล่ียไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 2.5 ต่อป ี

เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทย เป็นเครื่องยนต์ส าคัญท่ีจะขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้เติบโต
อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมท่ีขับเคล่ือนด้วยปัญญาและเช่ือมโยงกับ
เศรษฐกิจโลก” โดยต้ังเป้าหมายการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และเป็นเป้าหมายการพัฒนา ท่ีจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถขยับสู่การเป็นประเทศรายได้สูงได้
ภายในปี พ.ศ.2579 ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยก าหนดเป้าหมายไว้ 5 ประการ ในอีก 20 
ปีข้างหน้า คือ  

1) ภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการเติบโตของ GDP เฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี  
2) การลงทุนเติบโตเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี  
3) มูลค่าการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 8 ต่อปี  
4) ผลิตภาพรวมภาคอุตสาหกรรมเติบโตเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี  
5) มีนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ (New Warrior 4.0) จ านวน 150,000 ราย  
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง ต้องมีการเตรียมการเพื่อแสวงหานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ เพื่อการต่อยอด  
S-Curve เดิมท่ีก าลังจะถึงจุดอิ่มตัว ให้มีการพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงต้องมุ่งเน้นการ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจต่อไป  

กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน สามารถจ าแนกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 3 กลุ่ม ตาม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มในการเติบโตในอนาคต ได้แก่  

กลุ่มท่ี 1 อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-Curve) คือ อุตสาหกรรม
ท่ีประเทศไทยมีศักยภาพความเช่ียวชาญในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในการสร้าง
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มูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้าเป็นจ านวนมาก แต่หากขาดการพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ อุตสาหกรรมกลุ่มนี้จะถึงจุดอิ่มตัว และมีความสามารถในการเติบโตต่ า จึงจ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยพัฒนาให้กลุ่มอุตสาหกรรมนี้เติบโตต่อไปได้  

กลุ่มท่ี 2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ท่ีมีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมอย่างเข้มข้น กลุ่มนี้มีความสามารถในการเติบโตต่อไปในอนาคตสูง แต่เนื่องจากเป็น
อุตสาหกรรมใหม่ยังมีผู้ประกอบการน้อย กลุ่มอุตสาหกรรมยังไม่เข้มแข็ง มูลค่าทางเศรษฐกิจยังไม่
มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการใน
กลุ่มนี้  

กลุ่มท่ี 3 อุตสาหกรรมท่ีควรปฏิรูป เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้เทคโนโลยีแบบเดิมในการ
ผลิต มีความสามารถในการเติบโตจ ากัด และบางอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่มากนักเมื่อ
เทียบกับกลุ่มแรก ดังนั้นในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมใหม่ เช่น  
การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหญ่ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการเพิ่มความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้สามารถพัฒนาต่อไปได้  

ในกลุ่มอุตสาหกรรมท้ัง 3 กลุ่มท่ีกล่าวมานั้น อุตสาหกรรมกลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 ซึ่งได้แก่ 
การต่อยอดอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-Curve) และ อุตสาหกรรมอนาคต (New  
S-Curve) เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการต่อยอดและ
สร้าง S-Curve ตัวใหม่ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of 
Growth) และเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย  4.0 โดยมี 5 กลุ่ม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวช่วยสนับสนุนการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมท้ัง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 

 

 
ภาพที่ ก-14 อุตสาหกรรมกลุ่ม First S-Curve และ New S-Curve 
ที่มา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กระทรวงอุตสาหกรรม 
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1) การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่ มี ศักยภาพ (First S-curve)  ซึ่ ง เป็นการลงทุนใน 
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมท่ีมีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต โดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะส้ันและระยะกลางในลักษณะการต่อยอด ประกอบด้วย  

1.1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ได้แก่ การผลิตเครื่องยนต์และช้ินส่วนเครื่องยนต์ ผลิต
ช้ินส่วนยานพาหนะท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตช้ินส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ผลิต
อุปกรณ์ส าหรับรถยนต์ Hybrid, Electric Vehicles (EV) และ Plug in Hybrid Electric Vehicles 
(PHEV) ผลิตยางล้อ ผลิตช้ินส่วนระบบเช้ือเพลิง ผลิตช้ินส่วนระบบส่งก าลัง ผลิตรถจักรยานยนต์ 
(ยกเว้นท่ีมีความจุกระบอกสูบต่ ากว่า 248 ซีซี) ยานยนต์ไฟฟ้า  

1.2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้แก่ การผลิตดังต่อไปนี้  
(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ :  SSD, OLED/Flat Panel Display, Chip on Board LED, 

Sensors, RFID, Electronic Controlling devices, Internet of Things/ Smart Home, CCTV, 
Wearable Devices, อุปกรณ์โทรคมนาคม  

(2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีศักยภาพ: HDD, IC, Diode, Transistor, Multilayer PCB 
และ Flexible Printed Circuit  

(3) กลุ่มกิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์: Microelectronics Design, Embedded 
System Design, IC Design  

1.3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่  
การท่องเท่ียวที่สร้างมูลค่า การท่องเท่ียวแบบพ านักระยะยาว (Long Stay) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
(Medical Tourism) เป็นต้น  

1.4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ การผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ  
สารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ (ถุงมือ
ยาง ถุงยางอนามัย ยางแบริ่ง) เป็นต้น  

1.5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ได้แก่ อาหารและเครื่องด่ืมเสริมสุขภาพ (Functional 
Foods) อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement) 
นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) เป็นต้น  

2) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เนื่องจากท้ัง 5 อุตสาหกรรมเดิมมีขีดจ ากัด ไม่เพียง
พอท่ีจะท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา New 
S-Curve ควบคู่ไปด้วย เพื่อเปล่ียนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี ประกอบด้วย  

2.1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) ได้แก่ หุ่นยนต์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการฉีดพลาสติก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ 
ด้านการแพทย์ เป็นต้น  

2.2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ได้แก่ กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการเพื่อการขนส่ง ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทันสมัย การบริการและซ่อมบ ารุง
อากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนอากาศ
ยาน ธุรกิจมูลค่าสูงท่ีต้องการความเร็วจากการขนส่งทางอากาศ (Time Sensitive Product) อากาศ
ยานไร้คนขับ (Drone) การผลิตช้ินส่วนอากาศยาน ระบบน าทางและซอฟแวร์ต่าง ๆ และ
สถาบันการศึกษาและอบรมด้านการบิน เป็นต้น  
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2.3) อุตสาหกรรมเชื อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร เคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ (Bio-Chemical/Bioplastic) 
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy)  

2.4) อุตสาหกรรมดิ จิทัล (Digital) ได้แก่  สมองกลฝังตัว (Embedded Software) 
ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการ (Enterprise Software) เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค (Consumer Insight Analytics and 
Data Center) ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ 
(Cyber Security) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเช่ือมต่ออุปกรณ์ (Internet of Thing) เมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ส่ือและอนิเมช่ันสร้างสรรค์ (Creative Media and Animation)  

2.5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ 
การแพทย์ทางไกลผ่าน ICT เพื่อการติดตาม ปรึกษา วินิจฉัย และรักษา การผลิตเครื่องมือแพทย์ 
ผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สูงอายุ การผลิตยา ยาประเภทชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) ชีววัตถุคล้ายคลึง 
(Biosimilar) และการผลิตยาสมุนไพร  

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนอ  10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกหลักใน 
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยข้อเสนอดังกล่าวมุ่งเน้นการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากต่างประเทศเข้ามาพัฒนา และมีการประมาณการว่าการต่อยอดอุตสาหกรรม
เดิม (First S-Curve) จะสามารถเพิ่มรายได้ของประชากรได้ประมาณร้อยละ 70 จากเป้าหมาย ส่วน
อีกร้อยละ 30 จะมาจากอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)  

นอกจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 กลุ่มข้างต้นแล้ว อุตสาหกรรมกลุ่มท่ี 3 หรือ กลุ่มท่ีต้อง
ปฏิรูปควรต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3) อุตสาหกรรมที่ต้องปฏิรูป เนื่องจากอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้มีหลายอุตสาหกรรมท่ียังใช้
เทคโนโลยีเดิมในการผลิต มีความสามารถและแนวโน้มในการเจริญเติบโตท่ีจ ากัด และสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงต้องมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ใหม่ เช่น การรวม
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแฟช่ัน โดยเพิ่มการออกแบบท่ีสร้างสรรค์ การออกแบบท่ีสะท้อน
วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น เส้ือผ้า Nanotech ส าหรับเล่นกีฬา 
เครื่องนุ่งห่มส าหรับวงการแพทย์ เครื่องนุ่งห่มท่ีช่วยด้านสุขภาพ เป็นต้น กลุ่มถัดมาได้แก่   
การรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมวัสดุ (Material) ท่ีรวบรวมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โลหะ อโลหะ  
ไม้ ปูน เซรามิก แก้ว และกระจก โดยอุตสาหกรรมวัสดุต้องมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนา
วัสดุต่าง ๆ เช่น พัฒนาวัสดุผสม (Composite Material) หรือการพัฒนาวัสดุให้ทนทาน ยั่งยืน และ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Sustainable Material) นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
พลาสติก ท่ีสามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นเทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างให้อุตสาหกรรมสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ 
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ภาพที ่ก-15 เป้าหมายกระทรวงอุตสาหกรรม ระยะ 20 ปี 
ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

4.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 20 ปี 
แผนยุทธศาสตร์พาณิชย์ระยะ 20 ปี ได้ก าหนดเป้าหมาย 3 ด้าน คือ  
1) สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของการค้าของประเทศ ด้วยการยกระดับความสามารถ

การแข่งขัน โดยมุ่งส่งเสริมการสร้างมูลค่า ปรับเปล่ียนจากการผลิตและขายส่งมอบตามค าส่ังซื้อ เป็น
การสร้างรูปแบบการดีไซน์ของตนเอง สร้างแบรนด์ และท าตลาดของตัวเองเพื่อให้มีตลาดท่ีเป็นของ
ตนเอง รวมท้ังการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคบริการของการค้าของประเทศโดยสร้าง  
การเช่ือมโยงกับโลก  

2) สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ด้วยการผลักดันความเช่ือมโยงกับโลก โดยมุ่ง
ใช้อุปสงค์น าการค้า (Demand Driven) ซึ่งเป็นการปรับเปล่ียนจากการส่งเสริมสินค้าท่ีผลิตแล้วออก
ไปสู่ตลาด เป็นการศึกษาตลาดเพื่อต้องการความเข้าใจของตลาดและส่งเสริมการผลิตให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด การบูรณาการกับภูมิภาคท้ังอาเซียนและกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี (Cambodia: C, 
Lao: L, Myanmar: M, Vietnam: V, Thailand: T) เพื่อใช้ประโยชน์จากการประสานเศรษฐกิจให้มี
ความคล่องตัว  

3) สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ ด้วยการสร้างแรงยึดเหนี่ยวในระบบ
เศรษฐกิจการค้า มุ่งสร้างการค้าท่ีเป็นธรรม ท่ัวถึงและยั่งยืน เพื่อไม่ให้บางภาคส่วนของระบบ
เศรษฐกิจถูกท้ิงไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะชนบทและผู้ด้อยโอกาส  

ยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายใน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการแบบครบวงจร โดยเพิ่มบทบาทในการพัฒนา

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เป็นเอสเอ็มอีท่ีสามารถก้าวไปเป็นเอสเอ็มอีท่ีสามารถส่งออกสินค้าตาม
มาตรฐานสากล มีการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศได้ การจัดต้ังสถาบัน
ส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม เพื่อช่วยผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าเกษตรขั้นสูง เป็นสินค้าท่ีมีมูลค่า 
เร่งรัดแก้ปัญหาค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าท่ีค้างอยู่ เพื่ออ านวยความสะดวก
ทางการค้าสินค้านวัตกรรมให้ผู้ประกอบการ เร่งรัดแก้ปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ไทย
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พ้นจากบัญชีท่ีต้องถูกจับตาเป็นพิเศษภายในปี พ.ศ.2560 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา และผลักดันการพัฒนาการค้าบริการ  

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยเปล่ียนบทบาทจากผู้ควบคุม
กฎระเบียบมาเป็นผู้อ านวยความสะดวก ปรับระบบการค้าโดยยกระดับการค้าในชนบทให้สามารถ
เช่ือมโยงและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่การค้าในภาคการผลิตและการบริการท่ีก้าวหน้า โดยค านึงถึง
บริบท สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน การปฏิรูประบบการผลิต การค้าสินค้า
เกษตร โดยใช้การตลาดน าการผลิต เช่น ข้าว ปาล์มน้ ามัน น้ าตาล มันส าปะหลัง เพื่อแก้ปัญหา
ปริมาณส่วนเกิน หรือคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการ ปฏิรูปกฎหมาย ท้ังกฎหมายแข่งขันทางการค้า 
กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายการจัดต้ังนิติบุคคลเดียว กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายการส่งออกและน าเข้า การบังคับใช้กฎหมายหลักประกันให้มีประสิทธิภาพ  
การผลักดันอ านวยความสะดวกทางธุรกิจและการค้า เช่น จดทะเบียนธุรกิจ และสร้างตลาดชุมชน 

3) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทผู้บริโภค สร้างให้ผู้บริโภคมีความรอบรู้ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน มีความพอประมาณ และสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงของตลาดและนวัตกรรม
สมัยใหม่ได้อย่างทันท่วงที สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง รวม ท้ังส่งเสริมให้ผู้บริโภคมี
บทบาทในการดูแลการพัฒนาการของตลาด โดยรวมตัวกันเพื่อสร้างอ านาจต่อรองกับการค้าในระบบ
ตลาดได้ ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์ต้องลดบทบาทการควบคุมราคาสินค้า และปล่อยลอยตัวให้
เป็นไปตามกลไกตลาด หรือหากควบคุมก็จะด าเนินการให้น้อยท่ีสุด แล้วเปล่ียนไปเป็นการอ านวย
ความสะดวก และต้องสร้างระบบท่ีผู้ประกอบการให้ซื่อสัตย์ ตรงไป ตรงมา ไม่ท าร้ายตลาด งาน ท่ี
เร่งด่วน คือ สร้างทางเลือกให้ผู้บริโภค เลือกซื้อสินค้าด้วยราคาเป็นธรรม พัฒนาแอพพลิเคช่ันลาย
แทงของถูก พัฒนาช่องทางร้องเรียนให้สะดวกรวดเร็ว และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค  

4) ยุทธศาสตร์การบูรณาการกับระบบการค้าโลก โดยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศ ท้ังการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน การค้าในภูมิภาค และการค้าระหว่างภูมิภาคโดยใช้
ประโยชน์จากการค้าทวิภาคีและการค้าพหุภาคี ได้แก่ ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดั บ
ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เป็นต้น กระชับความร่วมมือ
กับกลุ่มซีแอลเอ็มวีที เพื่อลดอุปสรรคการค้า การลงทุน สร้างภาพลักษณ์สินค้า ธุรกิจบริการของไทย
ให้เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ ผลักดันการส่งออกด้วยการตลาดน าการผลิต สร้างความเข้าใจและใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ และเข้าร่วมประชุมเจรจาเพื่อขยายตลาด เป็นต้น 

ท้ังนี้ ระหว่างปี พ.ศ.2559-2579 มีเป้าหมายก้าวสู่การเป็น 1 ในผู้น าตลาดโลก แบ่งออกได้
เป็น 4 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 ระหว่าง พ.ศ.2559-2564 ด าเนินการแบบเร่งด่วน (Quick Win) ปฏิรูปการค้า  
เน้นปรับกฎหมาย วางระบบการค้า  

ระยะท่ี 2 ระหว่างปี พ.ศ.2565-2569 ผลักดันให้ประเทศไทยอยู่ในห่วงโซ่ส าคัญของภูมิภาค 
เน้นพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถเป็นผู้น าในตลาดภูมิภาค  

ระยะท่ี 3 ระหว่างปี พ.ศ.2570-2574 เป็นห่วงโซ่ส าคัญของโลก เน้นยกระดับความสามารถ
ของผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ค้าส าคัญในตลาดโลก  

ระยะท่ี 4 ระหว่างปี พ.ศ.2575-2579 ก้าวเป็นหนึ่งในผู้น าตลาดโลก เน้นสร้างศักยภาพของ
ประเทศให้สามารถส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ค้าหลักของโลก  
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4.4 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดประชุมเพื่อระดม

ความเห็นจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อก าหนดประเด็นส าคัญของ 
ภาคการเกษตรไทยท่ีควรได้รับการพัฒนาและมีแนวทางรองรับอย่างต่อเนื่องในระยะยาว จาก 
การพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มของประชากรโลก เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรท่ี
ท่ัวโลกก าลังให้ความสนใจ เช่น การน าเครื่องจักรกลมาใช้ในการเกษตรทดแทนแรงาน การน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ี การควบคุมสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ า 
แสงแดด ให้สามารถท าผลผลิตได้ตลอดปีในสภาพโรงเรือน เป็นต้น รวมถึงการพิจารณาสถานการณ์
ภาคการเกษตรของไทยท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สรุปประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีจะน าไปสู่การวางแผนพัฒนา
ในระยะยาว โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มุ่งในการ
แก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ 
“เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสู่เป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 
ภาพที ่ก-16 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 

rIS
NED KKU



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ก-37 

4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

จะมุ่งพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงท่ีประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้แบบทุกท่ี ทุกเวลา โดยก าหนดให้เทคโนโลยีท่ีใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการและ
ให้มีราคาค่าบริการท่ีไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากนี้ ในระยะ
ยาวโครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับ
ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา ท่ีสามารถรองรับการเช่ือมต่อของทุกคน และทุกสรรพส่ิง โดยยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ มีความทันสมัย 
มีเสถียรภาพตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วนในราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

2) ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเช่ือมต่อและแลกเปล่ียนข้อมูลของ
อาเซียน โดยเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลในภูมิภาค และเป็นท่ีต้ังของผู้ประกอบการเนื้อหา
รายใหญ่ของโลก 

3) จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน คล่ืนความถี่ และการหลอมรวม
ของเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4) ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้ เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว 
นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล เพื่อเสริมความสามารถใน
การแข่งขันของภาคธุรกิจไทยท่ีจะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยอย่าง
ยั่งยืนในอนาคต โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 

1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดันธุรกิจให้
เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล และให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อปฏิรูปการผลิตสินค้าและ
บริการ 

2) เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) ให้เป็นฟันเฟืองส าคัญใน
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล 

3) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิง
นวัตกรรมได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมท่ีไทยมีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต 

4) เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดย
ด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งสร้าง
ประเทศไทยท่ีประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ท่ีอยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยี
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ดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ท้ังระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถ
เข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนท่ีรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมี
ทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 

1) สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีห่างไกล 

2) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์
รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลท่ีเปิดกว้างและเสรี 

3) สร้างคลังส่ือและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีประชาชนเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก ผ่านท้ังระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และส่ือหลอมรวม 

4) เพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกท่ี 
ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

5) เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพท่ีทันสมัยท่ัวถึง และเท่าเทียม สู่
สังคมสูงวัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการ
ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พื้นท่ี และ
ภาษาน าไปสู่การหลอมรวมการท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้ รัฐบาลดิจิทัลใน
อนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและ เศรษฐกิจ 
การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 

1) จัดให้มีบริการอัจฉริยะท่ีขับเคล่ือนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการท่ีอ านวยความสะดวกต่อประชาชนนักธุรกิจ และนักท่องเท่ียว 

2) ปรับเปล่ียนการท างานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลโดย
เน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากรการเช่ือมโยงข้อมูล และการท างานของหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน 

3) สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน Open Data และส่งเสริมให้
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการท างานของรัฐ 

4) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพื่อรองรับ
การพัฒนาต่อยอดแอพพลิเคช่ันหรือบริการรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จะให้
ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนวัยท างานทุกสาขาอาชีพ ท้ังบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการ
พัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน ในระดับมาตรฐานสากลเพื่อน าไปสู่การสร้างและจ้างงานท่ีมีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือน โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงาน
เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ 

1) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ท่ีรวมถึงบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย 
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2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเช่ียวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสาย
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต 

3) พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา
ภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งเน้นการมีกฎหมาย 
กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพื่อ
อ านวยความสะดวก ลดอุปสรรคเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและท าธุรกรรมออนไลน์
ต่าง ๆ รวมถึงสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเช่ือมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วนเพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งานท่ีเพิ่มข้ึนใน
อนาคต โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ 

1) ก าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาด้านดิจิทัลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการค้าและการใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและสังคม 

2) ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อ
พลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม 

3) สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท าธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการส่ือสารการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

4.6 ยุทธศาสตร์กระทวงศึกษาธิการ ระยะ 20 ปี 
กระทรวงศึกษาธิการน ากรอบสาระส าคัญยุทธศาสตร์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 จัดท าโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ไปสู่การขับเคล่ือนการศึกษาในระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ เป้าหมายคนทุก
ช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและ
ป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิ จัยและนวัตกรรม  เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป้าหมายเพื่อให้ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มี
เป้าหมายผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ีจ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา
สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน แหล่งเรียนรู้ ส่ือ
ต าราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดย
ไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ ระบบ
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การผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มี
เป้าหมายผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ การเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ส าหรับคนทุกช่วงวัย ระบบข้อมูลรายบุคคล
และสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัด
การศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มี
เป้าหมายคนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย โครงสร้าง 
บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นท่ี กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ี
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ ระบบบริหารงาน
บุคคลของครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

การขับเคล่ือนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญ และพร้อมเข้า

ร่วมผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 
2) สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงาน องค์กร 

3) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคล่ือน การพัฒนาการศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ 

4) สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างกว้างขวาง ท้ังระดับนโยบายและพื้นท่ี 
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ภาพที ่ก-17 กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ที่มา: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

4.7 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี ตามนโยบาย

รัฐบาลท่ีจะน าประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตท่ีมีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ 
ซึ่งในปี พ.ศ.2573 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรท้ังหมด การเช่ือมต่อการค้าและ 
การลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหล่ือมล้ าการเข้าถึงระบบสุขภาพ ต้ังเป้าหมาย
ให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

1) ประชาชนสุขภาพดี คือ ประชาชนมีอายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 87 ปี และอายุ
คาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดีเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 75 ปี 

2) เจ้าหน้าท่ีมีความสุข คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีความสุขในการท างาน 

3) ระบบสุขภาพยั่งยืน คือ ประชาชนมีระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว แบบองค์รวม ไร้รอยต่อ 
เป็นธรรม และมั่นคงทางสุขภาพ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมอย่างมีความสุข สร้างความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

นอกจากนี้ยั ง ให้ความส าคัญด้านเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ (District Health System: 
DHS) เพื่อผลักดันนโยบายส าคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน 
โดยผ่านกลไกเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ รวมท้ังเร่งด าเนินการเพิ่มศักยภาพในชุมชนพัฒนาอาสาสมัคร
สุขภาพครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวได้รับการดูแล ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพได้  ก าหนดแผนเป็น 4 
ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การปฏิรูประบบสุขภาพ 
ระยะท่ี 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง 
ระยะท่ี 3 ด าเนินการให้เกิดความยั่งยืน 
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ระยะท่ี 4 เมื่อส้ินแผนในปี พ.ศ.2579 ประเทศไทยจะเป็นผู้น าด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
1 ใน 3 ของเอเชีย 
 

 
ภาพที ่ก-18 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 4 ระยะ 
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข 
 

การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้านคือ 
1) การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence) คือ บูรณาการกระทรวงต่าง ๆ 

ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก ลดการบาดเจ็บจากการจราจร ลดกลุ่มเส่ียงโรคเรื้อรัง มะเร็ง โครงการ 3 ล้าน 3 
ปี เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน 

2) ระบบบริการ (Service Excellence) คือ จัดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 คน ภายใน 
10 ปี ดูแลคนไทย 65 ล้านคน และภายในปี พ.ศ.2560 คนไทย 1 ล้านครอบครัวจะมีแพทย์เวช
ศาสตร์ดูแล จัดระบบผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในพื้นท่ีต าบล (Long Term Care) ท่ัวประเทศ จัดระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1,000 คนในโรงพยาบาลใหญ่ท่ัวประเทศ และจัดระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMCO) และศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 

3) การพัฒนาคน (People Excellence) คือ การแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล วางแผน
อัตราก าลังคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อพัฒนาบุคลากร ปรับระบบค่าตอบแทน
บุคลากรสาธารณสุข 

4) ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence) ได้แก่ คือ อภิบาลระบบสาธารณสุข 
สร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม สร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ โดยเน้นการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และพัฒนาสมุนไพร จัดระบบการเงินการคลังสาธารณสุข เพื่อลดความเหล่ือมล้ า ด้านสิทธิประโยชน์
และการบริหารจัดการระหว่าง 3 กองทุน และจัดระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดต้ัง
ส านักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (National Data 
Clearing House) 
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4.8 เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนในระดับต่าง ๆ ตามสถานการณ์/ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ซึ่งเป็นแนวโน้มของโลก นับเป็นความท้าทายของประเทศไทยใน
การพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ในระยะกลาง 5-10 ปี และในระยะยาว 20 ปี หลังจากท่ีสมัชชาใหญ่
สหประชาชาติได้มีมติรับรองเป้าหมายแห่งการพัฒนาของโลกชุดใหม่ เมื่อวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.
2558 การประกาศ Sustainable Development Goals หรือ SDGs คือ เป้าหมายแห่งการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ปี พ.ศ.2558-2573 (ค.ศ.2015–2030) โดยยุทธศาสตร์ชาติได้มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายแห่งการพัฒนาท่ียั่งยืน ท่ีได้ก าหนด 17 เป้าหมายแห่งการพัฒนาท่ียั่งยืน ได้แก่  

1) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานท่ี (No Poverty) โดยเกณฑ์การวัดความยากจน คือ 
คนท่ีมีรายได้น้อยกว่า 1.25 เหรียญสหรัฐต่อวัน การก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีอาศัยอยู่ในสถานการณ์ท่ี
มีความเส่ียงในการเข้าถึงทรัพยากรและการบริการขั้นพื้นฐาน รวมถึงช่วยเหลือชุมชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากความขัดแย้งและภัยพิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ  

2) ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Zero 
Hunger) การให้เด็กและผู้ด้อยโอกาสจ านวนมากได้รับการเข้าถึงอาหารท่ีเพียงพอและมีคุณค่าทาง
โภชนาการตลอดท้ังปี ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และก าลังการผลิต
ของเกษตรกรรมขนาดเล็ก ท่ีช่วยให้เข้าถึงแหล่งท่ีดินท ากิน เทคโนโลยีและการตลาดอย่างเท่าเทียม 

3) รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ (Good Health and 
Well-Being) เป็นความมุ่งมั่นท่ีจะยุติการระบาดของโรคเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคติดต่ออื่น ๆ 
รวมถึงการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและจัดให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนอย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพส าหรับทุกคน 

4) รับรองการศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (Quality 
Education) โดยเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทุกคนจะได้ส าเร็จการศึกษาฟรีในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ให้มีการฝึกอบรมอาชีพในราคาท่ีเหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน และขจัดความไม่เสมอภาค
ทางเพศและความเหล่ือมล้ า 

5) บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง (Gender Equality) มี 
การยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในทุกท่ี 

6) รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ า และสุขาภิบาลท่ียั่งยืน (Clean Water and Sanitation) 
ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับน้ า เช่น ป่าไม้ ภูเขา แม่น้ า พื้นท่ีชุ่มน้ า เป็นต้น 

7) รับรองการมีพลังงานท่ีทุกคนเข้าถึงได้ เช่ือถือได้ ยั่งยืนทันสมัย (Affordable and Clean 
Energy) การลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงเช่นตย์ พลังงานลม และพลังงานความ
ร้อน การน ามาตรฐานการประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้ในอาคารและอุตสาหกรรม เป็นต้น 

8) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานท่ีมีคุณค่า 
(Decent Work and Economic Growth) ให้เกิดการจ้างงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และ
การท างานท่ีเหมาะสมส าหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคน เป้าหมายการผลิตในระดับท่ีสูงขึ้นและผลิตผ่าน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

9) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้ เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่ งยืนและ ท่ัวถึ ง  และสนับสนุนนวัตกรรม ( Industry Innovation and 
Infrastructure) โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับความท้าทายทาง
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เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม เช่น การจัดให้มีช้ินงานใหม่และส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนและการลงทุนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เป็นต้น 

10) ลดความเหล่ือมล้ าท้ังภายในและระหว่างประเทศ (Reduce Inequalities) ได้แก่  
ความไม่เท่าเทียมด้านรายได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบของ
ตลาดการเงินและสถาบันด้านการเงิน การส่งเสริมการช่วยเหลือด้านการพัฒนา และการลงทุน
โดยตรงจากต่างชาติไปยังภูมิภาคท่ีมีความจ าเป็นมากท่ีสุด 

11) ท าให้เมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยท่ัวถึง พร้อมรับการเปล่ียนแปลง
และพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ท าให้เข้าถึงท่ีอยู่อาศัยท่ีปลอดภัย
และเหมาะสมและพัฒนาการต้ังถิ่นฐานของชุมชนแออัด การสร้างพื้นท่ีสาธารณะสีเขียวและการ
ปรับปรุงการวางผังเมืองและการจัดการในลักษณะแบบมีส่วนร่วม การลงทุนเรื่องการขนส่งสาธารณะ 

12) รับรองแผนการบริโภคการผลิตท่ียั่งยืน (Responsible Consumption and Production) 
การเปล่ียนแปลงการผลิตและการบริโภคสินค้าและทรัพยากร การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการก าจัดขยะท่ีเป็นพิษและมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้มี
การรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม ธุรกิจ และผู้บริโภค การสนับสนุนประเทศก าลังพัฒนา
เพื่อก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคท่ียั่งยืน 

13) ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงภาพภูมิอากาศกับผลกระทบ 
(Climate Action) นโยบายทางการเมือง และการใช้มาตรการทางเทคโนโลยีท่ีสามารถจ ากัดการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉล่ียของโลก 

14) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (Life Below 
Water) สร้างกรอบการท างานเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนและปกป้องระบบนิเวศทางชายฝ่ังและทาง
ทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ตลอดจนจัดการปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดของ
มหาสมุทร 

15) ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริม การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน (Life on 
Land) อนุรักษ์และฟื้นฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก ได้แก่ ป่าไม้ ธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พื้นท่ีชุ่มน้ า พื้นท่ีกึ่งแห้งแล้ง และภูเขา เป็นต้น  

16) ส่งเสริมสังคมสงบสุขยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Peace and 
Justice Strong Institutions) มุ่งมั่นลดความรุนแรงทุกรูปแบบ หาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และความไม่มั่นคงอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการปกครองด้วยกฎหมายและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศก าลังพัฒนาในสถาบันการปกครองท่ัวโลก 

17) สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Partnerships for the Goals) เพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา 
และความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนาด้วยกันเอง การสนับสนุนแผนระดับชาติเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาเพิ่มอัตราการส่งออก 
ภายใต้หลักเกณฑ์สากลและระบบการค้าท่ีเสมอภาค ยุติธรรม เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

จากเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของประชาคม
โลก มองถึงทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) 
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4.9 ยุทธศาสตร์รายสาขาที่เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขาท่ีเกี่ยวข้องเช่ือมโยงการพัฒนากลุ่มจังหวัดท่ีส าคัญ ได้แก่ 

สาขาการขนส่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ เช่ือมโยงระหว่างจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด ระหว่างกลุ่มจังหวัด ระหว่างภาค และเช่ือมโยงกับต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนในกลุ่ม
จังหวัดได้รับบริการท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ เพียงพอ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ การลงทุนเพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่ มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในด้านพลังงาน ด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเช่ือมโยงไปสู่ภูมิภาค 
ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เขตอุตสาหกรรม เป็นต้น นโยบายลงทุนพัฒนาเมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจเพื่อเช่ือมโยงการลงทุนไปสู่ภูมิภาค ด้านการขนส่งท้ังทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ซึ่ง
รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถเร่งการลงทุนท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และมีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยเน้นการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
 
5. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้วิเคราะห์สถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตในระยะ 20 ปี ข้างหน้า ได้แก่ 

5.1 กฎเกณฑ์มาตรฐานโลกท่ีสูงกว่ามาตรฐานประเทศไทยท่ีประเทศต้องท าตาม เช่น องค์การ
ระหว่างประเทศอื่น ๆ ท่ีมีบทบาทส าคัญในการก าหนดกติการะหว่างประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อการ
บริหารราชการของประเทศอื่น ๆ ให้ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ การก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) 
Fishing) ของสหภาพยุโรป การก าหนดกฎการบินปลอดภัยขององค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(The International Civil Aviation Organization: ICAO) รวมถึงองค์การระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนจะเข้ามามีบทบาทในการก าหนดและตรวจสอบมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลต่าง ๆ 
มากขึ้น เป็นต้น 

5.2 กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเส่ียงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้น
จากการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และเทคโนโลยี 
และสินค้าและบริการ  

5.3 การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเช่ือมโยงทุกระบบ ในขณะท่ีศูนย์รวมอ านาจทาง
เศรษฐกิจโลกเคล่ือนย้ายมาสู่เอเชีย  

5.4 การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ แต่มีความเส่ียงให้เกิดการแย่ง
ชิงแรงงานและเงินทุน  

5.5 เทคโนโลยีท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันจะเป็นโอกาสทางธุรกิจและการด ารงชีวิต
ของคนได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเงื่อนไขท่ีท าให้การแข่งขันมีความ
ยากล าบากมากข้ึน และหากไม่รู้เท่าทันการอาจส่งผลเสียจากการน ามาใช้ไม่เหมาะสม 

5.6 สภาพแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกมีความผันผวน ความเส่ียง จากภัย
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น รวมท้ัง 

มีความเส่ียงต่อความมั่นคงด้านอาหาร น้ า และพลังงาน กฎระเบียบและข้อตกลงด้าน
ส่ิงแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น แต่น้ าหนักเสียงและสิทธิ์ของประเทศก าลังพัฒนาในการ
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ควบคุมก ากับหลักเกณฑ์และการดูแลสภาพแวดล้อมจะเพิ่มขึ้นตามระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ยกระดับระบบมาตรฐานในประเทศก าลังพัฒนา ภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ท่ีผันผวนและก่อให้เกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น และจะกดดันให้ต้องมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การปรับการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
มากขึ้น  

5.7 แนวโน้มความต้องการพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ต้องสร้างสมดุลความมั่นคง 
ด้านพลังงาน และอาหาร  

5.8 ความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีข้อก าหนดของรูปแบบ และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่อง 
กับลักษณะการใช้พื้นท่ี และความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

5.9 การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีและระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนท่ีมีความ
เข้มข้นมากขึ้น 
 
6. สถานการณ์และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวิ เคราะห์สถานการณ์ 
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตในสาเหตุท่ีส าคัญ ได้แก่ 

6.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจส า คัญของความก้าวหน้าทาง

เศรษฐกิจและเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและการท างาน 
2) การปฏิวั ติดิจิทัล (Digital Revolution) ท าให้เกิดยุคอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิงทุกอย่าง 

(Internet of Things) เป็นการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) จะ
เป็นยุคท่ีมีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตท้ังหมด 

6.2 การเปล่ียนแปลงด้านสังคม 
1) การเข้าสู่สังคมสูงวัย เพราะการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างประชากร จะท าให้ขนาดของ

ก าลังแรงงานเริ่มลดลง มีแนวโน้มท่ีจะท าให้ภาระทางการคลังเพิ่มขึ้น อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัย
แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น 

2) แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลนมาก ในขณะท่ีแรงงานทักษะต่ า
จะตกงาน 

3) ความเหล่ือมล้ าหรือความไม่เท่าเทียมกันขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 

4) การเคล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกท่ีรวดเร็วขึ้นในยุคดิจิตอล 
6.3 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น ท า ให้ความร่วมมือ

ทางด้านนี้มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น อีกท้ังวาระการพัฒนาของโลกหลังปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ท่ีองค์การ
สหประชาชาติก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า 

6.4 ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวางซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงกับประเทศรอบบ้าน โลกในปัจจุบันท่ีมีการเติบโตของลัทธิ
ก่อการร้ายและวิกฤติอพยพย้ายถ่ินของผู้ล้ีภัยในยุโรปท่ีก าลังแผ่ขยายไปท่ัวพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจาก
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การก่อการร้าย ความมั่นคงในการบริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอร์และสิทธิเสรีภาพ ท่ีจะเป็น
แนวโน้มเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของคนในอนาคตมากขึ้น 

6.5 เงื่อนไขเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 
เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น 
และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายขึ้น โดยบทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาค
อาเซียนจะมากขึ้น 
 
7. การวิเคราะห์สถานะ ทิศทาง และการปรับตัวของประเทศไทย 

7.1 ด้านเศรษฐกิจ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่ม

ประเทศท่ีมีรายได้ระดับปานกลางตอนบนซึ่งมีรายได้ต่อหัวของประชาชาติต่อหัว (GNI per capita) 
เฉล่ีย 3,976-12,275 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 118,662-366,337 บาท คาดว่าจะเป็นประเทศท่ีมี
รายได้ระดับสูงเมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2565-2569) ด้วยการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันบนฐานความรู้ การสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ การย้ายฐานการผลิตและ
บริการท่ีใช้องค์ความรู้ช้ันสูง และการบริหารจัดการการลงทุนของไทยในต่างประเทศ  

โครงสร้างการผลิตมีการเปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้น มี
สัดส่วนภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงสุด เปิดโอกาสให้ประเทศก้าวสู่ความเป็น
ชาติการค้าและบริการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล แม้ว่าตกอยู่ในฐานะท่ีมีคู่แข่งทางการค้าใน
ตลาดโลกจ านวนมากขึ้น แต่มีแนวโน้มขยายอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ  

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) ในไตรมาสท่ี 3 ปี 
พ.ศ.2560 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 4.3 ซึ่งมีการขยายตัวเร่งขึ้นร้อยละ 3.8 ในไตรมาส
ท่ี 2 ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการขยายตัวเร่งขึ้นของภาคนอกเกษตร โดยเฉพาะการผลิตสาขา
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก และผลผลิตภาคเกษตรยังขยายตัวในเกณฑ์สูง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1) ด้านการผลิต 
ในไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ.2560 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 4.3 ซึ่งมีการ

ขยายตัวเร่งขึ้นร้อยละ 3.8 ในไตรมาสท่ี 2 ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการขยายตัวเร่งขึ้นของภาคนอกเกษตร 
โดยเฉพาะการผลิตสาขาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกท่ีปรับตัวขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ใน
ตลาดโลก รวมทั้งการขยายตัวในเกณฑ์ดีภาคบริการ และการขยายตังของภาคเกษตรท่ีอยู่ในเกณฑ์สูง 
ซึ่งการผลิตแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ 

การผลิตภาคเกษตร ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 9.9 เทียบกับร้อยละ 16.1 ใน 
ไตรมาสท่ี 2 พืชท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ยางพารา และพืชผัก มีการ
ขยายตัวสูง ส่วนผลผลิตปาล์มน้ ามันมันลดลง สาขาปศุสัตว์ปรับตัวดีข้ึน โดยเฉพาะผลผลิตสุกร ไก่เนื้อ 
และไข่ไก่เพิ่มขึ้น สาขาการประมงขยายตัวได้ดีจากผลผลิตกุ้งและปลาท่ีเพิ่มขึ้น 

การผลิตภาคนอกเกษตร ขยายตัวร้อยละ 3.8 เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสท่ี 2 
การขยายตัวได้จากสาขาการผลิตอุตสาหกรรม สาขาการไฟฟ้า ก๊าซและการประปา และสาขาการขายส่ง
ขายปลีกและการซ่อมแซมท่ีมีการขยายตัวสูง ในขณะท่ีสาขาบริการส าคัญ ๆ  ยังขยายตัวในเกณฑ์ดี แต่
ชะลอตัวลงเล็กน้อย เช่น สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขนส่งและการคมนาคม สาขาตัวกลางเงิน 
ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากจ านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีชะลอตัวลง 
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ตารางที่ ก-1 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ด้านการผลิต) 

อัตราการขยายตัว (รอ้ยละ) 2559p1 
2559p1 2560p1 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
ภาคเกษตร 0.6 -2.0 -0.4 0.9 3.0 5.7 16.1 9.9 
ภาคนอกเกษตร 3.5 3.7 3.9 3.2 3.2 3.1 2.8 3.8 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 3.2 3.1 3.6 3.2 3.2 3.3 3.8 4.3 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

1.2) ด้านการใช้จ่าย 
การใช้จ่ายเพื่ออุปโภค บริโภคขั้นสุดท้ายของภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.1 ต่อเนื่อง

จากร้อยละ 3.0 ในไตรมาสท่ี 2 การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคขั้นสุดท้ายของภาครัฐขยายตัวร้อยละ 2.8 การ
ลงทุนรวมร้อยละ 1.2 ในขณะท่ีมีการส่งออกสินค้าและบริการและการน าเข้าสินค้าและบริการ
ขยายตัวร้อยละ 7.4 และร้อยละ 6.7 เทียบกับร้อยละ 6.0 และร้อยละ 8.2 ไตรมาสท่ี 2 ตามล าดับ 

   
ตารางที่ ก-2 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ด้านการค่าใช้จ่าย) 

อัตราการขยายตัว (รอ้ยละ) 2559p1 
2559p1 2560p1 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขั นสุดท้าย 3.1 2.8 4.0 3.0 2.5 3.2 3.0 3.1 
การอุปโภคขั นสุดท้ายภาครัฐบาล 1.7 9.1 2.4 -5.2 1.8 0.2 2.6 2.8 
การสะสมทุนถาวรเบื องต้น 2.8 5.0 3.5 1.0 1.8 1.7 0.4 1.2 

ภาคเอกชน 0.4 2.4 0.3 -0.8 -0.4 -1.1 3.32 2.9 
ภาครัฐ 9.9 12.9 12.8 5.8 8.6 9.7 -7.0 -2.6 

การส่งออกสินค้าและบริการ 2.1 4.8 1.0 1.4 1.1 2.7 6.0 7.4 
การน าเข้าสินค้าและบริการ -1.4 -5.2 -2.5 -1.1 3.4 6 8.2 6.7 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 3.5 3.5 3.8 3.5 3.2 3.3 3.9 4.4 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

2) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2560 อยู่ในอันดับท่ี 27 คะแนน
รวม 80.095 มีอัน ดับดีขึ้นจากปี  พ .ศ.2559 ท่ีอยู่ ในอัน ดับท่ี  28 จากสถาบัน  IMD World 
Competitiveness Center สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อพิจารณาเฉพาะ 5 ประเทศอาเซียนท่ีอยู่ในการจัด
อันดับคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ตามล าดับ ผลการจัดอันดับดีขึ้นสะท้อน
ให้เห็นถึงพื้นฐานทางเศรษฐกิจดีขึ้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนท่ีร่วมกันยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นผลส าเร็จ ต้ังแต่ระดับรัฐบาลท่ีก าหนดให้การยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นวาระแห่งชาติ มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานโดย
มีคณะกรรมการระดับชาติคือ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(กพข.) และได้มีการส่ือสารยุทธศาสตร์หลักไปยังทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ และ
ภาคเอกชนท่ีร่วมขับเคล่ือนวาระแห่งชาติ 

เมื่อพิจารณาผลการจัดอันดับของประเทศไทยตามปัจจัยหลักท่ีใช้ในการจัดอันดับรวม 4 ด้าน 
พบว่า ปัจจัยท่ีมีอันดับดีท่ีสุดคือ สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) รองลงมาเป็น
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ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business 
Efficiency) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ตามล าดับ มีรายละเอียดของแต่ละด้าน ดังนี้ 

2.1) สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) มีปัจจัยย่อยท่ีมีอันดับดีขึ้น 3 
ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจภายในประเทศ (Domestic Economy) การค้าระหว่างประเทศ (International 
Trade) และราคาและค่าครองชีพ (Prices) ตามล าดับ ส่วนด้านการจ้างงาน (Employment) ยังอยู่
ในอันดับท่ีดีมากคืออันดับท่ี 3 เช่นเดียวกับปีก่อน และปัจจัยย่อยท่ีมีอันดับลดลง คือ การลงทุน
ระหว่างประเทศ (International Investment) เมื่อพิจารณาประเด็นท่ีเด่นเป็นด้านท่ีเกี่ยวกับการ
จ้างงาน รายได้จากการท่องเท่ียว และความมั่นคงของบัญชีเดินสะพัด ส่วนประเด็นท่ีพัฒนาต่อไป เช่น 
ด้านรายได้ประชาชาติต่อหัวของประชากร ด้านค่าครองชีพ ความเส่ียงจากการย้ายฐานการผลิต และ
ด้านการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ การไปลงทุนในประเทศอื่น เป็นต้น 

2.2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) ปัจจัยย่อยมีอันดับท่ีดีขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ ด้านกฎหมายด้านธุรกิจ (Business Legislation) และด้านกรอบการบริหาร
ภาครัฐ (Institution Framework) และด้านนโยบายภาษี (Tax Policy) ตามล าดับ จากการส ารวจ
สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการต่าง ๆ ท่ีรัฐด าเนินการ เช่น การแก้ไขกฎระเบียบและปรับปรุงขั้นตอน 
การด าเนินงานของหน่วยงานรัฐให้มีความสะดวกต่อการด าเนินธุรกิจ การให้สิทธิประโยชน์ด้าน 
การลงทุน การปรับตัวของนโยบายภาครัฐ รวมถึงความคล่องตัวในการด าเนินนโยบาย ส่วนประเด็นท่ี
ปรับปรุง ได้แก่ ต้นทุนการปลดออกจากงาน (Redundancy Costs) ก าแพงภาษี (Tariff Barriers) 
และระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ (Start-up Days) เป็นต้น 

2.3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) มีปัจจัยย่อยท่ีอันดับดีขึ้น 2 
ปัจจัย ได้แก่ ด้านการจัดการ (Management Practices) และด้านผลิตภาพและประสิทธิภาพ 
(Productivity & Efficiency) ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีอันดับลดลงคือ ด้านตลาดแรงงานและด้านการเงินมี
อันดับลดลง ส่วนด้านทัศนคติและค่านิยมมีอันดับคงเดิม ปัจจัยย่อยท่ีควรปรับปรุง เช่น ด้านผลิตภาพ
แรงงานในภาพรวมและในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ เป็นต้น 

2.4) โครงสร้างพื นฐาน ( Infrastructure) มีปัจจัยย่อยท่ีอันดับดีขึ้น 2 ปัจจัย ได้แก่  
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Technological Infrastructure) และโครงสร้างพื้นฐานท่ัวไป 
(Basic Infrastructure) ซึ่งด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี มีตัวช้ีวัดท่ีส่งผลต่อการปรับตัวดีข้ึน 
เช่น การมีเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีตอบสนองภาคธุรกิจและความเช่ือมโยงต่าง ๆ ความเร็วอินเตอร์เน็ต 
การส่งออกสินค้าไฮเทค และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างเอกชนกับ
เอกชน และรัฐกับเอกชน (Public-Private Partnerships) เป็นต้น ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ัวไปมี
ตัวช้ีวัดท่ีปรับตัวดีขึ้น เช่น การเข้าถึงแหล่งน้ า (Access to Water) การเข้าถึงสินค้าบริโภคพื้นฐาน 
(Access to commodities) และคุณภาพของการขนส่งทางอากาศ (Quality of Air Transportation)  

ปัจจัยย่อยท่ีอยู่ในอันดับต่ า เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การลงทุนด้าน
วิจัยและพัฒนา และบุคลากรด้านการวิจัย ส่วนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา และบุคลากรด้านการ
วิจัยมีการปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนท่ีมีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ท าให้อันดับของตัวช้ีวัดด้านมูลค่าการลงทุนปรับตัวดีขึ้น และสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ด้านวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Business Expenditure on 
R&D (%)) ปรับตัวดีข้ึน นอกจากนี้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (Innovation Capacity) ของ
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ประเทศก็ปรับตัวดีขึ้น ส่วนปัจจัยท่ีควรพัฒนาให้ดีขึ้น คือ ด้านการจดสิทธิบัตรและจ านวนยื่นขอ
สิทธิบัตร  

ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมและการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า 
ควรเร่งพัฒนาเป็นอย่างมาก ประเด็นส าคัญท่ีต้องปรับปรุงในด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 
การเพิ่มจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร และการประหยัดพลังงาน ส่วนด้านการศึกษาท่ี
ควรเร่งพัฒนา ได้แก่ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคลากร ความสามารถทางวิชาการ
โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการปรับปรุงอัตราส่วนของครูต่อนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา (ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
, 2560) 

3) กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง ไทยเป็นประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง (Middle 
Income Country) มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงต่อเนื่อง อัตราการว่างงานท่ีต่ า ทรัพยากร
ทางธรรมชาติและทางบุคคลท่ีอุดมสมบูรณ์ มีการลงทุนจากต่างชาติจ านวนมาก แต่ไทยเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางมานานมาก อยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ซึ่งไทยไม่
สามารถท่ีขยับขึ้นไปแข่งขันกับประเทศคู่แข่งขันท่ีขับเคล่ือนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เช่น อิตาลี ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ ในขณะเดียวกันไทยก็ไม่สามารถ
ขยับลงมาแข่งกับประเทศคู่แข่งขันที่ขับเคล่ือนด้วยการผลิตสินค้าต้นทุนต่ าได้ ตลอดจนด้านโครงสร้าง
เศรษฐกิจ การกระจายรายได้ ระบบการศึกษา ปัญหาแรงงาน และอื่น ๆ ส่งผลให้ไทยอยู่ในกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง ในปัจจุบันได้มีการขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
ด้วยกลไกขับเคล่ือนภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจท่ีจะน าพาประเทศไทยให้หลุด
พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหล่ือมล้ า และกับดักความไม่สมดุล พร้อมเปล่ียน
ผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกท่ีหนึ่งท่ีมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในบริบทของโลกการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 (The Fourth Industrial Revolution) อย่างรูปธรรม ตามแนวทางท่ีแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก าหนดด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงกับ
ประชาคมโลก ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยขับเคล่ือนผ่านกลไกประชารัฐ 

4) การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการผลิต โครงสร้างการผลิตมีการเปล่ียนผ่านจากภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้นโดยมีสัดส่วนภาคเกษตรร้อยละ 10 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 37 
และภาคบริการร้อยละ 53 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นผลจากภาคการท่องเท่ียวนั้นมีความได้เปรียบท้ัง
ในเรื่องสถานท่ีท่องเท่ียว วัฒนธรรมไทย และคุณภาพการบริการ ท าให้รายได้จากการท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้น และเป็นฐานรายได้เงินตราต่างประเทศท่ีมีความส าคัญมากขึ้น แต่เศรษฐกิจไทยมีจุดอ่อนใน
เชิงโครงสร้างท่ีต้องพึ่งพาต่างประเทศ ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรต่ า ภาคอุตสาหกรรม ต้อง
พึ่งพาวัตถุดิบ ช้ินส่วน พลังงาน และเทคโนโลยีในสัดส่วนท่ีสูง  

5)  เ งินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment:  FDI)  ในปี   
พ.ศ.2559 ลดลงกว่าร้อยละ 70 จากปี พ.ศ.2558 จากการท่ีนักลงทุนไทยเข้าซื้อธุรกิจค้าปลีกในไทย
จากนักลงทุนต่างชาติเป็นส าคัญ หากไม่นับรวมธุรกรรมนี้ เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงไม่
มากนัก โดยเงินลงทุนยังไหลเข้าต่อเนื่องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และการ
โทรคมนาคม จากนักลงทุนสัญชาติสิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น ซึ่งถ้าพิจารณาจากมูลค่าในการลงทุน
จ าแนกตามประเทศ พบว่า ญี่ปุ่นมีการลงทุนมากท่ีสุด จ านวน 127,441.61 ล้านบาท รองลงมาเป็น 
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สิงคโปร์ จ านวน 61,938.37 ล้านบาท ฮ่องกง จ านวน 40,287.36 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา จ านวน 
11,841.99 ล้านบาท จีน จ านวน 8,890.24 ล้านบาท ตามล าดับ  

 
ตารางที่ ก-3 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จ าแนกตามประเทศ 

ประเทศ 2559 p 2558 p 2557 2556 2555 
ญ่ีปุ่น 127,441.61 105,718.06 79,048.31 343,022.16 116,091.10 
สิงคโปร ์ 61,938.37 12,979.64 -19,175.82 -3,057.21 -43,600.83 
ฮ่องกง 40,287.36 15,783.13 49,872.64 3,526.71 21,764.21 
สหรัฐอเมริกา 11,841.99 36,722.47 65,858.58 25,518.09 122,295.96 
จีน 8,890.24 8,531.21 -7,500.25 29,072.65 18,763.56 
ไต้หวัน 5,170.49 4,168.61 -563.64 6,096.42 4,872.96 
สวิตเซอร์แลนด์ 3,062.33 8,535.45 -4,335.70 7,629.27 8,935.87 
เกาหลีใต้ 1,658.23 5,173.55 8,084.17 22,237.04 4,200.40 
เยอรมนี 1,614.90 4,312.34 -2,495.29 5,408.10 14,744.26 
ลักเซมเบิร์ก 1,427.77 2,435.82 3,010.88 2,048.94 8,763.43 
รัสเซีย 1,076.47 -293.55 -3,171.14 5,204.81 1,921.29 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ตารางที่ ก-4 เงินลงทุนของไทยจากต่างประเทศ จ าแนกตามประเภทธุรกิจในประเทศไทย 
รายการ 2559 p 2558 p 2557 2556 2555 

กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 52,750.55 44,404.42 41,844.31 48,923.85 32,325.75 
การผลิตอาหาร 20,450.53 6,205.85 2,249.76 902.51 -3,855.30 
การผลิตยางและพลาสติก 14,358.72 27,889.84 8,830.52 17,355.50 16,129.59 
การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่ง
พ่วง 

14,071.88 -25,661.83 5,061.14 51,684.24 -13,224.06 

กิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ 
การประกันภัย 

13,934.31 99,397.05 57,684.49 99,865.44 57,781.92 

การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 13,731.41 16,011.13 5,924.08 -1,959.54 -3,171.59 
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ  
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

11,207.39 25,325.11 1,095.22 15,944.02 15,817.74 

การผลิตกระดาษ 3,852.38 1,569.24 5,618.90 -1,100.13 1,495.99 
การผลิตเภสัชภัณฑ์ 1,859.42 79.49 2,399.01 3,864.42 14,848.62 
การผลิตถ่านโค้กและปิโตรเลียม 1,545.74 -13,038.24 17,006.74 3,816.96 7,517.31 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1,344.19 4,423.93 1,988.32 -4,519.19 -1,458.32 
การก่อสร้าง 1,142.25 -11,538.23 3,809.15 2,240.34 -5,436.09 
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  ก า ร ป่ า ไ ม้ แ ล ะ 
การประมง 

614.64 179.29 193.04 61.74 180.87 

การผลิตเครื่องด่ืม 322.86 -2,872.71 2,378.71 -495.61 -1,180.59 
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ -98.53 -1,379.37 -525.56 751.61 -20.84 
การผลิตคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ 

-4,018.13 46,872.73 4,207.03 20,330.77 1,992.33 
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ตารางที่ ก-4 เงินลงทุนของไทยจากต่างประเทศ จ าแนกตามประเภทธุรกิจในประเทศไทย 
รายการ 2559 p 2558 p 2557 2556 2555 

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ าและระบบการปรับ
อากาศ 

-4,890.34 3,015.18 -10,304.03 2,094.50 -1,720.54 

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า -5,811.44 2,135.98 -2,677.62 3,880.59 -2,096.13 
การผลิตเคมีภัณฑ์ -10,089.25 38,460.74 14,760.18 11,507.54 30,550.32 
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า -20,444.78 10,340.75 78,756.68 1,219.32 4,669.93 
ก า ร ข า ย ส่ ง แ ล ะ ก า ร ข า ยปลี ก  
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 

-42,246.96 54,091.06 16,252.26 41,132.10 -5,392.02 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

6) อุปสงค์ในประเทศ แบ่งเป็น การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และภาค 
การคลัง มีรายละเอียดดังนี้ 

6.1) การบริโภคภาคเอกชน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคล่ือนส าคัญของ
เศรษฐกิจ มีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ของครัวเรือนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ ได้รับแรง
สนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ รายได้ของครัวเรือนภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น แต่ระดับรายได้ยังคง
ต่ ากว่าค่าเฉล่ีย และรายได้ดีในกลุ่มเกษตรบางส่วน เช่น เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ และยางพารา รายได้
ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม โดยรวมยังขยายตัวได้ตามการจ้างงานในภาคบริการโดยเฉพาะใน
ธุรกิจท่ีเติบโตดีตามภาคการท่องเท่ียว ภาระในการช าระหนี้รถยนต์คันแรกทยอยหมดลง และราคา
เช้ือเพลิงท่ีอยู่ในระดับต่ ามีส่วนช่วยให้ครัวเรือนมีรายได้สุทธิเพื่อการบริโภคมากขึ้น 

6.2) การลงทุนภาคเอกชน  ในปี พ.ศ.2559 มีการทรงตัวเป็นปีแรกหลังจากหดตัว
ติดต่อกัน 3 ปี ซึ่งมีการกระจุกตัวอยู่ในภาคบริการ เช่น ร้านอาหาร และธุรกิจการค้าท่ีมีการเติบโต
ตามรายได้ภาคการท่องเท่ียวและสาธารณูปโภคโดยเฉพาะธุรกิจพลังงานทดแทนท่ีได้รับผลจาก
นโยบายส่งเสริมของภาครัฐ ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมเห็นได้จากการขยายตัวของยอดขาย
เครื่องจักรในประเทศ และปริมาณการน าเข้าสินค้าทุนโดยเฉพาะเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลง
ไฟฟ้า เช่นเดียวกับการระดมทุนผ่านตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ท่ีกระจุกตัวอยู่ในภาค
บริการและพลังงานทดแทน ซึ่งในปีนี้ ภาครัฐได้ออกมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน
ภายในประเทศ ส าหรับการลงทุนด้านการก่อสร้างโดยรวมมีการขยายตัวไม่มากจากระยะเดียวกัน ใน
ปี พ.ศ.2558 เพราะภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ให้ต าบลละ 5 ล้านบาท 
ประกอบกับในช่วงครึ่งปีหลัง พ.ศ.2559 มีการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับภาวะ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีผู้ประกอบการทยอยเปิดขายโครงการท่ีอยู่อาศัยแนวราบเพิ่มข้ึน ท้ังนี้ ในอนาคตมี
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐท่ีชัดเจนและมีมูลค่าสูงมากขึ้น รวมถึงการฟื้นตัวต่อเนื่อง
ของภาคการส่งออก ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนและเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้ภาคเอกชนลงทุนได้ 

6.3) ภาคการคลัง มีปัจจัยในการใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคล่ือนส าคัญท่ีช่วยให้เศรษฐกิจ
ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยภาครัฐเร่งลงทุนมากขึ้น ท้ังโครงการของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ประกอบกับ
ภาครัฐมีมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย 
2) การเบิกจ่ายเงินโอนและอุดหนุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น มาตรการเพิ่มความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และมาตรการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีแผนกู้เงินเพื่อการพัฒนาระบบบริหาร
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จัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 
ท่ี 2 และรัฐบาลยังได้ออกมาตรการสินเช่ือเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ได้แก่ 
สินเช่ือเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี (Small and 
Medium Enterprises: SMEs) และมาตรการด้านภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ และการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อสินค้าและ
บริการ (ช็อปช่วยชาติ) ส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐวิสาหกิจสามารถเร่งด าเนินการได้มาก 
โดยเฉพาะโครงการลงทุนตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-
2565 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน (Action Plan) ปี พ.ศ.2559 เช่น รถไฟ
ทางคู่ ฉะเชิงเทรา-แก่งคอย และจิระ-ขอนแก่น รถไฟฟ้าสายสีเขียว และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะท่ี 2  

7) การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี พ.ศ.2560 คาดว่าขยายตัวเฉล่ีย 
ร้อยละ 3.3 (ช่วงคาดการณ์อยู่ระหว่างร้อยละ 2.8-3.8) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การขยายตัวของ
ภาคการส่งออกจากแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส าคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
และอินเดีย และการเพิ่มข้ึนของราคาสินค้าส าคัญในตลาดโลก ช่วยให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและ
การลงทุนภาคเอกชนเริ่มปรับตัวดีขึ้น 2) คาดว่ามีการฟื้นตัวของภาคเกษตร และรายได้เกษตรกรของ
ประเทศท่ีปรับตัวดีขึ้นตามแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก เป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัว
ของฐานรายได้และการใช้จ่ายภาคครัวเรือนได้มากขึ้น 3) แรงขับเคล่ือนจากการลงทุนภาครัฐท่ีขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมท่ีคาดว่าจะเริ่มด าเนินการได้
ในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ.2560 เช่น โครงการรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้าในเขตเมือง 
และ 4) ภาคการท่องเท่ียวมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี คาดว่าจ านวนนักท่องเท่ียวจะขยายตัว  
ในปี พ.ศ.2560 โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวคนจีนท่ีจะเพิ่มข้ึนมาเท่ียวไทยประมาณ 9.5 ล้านคน ซึ่งในปี 
พ.ศ.2558 นักท่องเท่ียวคนจีนมีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเท่ียวทั่วโลกสูงเป็นอันดับ 1 ยอดใช้จ่าย 261 
พันล้านเหรียญสหรัฐ (The World Tourism Organization: UNWTO) ประกอบกับแนวโน้มค่าเงิน
บาทท่ีมีแนวโน้มอ่อนค่า ส่งผลดีต่อการส่งออก อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเส่ียงจากความผันผวนของ
ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก ปัญหาความอ่อนแอของสถาบันการเงินในยุโรป ปัญหาภาคการเงิน
และภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน ภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว รวมท้ังภัยธรรมชาติท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
การผลิตภาคเกษตร 

8) ด้านการเกษตร จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า รายได้เกษตรกร ในปี  
พ.ศ.2559 ขยายตัวเป็นครั้งแรกหลังจากหดตัวมา 4 ปี  จากราคาสินค้าเกษตรท่ีปรับตัวสูงขึ้น 
โดยเฉพาะผลไม้และยางพาราท่ีราคาเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากอุปทานท่ีออกสู่ตลาดลดลง 
เนื่องจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ประกอบกับอุปสงค์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจีน 
นอกจากนี้ ราคายางพาราเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบท่ีสูงขึ้น ส่วนด้านปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรท้ัง
ปียังคงหดตัว เนื่องจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวนค่อนข้างมาก โดยปัญหาภัยแล้งท่ีรุนแรงและยาวนาน 
ส่งผลให้ผลผลิตในกลุ่มไม้ยืนต้นลดลง เช่น ผลไม้ และยางพารา รวมท้ังผลผลิตข้าวท่ีหดตัวเนื่องจาก
ปริมาณน้ าในเขื่อนไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก อย่างไรก็ตาม แม้ปัญหาภัยแล้งในหลายภูมิภาค
คล่ีคลาย แต่ปริมาณฝนท่ีตกลงมามากกว่าปกติ โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีภาคใต้เป็นอุปสรรคต่อการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตโดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ ามัน ท าให้เกษตรกรได้รับผลดีจากราคาท่ีปรับเพิ่มขึ้นไม่
เต็มท่ี นอกจากนี้ รายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้น แต่ระดับรายได้ยังคงต่ ากว่าในช่วง 5 ปีก่อนหน้า
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ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลดีกับเกษตรกรบางกลุ่มและบางพื้นท่ีท่ีผลผลิตไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
สภาพอากาศ เช่น ชาวสวนผลไม้ในภาคตะวันออก และชาวสวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในขณะท่ีชาวนาในภาคกลางได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาข้าวตกต่ าจากผลผลิตท่ีออกมามากหลัง
ปัญหาภัยแล้งคล่ีคลายโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ อย่างไรก็ดี ภาครัฐได้ออกมาตรการให้เงินช่วยเหลือค่า
เก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว รวมถึงสินเช่ือชะลอขายให้แก่ข้าวทุกชนิด เพื่อเป็นการพยุงรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไว้ 

ปัจจัยเส่ียงภายในประเทศทางเศรษฐกิจการเกษตรท่ีเกิดขึ้นเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีส่งผลต่อการผลิต
สินค้าเกษตรเป็นส าคัญ คือ ปัจจัยภัยธรรมชาติ ปัญหาภัยธรรมชาติหลัก คือ ปัญหาภัยแล้ง เห็นได้
จากปริมาณน้ าในเขื่อนหลักท่ีส าคัญ ได้แก่ เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิติ์ และเข่ือนอื่น ๆ เป็นปัจจัยเส่ียงท่ี
ส าคัญต่อการขยายตัวของการผลิตในภาคเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร เกษตรกรจึง
ต้องมีการปรับตัวส าหรับการใช้น้ าให้เกิดประสิทธิภาพให้มากท่ีสุด และเตรียมพร้อมในการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ า ควบคู่การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร แม้ว่าแนวโน้มดัชนีราคาสินค้า
เกษตรท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาคงทรงตัว จึงจ าเป็นต้องสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทานสินค้าเกษตรเพื่อให้สามารถยกระดับราคาสินค้าเกษตรได้ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในปี พ.ศ.2559 มีสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ม
ฟื้นตัว มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนภาคเกษตรมากขึ้น มีการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตร และสถานการณ์ดินฟ้าอากาศท่ีไม่รุนแรงเท่ากับปี พ.ศ.2558 จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีท าให้
ภาคเกษตรกลับมาขยายตัวได้ในปี พ.ศ.2559 นอกจากนี้ ไทยได้ก าหนดนโยบายด้านการเกษตรต่าง ๆ 
ของรัฐบาล ได้แก่ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ การแก้ปัญหา IUU (Illegal, 
Unreported and Unregulated) เขตเศรษฐกิจพิ เศษ การพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาแหล่งน้ าและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การจัดสรรท่ีดินท ากินให้แก่เกษตรกร  
การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร การพัฒนาสหกรณ์ การก าหนดมาตรฐานบัญชีสหกรณ์ และเขตเกษตรเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น
ปัจจัยในการส่งผลดีต่อการขับเคล่ือนภาคเกษตรไทยให้กลับมาฟื้นตัวในทิศทางบวก 

เศรษฐกิจไทยจากข้อมูลส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปี พ.ศ.2560 มีแนวโน้มขยายตัวอยู่
ในช่วงร้อยละ 3.0–4.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากท่ีคาดการณ์ไว้เดิม ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ว่าจะ
ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5–3.5 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงครึ่งแรกของปี  
พ.ศ.2560 ขยายตัวได้ในระดับสูงอยู่ท่ีร้อยละ 10.3 โดยในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ.2560 มีแนวโน้ม
ชะลอตัวลงจากช่วงครึ่งแรกของปี ท้ังนี้ คาดว่าทุกสาขาการผลิต ได้แก่ สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขา
ประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศและ
ปริมาณน้ าท่ีเอื้ออ านวยต่อการผลิตทางการเกษตรมากขึ้น ประกอบกับมีแรงขับเคล่ือนจากการด าเนิน
นโยบายและมาตรการด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
เศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ.2560 ท่ีมีทิศทางดีขึ้น เป็นผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของ
ไทย ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยสนับสนุนให้ภาคเกษตรในปีนี้เติบโตได้ดี 

ด้านปศุสัตว์ ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2560 ขยายตัวร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี  
พ.ศ.2559 โดยสินค้า ปศุสัตว์ส าคัญท้ังไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ และน้ านมดิบ เพิ่มขึ้นจากการขยายปริมาณ
การผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาด ประกอบกับเกษตรกรมีการดูแลเฝ้าระวังโรคระบาดท่ีดี 
และสภาพอากาศท่ีเย็นขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปี พ.ศ.2559 ท าให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดี ด้านการผลิต
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ไก่เนื้อ มีการขยายการผลิตรองรับความต้องการบริโภคของตลาดในประเทศและการส่งออกไปตลาด
ต่างประเทศท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังตลาดญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และอาเซียน รวมถึงการส่งออกไปยัง
เกาหลีใต้และสิงคโปร์ท่ีขยายตัวได้ดี หลังจากอนุญาตให้น าเข้าเนื้อไก่สดจากไทย การผลิตสุกรมี
ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาในช่วงปลายปีท่ีผ่านมาถึงช่วงต้นปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดี จูงใจให้มีการ
ขยายการผลิต และสภาพอากาศเย็นท่ีเอื้ออ านวยต่อการเติบโต ท าให้สุกรโตเร็วและออกสู่ตลาดมาก
ขึ้น แม้จะมีการตรวจพบโรคระบาดในบางพื้นท่ี แต่สามารถดูแลและควบคุมโรคได้ดี จึงไม่กระทบต่อ
ปริมาณการผลิตโดยรวม ส่วนการผลิตไข่ไก่ มีปริมาณผลผลิตเพิ่ มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศ
เอื้ออ านวยให้แม่ไก่ให้ผลผลิตมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ.2559 และแม่ไก่ยืนกรงใน
ระบบท่ีมีอยู่จ านวนมาก ท าให้ผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้น ส าหรับการผลิตน้ านมดิบ มีปริมาณเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับปรุงการเล้ียง การจัดการฟาร์ม และการดูแลแม่โครีดนมท่ีดี รวมท้ังมี
จ านวนแม่โครีดนมเพิ่มขึ้น ท าให้มีปริมาณน้ านมดิบมากขึ้นและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 

ในปี พ.ศ.2560 มีสินค้าเกษตรท่ีปรับราคาสูงขึ้น ได้แก่ อ้อยโรงงานและน้ าตาลทราย ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน ไก่เนื้อ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม ส าหรับสินค้าเกษตร ท่ีปรับราคาลดลง ได้แก่ ข้าว 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และมันส าปะหลัง 

9) ด้านอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ.2559 ขยายตัวเล็กน้อย โดยส่วน
ใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพื่อการส่งออกขยายตัวดี โดยเฉพาะการผลิตเครื่องปรับอากาศขยายตัว
จากอุปสงค์ท่ีเพิ่มขึ้นในตลาดสหภาพยุโรปท่ีสภาพอากาศในปีนี้ร้อนกว่าปกติ และตลาด CLMV ท่ี
ภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวดี การผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวตามความ
ต้องการในตลาดโลกท่ีเพิ่มขึ้นตามแนวโน้ม Internet of Things รวมท้ังอุตสาหกรรมรถยนต์ท่ีมีการ
ใช้ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่อรถยนต์หนึ่งคันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุปสงค์ท่ีขยายตัวดีในกลุ่มสินค้า
ดังกล่าวส่งผลให้ ผู้ประกอบการขยายก า ลังการผลิต สะท้อนจากดัชนีก า ลังการผลิตสูงสุดใน
ภาคอุตสาหกรรม ส าหรับอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพื่อขายในประเทศขยายตัวเล็กน้อยตามอุปสงค์ใน
ประเทศท่ีฟื้นตัวเล็กน้อย เช่น การผลิตรถจักรยานยนต์ปรับเพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายท่ีเข็มข้นขึ้น ประกอบกับความนิยมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ท่ีขยายตัวต่อเนื่อง และรายได้
เกษตรกรท่ีทยอยปรับดีขึ้นหลังปัญหาภัยแล้งคล่ีคลาย การผลิตวัสดุก่อสร้างขยายตัวเล็กน้อยตาม
อุปทานท่ีอยู่อาศัยท่ีเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการผลิตเพื่อรองรับการลงทุนของภาครัฐในอนาคต ขณะท่ี
การผลิตปิโตรเลียมขยายตัวตามอุปสงค์ในประเทศท่ีเพิ่มขึ้นในภาวะท่ีราคาน้ ามันยังอยู่ในระดับต่ า 
อย่างไรก็ตาม การผลิตเครื่องด่ืมลดลง โดยเฉพาะกลุ่มประเภทน้ าอัดลมสะท้อนความระมัดระวังการ
ใช้จ่าย เนื่องจากก าลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็งมากนัก 

ส าหรับการผลิตสินค้าในกลุ่มท่ีผลิตท้ังเพื่อการส่งออกและจ าหน่ายในประเทศทรงตัวตามการ
ผลิตรถยนต์ท่ีแม้ยอดจ าหน่ายในประเทศหดตัว ท้ังรถยนต์นั่งและรถยนต์เชิงพาณิชย์ แต่การส่งออก
ขยายตัวได้เล็กน้อย นอกจากนี้ การผลิตในบางอุตสาหกรรมหดตัวเนื่องจาก 1) ข้อจ ากัดด้านอุปทานท่ี
ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน เช่น การผลิตน้ าตาลท่ีวัตถุดิบอ้อยลดลงจากภาวะภัย
แล้ง และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางท่ีหดตัวตามวัตถุดิบยางพาราท่ีลดลง เนื่องจากเกษตรกรกรีดยางได้
น้อยกว่าปีก่อนหน้าในช่วงท่ีมีปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีภาคใต้ การผลิตสัตว์น้ าทะเล
แปรรูปท่ีมีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบจากการจัดระเบียบเรือประมง และ 2) ข้อจ ากัดเชิงโครงสร้างท่ี
เกิดจากท้ังปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ เช่น การผลิตส่ิงทอเครื่องนุ่งห่มหดตัวจากการย้ายฐาน
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การผลิตของผู้ประกอบการ การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์  (Hard Disk Drive) หดตัวต่อเนื่องจากการท่ี
ผู้บริโภคหันไปนิยมสินค้าท่ีมีโซลิดสเตทไดรฟ์ (Solid-State Drive) เป็นส่วนประกอบมากขึ้น 

10) ด้านบริการ โดยรวมในปี พ.ศ.2559 ขยายตัวต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2558 และเป็นการ
ขยายตัวในเกือบทุกสาขาบริการ โดยเฉพาะบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเท่ียว ได้แก่ ธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่งผู้โดยสาร และธุรกิจการค้าส่งค้าปลีก สอดคล้องกับจ านวน
นักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีขยายตัวดี ในช่วงก่อนท่ีจะมีการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายและการลด
กิจกรรมรื่นเริงในช่วงไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังมีปัจจัยสนับสนุนจากนักท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียว
มากขึ้น และในช่วงท่ีราคาน้ ามันอยู่ในระดับต่ า และภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนการท่องเท่ียว 
นอกจากนี้ ธุรกิจการค้าส่งค้าปลีกโดยเฉพาะหมวดสินค้าไม่คงทนและยอดขายในห้างสรรพสินค้ายัง
ได้รับผลดีเพิ่มเติมจากรายได้เกษตรกรท่ีทยอยฟื้นตัว และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ
ในช่วงปลายปี  

นอกจากนี้ ธุรกิจการขนส่งสินค้าขยายตัวดีเช่นกัน สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมท่ีฟื้นตัวตาม
ภาคการส่งออก และภาคเกษตรกรรมท่ีผลผลิตทยอยปรับดีขึ้นหลังปัญหาภัยแล้งคล่ีคลาย ธุรกิจ
ส่ือสารเติบโตต่อเนื่องตามการเปิดให้บริการ 4G อย่างเป็นทางการในช่วงครึ่งแรกของปี ประกอบกับมี
การส่งเสริมการขายอย่างเข้มข้นเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด 

การบริการด้านการท่องเท่ียวเป็นกลไกส าคัญท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในช่วงท่ีการส่งออก
สินค้าและอุปสงค์ในประเทศยังซบเซา โดยภาคท่องเท่ียวไทยยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง จ านวน
นักท่องเท่ียวต่างชาติเพิ่มขึ้นจาก 15.9 ล้านคน ในปี พ.ศ.2553 เป็น 32.6 ล้านคน ในปี พ.ศ.2559 
และมีมูลค่าการส่งออกบริการท่องเท่ียวรวม 50 พันล้านดอลลาร์ ส านักงานรับบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(สรอ.) ในปี พ.ศ.2559 หรือประมาณร้อยละ 12.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งอัตราการ
ขยายตัวของไทยนั้นถือว่าสูงกว่าค่าเฉล่ียของโลกมาก สอดคล้องกับท่ีไทยมีส่วนแบ่งตลาดของ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในภูมิภาค Asia Pacific เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.8 ในปี พ.ศ.2553 เป็น 
ร้อยละ 10.7 ในปี พ.ศ.2558 อย่างไรก็ดี การพึ่งพาภาคการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นในและระยะส้ัน และใน
ระยะยาวท่ีมีการขยายตัวภาคการท่องเท่ียวควรมีการเตรียมรับมือให้ภาคการท่องเท่ียวเป็นแรง
ขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

 

 
ภาพที ่ก-19 ส่วนแบ่งตลาดของประเทศคู่แข่งไทยในภูมิภาค ASIA Pacific 
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ในระยะต่อไปเพื่อให้ภาคการท่องเท่ียวสามารถสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจได้ จึงควร
ค านึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการท่องเท่ียวไทย ด้วยการใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่ในปัจจุบันในการ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีมีอยู่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
การท่องเท่ียว ใหม่เพื่อประโยชน์ในการกระตุ้นการเท่ียวซ้ า การขยายตลาดใหม่ และส่งเสริมให้เกิด
การท่องเท่ียวนอกฤดูกาล นอกจากนี้ ท่ามกลางปัจจัยเส่ียง (Threat) ต่าง ๆ ท่ีไทยต้องเผชิญ ไทยควร
ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงจุดอ่อน ท้ังการปรับโครงสร้างตลาดนักท่องเท่ียวจีนตามมาตรการ
ปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายท่ีแม้จะส่งผลกระทบต่อการลดลงของจ านวนนักท่องเท่ียวในระยะส้ัน แต่
คาดว่าจะส่งผลดีต่อภาคการท่องเท่ียวไทยในระยะยาว การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทย 
รวมถึงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ควบคู่ไปกับการให้ความส า คัญ 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร ท้ังนี้ ท่ีผ่านมาภาครัฐได้มีการด าเนินมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นท่ีและกิจกรรมท่องเท่ียวเพื่อ
ลดการกระจุกตัวและเพิ่มกระจายรายได้จากการท่องเท่ียว ท้ังการส่งเสริมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมือง
รองตามนโยบาย 12 เมืองต้องห้ามพลาด การท าบันทึกความตกลงร่วมมือ (Memorandum of 
Understanding: MOU) กับประเทศต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเท่ียวระหว่างกัน รวมท้ัง
มาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเท่ียว 5 ด้าน ได้แก่ การท่องเท่ียวเชิงกีฬา  
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การจัดงานแต่งงาน การท่องเท่ียวทางน้ า และการท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค
อาเซียน 

11) ด้านอสังหาริมทรัพย์ ภาคอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ.2559 ชะลอตัวจากปี พ.ศ.2558 
ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีฟื้นยังไม่ค่อยฟื้นตัวนัก โดยมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ
ส่งผลให้อุปสงค์เร่งขึ้นช่ัวคราวจากการเร่งซื้อท่ีอยู่อาศัยของผู้บริโภคเพื่อให้ทันรับสิทธิประโยชน์ แต่
หลังมาตรการดังกล่าวส้ินสุดลงในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 อุปสงค์ท่ีอยู่อาศัยปรับลดลงมาก ประกอบ
กับสถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังการปล่อยสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยมากขึ้น สะท้อนจากอัตราการ
ปฏิเสธสินเช่ือท่ีเพิ่มข้ึนตามความกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้ท่ีอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้อุปสงค์โดยรวมท้ังปี
ชะลอลง ส าหรับด้านอุปทานท่ีอยู่อาศัย ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์มีการปรับตัวเพื่อ
ตอบสนองอุปสงค์ท่ีเพิ่มขึ้นในช่วงท่ีมีมาตรการ โดยเน้นการขายท่ีอยู่อาศัยท่ีสร้างเสร็จแล้ว และชะลอ
การเปิดขายท่ีอยู่อาศัยโครงการใหม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ.2559 ผู้ประกอบการเริ่ม
ทยอยเปิดโครงการใหม่มากขึ้นโดยเฉพาะท่ีอยู่อาศัยแนวราบท่ีขยายตัวได้เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นท่ีอยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ ส่งผลให้อุปทานคงค้างท่ีอยู่อาศัยแนวราบปรับเพิ่มข้ึน  

12) ด้านการค้าต่างประเทศ จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี พ.ศ.2559 ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ระบุมูลค่าการส่งออกสินค้าในปี พ.ศ.2559 ทรงตัวเป็นปีแรกหลังจากหดตัวต่อเนื่องมา 3 
ปี โดยปริมาณการส่งออกขยายตัวร้อยละ 0.4 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปริมาณการส่งออกทองค า ท่ี
ขยายตัวสูงในปีนี้ เมื่อไม่รวมทองค า ปริมาณการส่งออกหดตัวร้อยละ 1.3 เพราะความต้องการลงทุน
ในสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีจากความไม่แน่นอนของการด าเนิน
นโยบายการเงินของกลุ่มประเทศหลักและผลประชามติของสหราชอาณาจักร (Brexit) และอีกส่วน
หนึ่งมาจากปริมาณการส่งออกในบางสินค้ามีทิศทางปรับดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ.2559 
สอดคล้องกับการขยายก าลังการผลิตเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตและการขยายตลาด ได้แก่  

แผงก าเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) และยางล้อจากนักลงทุนต่างชาติท่ีเข้า
มาต้ังฐานการผลิตในไทย  
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ยานยนต์และช้ินส่วน ซึ่งผู้ประกอบการขยายก าลังการผลิตรถยนต์เพื่อรองรับความต้องการใน
ตลาดจีนและออสเตรเลียท่ีเพิ่มขึ้น รวมท้ังเครื่องยนต์เพื่อรองรับอุปสงค์จากแอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย 
และฟิลิปปินส์ท่ีเพิ่มขึ้น  

เครื่องปรับอากาศท่ีผู้ประกอบการขยายก าลังการผลิตเพื่อรองรับอุปสงค์ท่ีเพิ่มขึ้นในตลาด
ยุโรปและอาเซียนจากอากาศท่ีร้อนกว่าปกติและภาคอสังหาริมทรัพย์ท่ีขยายตัวดีในบางประเทศ 

การฟื้นตัวของอุปสงค์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกตามกระแส Internet of Things ท่ีท า
ให้การส่งออกของประเทศในภูมิภาคเอเชียฟื้นตัวเช่นกัน นอกจากนี้ ปริมาณการส่งออกสินค้าประมง
ขยายตัวตามการส่งออกกุ้งท่ีอุปทานปรับดีขึ้นหลังจากปัญหาโรคระบาดคล่ีคลาย ประกอบกับคู่แข่ง
ของไทยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบจากโรคระบาดในกุ้ง 

ภาคการส่งออกไทยยังคงถูกฉุดรั้งจากปัญหาเชิงโครงสร้างท้ังจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
การค้าโลก โดยเฉพาะผลจากการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนท่ีหันมายกระดับการผลิตในประเทศโดยเน้น 
การผลิตสินค้าท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นท าให้เกิดการลดการพึ่งพาการน าเข้า ส่งผลให้อุปสงค์จากจีน
ลดลงในบางสินค้า เช่น ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัยเชิง
โครงสร้างเฉพาะของไทย เช่น ข้อจ ากัดในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตามรสนิยมการบริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) ไปสู่สมาร์ทโฟนและ 
แท็บเล็ตมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive: HDD) ชะลอลงตาม
แนวโน้มอุปสงค์โลกท่ีลดลงต่อเนื่อง รวมทั้งข้อจ ากัดด้านปริมาณ คุณภาพ และราคาของแรงงานไทย 
และการท่ีไทยถูก ตัดสิทธิพิ เศษทางภาษี ศุลกากรเป็นการ ท่ัวไป (Generalized System of 
Preferences: GSP) ในตลาดยุโรป ท าให้มีการย้ายฐานการผลิตสินค้าท่ีใช้แรงงานเข้มข้น เช่น เส้ือผ้า
และเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าดังกล่าวหดตัวต่อเนื่องเป็น
ปีท่ี 3 ในปี พ.ศ.2559 นี้ ส่วนด้านตลาดส่งออกพบว่า มูลค่าการส่งออกของไทยฟื้นตัวในหลายตลาด 
โดยมีเพียงการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลางท่ียังคงหดตัวสูงตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว 
ขณะท่ีการส่งออกไปกลุ่มประเทศ G3 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ขยายตัว
สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ G3 นอกจากนี้ การส่งออกไปยังตลาด
ออสเตรเลียขยายตัวสูงตามการส่งออกรถยนต์ ส าหรับการส่งออกไปจีนหดตัวในอัตราท่ีลดลงตาม 
การส่งออกทัศนูปกรณ์ รถยนต์ และผลิตภัณฑ์ยางท่ีขยายตัวสูงสอดคล้องกับการผลิตโทรศัพท์มือถือ
และรถยนต์ และภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนท่ีปรับดีขึ้น 
 

 
ภาพที ่ก-20 การส่งออกของไทยไปตลาดหลัก  
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การน าเข้าสินค้า มูลค่าการน าเข้าสินค้า ในปี พ.ศ.2559 หดตัวในหลายหมวดสินค้าโดย 
การน าเข้าหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางหดตัวตามการน าเข้าเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ์โลหะ และ
เคมีภัณฑ์ท่ีราคาหดตัวตามราคาน้ ามันดิบและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก นอกจากนี้ การน าเข้า
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลดลงตามการส่งออกสินค้าดังกล่าวท่ีหดตัว ขณะท่ีสินค้าทุนท่ีไม่รวมหมวด
เครื่องบินหดตัวตามการน าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์จากภาวะการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมท่ียังอยู่ใน
ระดับต่ า ส าหรับมูลค่าการน าเข้าทองค าลดลงจากปีก่อนหน้าตามความต้องการซื้อทองค าในประเทศท่ี
ลดลงหลังราคาทองค าในตลาดโลกมีทิศทางปรับเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ดี การน าเข้ากลับมาขยายตัวได้ใน
บางหมวด เช่น สินค้าอุปโภค ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการน าเข้าปลาทูน่าท่ีส่วนใหญ่น าไปใช้ส าหรับการแปรรูป
เป็นปลากระป๋องเพื่อส่งออก แต่หากไม่รวมผลของปลาทูน่าแล้ว การน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคยังคง
ขยายตัวตามการบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวต่อเนื่องและจ านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีขยายตัวดี 

13) ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้วิเคราะห์สัดส่วนต้นทุนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต้ังแต่ปี พ.ศ.2550-2559 มี
แนวโน้มลดลงแต่ยังอยู่ในระดับสูง โดยในปี พ.ศ.2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.9 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ  

 

 
ภาพที ่ก-21 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจ าปี พ.ศ.2550–2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
ธนาคารโลกได้จัดอันดับดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: 

LPI) จาก 160 ประเทศ โดยในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 45 มากขึ้นกว่าปี พ.ศ.2557 ซึ่ง
อยู่ในอันดับท่ี 35 โดยดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์พิจารณาจากพิธีการศุลกากร (Customs) 
โครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) การเตรียมการขนส่งระหว่าง
ประเทศ (International Shipments) สมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ท้ังภาครัฐและธุรกิจ (Logistics 
Quality and Competence) ระบบการติดตามและตรวจสอบสินค้า (Tracking and Tracing) ความ
ตรงต่อเวลาของการบริการ (Timeliness) 
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ภาพที ่ก-22 ตารางเปรียบเทียบดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
ที่มา: ธนาคารโลก, 2559 
 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวิเคราะห์ผลการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ในช่วงท่ีผ่านมามีการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยเพื่อมูลค่าเพิ่มใน 
โซ่อุปทานภาคการเกษตร โดยปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้าน 
โลจิสติกส์ในภาคเกษตรมากขึ้น อบรมพัฒนาเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการโลจิสติกส์และสร้าง
เครือข่ายเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีการเพิ่มมูลค่าในโซ่อุปทานได้น้อย เพราะยังมีความเข้าใจท่ีดีเพียงพอ 
ส่วนในภาคอุตสาหกรรม เน้นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย แต่
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพยังไม่ดีพอนัก 
แม้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Software มาใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ใน
บริษัทขนาดใหญ่ แต่การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา Green Logistics ยังไม่เป็นรูปธรรม ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน การยกระดับด่านศุลกากรให้ได้มาตรฐานสากล แยกจุดตรวจ 
การผ่านแดนของสินค้าและคน ปรับปรุงถนนชายแดนท่ีติดกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ข้ออุปสรรคใน
เรื่องการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวกในการน าเข้าส่งออกยังเป็นไปอย่าง
ล่าช้า  

การยกระดับประสิทธิภาพระบบอ านวยความสะดวกทางการค้าในเส้นทางยุทธศาสตร์  
การลงทุนในโครงข่ายรถไฟทางคู่ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการขนส่ง เช่น ระบบบริหารจัดการ
รถไฟ ลานเก็บตู้สินค้า แต่ ไม่มีการเปล่ียนรูปแบบการขนส่งไปสู่รูปแบบท่ีประหยัดพลังงานและเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในขณะท่ีระบบการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของประเทศไทย 
(Thailand National Single Window: NSW) ยังต้องมีการปรับลดขั้นตอน/ปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุน และอยู่ระหว่างการจัดต้ังหน่วยงานบริหารจัดการระบบการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ จุดเดียวของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปอย่างล่าช้า 

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเค ล่ือนยุทธศาสตร์ ด้านโลจิสติกส์ ด้านก า ลังคน 
สถาบันการศึกษาทุกระดับผลิตบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบุคลากรในด้านการ
บริหารจัดการท่ัวไป ขาดแคลนบุคลากรท่ีมี Technical และ Advanced Skills เช่น บุคลากรในท่า

rIS
NED KKU



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ก-61 

อากาศยาน ในระบบราง เป็นต้น ด้านระบบติดตามและประเมินผล การจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับ 
การขนส่งและโลจิสติกส์ในแต่ละหน่วยงาน ขาดการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูล
ส าคัญบางอย่างยังไม่มีการจัดเก็บ เช่น ข้อมูลการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ เป็นต้น 

ในขณะท่ีบริบทการเปล่ียนแปลงภายนอกประเทศท่ีส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์ในไทย ได้แก่ การ
ย้ายฐานการผลิตมายังเอเชีย การเกิดตลาดใหม่ขึ้นจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการค้าโลก  
ผลจากการเปิดเสรีอาเซียน มีการแข่งขันทางโลจิสติกส์จากต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ด้านโลจิสติกส์ ส่วนบริบทการเปล่ียนแปลงภายในประเทศ ได้แก่ ความพร้อมในการ
พัฒนาต่อยอดท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ ความหลากหลายของฐาน
การผลิตในหลายอุตสาหกรรม การก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะท่ี 1 และ 2 การต่ืนตัวด้าน
บริหารความเส่ียงธุรกิจ เช่น สถานการณ์การเมือง ภัยธรรมชาติ การสนับสนุนนโยบายทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับต่างประเทศและอนุภูมิภาคท่ี
มากยิ่งขึ้น ไทยมีการปรับโครงสร้างภาคการผลิตสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น ซึ่งมีการ
ก าหนดแผนงานโครงการท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม การกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมือง
และพื้นท่ี รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ท่ีผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบ
ปัญหาความต่อเนื่องในการด าเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการ
ให้บริการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้าน  
โลจิสติกส์ และการอ านวยความสะดวกทางการค้ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีการก าหนดแผนงาน 
โครงการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  

- การพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟขนาดทาง 1 เมตร (Meter Gauge) ให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ การเริ่มก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดทาง 1 เมตร 
(Meter Gauge) มาบกะเบา-ถนนจิระ ระยะทาง 132 กิโลเมตร และช่วงถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 
187 กิโลเมตร โครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) ช่วงกรุงเทพมหานคร-
แก่งคอย ระยะทาง 133 กิโลเมตร ช่วงแก่งคอย-นครราชสีมา 247 กิโลเมตร และช่วงนครราชสีมา-
หนองคาย ระยะทาง 247 กิโลเมตร  

- โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) เพื่อท าหน้าท่ีเป็น
โครงข่ายหลักในการขนส่งผู้โดยสาร พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปล่ียนรูปแบบการขนส่งสินค้าและเดินทาง หรือการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ เช่น ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า สถานีขนส่งสินค้า รวมท้ังการจัดหาอุปกรณ์การ
ยกขนตู้สินค้าทางรถไฟ ในแนวเส้นทางยุทธศาสตร์ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมของประเทศไปยังประตูการค้าหลักของประเทศโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือระหว่าง
ประเทศและด่านการค้าท่ีส าคัญ  

- โครงการศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเพื่อ
เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และเช่ือมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าในระบบรถไฟ 
(Feeder Line) จากพื้นท่ีเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัดต่าง ๆ เข้ากับโครงข่ายรถไฟหลักของ
ประเทศ ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือในการให้บริการรถไฟระหว่างประเทศ เช่น การพัฒนาเส้นทาง
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รถไฟขนาดทางมาตรฐาน ขนานกับแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor: EWEC) ช่วงบ้านไผ่-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 
กิโลเมตร  

- การศึกษาปรับเปล่ียนไปใช้รถจักรท่ีขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้าแทนรถจักรดีเซล เพื่อให้ทันการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟ 

- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองท่ีมีความเหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและสังคม
ของเมืองท่ีมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้าใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และเริ่มพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นท่ีเมืองหลักในเขตภูมิภาคท่ีสอดคล้องกับ  
อัตลักษณ์ของเมือง เช่น ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดรอง (Light Rail) รถโดยสารด่วนพิเศษ 
(Bus Rapid Transit: BRT) และรถราง โดยเน้นการพัฒนาในเมืองหลักท่ีส าคัญเป็นล าดับแรกก่อน 
เช่น ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา หาดใหญ่ และภูเก็ต 

7.2 ด้านสังคม  
ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยก าลัง

ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ท า
ให้ภาระการคลังเพิ่มขึ้น อัตราการพึ่งพาของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น 
อัตราส่วนการเป็นภาระวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในปี พ.ศ.2563 เท่ากับ 3.7 และ ในปี พ.ศ.2573 
เท่ากับ 2.4 โดยมีประชากรสูงอายุ จ านวนกว่า 17,579,000 คน และเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.2583 กว่า 
20,519,000 คน การท่ีก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้เกิดโอกาสท่ีจะสามารถขยายตลาดสินค้า
ผู้สูงอายุในประเทศ ในอนาคตมีแนวโน้มพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน จากข้อมูลกระทรวง
แรงงาน ในปี พ.ศ.2559 แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นคนต่างด้าวตามมาตรา 9 น าเข้า 
ตาม MOU ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ท่ีเข้ามาท างานตามความตกลง 
ระหว่างรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลประเทศต้นทาง จ านวน 392,749 คน คนต่างด้าวตามมาตรา 14 ได้แก่ 
คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ท่ีเข้ามาท างานบริเวณชายแดนในลักษณะไป-กลับ หรือ
ตามฤดูกาลในพื้นท่ีความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศท่ีติด
กับราชอาณาจักรไทย จ านวน 7,757 คน อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว 
กัมพูชา) ต่อจ านวนผู้มีงานท าท้ังหมดอยู่ท่ีร้อยละ 6.27 ในปี พ.ศ.2559 เพิ่มขึน้จากปี พ.ศ.2558 ซึ่งมี
อัตราร้อยละ 6 ในขณะท่ีผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ า ความต้องการก าลังคนท่ีมีทักษะและองค์
ความรู้สูงท้ังปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0 แต่ไทยสามารถดึงดูดแรงงานจากต่างประเทศ และต้องป้องกันการไหลแรงงาน
ทักษะสูงสู่ประเทศท่ีมีค่าแรงสูงกว่า 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วิเคราะห์ว่าการพัฒนาคน
ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง คนไทยมีการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น มีสุขภาวะดีขึ้น ได้รับ
หลักประกันสุขภาพท่ัวถึง แต่ยังต่ ากว่าหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งคนไทยมีโอกาสได้รับ
การศึกษาเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า คนไทยมีสุขภาวะดีขึ้น ได้รับหลักประกันสุขภาพท่ัวหน้า  

แม้ความยากจนและความเหล่ือมล้ าในสังคมไทยลดลง แต่ยังเป็นสาเหตุส าคัญท่ีน าไปสู่ความ
ขัดแย้งในสังคม และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นภายใต้ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพราะคนท่ีมีทักษะสูงจะมี
รายได้เพิ่มขึ้น แต่คนท่ีมีทักษะต่ าจะตกงาน เพราะหุ่นยนต์จะเข้ามาท างานแทน 
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สังคมไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤติค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติท่ี
หลากหลาย เพราะขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดี เพื่อ
ปรับเปล่ียนค่านิยมและพฤติกรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้ วัฒนธรรม และ
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปส่งผลต่อรูปแบบการบริโภคในอนาคตท่ีเปล่ียนไป 

7.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พื้นท่ีป่าไม้ของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ.2551-2556 พื้นท่ีป่าไม้ของไทย

ลดลง เฉล่ียปีละประมาณ 1 ล้านไร่ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ เส่ือมโทรม และความขัดแย้งในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรจะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนา
จ านวนมาก ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหา ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน
เมือง ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐาน
หลายแห่ง การบริหารจัดการน้ าท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพยังขาดประสิทธิภาพ คุณภาพน้ าท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง คุณภาพส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการแก้ไข แต่โดยรวมยังมี
สภาพเส่ือมโทรม ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีส าคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  วิกฤติน้ า และการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้เกิดภัยพิบัติให้รุนแรงมากขึ้น 

7.4 ด้านความม่ันคง  
ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักท่ียึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่าง

แน่นแฟ้น แต่ยังถูกล่วงละเมิดด้วยการให้ข้อมูลท่ีบิดเบือนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ขณะเดียวกันไทยมีความเส่ียงต่อการก่อการร้าย ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติท่ี
หลากหลายรูปแบบและมีวิธีการท่ีซับซ้อนมากขึ้น ประเทศไทยมีความเส่ียงสูงในด้านไซเบอร์ โดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ประมาณ 1 ใน 5 เครื่องในประเทศถูกโจมตีของโปรแกรมท่ีไม่พึงประสงค์ และในอนาคต
แนวโน้มความเส่ียงอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  

7.5 ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล  
แมก้ารให้บริการประชาชนมีการปรับปรุงดีขึ้นมาก แต่ยังไม่ได้มาตรฐานสากล ยังเผชิญปัญหา

ขาดก าลังคนทดแทนข้าราชการท่ีเกษียณอายุ และคุณภาพของบุคลากรภาครัฐลดลง ในขณะท่ีภาครัฐ
ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงในยุคสังคมออนไลน์ ยังพบปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันได้
ขยายไปในวงกว้างท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน กฎหมายหลายเรื่องล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ 

7.6 ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคและโลก 
ไทยมีความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ในอนาคต น าไปสู่การสร้างอ านาจการต่อรองการเมือง สังคม และส่ิงแวดล้อม ขยายตลาด และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีปัจจัยเอื้อท่ีส าคัญดังนี้ 

- ภูมิศาสตร์ท่ีต้ังของประเทศประกอบกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความ
เช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ CLMV มาอย่างใกล้ชิด ท าให้
ประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาไปเป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคัญหลายสาขา และเป็นจุดเช่ือมต่อ
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ห่วงโซ่มูลค่าท่ีส าคัญของภูมิภาค รวมท้ังการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการกระจายความ
เจริญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได้ 

- ความตกลงด้านการค้าเสรีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศต่าง ๆ ท้ังใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และในระดับโลก ภายใต้แนวคิดการเปิดเสรีในช่วงท่ีผ่านมา ท าให้ 
ภาคการผลิตมีความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปิดเสรีทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนาคต 

- ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นประเทศเหมาะสมส าหรับการลงทุนและเป็นประเทศ
น่าท่องเท่ียวและภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการไทยท่ีเป็นยอมรับในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก 

- การขยายตัวอย่างร้อนแรงของเศรษฐกิจจีนและการลงทุนท่ีสูงเกินไปในช่วงท่ีผ่านมา ซึ่งท า
ให้ค่าแรงเพิ่มขึ้นเร็วกว่าระดับการพัฒนาประเทศ จะเป็นปัจจัยเร่งให้การลงทุนและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจใน CLMV เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น รวมท้ังท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของห่วง
โซ่การผลิตของเอเชียท่ีมีจีนเป็นศูนย์กลางลดลง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการ
ผลิตและบริการในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคมากขึ้น 

- การเร่งขึ้นของการเปิดเสรีทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
อาเซียน ท้ังในส่วนท่ีเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ รวมทั้งการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นจากแนวโน้มการปรับตัวดีข้ึนของสภาพแวดล้อมทางการเมืองและทิศทางการก าหนดนโยบาย
ในประเทศ CLMV  

- การเร่งตัวขึ้นของการเปิดเสรีทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับโลก ใน
ลักษณะกลุ่มการค้า โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีจีนเป็นแกนน าและกลุ่มท่ีมีสหรัฐฯ เป็นแกนน าซึ่งมีแนวโน้มท่ี
จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
 
8. ความท้าทายในการพัฒนาประเทศไทยในระยะกลางและระยะยาว 

8.1 ด้านเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจไทยในกรณีฐานในช่วง 10 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 3.3-4.3 

(โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8) ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง
ในปี พ.ศ.2571-2574 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 จะต้องเร่งรัดให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 ต่อปี เพื่อให้
ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงได้ในปี พ.ศ.2569 ณ ส้ินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 13 และมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โดยการเร่งรัดการลงทุน การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และการสร้างฐานการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทย รวมท้ังการเพิ่มขีดความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยี การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม กฎระเบียบและการบริหารจัดการ 
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ภาพที ่ก-23 GNI per Capita ของไทยเป้าหมายเข้าสู่ประเทศรายได้สูง 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

ความท้าทายในการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปด้านเศรษฐกิจท่ีประสบการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลง มีความผันผวนมากขึ้น และมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวไม่เพียงพอท่ีจะท าให้หลุดพ้น
จากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้ มีสาเหตุส าคัญ ได้แก่ ความล่าช้าในการปรับโครงสร้างการ
ผลิต ท้ังการปรับโครงสร้างการผลิตจากเกษตรมูลค่าต่ าไปสู่เกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป และการปรับจากเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมและบริการ การลงทุนชะลอตัวลงมาก โดยเฉพาะ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายด้าน เช่น รูปแบบการขนส่งยัง
ไม่สามารถปรับเปล่ียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

ประเทศไทยยังต้องใช้เวลาในช่วงเปล่ียนผ่านอีกค่อนข้างนาน และยังมีความเส่ียงท่ีจะไม่
สามารถก้าวข้าม กับดักความยากจนของประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) 
ในช่วงเปล่ียนผ่านดังกล่าวยังต้องอาศัยปัจจัยการขับเคล่ือนการขยายตัวเชิงปริมาณและปรับเปล่ียน
เข้าสู่การขับเคล่ือนเชิงคุณภาพมากขึ้น โดยไทยยังอยู่ในระยะท่ี 3 ของการปรับเปล่ียนไปสู่ประเทศท่ี
รายได้ขั้นสูง 

 

 
ภาพที ่ก-24 ระยะการเป็นประเทศมีรายได้สูงของประเทศไทย 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
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8.2 ด้านสังคม 
ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ ากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับ

ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ โดยการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหา
เชิงคุณภาพ และผลิตภาพ การผลิตแรงงานต่ าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ คนไทยส่วนใหญ่ยังมี
พฤติกรรมและปัจจัยแวดล้อมท่ีเส่ียงต่อการท าลายสุขภาพ จนท าให้ประชากรท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ ายังต้องเร่งด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น และมีการรวมกลุ่มเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย เพื่อท ากิจกรรมท้ังด้านโยบาย 
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ซึ่งสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนด้วย
ตนเองได้ดีขึ้น 

8.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาท่ียังคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 

คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม การปรับปรุง
กฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนา
มาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วนให้เกิดเป็นรูปธรรม 

 
9. กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

กลไกการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีความเกี่ยวข้องกับภาระงานของหลายหน่วยงาน ท้ังภาคราชการ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันวิชาการ ในรูปของประชารัฐ จ าเป็นท่ีจะต้องบูรณาการงาน
และการท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

 
ภาพที่ ก-25 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 20 ปี ในการพัฒนากลุ่มจังหวัด จ าเป็นต้องมีกลไกในการขับเคล่ือนท่ี
ส าคัญดังต่อไปนี้  

1) คณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ (Development Steering Board: DSB) ซึ่งควรจะเป็น
คณะกรรมการท่ีมีการจัดต้ังอย่างเป็นรูปธรรมในการก ากับ ติดตาม และผลักดันอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การปรับเปล่ียนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในตลอดช่วงการด าเนินการของแผน 

2) งบประมาณในการขับเคล่ือนควรจะมีการจัดสรรในลักษณะงบประมาณพิเศษ และมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม 

3) การมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ผ่านกลไกประชารัฐ เพื่อส่ือสารและถ่ายทอด
ให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความส าคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องมีความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอย่าง
มาก 

ท้ังนี้ กลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ให้มีคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสานด าเนินงานร่วมกับ 
กรอ.กลุ่มจังหวัด และกรอ.จังหวัด คณะกรรมการก ากับติดตามและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในการบูรณาการเพื่อขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ให้เกิดเป็น
รูปธรรม 
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ภาคผนวก ข 
 

เอกสารประกอบการน าเสนอรายงานฉบับกลาง 
(Interim Report) 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
โดย 

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

28 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2

ศาลากลาง จ.สกลนคร สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ.มข. 1
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การน าเสนอ

สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ.มข. 2

ภาพรวมการด าเนินงาน

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

1

2
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ภาพรวมการด าเนินงาน1
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12 ก.ย.60
ลงนามสัญญา

ส่งงาน
12 ต.ค. 60

Inception Report

Focus Group

Final Report
ส่ง 7 มี.ค.61
แผนยุทธศาสตรฯ์

กลุ่มจงัหวดั

อสีานตอนบน 2

ระยะ 20 ปี

(พ.ศ.2560–2579)

6 ธ.ค.60

น าเสนอ
Inception 
Report

ระหว่าง มข.
โดย สยปพ.มข.

และ
กลุ่มฯอสีานบน 2

สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ.มข. 4

ยุทธศาสตร์จังหวัด
/กลุ่มจังหวัด

Key Informant

In-depth Interview

กรอ.กลุ่ม และ กบก.
23 ม.ค.61

ภาพรวมการด าเนินงาน

Interim Report

ส่งงาน
25ม.ค.61

30 วัน 135 วัน 180 วัน

รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล

แนวโน้มและความ
ท้าทายในการพัฒนา

สถานะประเทศ

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

แผนกระทรวงฯ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

28 ก,พ.61
น าเสนอ
Interim 
Report

Scenario Analysis

จัดประชุมเพื่อ
ประชาสัมพันธ์/
ชี้แจงความเข้าใจ
ในการจท าแผนฯ 

20 ปี
3 ต.ค.60

รับฟังความคิดเห็น

สกลนคร-8 ม.ค.61
นครพนม-9 ม.ค.61
มุกดาหาร-10 ม.ค.61
กลุม่จังหวัด-19 ม.ค.61

28 ม.ีค.61
น าเสนอ

Final Report

สร้างการรับรู้เข้าใจแผนฯ
24 ม.ค.61
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การน าเสนอรายงานระดับกลาง (Interim Report) เมื่อ 28 ก.พ.2561

สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ.มข. 5

Interim

Report

Interim

Report

1. เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่ 2 การประเมินสถานการณ์ของกลุม่จังหวัด / สถานการณ์ 
โอกาส และศักยภาพที่มีผลต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัด / จุดแข็ง / S4: จังหวัด
มุกดาหาร ได้แก่ ผ้าหมักโคลน อ าเภอหนองสูง ซึ่งอยู่ระหว่างการยกระดับ
และพัฒนาเป็นสินค้า GI (เอกสาร รายงานฉบับสมบูรณ์ หน้า 2-5)

2. ปรับข้อความวิสัยทัศน์ จากเดิม พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใหเ้ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน เช่ือมโยงการผลิตสู่สากล ประชาชนมีความสุข ด าเนินชีวติ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ปรับแก้ไขเป็น “พัฒนาเขตเศรษฐกิจพเิศษให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยนื เชื่อมโยงการผลิตสู่สากล และประชาชนมี
ความสุข ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” (เอกสาร รายงานฉบับสมบูรณ์ 
หน้า 4-1)

3. ที่ประชุมฯ ขอให้คณะกรรมการน ารายงานฉบับกลาง (Interim Report) ไปพจิารณา
เพิ่มเติมว่ามีประเด็นแกไ้ข เพิ่มเติม อะไรบ้าง แล้วเสนอใหท้ี่ปรึกษาปรับแกไ้ขก่อนสง่
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (ข้อมูล ณ 20 มี.ค.61 ยังไม่มีการแจ้งข้อมูล
ให้ท่ีปรกึษาปรับแก้ไข เพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมส่งงาน รายงานฉบับกลาง (Interim Report)

การด าเนินงานของที่ปรกึษา
• จัดสง่รายงานฉบับกลาง (Interim Report) ที่ปรับแกไ้ขตาม

ความเห็นที่ประชุมไปกลุ่มจังหวัดเม่ือ 8 ม.ีค.61 พรอ้มกับ
• จัดสง่รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ไปกลุ่มจังหวัด

เม่ือ 8 มี.ค.61
• เม่ือ 14 มี.ค.61ได้โทรศัพท์สอบถามกลุ่มจังหวัดทราบว่า

ได้รับเอกสารรายงานฉบับกลาง และรายงานฉบับสมบูรณ์
ทั้ง 2 ฉบับ แล้ว และไดส้ง่เอกสารทั้ง 2 ฉบับไปยัง

ผู้เกี่ยวข้อง ณ จ.นครพนม และมุกดาหาร เรียบร้อยแลว้rIS
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พัฒนาเศรษฐกิจให้เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพือ่เชื่อมโยงการผลิตจังหวัดในกลุม่จังหวัดสูส่ากล 
และประชาชนมีความสุข ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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• พัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง พัฒนาเศรษฐกิจทั้งในและนอกเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษได้เจรญิเตบิโตสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญใ่ห้ดี
ยิ่งขึ้นใหดี้

• เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หมายถึง การผลติที่ไม่ก่อหรือมีปัญหามลพิษทัง้ด้านดิน น้ า อากาศ เสียง น้อยที่สุด ในปัจจุบันและต่อไปใน
อนาคต

• เชื่อมโยง หมายถึง การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด 3 จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
• การผลติสู่สากล หมายถึง การเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน การผลติ การค้า การบริการ และการบรโิภค ตามมาตรฐานอารยประเทศ
• มีความสุข หมายถึง ประชาชนในกลุ่มจังหวัดรบัรู้ว่าตนเองได้ท าในสิ่งทีต่นต้องการและท าได้ส าเร็จ มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในการ

กระท าของตน มีความคิดเชิงบวก มีความกระตือรือล้นในการด าเนินชีวติทีถู่กต้องที่จะน าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี มีการพัฒนาตน การมีสัมพันธภาพที่ดี
กับคนรอบข้างและสังคม สามารถด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงและมีใจที่สงบ

• ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เหตุผลและความจ าเป็นที่ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดเพราะให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ชาติระยะยาว 20 ปี และเป็นที่ตั้งของพระต าหนกัภูพานราชนิเวศนท์ีส่มเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถได้มาประทบัและทรงงานพัฒนาพื้นทีข่องกลุ่มจังหวัดและนอกกลุ่มจังหวัดตลอดระยะเวลา 35 ปทีี่ผ่านมา ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่ และปฏบิัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพฒันา และ
บรหิารประเทศใหด้ าเนินไปตามบริบททางสายกลาง โดยมีสาระคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการมีผลกระทบใด ๆ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ความรู้ตรง รู้ถูกต้อง ความรู้
จรงิ และต้องส านึกถึงคุณธรรมประจ าใจของผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ายทุกระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด

วิสัยทัศน์
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• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพ
ของประชาชนในกลุ่มจังหวัด

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจที่เหมาะสมของ
กลุ่มจังหวัด

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่า
สูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

• ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่
เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

• ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจสิตกิส์

• ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

• ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการภาครัฐที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมและเอื้อต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

3 5 92

3 7 120

4 9 124

4 11 125

1 3 38

6 9 100

3 4 25

7 ยุทธศาสตร์ 24 กลยุทธ์ 48 แผนงาน 624 โครงการ

สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ.มข. 7

พัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เพื่อเช่ือมโยงการผลิตจังหวัดในกลุ่มจังหวัดสู่สากล และประชาชนมีความสุข ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนในกลุ่มจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 3
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกช่วงวัย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวและ
ชุมชนอย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูท้ั้ง

ในและนอกระบบทุกช่วงวัย

กลยุทธ์ที่ 1
การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานที่ 1 พัฒนาและการเรียนรู้ในระบบเพื่อต่อยอด
การศึกษาเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีดิจิทัล

32 โครงการ

แผนงานที่ 2 พัฒนาและการเรียนรู้นอกระบบเพื่อต่อ
ยอดการศึกษาเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

แผนงานที่ 1 พัฒนาสุขภาพและด้านสาธารณสุขเพื่อ
เป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

แผนงานที่ 2 การลดปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วย 

24 โครงการ

12 โครงการ

8 โครงการ

16 โครงการ

3 กลยุทธ์ 5 แผนงาน 92 โครงการ
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กลยุทธ์ท่ี 1
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมของกลุ่ม

จังหวัดท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การค้าภายในและต่างประเทศของกลุ่มจังหวัด
ตามความต้องการของตลาดอย่างครบวงจรด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 2
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจที่เหมาะสมของกลุ่มจังหวัด

แผนงาน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านอุตสาหกรรม

แผนงานที่ 1ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านค้าปลีก ค้าส่ง

9 โครงการ

แผนงานที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าชายแดน

แผนงานที่ 1 ด้านการศึกษา

แผนงานที่ 2 ด้านสาธารณสุข

44 โครงการ

24 โครงการ

8 โครงการ

8 โครงการ

แผนงานที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าต่างประเทศ

แผนงานที่ 2 ด้านการเงิน

16 โครงการ

8 โครงการ

3 กลยุทธ์ 7 แผนงาน 120 โครงการ
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กลยุทธ์ท่ี 2
พัฒนาปัจจัยการผลิตการเกษตรให้มี

ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ท่ี 1
พัฒนาผู้ประกอบการด้านการเกษตรให้มีขีด

ความสามารถสูง

กลยุทธ์ท่ี 3
ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปด้านการเกษตรท่ีเพิ่ม

มูลค่าโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่มีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนงานที่ 3 เพิ่มคุณภาพปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร

สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

36 โครงการ

แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต

36 โครงการ

4 โครงการ

8 โครงการ

4 โครงการ

แผนงานพัฒนาระบบการตลาด
ด้านการเกษตรครบวงจร

8 โครงการ

8 โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 4
พัฒนาระบบการตลาดด้านการเกษตรครบวงจร

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจหลักและทางเลือก

แผนงานที่ 5 พัฒนาด้านปศุสัตว์

แผนงานที่ 6 พัฒนาด้านประมง

4 กลยุทธ์ 9 แผนงาน 124 โครงการ

แผนงานที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ า

แผนงานที่ 1 เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 9 โครงการ

8 โครงการ
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กลยุทธ์ท่ี 1
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและมาตรฐาน

ระบบความปลอดภัย

กลยุทธ์ท่ี 3
พัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว

กลยุทธ์ท่ี 4
พัฒนาด้านการตลาดท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

แผนงานที่ 1ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวตาม
อัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด

แผนงานที่ 5 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ของกลุ่มจังหวัด

16 โครงการ

แผนงานที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ที่ผู้ประกอบการสร้างข้ึน (Man Made)

12 โครงการ

14 โครงการ

11 โครงการ

12 โครงการ

แผนงานยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

15 โครงการ

12 โครงการ

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงศาสนา

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

แผนงานที่ 1พัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยว

แผนงานที่ 2 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
ด้วยดิจิทัล

4 โครงการ

16 โครงการ

4 กลยุทธ์ 11 แผนงาน 125 โครงการ

แผนงานที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
กับประเทศเพื่อนบ้าน

11 โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 2
พัฒนาด้านการกีฬา

แผนงานที่ 1 พัฒนาด้านการกีฬา 9 โครงการrIS
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กลยุทธ์
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและ

ระบบโลจิสติกส์ท่ีมีมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

แผนงานที่ 1พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ทางน้ า

13 โครงการ

10 โครงการ

15 โครงการ

แผนงานที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ทางอากาศ

แผนงานที่ 3 ) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ทางบก

1 กลยุทธ์ 3 แผนงาน 38 โครงการ
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กลยุทธ์ท่ี 1
ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ท่ี 3
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างสมดุล

กลยุทธ์ท่ี 4
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

แผนงานปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

แผนงานบริหารจัดการระบบการป้องกันและปราบปรามการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

20 โครงการ

แผนงานที่ 3 จัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ า
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง

16 โครงการ

4 โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 5
บริหารจัดการด้านของเสีย ขยะ น้ าเสียชุมชน

และอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ

แผนงานที่ 1 การบริหารจัดการน้ า และป้องกันภัยพิบัติ

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้น้ ามีการใช้น้ า
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนงานที่ 1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืน

4 โครงการ

16 โครงการ

24 โครงการ

แผนงานที่ 2 ป้องกันและลดการแพร่กระจายดินเค็ม 4 โครงการ

แผนงานจัดการส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพดี
ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล 20 โครงการ

6 กลยุทธ์ 9 แผนงาน 100 โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 6
ป้องกันและปราบปรามการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ท่ี 2
บริหารจัดการพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนงานการบริหารจัดการพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 4 โครงการ
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กลยุทธ์ท่ี 1
ปรับกฎระเบียบเพื่อปรับโครงสร้างขององค์กร

ให้เอื้อต่อการพัฒนาแต่ละจังหวัด
ของกลุ่มจังหวัด

กลยุทธ์ท่ี 2
พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้รองรับ

การเปล่ียนแปลงท้ังภายในกลุ่มจังหวัด
และต่างประเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3
ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดตาม

ศาสตร์พระราชา รัชกาลท่ี 9

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการภาครัฐที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเอ้ือต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัด

แผนงานการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัด

แผนงานพัฒนาข้าราชการของกลุ่มจังหวัดให้มีความ
เป็นเลิศในการบริการประชาชน

9 โครงการ

แผนงานการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดตามศาสตร์
พระราชา รัชกาลที่ 9

7 โครงการ

5 โครงการ

3 กลยุทธ์ 4 แผนงาน 25 โครงการ

แผนงานการบริหารจัดการฐานข้อมูลของกลุ่มจังหวัด 4 โครงการ
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1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนในกลุ่มจังหวัด

2. ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจที่เหมาะสมของกลุ่มจังหวัด

3. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมการเกษตรที่มี

มูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

4. การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

6. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7. การบริหารจัดการภาครัฐที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเอื้อต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัด

ความสอดคล้องของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ.มข. 15

วิสัยทัศน์
ประเทศ

พัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนืเพือ่เชื่อมโยง
การผลิตจังหวัดในกลุม่จังหวัดสู่สากล 
และประชาชนมีความสุข ด้วยปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

1. ความมั่นคง
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ วิสัยทัศน์

กลุ่ม
จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์
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การพัฒนา
คุณภาพชีวติและ
ศักยภาพของ
ประชาชนใน
กลุ่มจังหวัด

การพัฒนา
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชื่อมโยง
กับอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง

ส่งเสริมการพัฒนา
ธุรกิจที่เหมาะสม
ของกลุ่มจังหวัด

ส่งเสริมการผลติสนิค้า
เกษตรปลอดภัยและ

อุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อเพ่ิมมูลค่าโดยใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1 32 4

ยุทธศาสตร์หลัก

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การบรหิารจัดการภาครัฐที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเอื้อต่อการพัฒนากลุ่ม
จังหวัด

5

6

7

ยุทธศาสตร์สนับสนุน

วิสัยทัศน์

ความเชื่อมโยงแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามห่วงโซ่คุณค่าเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด

สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ.มข.
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยให้มีความมั่นคงเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ยุทธฯ ที่ 1 กลยุทธ์-ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกช่วงวัย แผนงานสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวอย่างทั่วถึง)

โครงการสร้างความเชื่อมโยงผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดร่วมกัน
(ยุทธฯ ที่ 2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมฯและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าฯ)

โครงการการบริหารจัดการน้้า รวมถึงการป้องกันภัยพิบัติทั้งระบบ
(ยุทธฯ ที่ 3 กลยุทธ์ พัฒนาปัจจัยการผลิตการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ)

โครงการด้านเกษตรกรรมอินทรยี์ / เกษตรกรรมปลอดภัย
(ยุทธฯ ที่ 3 กลยุทธ์ พัฒนาปัจจัยการผลิตการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ)

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบ
(ยุทธฯ ที่ 4 กลยุทธ์ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง และนอกอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง)

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์
(ยุทธฯ ที่ 5 กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์)

โครงการสร้างสังคมการบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
(ยุทธฯ ที่ 6 กลยุทธ์ ปลูกจิตส้านึกในการอนุรักษ์ฯ)

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
(ยุทธฯ ที่ 7 กลยุทธ์ การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด)

❖ ชุดโครงการส าคัญเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของแผนฯ
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❖ ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัด

1) โคขุน/โคเนื้อ สร้างความเชื่อมโยงการผลิตตามห่วงโซ่อุปทาน การก าหนดมาตรฐานเดียวกันของกลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ต้นทาง -กลางทาง-ปลายทาง 
ระหว่างจังหวัดทั้งสามของกลุ่มจังหวัด

2) ผ้าคราม สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิตผ้าครามในกลุ่มจังหวัด ส่งเสริม พัฒนา น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตตาม
ความต้องการของตลาดสากล

3) เกษตรแปลงใหญ่ น าเทคโนโลยีการบริหารจัดการแผนที่เกษตร (Agri-map) เพื่อการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ตามความต้องการของตลาดในพื้นที่
ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

4) การท่องเที่ยว สร้างการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ สปป.ลาว เวียดนาม และจีน เพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด

5) การประมง ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 
6) นวัตกรรมใหม่ ส่งเสริม พัฒนา การน าผลการศึกษาวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการผลิตอย่างแพร่หลาย เช่น ส่งเสริมการปลูกข้าว

เหนียวที่มีดัชนีน้ าตาลต่ า เป็นต้น 
7) การค้า การลงทุน ส่งเสริม พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการท าธุรกิจเชื่อมโยงกันในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
8) โลจิสติกส์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์เพือให้กลุ่มจังหวัดมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
9) แรงงาน ระยะเร่งด่วน ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานตามความต้องการของตลาด ระยะกลาง-ยาว ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตrIS
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1. ภาครัฐสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) เพื่อให้เกิดการลงทุนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดเพิ่มช้ีนจากนักลงทุนในพื้นที่ นอกพื้นที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. การขับเคลื่อนสู่เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า ตามห่วงโซ่การผลิต ต้องสร้างความร่วมมือการผลิตร่วมกันทั้งภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้องตามห่วงโซ่การผลิตให้มากขึ้นระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน ในการผลิตสินค้าขั้นกลาง หรือขั้นปลาย 
สินค้าประกอบหรือทดแทนกัน

3. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้การพาณิชยกรรมขยายพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าและการบริการตามความต้องการของตลาดให้มากขึ้น
ทั้งในและต่างประเทศ

4. การที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ ระยะเวลาการด าเนินโครงการแต่ละช่วงต้องมีการยกระดับเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม

5. ภาคเอกชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับรายได้ของพื้นที่ในทุกระดับ

6. สถาบันการศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้และมีการเข้าถึงของผู้ใช้ในทุก
ระดับได้ง่าย

7. ให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดในทุกระยะ 5 ปีrIS
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ขอขอบคุณ

สถาบนัวจิยัยุทธศาสตรแ์ละประสานความรว่มมอื

เพือ่พฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

(สยปพ.)

มหาวทิยาลยัขอนแกน่

อาคารพมิล กลกจิ ช ัน้ 3

โทรศพัท ์09 1358 4053 / 09 4123 3408

โทรสาร 0 4320 2214

email: neroc.kku@gmail.com

Facebook Page: แผน 20 ปี กลุ่มจงัหวดัในอสีาน พ.ศ.2560-2579rIS
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