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กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 2566-2570) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

คำนำ 

  สำนักงานอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีพันธกิจในการขับเคลื่อน

และบูรณาการนโยบายและมาตรการตาง ๆ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสูอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) โดย

กำกับ ดูแล สงเสริม พัฒนา ผูประกอบการอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด รวมทั้งการเพิ่มผลิตภาพปจจัยการผลิต

ของอุตสาหกรรมใหสามารถแขงขันได และอยูรวมกับสังคมและชุมชนไดอยางยั่งยืน 

  เพื่อใหทิศทางการดำเนินงานดานอุตสาหกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สำนักงานอุตสาหกรรมใน

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีความ

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ แผนระดับ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ และมีความสอดคลองตามกรอบ

แนวคิดและนโยบายในระดับตาง  ๆ รวมทั้งการวิเคราะหปจจัยทั้งที่เปนโอกาสและอุปสรรคตอการดำเนินงานของ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพ่ือนำไปกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานไดอยางครบถวน 

สำนักงานอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หวังเปนอยางยิ่งวา

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเปนประโยชนตอการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายตาง ๆ ของกระทรวง

อุตสาหกรรม ตลอดจนใชในการกำหนดทิศทางในการยกระดับอุตสาหกรรมในสวนภูมิภาคตอไป 
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                                             กลุมนโยบายและแผนงาน 

                                             สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สารบัญ 

 

หัวขอ                หนา 

คำนำ    ก 

สารบัญ  ข 

สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร 1 

สวนที่ 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

  2.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดบัที่ 1) 3 

  2.2 แผนระดับที่ 2 5 

          2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 5 

          2.2.2 รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 11 

    2.2.3 รางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) 13 

  2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวของ 14 

 สวนที่ 3 สาระสำคญัของแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด 

        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  3.1 การประเมินสถานการณ ปญหา และความจำเปนของแผนปฏิบัติการ 15 

                       ดานการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570)  

   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  3.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัด 40 

         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570)  

  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  3.2.1 วิสัยทัศน 40 

         3.2.2 พันธกิจ 40 

          3.2.3 แนวทางการพัฒนา เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ 40 

สวนที่ 4 ภาคผนวก 

 4.1 โครงการยอ 43 

 4.2 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และ 45 

                        แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                ตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๑ 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย 
หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ  มีชัยภูมิที่โดดเดนในการเปนจังหวัดที่เชื่อมตอ “ประตูสูอาเซียน” ไปยังประเทศ
ลาว เวียดนามตอนเหนือและ เขตปกครองพิเศษกวางซีจวงของประเทศจีนตอนใต การพัฒนาศักยภาพดาน
อุตสาหกรรมเพื่อท่ีจะแขงขันและรองรบัประชาคมอาเซียนไดนั้น ตองอาศัยการเชื่อมโยงการพัฒนาในแตละดานท่ีสามารถ
สรางรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน สรางรายไดใหกับผูประกอบการ นักลงทุนและประชาชน
ในพ้ืนที่ และมีความสัมพันธกบัดานการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร สงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีสรางรายได
จากการขายสินคาทางการเกษตร และสินคาแปรรูปตางๆ  
 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ป     
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำขึ้นเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศ
และภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 แผนความมั่นคง เปาหมายการพัฒนา
ที่ ย่ังยืน (SDGs) และนโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการดานตางๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม       
เพื่อกอใหเกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดยีวกันอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับบริบทที่เปล่ียนไปมากข้ึน มุงไปสูการ
พัฒนาอยางย่ังยืนที่แทจริง ประกอบกับการวิเคราะหปจจยัที่เกี่ยวของกับกระทรวงอุตสาหกรรม (SWOT Analysis & 
TOWs Matrix) ไดแก การวิเคราะหปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก โอกาสและอุปสรรคในมิติตางๆ ท่ีมีตอการพัฒนา
อุตสาหกรรม จากการวิเคราะหดังกลาวนำไปสูการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการ
พัฒนาในแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกลุมจังหวัด เพ่ือกำกับ ดูแล สงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมอยางย่ังยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน ควบคูกับการกำกับดูแลส่ิงแวดลอม ตามภารกิจของ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กอใหเกิดการเพ่ิมผลิตภาพ มูลคาและมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของ
ผูประกอบการใหมีความเขมแข็งและแขงขันไดในเวทีโลกโดยมีขอบเขตดังนี ้

 วิสัยทัศน 
 “เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปชั้นนำดานเทคโนโลย ีและนวัตกรรมในอนภุูมิภาคลุมแมน้ำโขง” 

 พันธกจิ  
1. สงเสรมิและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 
2. สงเสรมิและพัฒนาศกัยภาพผูประกอบการ 
3. สงเสรมิและพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค และนวัตกรรม 
4. สงเสรมิและพัฒนาการผลติสินคาใหไดมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๒ 

แผนปฏิบตัิราชการ 

เรื่องท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 
เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรของกลุมจังหวัดใหมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาคือ สงเสริม

การแปรรูปผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
เรื่องท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ 

เพ่ือพัฒนาและยกระดับผูประกอบการใหมีทักษะ องคความรู เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โดยมี
แนวทางการพัฒนาดังนี ้

1) สงเสริมพัฒนาองคความรู และนวตักรรมเพ่ือตอยอดการผลิตและบริการใหมีมูลคาสูงข้ึน 
2) สงเสริมสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน รวมถึงเงินทุนหมนุเวยีน 
3) ยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อรองรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 

เรื่องท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคและนวัตกรรม 
  เพื่อยกระดับสินคาอุตสาหกรรมเกษตรสูอุตสาหกรรมสรางสรรคดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีแนวทาง 

การพัฒนาดังนี ้
1) สงเสริมและสนับสนนุการนำนวัตกรรมมาใชในอุตสาหกรรมตามแนวทาง BCG 
2) สนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมอตุสาหกรรม (Cluster) เพื่อสรางเครือขาย 

เรื่องท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาการผลิตใหไดมาตรฐาน 
เพ่ือยกระดับการผลิตสินคาอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัด ใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนา 

คือ สงเสริมและยกระดับมาตรฐานการผลิตสูสากล เพ่ือเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับตางประเทศ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๓ 

สวนที่ ๒ ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดบั ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
 ๑) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขนั 
  (๑) เปาหมาย 
   1.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร 
   2.1 การเกษตรสรางมูลคา 
   2.2 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
   2.3 สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 
   2.4 โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
   2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม 
  (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
 สำนักงานอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีพันธกิจท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติการสรางความสามารถในการแขงขัน ไดแก การกำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนนิการตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน กฎหมายวาดวยแร กฎหมายวาดวย พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร และท่ีเก่ียวของ เสริมสรางศักยภาพ

ผูประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง และบูรณาการการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของในการพัฒนา

อตุสาหกรรม โดยกำหนดวิสัยทัศนขององคกร “เปนศนูยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปช้ันนำดานเทคโนโลยี นวัตกรรม

ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง” โดยมีแผนปฏิบัติราชการที่สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร

ชาติดานดังกลาว ไดแก แผนงานเพ่ือสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน การเสริมสรางศักยภาพ

ของธุรกิจอุตสาหกรรม การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในสวนภูมิภาค โดยมีแนวทางในการอำนวยความสะดวก
ในดานการลงทุนการประกอบกิจการ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแก
ผูประกอบการในภูมิภาค บูรณาการกับหนวยงานในพ้ืนท่ีในการพัฒนาธุรกิจภาคอุตสาหกรรมบูรณาการการจัดการผังเมือง      
ในพ้ืนที่ใหเหมาะสม  
 ๒) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 (๑) เปาหมาย 
  1.1 อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใชอยาง
ยั่งยืน มีสมดุล 
  1.2 ฟนฟูและสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจาก
การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
  1.3 ใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมดุลภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
  1.4 ยกระดับกระบวนทศัน เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 
 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร 
  2.1 สรางการเตบิโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสเีขียว 
  2.2 สรางการเตบิโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมติรตอสภาพภูมิอากาศ 
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  2.3 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ งเนนความเปนเมือง      
ที่เติบโตอยางตอเนื่อง 
 (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
 สำนักงานอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีแผนปฏิบัติราชการ            
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อการกำกับดูแล
สถานประกอบการใหดำเนินการตามกฎหมายและสงเสริมใหอุตสาหกรรมเปนมิตรกับสังคมและส่ิงแวดลอม โดยให
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่  มุ งเนนการพัฒนาระบบกลไกในการกำกับดูแล
ภาคอุตสาหกรรมใหดำเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดสงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนากระบวนการผลิต
ที่เปนมิตรกับสังคมและส่ิงแวดลอม โดยการพัฒนาเครือขายเฝาระวังและจัดการผลกระทบส่ิงแวดลอมใหมีสวนรวม      
ของชุมชน เชื่อมโยงและเสริมสรางความเขาใจการประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนและทองถ่ิน เพ่ิมประสิทธิภาพ
การ กำกับดูแล และสงเสริมการประกอบการเหมืองแรใหเปนไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัยเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และมีความรับผิดชอบตอสังคมสงผลใหเกิดการยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถะ
อุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมสีเขียวเสริมสรางศักยภาพเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดทำขอมูลผลิตภัณฑมวลรวม  
สีเขียว (Green GDP) เชื่อมโยงอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) พัฒนาแนวทางการดาเนินการเรื่องรองเรียน
 3) ยทุธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
  (๑) เปาหมาย 
   1.1 ภาครฐัมีวฒันธรรมการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง 
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
   1.2 ภาครฐัมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
   1.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร 
   2.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก 
รวดเร็ว โปรงใส 
   2.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
   2.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศ 
   2.4 ภาครฐัมีความทันสมยั 
   2.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง   
มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 
   2.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
 สำนักงานอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีแผนปฏิบัติราชการที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อพัฒนาระบบการ
ใหบ ริการและสรางความพรอมของบุคลากรใหสามารถบริการผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ               
และมีธรรมาภิบาล ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบบริหารจัดการองคความรู บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความพรอมสำหรับการบริหารและการ
บริการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว สงเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือใหเกิดการสรางภาพลักษณที่ดีในการใหบริการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เนนการ
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บริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ใหมีคุณธรรมและมีความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการใหบริการ 
 ๒.๒ แผนระดับที่ ๒  
 2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
 1) ประเด็นที่ 3 การเกษตร 
 (1) เปาหมายระดับประเดน็ของแผนแมบทฯ 
  • เปาหมาย 1: ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
  • เปาหมาย 2: ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 
  • การบรรลเุปาหมายตามแผนแมบทฯ 
   1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม ในประเทศสาขาเกษตรขยายตัวเฉลี่ย        
รอยละ 3.0 
   2) อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น เฉลี่ยรอยละ 1.0 
 (2) แผนยอยเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน 
  • แนวทางการพัฒนา 
   1) สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน ดวยการประยุกตใชภูมิปญญา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ เพื่อใหมีสินคาอัตลักษณพื้นถิ่นออกสูตลาด
สม่ำเสมอ รวมถึงสินคาเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองตอความตองการ     
ของผูบริโภคท่ีหลากหลาย 
   2) สงเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา  
สนิคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน เพ่ือสรางรายไดใหกบัเกษตรกร และผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนทองถิ่นอยางย่ังยืน 
   3) สรางอัตลักษณหรือนำเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับแหลงกำเนิดใหกบัสินคารวมท้ังการสราง
ความแตกตางและโดดเดนของสินคาในแตละทองถิ่น และสรางตราสินคาของเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น ตลอดจน        
ใชประโยชนจากเอกลักษณแตละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสูภาคการผลิตอ่ืน เชน การทองเที่ยวและบริการ และสงเสริม
การบริโภคสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ินในระดับประเทศ และเพื่อการสงออกไปยังตลาดโลก 
   • เปาหมายของแผนยอย 
    1) สนิคาเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ิน มีมูลคาเพิ่มขึ้น 
   • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
    1) อตัราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น ขยายตวัเฉล่ียรอยละ 4 
 (3) แผนยอยเกษตรปลอดภัย 
  • แนวทางการพัฒนา 
   1) สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ทองถิ่น รวมถึงผูประกอบการใหสามารถผลิต
สินคาเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เปนขั้นพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร 
และพัฒนาตอยอดไปจนถึงมาตรฐานข้ันสูง เชน มาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนตน ตลอดจนสงเสริมการวิจัยพัฒนา     
สนิคา พรอมท้ังดูแลการผลิตอาหารภายใตมาตรฐานความปลอดภัย และการคุมครองผูบริโภคและการคาระดับสากล 
  • เปาหมายของแผนยอย 
   1) สินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพิ่มขึ้น 
  • การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
   1) อัตราการขยายตัวของมูลคาสนิคาเกษตรปลอดภัยขยายตัวเฉล่ียรอยละ 3 
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 (4) แผนยอยเกษตรชีวภาพ 
  • แนวทางการพัฒนา 
   1) สงเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินคาเกษตรและผลิต
ภัณฑจากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับใหเกษตรกรเปนผู ประกอบการวิสาหกิจ
การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใชฐานจากการทำเกษตรกรรมยั่งยืน            
ซึ่งเปนระบบการผลิตท่ีคำนึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใชประโยชน       
และตอยอดไปสูสินคาเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใชในอุตสาหกรรม
และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   2) สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรใหเปนพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอม
ในแตละพื้นที่ มุงแปรรูปเพื่อปอนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริมอาหาร สินคาประเภทโภชนาเภสัช ผลิตภัณฑ
ประเภทเวชสำอาง และผลิตภัณฑกลุมเครื่องสำอาง รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อสราง      
มูลคาเพิ่ม 
  • เปาหมายของแผนยอย 
   1) สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพ่ิมขึ้น 
  • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
   1) อัตราการขยายตัวของมูลคาสนิคาเกษตรชีวภาพ ขยายตัวเฉล่ียรอยละ 5 
 (5) แผนยอยเกษตรแปรรูป 
  • แนวทางการพัฒนา 
   1) ส งเสริมการพัฒนาและใชวัตถุ ดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่ เชื่อมโยงไปสู 
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมตอเน่ืองที่เก่ียวของ เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหมท่ีมี มูลคาสูง 
โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในกระบวนการผลิตตลอดหวงโซอปุทานใหแกเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือเพิ่มมูลคาสนิคาเกษตร 
   2) สงเสริมการแปรรูปโดยประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองคความรูและ
ภูมิปญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สรางความแตกตาง และเพ่ิมมูลคาในผลิตภัณฑและสินคาเกษตร 
รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินคาเกษตรขั้นสูงที่มีคุณคาเฉพาะ และผลิตภัณฑคุณภาพสูง  
ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดไปสูการผลิตเชิงพาณิชย 
   3) สนบัสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหมมาใชในกระบวนการผลิตหลังการเก็บ
เกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑอัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑระหวางขนสง 
และยืดอายุของอาหารและสนิคาเกษตรในบรรจภุัณฑ เพื่อเพ่ิมมูลคาใหแกสนิคา 
   4) สงเสริมการสรางตราสินคา และขยายชองทางการตลาดดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมท้ังใหความสำคัญกับการสรางเคร่ืองหมายทางการคาและการปกปองสทิธิในทรัพยสินทางปญญา 
  • เปาหมายของแผนยอย 
   1) สินคาเกษตรแปรรูปและผลติภัณฑมีมูลคาเพ่ิมขึ้น 
  • การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
   1) อัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4 
 2) ประเด็นที่ 8 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 
 (๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
  • เปาหมาย: ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมีบทบาทตอระบบ
เศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๗ 

  • การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ: สัดสวนผลติภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ รอยละ 50 
  (๒) แผนยอย การสรางความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ 
  • แนวทางการพัฒนา 
  สรางและพัฒนาผูประกอบการในทุกระดับใหมีจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ 
ขับเคลื่อนธุรกิจดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาใหกับสนิคาและบริการ การขยาย
ชองทางการตลาด การสรางตราสินคาใหเปนที่ยอมรับ และการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย 
รวมทั้งการปรับตัวสูธุรกิจรูปแบบใหมๆ พัฒนาผูประกอบการใหมีทักษะในการวิเคราะห และมีองคความรูดานการ
จัดการฐานขอมูล สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม รวมถึงคำนึงถึงการผลิตสินคาและบริการ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อการวางแผนธุรกิจ สงเสริมการใชระบบประกันความเส่ียงภัยของสินคาและบริการ     
เพ่ือสรางความเชื่อมั่นและลดความเส่ียงในการดำเนินธุรกิจและสงเสริมใหผูประกอบการดำเนินธรุกิจอยางมีธรรมาภิบาล                                                                 
 • เปาหมายของแผนยอย 
  เปาหมายที่ 1 การขยายตัวของวิสาหกจิเริ่มตนในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
 • การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
 อตัราการขยายตัวจำนวนการกอต้ังวิสาหกิจเร่ิมตน ขยายตวัเฉล่ียรอยละ ๑5 
 (3) แผนยอย การสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงนิ 
  • แนวทางการพัฒนา 
 - สงเสริมการจัดหาแหลงเงินทุนและพัฒนาชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีเปน
นวัตกรรมรูปแบบใหมๆ ครอบคลุมวงจรธุรกิจที่มีความหลากหลายและนาเชื่อถือทั้งในและตางประเทศ พรอมทั้ง
พัฒนาสภาพแวดลอมและกฎหมายที่เอ้ือตอการเขาถึงแหลงเงินทุนรูปแบบใหมๆ และบูรณาการการดำเนินงาน
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางแพลตฟอรมการเขาถึงบริการทางการเงินของประเทศ 
 - พัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือตอบสนองความตองการท่ี
เหมาะสมกับแตละกลุม อาทิ กลุมผูสูงอายุ กลุมเกษตรกรและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 - สนับสนุนใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึงบริการทางการเงินดวยตนทุนที่เหมาะสม โดย
นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงบริการทางการเงิน สงเสริมการใชบริการทางการเงิน
และระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และบริการทางการเงินที่เปนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม ตลอดจน
การใหความรูในการเขาถึงบริการทางการเงินและสรางวินัยทางการเงินของทกุภาคสวนอยางทั่วถึง 
 • เปาหมายของแผนยอย 
  เปาหมายที่ 1 สนิเชื่อธุรกิจรายใหมที่ไมใชรายใหญเฉล่ียตอปเพิ่มขึ้น  
 • การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
  อตัราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหมท่ีไมใชรายใหญขยายตัว รอยละ 10  
  3) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอยางย่ังยืน 
   (1) เปาหมายระดับประเดน็ของแผนแมบทฯ 
    • เปาหมาย: สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดขีึ้นอยางยั่งยืน 
    • การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ: อันดับของประเทศดานความยั่งยืนและคุณภาพ  
สิ่งแวดลอมในระดับโลก อยูในระดับต่ำกวา 40 ประเทศแรกของโลก 
   (2) แผนยอยการสรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
    • แนวทางการพัฒนา 
    1) สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ชวยสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 
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รวมทั้งการขับเคล่ือนเกษตรกรรมยั่งยืน ท้ังการเพาะปลูก ปศุสัตว และประมง ตลอดหวงโซคุณคา และกำหนดใหผลิต
ผลิตภัณฑที่เป นมิตรตอส่ิงแวดลอมพรอมติดฉลากสิ่งแวดลอม และสงเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต         
ใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และมีมาตรการเพ่ือจำกัดการใชเทคโนโลยีหรือเคร่ืองจักรที่ไมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม    
ตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืนเพ่ือใหแหลงทองเท่ียวและส่ิงอำนวยความสะดวกตาง ๆ 
มีมาตรฐานตามแนวทางการทองเท่ียวที่ยั่งยืน โดยสงเสริม ทั้งอุปสงคและอุปทาน และนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
และประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ 
ทั้งดานการพัฒนาเครือขายที่ประกอบดวยสมาชิก จากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ดานฐานขอมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เคร่ืองมือ วิธีการ ที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยการใช
มาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการทางสังคม และการบังคับใชกฎหมาย เพื่อกระตุนใหเกิดการผลิตและการบริโภค
อยางยั่งยืน 
    • เปาหมายของแผนยอย 
     1) การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 
    • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
     1) ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดลอม 55 คะแนน 
   (3) แผนยอยการสรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
    • แนวทางการพัฒนา 
     1) ลดการปลอยกาซเรือนกระจก กำหนดเปาหมายและแนวทางการลดกาซเรือนกระจก
ของประเทศในระยะยาวที่สอดคลองกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจกของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
พัฒนาระบบการรายงานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความ
เชื่อมโยงของเครือขายขอมลูในทุกภาคสวน ดำเนินงานตามแนวทางการลดกาซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนสง 
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และการจัดการของเสีย เชน เพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทน 
พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการคมนาคม ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบปลอยคาร
บอนต่ำ ลดการเกิดของเสีย เปนตน 
     2) มุงเปาสูการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือ
เอื้ออำนวยใหใชมาตรการใหม ๆ ดานเศรษฐศาสตร การเงิน และการคลัง ในการสงเสริมและสนับสนุนจูงใจใหภาคส
วนท่ีเก่ียวของสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพ และการปรับตัวรองรับผลกระทบและภัย
พิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยางมีประสิทธิผล กำหนดใหโครงการลงทุน
ขนาดใหญของภาครัฐตองจัดทำการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือ
ออกแบบโครงการใหสอดคลองกบัสภาพภูมิอากาศในปจจุบันและในอนาคต รวมทั้งความเสี่ยงจากภยัพิบตัิรูปแบบตาง 
ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
    • เปาหมายของแผนยอย 
     1) การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 
    • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
     1) ปริมาณการปล อยกาซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนสงสาขา
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และสาขาการจัดการของเสียลดลง อยางนอยรอยละ 15 จากกรณี
ปกติ 
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   (4) แผนยอยการจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง
ระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
    • แนวทางการพัฒนา 
     1) จัดการคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดิน และแหลงน้ำทะเลคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน โดยกำหนดแนวทางที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน ใหความสำคัญกับ
การสรางความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ซ่ึงตองพิจารณาสถานการณของประเทศและของโลกท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุ งเน นการป องกันผลกระทบล วงหน า โดยการสรางระบบภูมิ คุ ม กันให กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพื้นที่เส่ียง เพื่อนำมาใชเปนแน
วทางในการปองกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึน และคำนึงถึงกิจกรรมที่จะกอใหเกิดความเส่ียงและเปนอันตรายตอสุข
ภาพอนามัยหรือส่ิงแวดลอม การลดและควบคุมมลพิษจากแหลงกำเนิดเปนหลักการจัดการมลพิษตั้งแตตนทาง และ
พิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงน้ำ รวมถึงการประยุกตใชระบบอนุญาตการระบายมลพิษ 
และหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 
     2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือน โดยมีแนวทางและเปาหมายท่ี
สอดคลองกับแนวโนมสถานการณในอนาคตทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการ
หรือการควบคุมมลพิษจากแหลงกำเนิดในเชิงพื้นที่ โดยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ
ในรูปของปริมาณรวมและเชงิพื้นที่ และกำหนดใหมีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมทั้งเรงรัดการแกไขปญหา
มลพิษทางอากาศที่ยังเปนปญหาเฉพาะพื้นที่ สรางความเขมแข็งของชุมชนในการติดตามตรวจสอบเฝาระวังปองกัน
และแกไขปญหามลพิษในพื้นที่ของตนเอง กำหนดมาตรการควบคุมปริมาณการจราจรหรือยานพาหนะในพ้ืนที่ที่มี
การจราจรหนาแนนหรือพ้ืนที่เขตเมืองเมื่อเกิดภาวะวกิฤต รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานคุณภาพอากาศ
และเสียง เพื่อใหหนวยงานทองถิ่นติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ในพ้ืนท่ีของตนเอง 
รวมทั้งมีระบบการแจงเตือนปญหามลพิษทางอากาศและเสียงท่ีสามารถเขาถึงและทันเหตุการณรวมถึงการปองกันและ
ลดปญหามลพิษขามแดน 
     3) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ กำหนดเปาหมายและแนวทางการ
ดำเนินงานครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของเสียอุตสาหกรรม โดยให
ความสำคัญกับการปองกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหลงกำเนิด การบริหารจัดการควบคุม
มลพิษจากการบำบัด กำจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับปรุงฟนฟู สถานที่กำจัดขยะใหดำเนินการถูกตองตาม
หลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุมพ้ืนที่เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ออกประกาศสถานท่ี
กำจัดขยะเปนแหลงกำหนดมลพิษ กำหนดใหมีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ และกำหนดมาตรฐานการควบคุม
การระบายมลพิษจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยสงเสริมภาคเอกชนรวมลงทุนดานการจัดการขยะและของเสียอันตราย 
รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการซากผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาบังคับใช สงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่มีศักยภาพดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวม การวางระบบการจัดการของเสียที่
คาดวาจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑใหมบางประเภทที่คาดจะเปนปญหาในอนาคต การจัดการ
ขยะจากการกอสรางและการร้ือถอนส่ิงกอสราง การสรางกระบวนการรับรูใหกับประชาชนเก่ียวกับปญหามลพิษจาก
การจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไมถูกตอง พรอมทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของ
ประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผูเก่ียวของในทุกภาคสวนต้ังแตผูผลิต ผูนำเขา ผูบริการ ผูบริโภค ผูกำจัด และหนวยงาน
กำกับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือรวมกันแกไข 
ปญหาการจัดการขยะมลูฝอยในภาพรวมของประเทศบนฐานของความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ 
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    • เปาหมายของแผนยอย 
     1) คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดิน และแหลงน้ำทะเลมีคุณภาพเหมาะสม
กบัประเภทการใชประโยชน 
     2) คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือนอยูระดบัมาตรฐานของประเทศไทย 
     3) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตร
และการอตุสาหกรรมมีประสทิธิภาพมากข้ึน 
    • การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
     1) คุณภาพของน้ำในแหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำทะเล และแหลงน้ำใตดินอยูในเกณฑ
เหมาะสมกับประเภทของการใชประโยชน รอยละ 90 ของพ้ืนที่เปาหมาย 
     2) คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือนอยู ในเกณฑมาตรฐานประเทศไทย         
รอยละ 90 ของพื้นที่เปาหมาย 
     3) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 0.81 
  4) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธภิาพภาครัฐ 
 (๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
  • เปาหมายที่ 1 บริการของรัฐมปีระสิทธภิาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ 
  • เปาหมายที่ 2 ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ดวยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
มาประยุกตใช 
  • การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ 90 
 (2) แผนยอย การพัฒนาระบบบรหิารงานภาครัฐ 
 • แนวทางการพัฒนา 
 - พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวาง เปนองคกรขีดสมรรถนะสูง” 
  - กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการท่ีต้ังอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ 
  - ปรับเปลี่ยนรปูแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการบริหารงานใหม ให
มีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมยั 
 • เปาหมายของแผนยอย: ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความ
คลองตัว 
 • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
 สดัสวนของหนวยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อยางสูงตามเปาหมาย ไมนอยกวา รอยละ ๙๐ 
 3) ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
  • เปาหมาย: ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  • การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ: ดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย อยูใน
อนัดับ ๑ ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา ๕7 คะแนน 
 (2) แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  • แนวทางการพัฒนา 
  - ปลูกและปลุกจิตสานึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝงและหลอ
หลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ 
  - สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจรติ 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๑๑ 

  - ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ 
 • เปาหมายของแผนยอย 
  - ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
  - คดทีุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
  - รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 100 (๘๕ คะแนนขึ้นไป) 
  - จำนวนคดีทจุริตในภาพรวมลดลงรอยละ 5๐ 
  - จำนวนคดีทุจริตรายหนวยงาน เชน จำนวนขอรองเรียนเจาหนาที่ภาครัฐท่ีถูกชี้มูล  
เรื่องวินัย (ทจุริต) ลดลงรอยละ 5๐ 
 ๒.๒.๒ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได       
เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เปาหมายที่ 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีสภาพแวดลอมที่เอ้ืออ านวยตอการเติบโตและแขงขนัได 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 มูลคาการระดมทุนผานตลาดทุน ขยายตัวไมต่ำกวารอยละ 12 ตอป สัดสวนจำนวน 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เข าถึงสินเชื่อตอจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมดเพ่ิมข้ึน         
เปนรอยละ … ในป 2570 (อยูระหวางรอขอมูล) และสัดสวนปริมาณสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม       
ตอปริมาณสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นเปนรอยละ … ในป 2570 (อยูระหวางพัฒนาฐานขอมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมท่ีเปนบุคคลธรรมดา) 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.3 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมที่เขาถึงสินเชื่อ ไมนอยกวา … ราย   
ตอป และปริมาณสินเชื่อท่ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมไดรับ ไมนอยกวา… ลานบาท ตอป (อยูระหวาง
พัฒนาฐานขอมลูของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เปนบุคคลธรรมดา) 
เปาหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและปรับตัว       
เขาสูการแขงขันใหม 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผลิตภาพการผลิตรวมของของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพิ่มขึ้นไมต่ำกวา      
รอยละ…ตอป (อยูระหวางการพฒันาขอมลู) 
เปาหมายที ่3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงและไดรับการสงเสริมอยางมีประสิทธิผลจากภาครัฐ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมที่เขาถึงมาตรการ/โครงการของ
ภาครัฐและบริการพฒันาธุรกิจภาคเอกชนโดยการสนับสนนุของรัฐไมนอยกวา… รายตอป (รอขอมลู) 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได         
เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เปาหมายที่ 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีสภาพแวดลอมที่เอ้ืออ านวยตอการเติบโตและแขงขนัได 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 
 (1) สัดสวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมตอจำนวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมด เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 20 ในป 2570  
 (2) สัดสวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตอจำนวนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมท้ังหมด เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 5 ในป 2570  
 (3) สัดสวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่จดทะเบียนนิติบุคคลตอจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมท้ังหมด เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 35 ในป 2570 และ  



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๑๒ 

 (4) จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมท่ีจดทะเบียนพาณิชยขยายตัวไมต่ำกวา          
รอยละ … ตอป (อยูระหวางรอขอมูล) 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.3 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมที่เขาถึงสินเชื่อ ไมนอยกวา … ราย    
ตอป และปรมิาณสินเชื่อที่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมไดรับ ไมนอยกวา … ลานบาท ตอป (อยูระหวาง
พัฒนาฐานขอมลูของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เปนบุคคลธรรมดา) 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.4 สัดสวนจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีหนี้เสีย (หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
และหนี้ท่ียังคางชำระ) ตอจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีหนี้รวม ลดลงไมนอยกวารอยละ… ตอป และ
สัดสวนปริมาณหนี้เสียตอปริมาณหนี้รวมของ SME ลดลงไมนอยกวารอยละ … ตอป (อยูระหวางการพัฒนาฐานขอมู
ลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเปนบุคคลธรรมดา) 
เปาหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและปรับตัว      
เขาสูการแขงขันใหม 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผลิตภาพการผลติรวมของของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพิ่มข้ึนไมต่ำกวา 
รอยละ … ตอป(อยูระหวางการพัฒนาขอมูล) 
 ตัวชี้วัดที่ 2.5 สวนแบงตลาดภายในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ิมขึ้นเปน         
รอยละ 25 ในป 2570 
เปาหมายที่ 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงและไดรับการสงเสริมอยางมีประสิทธิผลจากภาครัฐ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมที่เขาถึงมาตรการ/โครงการของ 
ภาครัฐและบริการพฒันาธุรกิจภาคเอกชนโดยการสนับสนนุของรัฐไมนอยกวา … รายตอป(รอขอมูล) 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2 จำนวนสตารทอัพท่ีไดรับการลงทนุจากกองทุนธรุกิจการรวมลงทุนระดับโลกและจำนวน
สตารทอัพท่ีสามารถเขารวมในโปรแกรมบมเพาะในระดับโลก มีจ านวนเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา … รายตอป (รอขอมลู) 
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมอืงอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน 
เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เปาหมายที่ 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพิ่มขึ้น 
  ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายไดเฉล่ียตอประชากรในทุกภาคเพิ่มขึ้น 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 มูลคาการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมขึ้นตามเปาหมายในแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติพ.ศ. 2561-2580 ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีมูลคาการ
ลงทุน 500,000 ลานบาท พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตมีมูลคาการลงทุน 100,000 ลานบาท และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนมมีูลคา 10,000 ลานบาท 
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 
เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เปาหมายที่ 1 การเพ่ิมมูลคาจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสราง 
การใชทรัพยากรทุกขั้นตอนของการผลิตและการบริโภคมีประสทิธิภาพมากขึ้น และสรางมูลคาและรายไดจาก 
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 
  ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดวยเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มขึ้น สามารถ 
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจไดไมนอยกวารอยละ 1 ในป 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 การบรโิภควัสดุในประเทศมีปริมาณลดลงไมนอยกวารอยละ 25 ในป 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 1.3 ดัชนีการหมุนเวียนวัสดุสำหรับผลิตภัณฑเปาหมาย (พลาสติก วัสดุกอสราง เกษตร-
อาหาร) เพ่ิมขึ้น ไมนอยกวารอยละ 10 ในป 2570 
เปาหมายที่ 2 การอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติ       
มีความอุดมสมบูรณเพ่ิมขึ้น 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๑๓ 

  ตัวชี้วัดที่ 2.1 คะแนนดัชนีสมรรถนะดานสิ่งแวดลอมดีขึ้น ติดอันดับ 1 ใน 4 ของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีคะแนนไมนอยกวา 55 คะแนน ในป 2570 
เปาหมายที่ 3 การสรางสังคมคารบอนต่ำและย่ังยืน เพ่ือการปลอยกาซเรือนกระจกและมลพิษลดลงและประชาชน     
มีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 การนำขยะกลับมาใชประโยชนใหมเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการนำขยะกลับมาใชใหมของ
ประเทศ ไมต่ำกวารอยละ 40 ของปริมาณขยะท่ีนำกลับมาใชใหมไดภายในป 2570 
  ตัวชี้วัดที่ 3.3 ปริมาณขยะตอหัวในป 2570 ลดลงจากป 2560 รอยละ 10 
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
เปาหมาย ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได 
  ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ 90 
เปาหมายที ่2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสงู คลองตวั 
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ในองคประกอบดัชนีรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส ดัชนีการ
มีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส ดัชนีทุนมนุษย และดัชนีการใหบริการภาครัฐออนไลน ไมต่ำกวาอันดับที่ 40 ของโลก 
และมคีะแนนไมต่ำกวา 0.82 
 
 2.2.3 (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   1) นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 9 การปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย 
    1.1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติรองรับนโยบายท่ีแผนปฏิบัติราชการมีความ  
สอดคลองดานการสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการขยะและมลพิษอยางยั่งยืน ลดการ
ปลดปลอยมลพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อมุงเนนการลดความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดจากสาธารณ
ภยัจากการกระทำของธรรมชาติและมนุษย 
    1.2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตรการลดความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยที ่
สำคัญ ไดแก (1) อทุกภัย (2) ภยัแลง (3) ไฟปา (4) หมอกควัน (5) อบุัติภยั 
   2) ตัวชี้วัด ความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากสาธารณภัยโดยตรงตอผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศ 
   3) กลยุทธ 
    กลยุทธที่ 1 การมุงเนนการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั/ 
    กลยุทธยอยที่ 1.2 พัฒนามาตรการลดความเส่ียงเดิมจากสาธารณภัยและปองกนัความเส่ียงใหม 
    กลยุทธที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกตใชนวัตกรรมดานสาธารณภัย 
    กลยุทธยอยที่ 2.5 เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจัดการความเส่ียงจากสา
ธารณภัย 
   2) นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 14 การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพรอมแหงชาติ และบริหาร
วิกฤตการณระดับชาต 
    2.1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติรองรับนโยบายที่แผนปฏิบัติราชการมีความสอด
คลองดานการสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท
องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ 
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    2.2) เป าหมายเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการเตรียมพรอมสำหรับภัยคุกคาม          
ทกุรูปแบบ 
    2.3) ตัวชี้วัด รอยละความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมพรอมของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพื่อรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบภายใตประเด็นความมั่นคงในนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
    2.4) กลยุทธ 
     กลยุทธที่ 1 การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กลไก และแผน/คูมือ/แนวปฏิบัติให
เอื้อตอการเตรียมพรอมรองรับภัยคุกคาม และบรหิารวิกฤตการณระดับชาติ 
     กลยุทธยอยท่ี 1.3การจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผน คูมือแนวทาง หรือแนวปฏิบัติ ใน
การเตรียมความพรอมและการบริหารวิกฤตการณระดับชาติโดยใชเปนแนวทางหรือแนวปฏิบัติในการปฏิบัติภารกิจของ
ทุกภาคสวนที่เก่ียวของ รวมถึงเปนกรอบแนวทางใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของนำไปจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผน 
แนวทาง หรือแนวปฏิบัติใหสอดคลองกนัในทุกระดับ เพ่ือสามารถรองรับภยัคุกคามทุกรูปแบบต้ังแตกอนเกิดเหตุขณะ
เกดิเหตุและหลังเกิดเหตุไดตอไป 
 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ท่ีเก่ียวของ 
 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 

โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 - 2579 

โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบติัการดานดิจิทัลของกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวง

อตุสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2565 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดอุดรธาน ี

 แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2565 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดหนองคาย 
 แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2565 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดเลย 
 แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2565 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดบึงกาฬ 
 แผนปฏิ บัติราชการรายป  พ.ศ. 2565 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังห วัด

หนองบวัลำภ ู

 

 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๑๕ 

สวนที่ ๓ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ๓.๑ การประเมินสถานการณ ปญหา และความจำเปนของแผนปฏิบัติการ ดานการพัฒนาอุตสาหกรรม    
กลุมจงัหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ป 2564 
  3.1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปของกลุมจังหวัด 
1. ขอมูลพ้ืนฐานทางกายภาพ 
  ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดพ้ืนที ่
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตั้งอยูตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        
แนวเสนรุ งที่ 16-18 องศาเหนือ และเสนแวงที ่ 100 - 103 องศาตะวันออก มีพื ้นที โดยรวมประมาณ
34,346.28 ตร.กม. หรือประมาณ 21,466,425 ไร คิดเปนประมาณรอยละ 24.08 และรอยละ 6.69 ของพืน้ที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศไทย ตามลำดับ มีพื ้นที ่เปนอันดับ 2 ของภาค รองจากกลุมจ ังหวัด        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (จังหวัดนครราชสมีา ชัยภูม ิบุรีรัมย และสุรินทร) ดังนี้ 

   ดานทิศเหนือ ติดตอกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

   ดานทิศตะวันออก ติดกับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ไดแก จ.สกลนคร 
   และ จ.นครพนม 

   ดานทิศตะวันตก ติดตอกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ไดแก จ.เพชรบูรณ และ จ. พิษณุโลก 

   ดานทิศใต ติดตอกับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ไดแก จ.ขอนแกน 
   และ จ.กาฬสนิธุ 
 

 
  ลกัษณะภูมิประเทศ/ลักษณะภูมิอากาศ  
 ลักษณะภูมิประเทศ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 
34,346.28 ตร.กม.หรือประมาณ 21,466,425 ไร คิดเปนรอยละ 24.08 ของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ      
และรอยละ 6.69 ของประเทศไทย ตามลำดับ มีพื้นท่ีเปนอันดับ 2 ของภาค รองจากกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภู มิ บุรีรัมย และสุรินทร) มีพื้น ท่ีปาไม ประมาณ 3,452,762.57 ไร            
หรือรอยละ 21.92 ของพ้ืนที่ปาไมภาค และรอยละ 3.37 ของประเทศ โดยจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่มากที่ สุด         



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๑๖ 

คือ  11,730.30 ตารางกิ โล เมตร ห รือ  7,331,439 ไร  รองล งมา คือ  จั งห วั ด  เลย  (11,424.61 ตรม . 
/7,140,382 ไร) บึงกาฬ (4,305 ตรม./2,690,625 ไร) หนองบัวลำภู (3,859.09 ตรม./ 2,411,929 ไร) 
และหนองคาย (3,027.28 ตรม./1,892,050ไร) จำแนกเปนรายจังหวัดได ดังนี ้

ตารางที่ 1 พื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1           

 

จังหวัด 

พื้นที่ทั้งหมด การจดัลำดับ 

ตารางกิโลเมตร จำนวนไร ระดับภาค ระดับกลุม ฯ 

กลุมจังหวดั 34,346.28 21,466,425.00 - - 

อดุรธานี 11,730.30 7,331,439.00 4 1 

เลย 11,424.61 7,140,382.00 5 2 

หนองคาย 3,027.28 1,892,050.00 12 5 

หนองบัวลำภู 3,859.09 2,411,929.00 19 4 

บึงกาฬ 4,305.00 2,690,625.00 17 3 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

 กลุมจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมเปนท่ีราบสูง สลับภูเขา     
มีเทือกเขาเพชรบูรณผานพ้ืนที่จังหวัดเลย และเทือกเขาภูพานผานพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยเทือกเขาเพชรบูรณ      
เปนแหลงตนน้ำปาสัก เทือกเขาภูพานเปนแหลงตนน้ำที่สำคัญ เชน ลำน้ำสงคราม น้ำพุง เปนตน พ้ืนที่ราบ          
ของกลุมจังหวัดอยูในแองสกลนคร มีอาณาเขตทิศเหนือจรดแมน้ำโขง ทิศตะวันตก จรดเทือกเขาเพชรบูรณ            
ซึ่งแองสกลนครครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม           
และมุกดาหาร มีหลักฐานทางประวัติศาสตรชี้ชัดวามีมนุษยอาศัยอยูต้ังแต ยุคกอนประวัติศาสตร (Prehistory)        
ในแองสกลนครซ่ึงมีศูนยกลางที่บานเชียง บานนาดี อำเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธาน ี 
 อาณาเขตติดตอของกลุมจังหวัด มีชายแดนติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
(สปป.ลาว) มากกวากลุมจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว ความยาว พรมแดน
ประมาณ 527 กิโลเมตร ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดเลย หนองคาย และบึงกาฬ มีแมน้ำเปน เสนแบงก้ัน
พรมแดน ไดแก แมน้ำเหือง และแมน้ำโขง แมน้ำเหืองกั้นพรมแดนไทย-สปป.ลาว ในพ้ืนที่อำเภอนาแหว อำเภอดาน
ซาย อำเภอทาล่ี และบางสวนของพ้ืนที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แลวไหลบรรจบรวมกับแมน้ำโขง ที่บานทาดีหมี 
ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แลวไหลผานจังหวัดหนองคาย และบึงกาฬ ไปยัง พ้ืนที่กลุมจังหวัด                       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ไดแก  จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร ไหลผานพื้นที่  ก ลุมจังหวัด               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ไดแก จังหวัดอำนาจเจริญ กอนไหลเขาสูพ้ืนที่ สปป.ลาว ที่อำเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี  
 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศของกลุมจังหวัดตามภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะ      
สภาพภูมิอากาศแบบทุงหญาสะวันนา เปนภูมิอากาศแบบรอนชื้นสลับแหง และมีปริมาณน้ำฝนปานกลาง มีท้ังหมด    
3 ฤดูกาล ไดแก  ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว อุณหภูมิ เฉ ล่ีย 27.8 องศาเซลเซียสตอป  ความกดอากาศ              
เฉลี่ยปละ 1,009.72 มิลลิเมตรปรอท หรือ เฮกโตปาสคาล (Hecto Pascal: hPa) และปริมาณน้ำฝนท่ีวัดได         
ตอปเฉล่ีย 1,510 ม.ม. สามารถปลูกพืชหรือทำการเกษตรที่ตองอาศัยนำ้ ฝนตามฤดูกาล เชน การเพาะปลูกขาว ออย
โรงงาน มันสำปะหลงั ยางพารา ขาวโพดเล้ียงสัตว รวมทั้งผลไมตามฤดูกาล  



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๑๗ 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีอากาศรอนชื้นสลับกับฤดูแลง มีฝนตกปานกลาง        
มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน (มีนาคม – พฤษภาคม) ฤดูฝน (พฤษภาคม–ตุลาคม) และฤดูหนาว(พฤศจิกายน–กุมภาพันธ)     
ฤดูหนาว อากาศหนาวเย็นเน่ืองจากไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูฝน ไดรับอิทธิพล จากพายุ
ดีเปรสชัน ฤดูรอน อากาศจะรอนและแหงแลงมากเพราะอยูไกลจากทะเล  

  การใชประโยชนที่ดนิ  
 เนื้อท่ีและการใชประโยชนท่ีดิน จากการสำรวจเนื้อที่และการใชประโยชนที่ดินรายจังหวัด ในป           
พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวา กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีเนื้อท่ีรวม
ประมาณ 21,466,425 ไร คิดเปนประมาณรอยละ 20.34 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอยละ 6.69 ของ
ประเทศไทย โดยจังหวัดอุดรธานีมีพ้ืนที่มากที่สุด คือ 11,730.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,331,439 ไร รองลงมาคือ 
จังหวัดเลย (11,424.61 ตรม./7,140,382 ไร) จังหวัดบึงกาฬ (4,305 ตรม./2,690,625 ไร) จังหวัด
หนองบัวลำภู (3,859.09 ตรม./2,411,929 ไร) และจังหวัดหนองคาย (3,027.28 ตรม./1,892,050 ไร)  
ตามลำดับ นอกจากนี้ ในป 2562  จากเนื้อที่ทั้งหมดของกลุมจังหวดัฯ สามารถแบงไดเปนเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตร 
11,071,733 ไร คิดเปนรอยละ 51.58 พื้นที่ปาไม 3,441,174 ไร คิดเปนรอยละ 16.71 ของเนื้อที่กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด โดยในสวนของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรนั้น พบวาสวนใหญเปนพ้ืนที่เพาะปลูก
นาขาว ประมาณ 5,071,805 ไร ซ่ึงคิดเปนรอยละ 45.81 ของพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรทั้งหมด สวนใหญ      
เปนพื้นที่นา สวนที่เหลืออีกรอยละ 54.19 เปนพ้ืนที่เพราะปลูกพืชไร (ขาวโพด ออย ยางพารา) สวนไมผล/ไมยืนตน 
สวนผัก/ไมดอกไมประดับและการเกษตรอื่นๆ เปนตน 

ตารางที่ 2 เน้ือที่และการใชประโยชนที่ดินทางการเกษตร ป พ.ศ. 2562 

 

ประเทศ/
ภาค/จงัหวัด 

เน้ือท่ีใช 
ประโยชน 

ทางการเกษตร 
ทั้งหมด 

เน้ือท่ีใชประโยชนทางการเกษตร (ไร) การใชประโยชน 
จากท่ีดิน  นอก 
ภาคการเกษตร 

นาขาว  พืชไร สวนไมผล/ 
ไมยืนตน 

สวนผัก/   
ไมดอก/    

ไมประดับ 

การเกษตร 

อื่นๆ 

ท้ังประเทศ 149,253,717 68,728,288 30,734,029 36,932,123 1,400,999 11,458,278 171,444,437  

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

63,858,125 41,747,008 11,446,544 5,902,798 318,047 4,443,728 41,676,936  

กลุมจังหวดั
ภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

11,070,982 5,071,731 2,298,568 2,698,724 73,649 928,310 10,394,692  

อดุรธานี 3,868,312 2,204,793 754,480 595,810 22,402 290,827 3,462,341  

เลย 2,714,100 476,218 1,203,363 749,396 17,262 267,861 4,426,519  

หนองคาย 1,132,486 606,347 32,470 344,835 3,604 145,230  759,050  

หนองบัวลำภู 1,687,544 1,077,353 281,825 172,309 5,806 150,251  724,250  

บึงกาฬ 1,668,540 707,020 26,430 836,374 24,575 74,141 1,022,532  

ที่มา  :  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๑๘ 

 การใชประโยชนท่ีดินของกลุมจังหวัดฯ ประกอบดวย ใชเพ่ือการเกษตรรอยละ 51.58 ใชที่ดินนอก
ภาคการเกษตร รอยละ 48.42 การใชประโยชนที่ดินในภาคการเกษตรเปนนาขาวสูงสุด รอยละ 48.81 สวนไมผล 
ไมยืนตน รอยละ 24.38 และ พืชไร รอยละ 20.76 เปนตน 
  โครงสรางพ้ืนฐาน 
 (1) ทางอากาศ  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มเีที่ยวบินที่สามารถเดินทางมายัง
กลุมจังหวัดฯ วันละกวา 33 เที่ยวบิน ทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เปนศูนยกลางการบินของภาคอีสาน 
เนื่องจากเปนศูนยกลางเศรษฐกิจชายแดนของอีสานบน 1 ต้ังอยูใกลเขตเศรษฐกิจพิเศษอยางจังหวัดหนองคาย และ
นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว เพียง 50 กิโลเมตร ทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จึงเปนสวนสำคัญของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน โดยในป 2561 มีจำนวนผูใชบริการรวม 2,651,242 คน ในสวนแผนการ
บริหารทาอากาศยานอุดรธานี จะมีการขยายอาคารที่พักผูโดยสารและจะผลักดันใหทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 
เปนศูนยกลางการบินของภาคอีสาน เพราะปจจุบันมีความตองการในการเดินทางมาก โดยเฉพาะเที่ยวบินตรงจาก
ประเทศในแถบยุโรปกำลังเติบโตสูงมาก ในอนาคตมีโอกาสที่จะเปดบินตรงยุโรป-อุดรธานี ทาอากาศยานอุดรธานีมีพ้ืนที่
อากาศยาน 2,000 ไร ความยาวของทางวิ่ง 45x3,048 เมตร ลานจอดทาอากาศยานรองรับได 11 ลำ รองรับ
ผูโดยสารไดจำนวน 1,200 คนตอชั่วโมง จำนวนที่จอดรถยนต 665 คัน มีเท่ียวบินวันละกวา 29 เที่ยวบิน เปน
เที่ยวบินอุดรธานี-กรุงเทพมหานคร วันละกวา 20 เที่ยวบิน อุดรธาน-ีเชียงใหม วันละ 4 เท่ียวบิน อุดรธาน-ีหาดใหญ วันละ 
1 เที่ยวบิน อุดรธานี-อูตะเภา วันละ 2 เที่ยวบิน อุดรธานี-ภูเก็ต วันละ 1 เที่ยวบิน อุดรธานี – อุบลราชธานี วันละ 1 
เที่ยวบิน ทาอากาศยานเลย เปนทาอากาศยานศุลกากร มีเที่ยวบินเลย-กรุงเทพ วันละ 4 เที่ยวบิน (สำนักงานการบินพล
เรอืนแหงประเทศไทย) 
 (2) ทางบก  กลุมจังหวัดมีถนนเชื่อมโยงเสนทางเดินรถระหวางจังหวัดในกลุมจังหวัด ที่สำคัญไดแก 
เสนทางหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ เชื่อมโยงถนนพหลโยธินจากกรุงเทพมหานคร-สระบุรี-นครราชสีมา-ขอนแกน-
อุดรธานี-หนองคาย จากจังหวัดอุดรธานีมีเสนทางเชื่อมโยงไปจังหวัดหนองบัวลำภู และเลยดวยเสนทางหมายเลข 
210 เชื่อมโยงไปยังจังหวัดสกลนคร และนครพนม ดวยเสนทางหมายเลข 22 เสนทางเชื่อมโยงเลียบริมโขง         
จากจังหวัดเลย-หนองคาย ไดแกเสนทางหมายเลข 211 จากจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ ดวยเสนทางหมายเลข 212 

สภาพถนนแตละเสนทางมีความสะดวกในการเดินทางและมีถนนสายรองเชื่อมจากถนนสายหลักเขาไปในพื้นท่ี        
ของแตละจังหวัดในกลุมจังหวัด การคมนาคมทางราง ตารางเดินทางโดยรถไฟจากหนองคาย-กรุงเทพมหานคร         
วันละ 5 เท่ียว (การรถไฟแหงประเทศไทย)  ในระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 กลุม
จังหวัดมีโครงการพัฒนาดานคมนาคมขนสงและโลจิสติกสที่สำคัญ ไดแก 

- โครงการทางเล่ียงเมืองหนองคายดานตะวันออก 
- โครงการรถไฟทางคู สายขอนแกน-หนองคาย 
- โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย 
- โครงการสถานขีนสงสินคาหนองคาย ปรับปรุงทางเดิม เพิ่มเตมิหัวรถจักร  

 โครงการพัฒนาของการรถไฟแหงประเทศไทย โครงการขยายโครงขายเพิ่มสายทางคู รถไฟทางคู
โครงขายเสนทางใหมมุงสูไฮสปด ระบบรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟในพื้นที่ เชน โครงการรถไฟทางคูขนาดทาง   
1 เมตร (Meter Gauge) มาบกะเบา–ถนนจิระ 132 กิโลเมตร ถนนจิระ–ขอนแกน 187 กิโลเมตร บานไผ–
นครพนม 347 กิโลเมตร ขอนแกน–หนองคาย 172 กิโลเมตร โครงการรถไฟทางคูขนาดทางมาตรฐาน  (Standard 
Gauge)  กรุงเทพฯ–แกงคอย 133 กิโลเมตร แกงคอย–มาบตาพุด 138 กิโลเมตร แกงคอย–นครราชสีมา 247 
กิโลเมตร นครราชสีมา–หนองคาย 355 กิโลเมตร รถไฟทางคู ขอนแกน-หนองคาย ระยะทาง 167 กิโลเมตร ผาน
จังหวัดขอนแกน อุดรธานี และหนองคาย รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 845 
กโิลเมตร เปนตน และการพัฒนาสถานขีนสงสินคาในเมืองชายแดนซ่ึงรวมถึงจังหวัดหนองคาย เปนตน 
 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๑๙ 

  ดานเศรษฐกิจ 
  เศรษฐกิจหลักที่สำคัญ 
 (1) ผลิตภัณฑมวลรวม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในป พ.ศ. 2562 
ผลิตภัณฑมวลรวมมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ.2561 อัตราการขยายตัวรอยละ 1.95 จัดอยูในลำดับที่ 2 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในป 2562 อยูที่ 265,101 ลานบาท เปนอันดับที่ 3 ของภาค 
อันดับ 1 คือ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (540,057 ลานบาท) อันดับ 2 กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (409,977 ลานบาท) อันดับ 4 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
(247,854 ลานบาท) และ อันดับ 5 กลุมจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (133,106 ลานบาท) 

ตารางที่ 3 ผลิตภณัฑมวลรวมของจังหวัดและกลุมจงัหวัด (หนวย : ลานบาท) 

จังหวัด/กลุมจังหวัด พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

กลุมจังหวัด 225,907 241,989 257,124 259,937 265,101 

อุดรธาน ี 101,400 105,085 109,156 111,641 113,887 

เลย 42,560 47,138 52,496 55,360 54,985 

หนองคาย 36,329 38,712 39,804 39,573 41,515 

หนองบัวลำภ ู 23,819 26,997 27,886 29,137 30,003 

บึงกาฬ 20,018 21,799 24,056 24,227 24,711 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ผลิตภณัฑภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ ฉบับ พ.ศ. 2548-2562 

 ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในดานสาขาการเกษตรกรม
ปาไมและการประมง สูงเปนอันดับ 1 ในป 2560 มีมูลคาประมาณ 59,427 ลานบาท รองลงมา ไดแก สาขาการ
ผลิต (39,514 ลานบาท) สาขาการคาสงและคาปลีก การซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต (35,028 ลาน
บาท) สาขาการศึกษา (31,944 ลานบาท) และสาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย(18,826 ลานบาท) 
ตามลำดับ 
 ภาคบริการ ประกอบดวยกิจกรรมการผลิตดังน้ี โรงแรม ภัตตาคาร รานกาแฟ หาบเร แผงลอย 
รานอาหาร กวยเตี๋ยว ขายอาหารสำเร็จรูป การขนสงผูโดยสาร/สินคา ทางบก นำ้ อากาศ การบรรจุหีบหอ คลังสินคา 
ไซโล ดานไปรษณีย โทรศัพท สถาบันการเงิน ประกันภัย บริการเชา ซื้อ ขาย ดานอสังหาริมทรัพย บริการบัญชี 
กฎหมาย วิศวกรรม สถาปตยกรรม เชาเครื่องมือเครื่องจักร คาจางแรงงานสวนราชการ การจัดเก็บขยะ ทำความ
สะอาด สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย บริการทางการแพทย สมาคมอาชีพสถานสงเคราะหเด็ก สถานเล้ียงเด็ก
กลางวัน องคกรกุศลอ่ืน ๆ โรงภาพยนตร สถานีวิทยุกระจายเสียง หองสมุด พิพิธภัณฑ การซอมเคร่ืองมือ เครื่องใช
ครัวเรือน บริการซัก รีด อาบอบนวด ตดัผม เสริมสวย เปนตน 
 ภาคการเกษตร ประกอบดวยกิจกรรมการผลิต การทำนา ทำไรขาวโพด ไรมันสำปะหลัง ไรพืช
ตระกูลถั่ว ไรผัก สวนผลไม ไรออย สวนยางพารา พืชไร ปาลม ยาสูบ บริการไถ นวด สี บริหารดานสหกรณ ปศุสัตว สุกร โค 
สัตวปก ไหม โรงฆาสัตว เลี้ยงทำพันธุ การเผาถาน ผลผลิตจากปา หนอไม การประมง การเพาะเล้ียงสัตวน้ำทุกชนิด 
เปนตน 
 ภาคอุตสาหกรรม ประกอบดวยกิจกรรมการผลิต การขุดเจาะกาซธรรมชาติ การลำเลียงน้ำมัน 
การทำเหมืองแรที่ใชทำเคมีภัณฑและปุย กิจการเก่ียวกับดิน กรวด ทราย อุตสาหกรรมอาหาร ไดแก การทำเน้ือตางๆ       
แชแข็ง ไอศกรีม ผลไมกระปอง และการจัดเก็บรักษา การผลิตน้ำมันหมู โรงสีขาว การผลิตแปงมันสำปะหลัง การอบ
ขาวโพด การทำแปงขาวเจา การผลิตน้ำตาล และผลพลอยได การผลิตขนมปง เสนกวยเตี๋ยว และผลิตภัณฑที่คลายกัน 
ผลิตขนมชนิดตาง ๆ การผลิตน้ำแข็ง การผลิตเครื่องแกง เคร่ืองปรุงรส (การผลิตอาหารอื่น ๆ) การผลิตอาหารสัตว      
การตม กลั่น ผสมสุรา และเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล น้ำดื่มบรรจุขวด โรงบม อบใบยาสูบ และผลิตภัณฑ การทอผา 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๒๐ 

ผลิตส่ิงถักทอสำเร็จรูป ผลิตเคร่ืองแตงกาย การพิมพ การผลิตยางสังเคราะห ยางแผนดิบรมควัน ยางแทง ยางเครป 
เศษยาง ผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ ผลิตภัณฑจากพลาสติก ผลิตภัณฑจากหนัง การผลิตอิฐ แผนเหล็กรีดรอน โรงกลึง       
มุงลวด เหล็กดัด เครื่องจักรทางการเกษตร เคร่ืองปรับอากาศ การดัดแปลงเคร่ืองเรือน ผลิตภัณฑจากไม             
การซอมแซม การผลิตชิ้นสวนประกอบรถยนต จักรยานยนต และจักรยาน การจำหนายพลังไฟฟา ประปา การ
กอสรางอาคารที่อยูอาศัย และไมใชที่อยูอาศัย โครงการชลประทาน ซอมแซมทาง เปนตน 
 ภาคการคา ประกอบดวยกิจกรรมการผลิต การคาสง ขายสินคาใหม และใชแลวแกผูขายปลีก 
ผูใชในงานอุตสาหกรรม ผูใชในงานพาณิชยและในงานวิชาชีพอ่ืน ผูขายสงรายอ่ืน ผูทำหนาท่ีเปนตัวแทน ซ้ือสินคาเพ่ือ
ขายใหแกสถานประกอบการธุรกิจ รวมถึงพอคาขายสงซึ่งดำเนินการซื้อและขายสินคาที่เปนของตนเอง ผูจำหนายสินคา
อุตสาหกรรม ผูสงออก ผูสั่งสินคาเขา และสมาคมสหกรณการซื้อ สำนักงานขายของกิจการที่ต้ังขึ้นเพ่ือขายผลิตผล    
ของตนเอง สมาคม สหกรณ ซ่ึงดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขายผลิตผลการเกษตร ผูขายเศษโลหะ ผูขายของเกา รวมทั้ง  
เศษวัสดุตาง ๆ ผูขายสงซ่ึงจำแนกและคดัเกรดสินคาจำนวนมาก พอคาสงที่ทำการบรรจุหีบหอและบรรจุขวด ทั้งนี้ ยกเวน
การบรรจุขวดและบรรจุหีบหอในตูคอนเทนเนอรของสนามบิน เปนตน 
 การคาปลีก ขายสินคาใหม และสินคาที่ใชแลวแกบุคคลทั่วไปหรือครัวเรือน สถานประกอบการ
ขายปลีก เชน หางสรรพสินคา แผงลอย สถานีบริการขายน้ำมันเบนซิน ผูจำหนายปลีกรถยนต คนเรขายของ สหกรณ
ผูบริโภค สถานที่ประมูลสินคา ผูขายปลีกสวนมากมักดำเนินกิจการซ้ือขายที่เปนของตนเอง แตบางรายอาจจะเปน
ตัวแทน    ของสำนกังานใหญ และทำหนาที่ขายใหตามทีไ่ดรับมอบหมายหรือขายใหโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทน          
สถานประกอบการซ่ึงดำเนินกิจการหลักเก่ียวกับการขายสินคาที่นำมาแสดงถึงแมการขายสิ่งของเหลานี้อาจจะไมใช
เพื่อการบริโภค หรือการใชประโยชนเฉพาะสวนบุคคลหรือในครัวเรือน 
 จังหวัดอุดรธานี แนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดอุดรธานี ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด     
การเกษตรมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาไดแก การผลิต การขายสงการขายปลีก การคาและการซอมแซม
ยานยนต การศึกษา และการกอสราง 
 จังหวัดเลย แนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเลย ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดการเกษตร         
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาไดแก การผลิต การศึกษา การขายสง การขายปลีก การคา และการซอมแซม
ยานยนต และกิจกรรมทางการเงิน 
 จังหวัดหนองคาย แนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดหนองคาย ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด
การเกษตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาไดแก การผลิต การขายสง การขายปลีก การคา และการซอมแซม
ยานยนต การศึกษา และกิจกรรมทางการเงินและการประกัน 
 จังหวัดหนองบัวลำภู แนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดหนองบัวลำภู ผลิตภัณฑมวลรวมของ
จังหวัดการเกษตรมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาไดแก การศึกษา การขายสง การขายปลีก การคาและ
การซอมแซมยานยนต การผลติ และ กิจกรรมทางการเงินและประกันภัย 
 จังหวัดบึงกาฬ แนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดบึงกาฬ ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด

การเกษตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาไดแก การผลิต การขายสง การขายปลีก การคา และการ

ซอมแซมยานยนต การศึกษา และกิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 

 (2) ผลิตภัณฑมวลรวมตอประชากร (GPP per Capita) อัตราการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ       
มวลรวมตอประชากร (GPP per Capita) ในป พ.ศ. 2562 คาเฉล่ียตอหัวเทากับ 85,658 บาท/ป มีอัตราการ
เปล่ียนแปลงที่เพิ่มข้ึน คิดเปนรอยละ 2.29 จากป พ.ศ. 2561 จัดอยูในอันดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยรายไดเฉล่ียตอหัวสวนใหญ คือ จังหวัดเลย มีรายไดตอปสงู 
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ตารางที ่4 แสดงผลิตภัณฑมวลรวมตอประชากรของจังหวดัและกลุมจงัหวัด (หนวย : บาท) 
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ประเทศ 213,553 5.64 225,126 5.44 236,860 5.21 243,787 2.92 

ภาค 99,852 4.75 104,451 4.61 110,656 5.94 114,287 3.28 

กลุมจังหวัด 77,640 7.41 82,646 6.45 83,744 1.33 85,658 2.29 

อุดรธาน ี 82,560 4.06 85,963 4.12 88,199 2.60 90,269 2.35 

เลย 86,662 10.81 96,562 11.42 101,883 5.51 101,527 -0.35 

หนองคาย 87,734 5.62 87,175 2.88 86,719 -0.52 91,068 5.02 

บึงกาฬ 56,081 13.76 58,120 3.64 60,950 4.87 63,002 3.37 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , ผลิตภัณฑภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ ฉบับ พ.ศ. 2548 – 2562 

 การจะหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) กลุมจังหวัดตอง
เพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวมตอประชากร (GPP Per Capita) ประมาณ 450,000 บาท ในขณะที่ ณ ป พ.ศ. 2562 เทากับ 
85,658 บาท ตองเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมตอประชากรกวา 5.25 เทาจากปจจุบันจึงจะหลุดพนจากกับดักประเทศ
รายไดปานกลาง  
 การจัดลำดับผลิตภัณฑมวลรวมตอประชากรจังหวัดและกลุมจังหวัดในป พ.ศ. 2562 พบวาจังหวัดเลย
สูงสุดของกลุมจังหวัด (101,527 บาท) รองลงมาไดแก จังหวัดหนองคาย (91,068 บาท) จังหวัดอุดรธานี (90,269 
บาท) จังหวัดบึงกาฬ (68,727 บาท) และจังหวัดหนองบวัลำภู (63,002 บาท) 

  น้ำประปา  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในป 2563 มีจำนวนผูใชน้ำประปา 
ทั้ งหมด 218,084 ราย เพิ่มขึ้นจากป 2562 ซึ่งมีผูใชน้ำประปา 211,227 ราย คิดเปนรอยละ 3.25            
ของผูใชน้ำประปาในกลุมจังหวัด และในป 2563 มกีำลังการผลิต 393,891 ลูกบาศกเมตร/วัน การผลิตนำ้ประปา
อยูที่ 6,434,359 ลูกบาศกเมตร มีการจายน้ำ 5,984,329 ลูกบาศกเมตร เฉล่ียการใชน้ำประปาอยูท่ี 20.42 
ลูกบาศกเมตร/ราย/เดือน ซึ่งผูใชน้ำประปาสวนใหญมาจากจังหวัดอุดรธานี (116,730 ราย) รองลงมาไดแก จังหวัดเลย 
(43,686 ราย) จังหวัดหนองคาย (37,108 ราย) จังหวัดหนองบัวลำภู (13,474 ราย) และจังหวัดบึงกาฬ (7,086 ราย) 
  ในป 2563 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผูใชน้ำประปาจำนวน 281,080 
ราย    อยูอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับ 1 คือ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง     
(341,771 ราย) อันดับ 2 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (297,718 ราย) อันดับ 4 กลุมจังหวัด                           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (160,163 ราย) และอันดับ 5 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
(100,758 ราย) 
  ไฟฟา  ป  2563 การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) มีการจำหนายไฟฟาลดลง เนื่ องจากในชวง             
ไตรมาสที่ 1 – 2 จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหภาครัฐตองดำเนินการ
ปองกัน โดยหามนักทองเท่ียวตางชาติเดินทางเขามาในประเทศและปดหางสรรพสินคาเปนการชั่วคราว ประกอบกับ         
กลุมอุตสากรรมที่ไดรับผลกระทบจากการสงออกสินคาและปดโรงงานการผลิต โดยเฉพาะยานยนตมีการปดโรงงาน
ติดตอกันหลายเดือน รวมถึงตางประเทศมีคำส่ังซ้ือสินคาจากประเทศไทยลดลงทำใหมียอดการสงออกหดตัว 
  ในป 2563 กฟภ. มีการจำหนายไฟฟารวมทั้งสิ้น 134,867.12 ลานหนวย หดตัวรอยละ 2.40       
กลุมบานอยูอาศัยขยายตัวรอยละ 6.48 จากมาตรการปองกันการแพรระบาด และอัตราการวางงานที่สูงข้ึน ทำให
ประชาชนใชเวลาอยูภายในบานพักอาศัยเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับสถานการณที่รอนในชวงตนป 
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  กิจการขนาดเล็ก หดตัวรอยละ 1.16, กิจการขนาดกลางหดตวัรอยละ 3.82 และกิจการขนาดใหญ    
หดตัวรอยละ 5.41 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ถดถอยโดยสอดคลองในทิศทางเดียวกันกับภาวะ
เศรษฐกิจโลก 
 (3) การคาชายแดน 
 การคาชายแดน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มี 3 จังหวัดที่ติดกับประเทศ
เพื่อนบาน ไดแก จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ มีมูลคาการคาชายแดนไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สูงที่สุดของประเทศ และจังหวัดหนองคายอยูตรงขามกับเมืองหลวงของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซ่ึงจะมีการเปดเดินรถไฟจีน - ลาว ในปลายป 2564 จะทำให
สนิคาสงออก - นำเขา มาผานดานที่จังหวัดหนองคายเพ่ิมข้ึน 
 ในป 2563 มีมูลคาการคาชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)              
สงูเปนอันดับท่ี 1 รองลงมา คือ เวียดนามและจีน มีมูลคาการคาชายแดนรวมทั้ง 3 ประเทศ ประมาณ 80,150.45 
ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2562 (มีมูลคาประมาณ 71,604.94 ลานบาท) มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 89.34 
โดยมูลคาการคาชายแดนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในป 2563 กับประเทศเพื่อนบานที่มีมลูคา
มากที่สุด คือ 
 - การคาชายแดนไทย – สปป.ลาว รวมประมาณ 79,444.57 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากป 2562      
(มมีูลคาประมาณ 70.841.42 ลานบาท) มีอัตราการขยายตัวรอยละ 12.14 
 - การคาชายแดนไทย – จีน รวมประมาณ 2.20 ลานบาท ลดลงจากป 2562 (มีมูลคา
ประมาณ 155.64 ลานบาท) มีอัตราลดลงรอยละ -98.59 
 - การคาชายแดนไทย – เวียดนาม รวมประมาณ 703.68 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562     
(มมีูลคาประมาณ 607.88 ลานบาท) มีอัตราลดลงรอยละ 15.76  
 (4) การทองเท่ียว  
 การทองเท่ียว กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีจำนวนนักทองเท่ียวผูเยี่ยม
เยือนในจังหวัดและกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป มุงเนนทิศทางที่จะพัฒนา
ศักยภาพดานการทองเที่ยวเนนการสรางเสนทางทองเที่ยว และแหลงทองเที่ยวท่ีเปนเชิงอัตลักษณ อารยธรรม และ
ประวัติศาสตร แตเน่ืองจากในชวงที่ผานมาเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019- (COVID-19) ทำให

จำนวนนักทักเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวมีจำนวนลดลง 
 โดยในป พ.ศ. 2562 จำนวนนักทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1        
จำนวน 10,053,020 คน และมีรายไดจากการทองเที่ยว 23,239 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2561 คิดเปนรอยละ 
3.61 ของจำนวนนักทองเท่ียว และรอยละ 3.00 ของรายไดจากการทองเที่ยว จังหวัดในกลุมจังหวัดที่มีจำนวน
นักทองเท่ียวมากที่สุดในป พ.ศ. 2562 ไดแก จังหวัดอุดรธานี (4,019,924 คน) รองลงมาไดแก จังหวัดหนองคาย 
(2,787,870 คน) จังหวัดเลย (2,257,616 คน) จังหวัดบึงกาฬ (606,194 คน) และจังหวัดหนองบัวลำภู 
(381,416 คน) ตามลำดับ 
 (5) เศรษฐกิจระดับครัวเรือน (รายไดและหน้ีสินเฉลี่ยตอครัวเรือน)  
 ในป 2562 ประเทศไทยมีจำนวนคนจน (ดานรายจาย) รวม 4,326 พันคน โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนคนจน (ดานรายจาย) รวม 1,551 พันคน คิดเปนรอยละ 35.85 ซ่ึงกลุมจังหวัด     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีจำนวนคนจน (ดานรายจาย) จำนวน 150.50 พันคน ลดลงจากป 2561   
ซึ่งมีจำนวน 280.30 พันคน คิดเปนรอยละ 53.69  
 ดานรายได และความเหล่ือมล้ำ มีอัตราการพ่ึงพิงอยูที่รอยละ 48.35 ซึ่งต่ำกวาคาเฉล่ีย
เลก็นอย ท้ังนี้ 3 ปที่ผานมา ประชากรผูสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยแรงงานและประชากรวัยเดก็ลดลง        
ดานรายไดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2560 ขณะท่ีเงินออมเฉล่ียตอครัวเรอืนขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยปจจุบันครัวเรือน
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มีรายไดเฉล่ียเทากับ 22,660 บาท/เดือน และมีเงินออมเฉลี่ยเทากับ 2,833 บาท/เดือน ทั้งน้ี คาสัมประสิทธ์ิ   
ความไมเสมอภาคดานรายไดป 2562 ลดลงมาอยูที่ 0.406 และมีคนจนในสัดสวนที่ลดลงเหลือรอยละ 4.94  
แสดงใหเห็นถึงความเหลื่อมล้ำมีการปรับตัวลดลง 
 โดยป 2562 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีสัดสวนคนจน (ดานรายจาย)     
นอยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดในกลุมจังหวัดที่มีจำนวนคนจน (ดานรายจาย) นอยที่สุด คือ จังหวัด   
บึงกาฬ (4.60 พันคน) รองลงมาไดแก จังหวัดหนองคาย (8.80 พันคน) จังหวัดเลย (22.80 พันคน) จังหวัด
อุดรธานี (51.60 พันคน) สวนจังหวัดหนองบัวลภูมีจำนวนคนจน (ดานรายจาย) มากที่สุดในกลุมจังหวัดฯ จำนวน 
62.70 พันคน 
 ทั้งนี้ ในป 2562 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือนสวน
ใหญมาจากจังหวัดเลย ซึ่งมีหนี้สินตอครัวเรือนอยู ท่ี  244,140.09 บาท รองลงมาไดแก จังหวัดอุดรธานี 
(238,094.19 บาท) จงัหวัดบึงกาฬ (220,787.29 บาท) จังหวัดหนองบวัลำภู (143,822.45 บาท) สวนจังหวัด
หนองคายหน้ีสินตอครัวเรือนต่ำที่สุดอยูที่ 77,923.94 บาท 
 นอกจากนี้ ในป 2562 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตอ
ครัวเรือนอยูที่  184,964.77 บาท โดยจังหวัดที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตอครัวเรือนมากที่สุด คือ จังหวัดอุดรธานี 
(25,766.53 บาท) รองลงมาไดแก จังหวัดเลย (25,422.29 บาท) จังหวัดบึงกาฬ (22,787.29 บาท) จังหวัดหนองคาย 
(20,579.85 บาท) และจังหวัดหนองบัวลำภู (18,745.43 บาท) ตามลำดบั 
 ขอมูลสถานการณดานรายได และหนี้สินของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1        
ชี้ใหเห็นวาโดยสวนใหญจังหวัดมีรายไดเพิ่มข้ึนเล็กนอยและมีหนี้สินลดลง โดยจังหวัดอุดรธานีเปนจังหวัดที่มีรายได
และหนี้สินสูงที่สุดในกลุมจังหวัด 
 หากพิจารณาในเชิงสัดสวนหนี้สินตอรายได จะพบวาจังหวัดในกลุมจังหวัดสวนใหญมีสดัสวนดังกลาว
ลดลง มีเพียงจังหวัดหนองบัวลำภูที่มีสดัสวนเพ่ิมขึ้น  
  ดานสังคมและความม่ันคง  
 การปกครอง  
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย 5 จังหวัด 57 อำเภอ 419 ตำบล 
4,867 หมูบาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 476 แหง ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด 5 แหง      
เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 9 แหง เทศบาลตำบล 151 แหง และองคการบริหารสวนตำบล 310 แหง ดังนี้  

ตารางที่ 5 แสดงขอมลูการปกครองในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 

ที่มา :  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย โดยกองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น ณ 30 กันยายน 2563 

 
 
 

จงั หวดั อำเภอ ตำบล หมูบา น อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต. 

อดุุ รธานี 20 156  1,904  1 1 3 67 109 

เลย 14 89 918 1 0 2 27 71 

หนองคาย 9 62 722 1 0 2 17 48 

หนองบวั ลำภู 6 59 706 1 0 1 23 43 

บงึงกาฬ 8 53 617 1 0 1 17 39 

รวมทงั้งหมด 57 419  4,867  5 1 9 151 310 
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 ประชากร ในป พ.ศ.2563  
 ประชากรในประเทศมี ท้ังส้ิน 66,186,727 คน ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 
21,848,228 คน ซ่ึงกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีจำนวนประชากรประมาณ 3,655,666 คน คิดเปน
รอยละ 5.52 ของประเทศ และรอยละ 16.73 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดอุดรธานีมีประชากรมากที่สุด 
1,567,983 คน รองลงมา คือ จังหวัดเลย 638,736 คน จังหวัดหนองคาย 517,435 คน จังหวัดหนองบัวลำภู 
509,470 คน และจังหวัดบึงกาฬ 422,042 คน ตามลำดับ ความหนาแนนของประชากรประมาณ 106.44 คนตอ
ตารางกิโลเมตร ประมาณการตามชวงอายุของประชากรจะเขาสูสังคมผูสูงวัยอยางสมบูรณในป พ.ศ. 2564 ประมาณ
การอัตราสวนการเปนภาระวัยแรงงานตอผูสูงวยัในป พ.ศ. 2573 คือ 2.4 ตอ 1 

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนประชากรและความหนาแนนของกลุมจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

จังหวัด/ 
กลุมจังหวัด 

ประชากร พ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) 

ความหนาแนน 
(คน/ตร.กม.) ชาย หญิง รวม 

กลุมจังหวัดฯ 1,819,999 1,835,667 3,655,666 34,345.40 106.44 
อดุรธานี 777,107 790,876 1,567,983 11,730.30 133.67 
เลย 320,165 318,571 638,736 11,424.60 55.91 
หนองบัวลำภู 256,823 260,612 517,435 3,026.50 170.97 
หนองคาย 254,231 255,239 509,470 3,859.00 132.02 
บงึกาฬ 211,673 210,369 422,042 4,305.00 98.04 

ที่มา: สำนักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม 2563 , www.dopa.go.th 

 อัตราการเพ่ิม/ลดของประชากรเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป มีอัตราการเพิ่ม/ลด รอยละ -0.91 โดยในป 2560        
มีจำนวนประชากรเพ่ิมขึ้นมากที่ สุดรอยละ 0.27 และในป 2563 มีอัตราการลดลงรอยละ -0.91 เมื่อเทียบกับ     
ประชากรในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ทั้งหมด ซ่ึงเมื่อแยกรายจังหวัดแลวพบวาในป 2563 
จังหวัดอุดรธานีมีอัตราการลดลงของประชากรที่ลดลงมากท่ีสุด รอยละ - 1.19 
 แรงงาน  
 สถานภาพแรงงานของจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยกรมแรงงานไดสำรวจภาวะการทำงานของ
แรงงานประชากรในป พ.ศ. 2563 จากการใหบริการจัดหางานของกรมการจัดหางาน ทั้งในสวนกลางและสวน
ภมูิภาคมีผูลงทะเบียนสมัครงาน ผูสมัครงานมาใชบรกิารตำแหนงวางงานและไดรับการบรรจุงาน ดังนี้ 
 1) ผูลงทะเบียนสมัครงาน ในป พ.ศ. 2563 มีผูลงสมัครงานรวมท้ังส้ินจำนวน 146,535 คน       
แยกเปนเพศชาย 63,244 คน (รอยละ 43.16) เพศหญิง 83,291 คน (รอยละ 56.84) โดยเปนผูลงทะเบียน
สมัครงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด จำนวน 32,369 คน คิดเปนรอยละ 22.09 ภาคกลาง 31,853 คน 
คิดเปนรอยละ 21.74 ภาคเหนือ 24,601 คน คิดเปนรอยละ 16.79 ภาคใต 21,453 คน คิดเปนรอยละ 14.64 
กรุงเทพมหานคร 19,999 คน คิดเปนรอยละ 13.65 และภาคที่มีผูลงทะเบียนสมัครงานนอยท่ีสุด คือ ปริมณฑล 
16,260 คน คิดเปนรอยละ 10.10 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป 2562  พบวา ผูลงทะเบียนสมัครงาน
เพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 5.63 (จาก 138,724 คน เปน 146,535 คน) ซ่ึงเปนการเพิ่มขึ้นในทุกภาค ยกเวนภาค
กลางและภาคใตที่มีจำนวนผูลงทะเบียนสมัครงานลดลง 
 2) ผูสมัครงานมาใชบริการจัดหางาน ในป พ.ศ. 2563 มผีูสมัครงานมาใชบริการจัดหางาน จำนวน
ทั้งสิ้น 317,139 คน แยกเปนเพศชาย 133,634 คน คิดเปนรอยละ 42.14 เพศหญิง 183,505 คน คิดเปนรอย
ละ 57.86 เมื่อเปรยีบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป 2562 พบวา ผูสมัครงานมาใชบริการจัดหางานลดลง คิดเปน
รอยละ 5.99 (จาก 377,361 คน เปน 317,139 คน) 
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 ในป พ.ศ. 2563 การใชบริการจัดหางานของกรมการจัดหางาน มีผูไดรับการบรรจุงานทั้งสิ้นจำนวน 
245,623 คน คิดเปนรอยละ 77.45 ของผูมาสมัครงานที่มาใชบริการจัดหางาน แยกเปนเพศชาย 106,650 คน 
คิดเปนรอยละ 43.42 เพศหญิง 138,973 คน คิดเปนรอยละ 56.58 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป 2562 
พบวาผูไดรับการบรรจุงานลดลงรอยละ 17.54 (จาก 297,869 คน เปน 245,623 คน) 
 ในป 2563 สำนักงานสถิติแหงชาติ ไดประมวลผลโดยศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ กระทรวงแรงงาน 
พบวา กำลังแรงงานรวม 38,544,400 คน กำลังแรงงานปจจุบัน 38,331,300 คน แยกเปน ผูมีงานทำ 
37,680,200 คน ผูวางงาน 651,100 คน กำลังแรงงานที่รอฤดูกาลผูไมอยูในกำลังแรงงาน 213,100 คน  
 ในป 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผูลงทะเบียนสมัครงานรวม 35,399 คน ผูสมัครงานมาใช
บริการจัดหางานรวม 74,212 คน ตำแหนงวางงานรวม 88,812 อัตรา ไดรับการบรรจุงาน 45,751 คน 
 ในป 2563 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผูลงทะเบียนสมัครงานจำนวน 
6,280 คน ผูสมัครงานมาใชบริการจัดหางานจำนวน 14,370 คน ตำแหนงวางงานจำนวน 18,297 อัตรา และ
ไดรับการบรรจจุำนวน 9,560 คน  
 จังหวัดอุดรธานี ในป 2563 มีผูลงทะเบียนสมัครงาน 1,434 คน ผูสมัครงานมาใชบริการจัดหา
งาน 4,207 คน ตำแหนงงานวาง 6,948 อัตรา ไดรับการบรรจุ 2,517 คน แรงงานผูมีงานทำ 662,906 คน ผู
วางงาน 5,718 คน และกำลังแรงงานที่รอฤดูกาล จำนวน 5,961 คน 
 จังหวัดเลย ในป 2563 มีผูลงทะเบียนสมัครงาน 1,100 คน ผูสมัครงานมาใชบริการจัดหางาน 
2,524 คน ตำแหนงงานวาง 2,418 อัตรา ไดรับการบรรจุ 1,541 คน แรงงานผูมีงานทำ 296,386 คน ผูวางงาน 
810 คน และกำลงัแรงงานท่ีรอฤดูกาล จำนวน 839 คน 
 จังหวัดหนองคาย ในป 2563 มีผูลงทะเบียนสมัครงาน 1,321 คน ผูสมัครงานมาใชบริการจัดหา
งาน 2,160 คน ตำแหนงงานวาง 2,731 อัตรา ไดรับการบรรจุ 1,528 คน แรงงานผูมีงานทำ 210,208 คน ผู
วางงาน 1,011 คน และกำลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล จำนวน 1,309 คน 
 จังหวัดหนองบัวลำภู ในป 2563 มีผูลงทะเบียนสมัครงาน 1,133 คน ผูสมัครงานมาใชบริการ
จัดหางาน 3,395 คน ตำแหนงงานวาง 4,020 อัตรา ไดรับการบรรจุ 22,635 คน แรงงานผูมีงานทำ 231,357 คน           
ผูวางงาน 1,868 คน และกำลังแรงงานที่รอฤดูกาล จำนวน 2,029 คน 
 จังหวัดบึงกาฬ ในป 2563 มีผูลงทะเบียนสมัครงาน 1,292 คน ผูสมัครงานมาใชบริการจัดหางาน 
2,084 คน ตำแหนงงานวาง 2,180 อัตรา ไดรับการบรรจุ 1,339 คน แรงงานผูมีงานทำ 149,594 คน             
ผูวางงาน 1,799 คน และกำลังแรงงานที่รอฤดูกาล จำนวน 11,713 คน  
 การศึกษา  
 กลุมจังหวัดมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาครัฐ ที่สำคัญ 2 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อดุรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปนวิทยาเขต 5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขต
หนองคาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี วิทยาเขตสวนสุนันทา จังหวัด
อุดรานี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-         
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย และแตละจังหวัดยังมีสถานศึกษาวิชาชีพอ่ืนเพ่ือรองรับผูเรียนในแตละพื้นท่ี       
ตามความตองการของตลาดแรงงาน 
 สาธารณสุข  
 จำนวนสถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีขีด
ความสามารถระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) มีจำนวนเตียงมากกวา 500 เตียง 1 แหง คือ โรงพยาบาลอุดรธานี 
โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปนโรงพยาบาลประจำจังหวัดท่ัวไปหรือโรงพยาบาลประจำอำเภอ
ขนาดใหญที่มีขีดความสามารถระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) มีจำนวนเตียง 120 - 500 เตียง ไดแก โรงพยาบาลเลย 
โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลหนองบัวลำภู โรงพยาบาลบึงกาฬ และโรงพยาบาลกุมภวาป  โรงพยาบาลสมเด็จ
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พระยุพราช (รพร.) เปนโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ 
(Primary Care) หรือระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) ในบางแหง มีจำนวนเตียง 30 - 200 เตียง ไดแก โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชทาบอ จังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบานดุง จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชดานซาย จังหวัดเลย 
 นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลเอกชนสำหรับบริการประชาชนในจังหวัดของกลุมจังหวัดดวยเชนกัน 
การใหบริการทางสาธารณสุขของจังหวัดในกลุมจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับ สปป.ลาว มีผูเขามารับการรักษา ซึ่งเปนชาว
ลาวตามโรงพยาบาลตามแนวชายแดนโดยเขามาทางจุดผานแดนตาง ๆ ที่ราชการกำหนดไว สามารถจำแนกเปน       
3 กลุม ในกลุมแรกเปนผูมีรายไดสูง อาศัยในนครหลวงเวียงจันทน ในตัวเมืองของแขวง นิยมเดินทางเขารับ         
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลศูนย กลุมท่ีสองเปนผูที่มีรายไดปานกลางเขารับการรักษา
ตามคลินิกที่ เปดใกลกับจุดผานแดนตาง ๆ และกลุม ท่ีสามเปนกลุมผูมีรายไดนอยที่อาศัยในชนบทเขามารับ           
การรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลและสวนใหญไมมีคารักษาพยาบาลจาย
ใหกับโรงพยาบาลเปนภาระที่โรงพยาบาลหลายแหงตามแนวชายแดนที่มีจุดผานแดนตองรับภาระคาใชจาย            
ในสวนดังกลาวนี ้
 ปญหายาเสพติด  
 ในป 2562 พบวากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีคดียาเสพติด จำนวน       
7,073 คดี เปนอันดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมจังหวัดที่มีคดียาเสพติดมากที่สุด ไดแก กลุมจังหวัด   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (22,964 คดี) รองลงมาไดแก กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
(21,050 คดี) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (10,582 คดี) และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 (3,923 คดี) 
 จังหวัดท่ีพบคดีมากท่ีสุดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดแก จังหวัดเลย 
(2,098 คดี) รองลงมาไดแก จังหวัดหนองคาย (1,927 คดี) จังหวัดบึงกาฬ (1,823 คดี) จังหวัดอุดรธานี        
(958 คดี) และจังหวัดหนองบัวลำภู (267 คดี) ตามลำดับ 
 คดียาเสพติดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในป 2562 มีผูตองหาจำนวน 
7,330 ราย จัดอยูในอันดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกลุมจังหวัดท่ีมีจำนวนผูตองหาคดียาเสพติด          
สูง ท่ีสุด คือ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (23,665 ราย) รองลงมาไดแก  กลุมจังหวัด               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (21,420 ราย) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (10,922 ราย) 
และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (4,143 ราย) 
 จังหวัดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่มีจำนวนผูตองหาคดียาเสพติด         
มากเปนอันดับ 1 คือ จังหวัดเลย (2,231 ราย) รองลงมาไดแก จังหวัดหนองคาย (1,918 ราย) จังหวัดบึงกาฬ        
(1,889 ราย) จังหวดัอุดรธานี (1,014 ราย) และจังหวัดหนองบัวลำภู (278 ราย) 
  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ทรัพยากรปาไม ไม ในป 2562  
 เนื้อที่ปาไมของไทยมีทั้งหมด 102,484,072.71 ไร  ในสวนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่ 
15 ,751 ,998 .41 ไร  ซึ่ งก ลุ มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  มี พ้ืนที่ ป าไม ในป  2562                 
ทั้งส้ิน 3,441,174.36 ไร คิดเปนรอยละ 21.85 ของพ้ืนที่ปาไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอยละ 3.36      
ของพื้นท่ีปาไมทั้งประเทศ จัดอยูในอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และความตองการใชพื้นที่เพื่อการเกษตร  
มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น โดยกลุมจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 มีพ้ืนที่ปาไมมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จำนวน 5,505,695.42 ไร อันดับ 3 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 จำนวน 2,815,449.88 ไร 
อันดับ 4 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จำนวน 2,402,063 ไร และอันดับ 5 กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จำนวน 1,587,615.70 ไร 
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 แหลงนำ้ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลุมน้ำขนาดใหญ  3 ลุมน้ำ คือ ลุมน้ำโขง ลุมน้ำชีและลุมน้ำมูล 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 110.371 ลานไร ลำน้ำหลักท่ีสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ลำน้ำมูล มีความยาว
ประมาณ 641 กิโลเมตร และลำน้ำชี มีความยาวประมาณ 765 กิโลเมตร เปนแมน้ำท่ียาวที่สุดในประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขายอย ไดแก ลำน้ำปาว ลำน้ำอูน ลำน้ำสงคราม ลำน้ำเสียว ลำน้ำเลย ลำน้ำพอง และลำตะ
คอง รวมทั้ งบึ งขนาดใหญที่ กระจายอยู ในพื้ นที่ที่ เปนแหลงน้ ำธรรมชาติหลักของภาค กลุมจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีแหลงน้ำสำคัญ  ดงันี ้
 (1) ลำน้ำเลย ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเลย เนื่องจากในปจจุบันภัยธรรมชาติที่เก่ียวกับน้ำนับวัน          
จะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีลุมน้ำเลย ซ่ึงประสบปญหาทั้งภัยแลงและอุทกภัย กรมชลประทาน      
ในฐานะหนวยงานหลักแกไขปญหาเร่ืองน้ำไดตระหนักถึงความสำคัญของปญหาดังกลาว จึงไดดำเนินการศึกษา       
ความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดประตูระบายน้ำศรีสองรัก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง
และอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุมน้ำเลย อยางย่ังยืนตลอดไป 
 จากสภาพปญหาท้ังภัยแลงและอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเลยโดยเฉพาะลุมน้ำเลย ซ่ึงมีแมน้ำ
เลยไหลผานตัวเมืองดวยแลวนั้น พบวายังไมมีแหลงเก็บกักน้ำขนาดกลางหรือขนาดใหญในพ้ืนท่ี ลุมน้ำซ่ึงถามีจะชวย
บรรเทาปญหาท้ังสองในระดับหนึ่ง กรมชลประทานไดพิจารณาดำเนนิการศึกษา ความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ
โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก จังหวัดเลย เปนการเรงดวน เพ่ือเปนการแกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัยท่ีเกิดขึ้น
ในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
 (2) ลุมน้ำหวยหลวง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู และหนองคาย 
โดยพ้ืนที่สวนใหญของลุมน้ำอยูในจังหวัดอุดรธานี เปนเขื่อนดิน สูง 12.50 เมตร สันเขื่อนยาว 4.9 กิโลเมตร เก็บน้ำ
ได 128 ลานลูกบาศกเมตร มีปริมาณน้ำไหลเขาอางเฉล่ียปละ 161 ลานลูกบาศกเมตร สามารถ สงน้ำใหแกพ้ืนท่ี
ชลประทานจำนวน 94,830 ไร ในฤดูฝน และ 30,000 ไร ในฤดูแลงและยังเปนแหลงน้ำดิบ สำหรับใชผลิต
น้ำประปาในจังหวัดอุดรธานี 
 (3) แหลงน้ำหนองหาน อำเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี เปนหนองน้ำขนาดใหญ มีพ้ืนที่กวางถึง 
22,500 ไร อยูบริเวณตอนเหนือของอำเภอกุมภวาป มีลำหวยไหลลงสูหนองหาน 6 สาย และหนองหานยังเปนตน
กำเนิดสำคัญของลำน้ำปาวไหลผานอำเภอกุมภวาปไปทางทิศใตแลวผาน จังหวัดกาฬสินธุ เลยไปลงแมน้ำชี ปจจุบัน
หนองหาน ไดรับการพัฒนาเปนแหลงน้ำขนาดใหญ โดยมีการ ทำคันดิน ขนาดกวาง 10 เมตร ยาว 80 กิโลเมตร 
ลอมรอบหนองหานและสรางฝายกั้นลำปาว บริเวณบานทามวง ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาป และไดรับการประกาศ
ใหเปนพื้นที่ชุมน้ำที่สำคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย 
 หนองหาน นอกจากจะเปนแหลงน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณไปดวยพันธุปลา พันธุนก และพืชน้ำนานา
ชนิดจำนวนมาก ซึ่งนอกจากชาวบานที่อาศัยอยูโดยรอบหนองหานไดพ่ึงพาเปนแหลงอาหาร แลวยังมีระบบนิเวศที่
เปนเอกลักษณ ซ่ึงเปนที่สนใจของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และตางประเทศไดมาศึกษาวิจัย           
อยางตอเนื่อง 
 นอกจากนี้แลว ธรรมชาติของหนองหานยังไดบรรจงสรางทะเลบัวแดงเพ่ิมความงดงาม ใหแกหนอง
หานมากยิ่งขึ้น กลาวคือ ในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกป ดอกบัวแดงในหนองหาน ซ่ึงมีจำนวนนับลาน
ดอก จะงอกงามโผลจากน้ำขึ้นมา โดยเร่ิมจากเดือนตุลาคม บัวเริ่มแตกใบและ เร่ิมออกดอกตูมและบานเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ     
บัวจะออกดอกมีปริมาณมากท่ีสุดในชวงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ และคอยๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม   
ดอกบัวจะบานในชวงเชาตรูถึงเที่ยง นักทองเที่ยวจะมองเห็นบัวแดง บานเต็มทองน้ำหนองหานสุดลูกหูลูกตางดงาม        
อยางหาที่เปรียบไมได จงึเปนที่มาของคำวา “ทะเลบวัแดง” 
 (4) ลุมน้ำโมง ซึ่งเปนลุมน้ำสาขาของน้ำโขง พบวา มีพ้ืนท่ี 1,685,789 ไร (2,697.29 ตร.กม.) 
ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ ตนน้ำโมงเกิดจากภูเขาในเขตอำเภอนาดวง จังหวัดเลย บริเวณภูซางใหญและภูเขา          



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๒๘ 

ในเขตอำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ลำน้ำสายหลัก คือ ลำน้ำบน หวยโคโล หวยโมง 
หวยคะนาน รวมตัวกันเปนน้ำโมงบริเวณสันเขาภูพาน ทิศทางน้ำไหลจากทิศตะวันตก ไปทิศตะวันออก               
แลวเบี่ยงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเขตอำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ผานอำเภอโพธิ์ตาก แลวไหลลงสูน้ำโขง
เหนือตัวอำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย มีปริมาณน้ำทา 774 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 3 ของปริมาณน้ำทา      
ตามธรรมชาติทั้งหมดของลุมน้ำอีสาน) 
 (5) ลุมน้ำลาพะเนียง เปนแมน้ำสายสำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู มีตนกำเนิดจากเทือกเขา ในเขต
อำเภอนาดวง จังหวัดเลย กอนจะไหลผานที่ราบกลางหุบเขาไปบรรจบกับลำน้ำพอง จังหวัดขอนแกน ไหลจาก       
ทิศเหนือของจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตไหลผานอำเภอนาวัง อำเภอนากลาง อำเภอเมือง อำเภอโนนสัง    
และอำเภอศรีบุญเรือง แลวไหลลงสูเข่ือนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน มีพื้นที่ลุมน้ำประมาณ 1,847 ตร.กม. 
ประกอบด วยลำห วย 116 ลำหวย ระยะทาง 879.50 กม. และเปน ด่ังเสนเลือดหลอเลี้ยงชีวิตเกษตร               
และชาวประมงพื้นบานที่อาศัยอยูริมฝงน้ำ 
 (6) บึงโขงหลง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เปนพื้นที่ชุมน้ำที่มีนกน้ำและสัตวน้ำอาศัยอยูเปนจำนวน
มาก กรมปาไมไดเขามาสำรวจและจัดต้ังเปนเขตหามลาสัตวปา ในป พ.ศ. 2525 อยูในเขตรอยตอ ระหวาง 2 อำเภอ 
คือ อำเภอเซกา และอำเภอบึงโขงหลง และในปจจุบันบึงโขงหลง ไดรับการประกาศใหเปน พื้นที่ชุมน้ำโลก ลำดับที่ 
1098 จากคณะกรรมการพ้ืนท่ีชุมน้ำโลก ดังนั้นบึงโขงหลงจึงเปนท้ังเขตหามลา สัตวปา และพื้นท่ีชุมน้ำโลก          
ในพื้นที่เดียวกัน บึงโขงหลงเปนแหลงน้ำจืดปดรูปเขาวัวแคบๆ เกิดข้ึนจากคลอง และลำธารหลายสายไหลมารวมกัน 
บงึมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร มีความลึกเฉลี่ย 50-100 เซนติเมตร 
 มีพ้ืนที่  18.97 ตารางกิโลเมตร คิดเปนพื้นที่  11,858 ไร ถือวาเปนสวนหน่ึงของที่ราบแมน้ำ
สงคราม ซ่ึงเปนบริเวณที่น้ำไหลออกจากบึงกอนไหลลงสูแมน้ำโขง ในบึงมีเกาะแกงอยูมากมาย เปนปาดิบแลง ที่อุดม
สมบูรณ พื้นท่ีโดยรอบสวนใหญเปนที่ราบ 
 ทรัพยากรแรธาต ุ 
 กลุมจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีแรท่ีนำมาใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เชน เกลือหิน 
แรเหล็ก แมงกานีส ยบิซัม สังกะสี ตะกาว ทรายแกว ทองคำ ทองแดง แบไรต หินประดับ หินปนู หินบะซอลต เปนตน 
  หินปูน สามารถนำไปใชประโยชนไดหลากหลาย เชน หินปูนกอสราง อุตสาหกรรมถนน ปูนขาว 

ทรายแกว แคลเซียมคาบาย วสัดุทนไฟ ปุย สีผม ฟอกหนัง เปนตน  

  หินบะซอลต ใชประโยชนในการทำพ้ืนรางหมอนและรางรถไฟ แผนปูพ้ืนหรือผนัง วัสดุกอสรางถนน 

สวนผสมผลิตแอสฟลต เปนตน 

  แบไรต ใชประโยชนทำน้ำโคลนเจาะทอน้ำบาดาล น้ำมัน กาซธรรมชาติ  ทอแกว จอทีวี 

เคร่ืองปนดินเผา ชวยในการถายภาพเอก็ซเรยทางการแพทย เปนตน 

  สำหรับการแปรรูปแรธาตุ ควรมีแนวทางในการแปรรูปในทองถ่ิน เพราะมีการขอประทานบัตรแร 

แตยังไมมีการแปรรูปในพ้ืนท่ีเปนการขาดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี จึงมีความจำเปนและความสำคัญที่จะเชิญชวน

ใหนักธุรกจิรวมมือกันท้ังในจังหวัดและระหวางจังหวัด เพ่ือสรางความรวมมือในการลงทุนซ่ึงกันและกัน 

 ขยะมูลฝอย ในป 2562 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีปริมาณขยะเทากับ 3,700.5 ตันตอวัน จัดอยูใน
อันดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 มีปริมาณขยะตอวัน    
มากที่สุดเปนอันดับ 1 (6,494.9 ตัน/วัน) รองลงมาไดแก กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (5,041 ตัน   
/วัน) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (4,047.2 ตัน/วัน) และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 (2,147.6 ตัน/วนั) 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๒๙ 

 ในป 2562 จังหวัดท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยมากท่ีสุดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
1 คือ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1,634.3 ตัน/วัน รองลงมาไดแก จังหวัดเลย 662.8 ตัน/วัน จังหวัดหนองคาย 
504.1 ตัน/วัน จังหวัดบึงกาฬ 496.7 ตัน/วัน และจังหวัดหนองบวัลำภู 402.7 ตัน/วัน 
 จังหวัดในกลุมจังหวัดที่มีปริมาณขยะตอวันมากที่สุด ไดแก จังหวัดอุดรธานี (1,632 ตัน/วัน) 
รองลงมาคือ จังหวัดเลย (649 ตัน/วัน) จังหวัดหนองคาย (520 ตัน/วัน) จังหวัดหนองบัวลำภู (497 ตัน/วัน) และ
จังหวัดบึงกาฬ (393 ตัน/วัน) ตามลำดับ 
 
 3.1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีความโดดเดนในเร่ืองภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
อารยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี มีแหลงทองเที่ยวท่ีสำคัญทางประวัติศาสตรและธรรมชาติที่งดงามจำนวนมาก       
มีทรัพยากรแรธาตุทางเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ เหล็ก แมงกานีส ยิปซัม มีการขุดพบที่จังหวัดเลย โพแทส พบที่จังหวัด
อดุรธานี และแบไรต พบท่ีจังหวัดเลย และหนองบัวลำภู เปนตน มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 อยูที่อำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอสระใคร จังหวัด
หนองคาย มีการสรางนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ซึ่งไดรับการอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย (กนอ.) โดยนคิมแหงน้ี จะถกูออกแบบเพื่อเนนรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย คือ 
 • อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานพาหนะและประกอบรถยนต 
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 • อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางและข้ันปลาย 
 • อุตสาหกรรมยางพาราขั้นปลาย 
 • อุตสาหกรรมผลิตวัสดุกอสราง 
 สวนในภาคการเกษตรมีผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ไดแก ขาว ออย มันสำปะหลัง และยางพารา 
โดยในแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ผานมา มีทิศทางการพัฒนาดานตางๆ ดังนี้ 
 1) ดานเศรษฐกิจและสังคม การคาและการลงทุน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ไดมุงเนนการพัฒนาในดานเศรษฐกิจและสังคม การคาและการลงทุนโดยสงเสริมและสนับสนุนให
ผูประกอบการ บริษัท ไดมีการขยายฐานการลงทุนและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจใหสามารถแขงขันกับคูแขงทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศไดอยางมั่นคง และยั่งยืน ตลอดจนสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนใหสนใจมาตั้งฐาน
การผลิต ในกลุมจังหวัด เนื่องจากทำเลที่ต้ังของกลุมจังหวัดที่มีความไดเปรียบภูมิภาคอ่ืนๆ ในเร่ืองของภัยพิบัติ และ
อุทกภัย ที่มีจำนวนนอยกวา และในภาคบริการไมวาจะเปนโรงแรม รานอาหาร หางสรรพสินคา กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีความไดเปรียบกวากลุมจังหวัดอ่ืน โดยมีสถานประกอบการมากมายที่มีชื่อเสียง 
อาทิ โรงแรมเซ็นทารา แอนดคอนเวนชั่นเซ็นเตอร อุดรธานี หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี รานอาหาร VT 
แหนมเนือง จังหวัดอุดรธานี รานอาหารแดงแหนมเนือง จังหวัดหนองคาย รานกาแฟ ดี มีนา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
เปนตน 
 นอกจากนี้ กลุมจังหวัดฯ ยังมีแผนและโครงการที่จะสนับสนุนผูประกอบการ SME, SMEs                 
ใหมีความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพในการแขงขันกับตลาดในภูมิภาคอ่ืนๆ และตางประเทศได พรอมกับการ
กระจายรายไดไปยังพอคาแมคา ตลาด วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ สรางการจางงานและสรางรายไดใหกบัประชาชนในพื้นท่ี
เพ่ือสรางความเปนธรรมและลดความเห ล่ือมล้ำของรายได ระหวางเมืองและชุมชนใหกลุมจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนกลุมจังหวัดที่มีการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจและดานสังคมและการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนไปพรอมกัน 
 2) ดานการทองเที่ยว การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1                  
จะเปนการทองเที่ยวที่มุงเนนการ “ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณในเรื่องของอารยธรรมและประวัติศาสตร” โดยจัดทำ



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๓๐ 

โครงการสนับสนุนการพฒันาเสนทางท่ีเชื่อมไปยังแหลงทองเที่ยวที่สำคัญและนาสนใจของกลุมจังหวัดใหมีการเดินทาง
ที่สะดวกสบายและมีความปลอดภัย สงเสริมการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวและจัดทำคูมือทองเที่ยวในกลุมจังหวัด 
โดยมีเสนทาง (Routes) การทองเที่ยว ใหกับนักทองเท่ียวและผูเดินทางสัญจรสามารถเดินทางทองเที่ยวในกลุม
จังหวัด อาทิ หากเดินทางจากกรุงเทพมหานคร โดยเสนทางรถยนตจากถนนมิตรภาพ ตองการจะไปเที่ยวอำเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย สามารถเดินทางผานมาที่จังหวัดอุดรธานีไดกอนเปนจังหวัดแรก โดยอาจแวะพักแรม หรือเท่ียวชม
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีซึ่งอยูไมไกลจากตัวเมืองอุดรธานี หรือแวะซ้ือ
ของฝากของที่ระลึกตางๆ จากน้ันเดินทางตอไปยังจังหวัดหนองบัวลำภู สามารถแวะชมพิพิธภัณฑหอยหินโบราณ 
150 ลานป และซากฟอสซิลไดโนเสารอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูหรือไหวสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช กอนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดเลยได เมื่อไปถึงอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ก็ยังสามารถที่จะขามไปยังฝง
ประเทศลาวไดหรือหากมีเวลาในชวงวันหยุดยาวก็สามารถเดินทางดวยรถยนตไปตอยังผาตากเส้ือ อำเภอสังคม             
จังหวัดหนองคาย ซ่ึงมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยว  ในธีมของทัศนียภาพและการผจญภัยที่สวยงาม มีการสราง
สกายวอลค ที่ยื่นจากหนาผาทำใหสามารถมองเห็นทิวทัศนที่งดงามชายฝงแมน้ำโขงได ซึ่งกำลังเปนสถานที่ทองเที่ยว   
ที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก สำหรับผูที่ชื่นชอบธรรมชาติสามารถเดินทางตอไปยังจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือชมทิวทัศน 
และเลนน้ำตกตามฤดูกาลได จากนั้นสามารถเดินทางจากจังหวัดบึงกาฬในเสนทางลัดสูจังหวัดอุดรธานี เพื่อเดินทาง
กลับกรุงเทพมหานครได ซึ่งในอนาคต กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จะไดพัฒนาเสนทางเชื่อมตอ
ระหวางจังหวัดบึงกาฬ และจังหวดัอุดรธานี ใหมีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในการสัญจรมากยิ่งข้ึน 
 3) ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เนนการใชนวัตกรรมเพ่ือตอยอดการผลิต           
ใหสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิต สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรท้ังการบริโภค และการแปรรูป                   
เพื่อภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ตลอดจนสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรไปใชในอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ 
อุตสาหกรรมยานยนตจากการนำยางพาราไปสรางมูลคาเปนยางรถยนต เปนตน สนับสนุนการสรางเครือขายและให
ความรูกับกลุมเกษตรกร กลุม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ในเรื่องของการตลาด และการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
ทางการเกษตร สงเสริมการใชเกษตรปลอดภัยจากสารเคมี และตอยอดพัฒนาสูเกษตรอินทรียในอนาคต เชื่อมโยง
การเกษตรและการทองเท่ียวใหเกษตรกร พอคาแมคาสามารถจำหนายสินคาทางการเกษตร ผลไม OTOP ในเสนทาง 
(Routes) การทองเที่ยว ใหกับนักทองเที่ยวและผูเดินทางสัญจรในกลุมจังหวัดไดสงเสริมการปลูกขาวหอมมะลิสาย
พันธุที่ใชน้ำนอย เนื่องจากการผลิตขาวของประเทศไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบปญหามากมาย          
มีสาเหตุจากการทำเกษตรที่ใชน้ำมาก ฝนไมตกตองตามฤดูกาล และใชปุยเคมีท่ีตองนำเขาจากตางประเทศสูงมาก 
เปนสาเหตุสำคัญของหนี้สินชาวนา ซึ่งรัฐบาลตองใชเงินจำนวนมหาศาลมาประคองและสนับสนุน 

 3.1.3  บทบาทการพัฒนา 
 1) เปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจการคาและการลงทุนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีบทบาทสำคัญในการเปนศูนยกลาง               
การพัฒนาเศรษฐกิจการคาและการลงทุนท่ีสำคัญ อันเนื่องมาจากปจจัยแวดลอมตางๆ ไดเกื้อกูล อาทิ รถไฟรางคูจาก
ดานเชียงของ - หนองคาย เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 จังหวัดหนองคาย นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี สนามบินนานาชาติ
อุดรธานี ซ่ึงมีเที่ยวบินจำนวนมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทรัพยากรแรธาตุทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากมาย 
ซึ่งในระยะที่ผานมาหวงป พ.ศ. 2558 - 2559 ไดมีนักลงทุนจากบริษัทในกรุงเทพมหานครมารวมลงทุนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยจำนวนมาก อาทิ Land&Houses บุญถาวร CP ลุมพินี ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการขยายตัวของโรงแรมที่พัก 
และรีสอรท อีกเปนจำนวนมาก ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญในการกระตุนเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 รวมท้ังใหความสำคัญกับภาคเอกชน และประชารัฐ ไดมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัด มีการ
เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากภาคเอกชน และประชารัฐ มีองคกรภาคเอกชนที่มีความเขมแข็ง ไดแก 
หอการคา สภาอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ซ่ึงรวมผนึกกำลังกับกลุมจังหวัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๓๑ 

การคาและการลงทุน ของกลุมจังหวัดใหมีความเขมแข็ง และสามารถแขงขันกับกลุมจังหวัดอื่นๆ และอาเซียนไดโดยการ
พัฒนาเศรษฐกิจการคาและการลงทุนดังกลาว มุงเนนการสรางความเขมแข็งควบคูไปกับการจัดการส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน สงเสริมสถานประกอบการและโรงงานใหไดรับรองมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอมระดับชาติหรือสากล 
  2) เปนแหลงการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณในเร่ืองของอารยธรรมและประวัติศาสตร 
  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีสถานที่ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณในเรื่อง
ของอารยธรรมและประวัติศาสตรมากมาย ท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวและไมสามารถลอกเลียนแบบได อาทิ อารย
ธรรมลานชาง เปนอารยธรรมด้ังเดิมของชนเผาที่อาศัยอยูในแถบลุมแมน้ำโขง อารยธรรมหาพันปพบที่ตำบลบานเชียง 
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เปนแหลงขอมูลและการศึกษาชาติพันธุมนุษยทำใหไดเรียนรูวิถีชีวิตของคนไทย
ยอนหลังไปกวา 5,000 – 7,000 ป  ซ่ึงเปนยุคสมัยกอนประวัติศาสตรจากการขุดคนพบรองรอยเครื่องปนดินเผา 
เคร่ืองสำริดและโครงกระดูกของมนุษย จังหวัดหนองคาย เลย และบึงกาฬ มีความเชื่อและความศรัทธาพญานาค       
ซึ่งเปนเร่ืองราวที่เชื่อกันวาพญานาคอาศัยอยูในแมน้ำโขงหรือเมืองบาดาลและมีความเชื่อมโยงกับพุทธประวัติในสมัย
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา จังหวัดหนองบัวลำภูมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณ เม่ือครั้ง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จยกกองทัพมาที่ตำบลหนองบัวลำภูเมื่อ พ.ศ. 2117 เพ่ือไปชวยพระเจากรุงหงสาวดี 
ที่กรุงศรีสัตตนาคนหุต (เมืองเวียงจันทน) เปนตน ซึ่งจะทำใหนักทองเท่ียวมีแนวโนมสนใจการทองเท่ียวมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีสถานท่ีทองเที่ยวแหงใหมที่เปนที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยว อาทิ ผาตากเสื้อ น้ำตกชะแนน น้ำตกเจ็ดสี            
ภกูระดึง ซึ่งเปนสถานท่ีทองเที่ยวแนวผจญภัย (Adventure) มีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเพณี เชน ประเพณีบุญ
หลวงและการละเลนผีตาโขน จังหวัดเลย ประเพณีออกพรรษาและชมบ้ังไฟพญานาคจังหวัดหนองคาย และบึงกาฬ 
ซึ่งทั้ง 2 เทศกาลน้ี เปนที่รูจักและมีชื่อเสียง ตลอดจนมียอดหองพักโรงแรมเต็มตลอดท้ังเทศกาล 
  3) เปนแหลงการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีเนนการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลติและลดตนทนุการผลิต 
  สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรทั้งการบริโภค และการแปรรูปเพื่อภาคอุตสาหกรรม
การเกษตร โดยการนำองคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามามีสวนชวยทำใหกระบวนการผลิตและแปรรูป           
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการใชสารเคมีในภาคการเกษตร ซ่ึงจะทำใหเกษตรกรลดตนทุนในการผลิต
ลงได อีกทั้งยังเปนการรักษาคุณภาพของดินและน้ำใหสามารถเพาะปลูกไดผลผลิตอยางตอเนื่องในระยะยาว สงเสริม
ใหความรูการบริหารจัดการดานการตลาด การกระจายสินคา พัฒนาระบบการขนสงสินคาเสนทางคมนาคมใหมีความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย นอมนำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมมาใชกับเกษตรกร ชาวนาลดการพ่ึงพา
จากภาครัฐ และสรางความเปนอยูที่ดีใหกับเกษตรกร ชาวนา แปรรูปสินคาทางการเกษตรเพ่ือใหสามารถเก็บรักษา
ผลผลิตไวไดนานข้ึน ตลอดจนนำไปใชในอุตสาหกรรมที่กำลังเปนท่ีตองการ เชน การผลิตยางรถยนต การใชเอทานอล
เปนพลังงานทดแทนน้ำมนั เปนตน 

สถิติผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในป พ.ศ. 2565 (Gross Provincial 

Products: GPP)  

 (1) ผลิตภัณฑมวลรวม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในป พ.ศ. 2562 

ผลิตภัณฑมวลรวมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ.2561 อัตราการขยายตัวรอยละ 1.95 จัดอยูในลำดับที่  2                  

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในป 2562 อยูที่ 265,101 ลานบาท เปนอันดับที่ 3 ของ

ภาค อันดับท่ี 1 คือ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (540,057 ลานบาท) อันดับท่ี 2 กลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (409,976 ลานบาท) อันดับที่ 4 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

2 (247,854 ลานบาท) และอันดับที่ 5 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 2 (133,106 ลานบาท) 

ตารางที่ 7 แสดงขอมูลผลิตภัณฑประเทศ/ภาค/กลุมจังหวัด ณ ราคาประจำป 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๓๒ 

 
ประเทศ / ภาค /กลุมจงัหวัด 

มูลคา (ลานบาท) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562p 
อตัราการขยายตัว 

2561 2562 

ประเทศ 13,743,478 14,590,337 15,488,664 16,368,711 16,898,086 5.38 3.13 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,099,467 1,147,555 1,197,029 1,263,909 1,299,834 5.29 2.76 

กลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  225,907 241,989 257,124 259,937  265,101 1.08 1.95 

กลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  111,798 121,730 126,129 127,788  133,106 1.30 4.00 

กลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  357,331 374,248 389,678 408,893  409,976 4.70 0.26 

กลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1  455,909 478,483 500,411 529,625  540,057 5.52 1.93 

กลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2  212,618 225,656 237,632 243,760  247,854 2.51 1.65 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , ผลิตภณัฑภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ ฉบับ พ.ศ. 2554 – 2562 

 (2) ผลิตภัณฑมวลรวมรายจงัหวัด กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในป พ.ศ. 2562 
ผลิตภัณฑมวลรวมอยูที่ 256,101 ลานบาท จงัหวัดในกลุมจังหวัดที่มีผลิตภัณฑมวลรวมสูงเปนอันดับ 1 คือ จงัหวัด
อุดรธานี มีผลิตภัณฑมวลรวม 113,887 ลานบาท รองลงมาไดแก จังหวัดเลย (54,985 ลานบาท) จังหวัดหนองคาย 
(41,515 ลานบาท) จังหวัดหนองบวัลำภู (30,003 ลานบาท) และจังหวัดบงึกาฬ (24,711 ลานบาท) 
 มูลคาทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในป พ.ศ. 2562 มีจำนวน 
265,101 ลานบาท และมีผลิตภัณฑมวลรวมตอคนจำนวน 85,658 บาท ซ่ึงหากพิจารณาโดยอางอิงตัวชี้วัดระดับ
การพัฒนาเทียบกับกลุมจังหวัดอื่นๆ ถือวากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีอัตราการเติบโตในป 
พ.ศ. 2561 ในระดับที่คอนขางต่ำ [อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัด (10)] แมวาในชวงท่ี
ผานมาจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉล่ียต้ังแตป   
พ.ศ. 2557 – 2561 รอยละ 3.26 ตอป 

ตารางที่ 8 มูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ ราคาประจำป แบงตามจังหวดั 

จังหวัด/ 

กลม ุ จงั หวดั 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562p  

 มูลคา  สัดสวน  มูลคา  สัดสวน  มูลคา  สัดสวน  มูลคา  สัดสวน  มูลคา  สัดสวน 

อุดรธาน ี 101,40
0  

 2.10  105,085  3.63  109,156  3.87  111,641  2.28  113,88
7  

 2.01  

เลย  42,560 -0.20   47,138  10.76  52,496  11.37  55,360  5.46   54,985 -0.68  

หนองคาย  36,329  5.25   38,712  6.56   39,804  2.82   39,573 -0.58   41,515  4.91  

หนองบัวลำภ ู  23,819 -0.11   26,997  13.34  27,886  3.29   29,137  4.49   30,003  2.97  

บงึกาฬ  21,799  8.90   24,056  10.35  27,782  15.49  24,227 -12.80   24,711  2.00  

GPCP 225,90
7  

 2.53  241,989  7.12  257,124  6.25  259,937  1.09  265,101  1.99  

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผลิตภัณฑภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ ฉบบั พ.ศ. 2548 – 2562 

 หากพิจารณาเปนรายจังหวัด จะพบวาในป 2562 จังหวัดหนองคาย มีสัดสวนมูลคาทางเศรษฐกิจสูง
ที่สุด    โดยมีสัดสวนกวารอยละ 4.91 ของเศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ทั้งหมด 
อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมาจากป 2561 พบวาหนองบัวลำภูมีสัดสวนเพิ่มข้ึน สวนจังหวัดอุดรธานี จังหวดัเลยและ
จังหวัดบึงกาฬ กลับมีสัดสวนทางเศรษฐกิจลดลง 

 

 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๓๓ 

 สรปุประเด็นสำคัญดานเศรษฐกิจภาพรวม 
 •  กลุมจังหวัดมีการเติบโตภาพรวมในระดับท่ีคอนขางต่ำ โดยมีภาคการเกษตรเปนตัวขับเคลื่อน
หลัก และมีมลูคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัวที่ต่ำ 
 •  กลุมจังหวัดมสีัดสวนเศรษฐกิจภาคการทองเที่ยว และการเติบโตภาคบรกิารที่ต่ำ 
 •  ในชวงที่ผานมา ภาคการเกษตรมีแนวโนมที่ลดลง ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม และบริการอ่ืนๆ        
มีแนวโนมเติบโตข้ึน 
 • จังหวัดอุดรธานี นับวาเปนตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจหลัก ในขณะที่หนองบัวลำภูมีสัดสวนทาง
เศรษฐกิจที่เพ่ิมสูงขึ้น และบึงกาฬ กลับมีสัดสวนทางเศรษฐกิจลดลง 
 ปญหา / ความตองการ: ปรับโครงสรางการผลติใหหลากหลายและมมีูลคาเพ่ิมสูงข้ึนและขยายฐาน     
การผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลติ และเพ่ิมประสิทธิภาพของแรงงานทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
ยกระดับมาตรฐานสินคา เพิ่มชองทางการจัดจำหนาย การเจรจาจับคูธุรกิจ พฒันาเทคโนโลยีการผลิต สนับสนุนขอมูล
การวจิัยดานการผลติ การตลาดใหผูประกอบการ 
 

ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทยีบลำดับของผลติภัณฑมวลรวม 
 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ลำดบัของประเทศ ลำดับของภาค ลำดับของกลุมจงัหวัด 

กลุมจังหวัด 15 3 - 
อุดรธาน ี 54 5 3 
เลย 46 3 1 
หนองคาย 52 4 2 
หนองบัวลำภ ู 76 20 5 
บึงกาฬ 70 15 4 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  

 (3) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด                   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 ที่แทจริง ณ ราคาคงที่ (Chain Volume Measure: CVMs) เฉล่ีย 5 ปยอนหลัง        

มีคาเฉล่ียเทากับรอยละ 3.80 ต่ำกวาคาเฉลี่ยประเทศ (รอยละ 3.97) โดยที่จงัหวัดเลย มีอัตราการขยายตัวสูงท่ีสุด

รอยละ 5.34 รองลงมาไดแก จังหวัดหนองบัวลำภู (4.80) จังหวัดบึงกาฬ (4.79) จังหวัดหนองคาย (3.79)          

และจังหวัดอุดรธานี (2.42)  

 (4) ผลิตภัณฑภาคตอหัว (GRP Per Capita) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1         

ในป 2562 คาเฉล่ียตอหัวเทากับ 85,658 บาท/ป เพ่ิมขึ้นจากป 2561 (83,744 บาท/ป) คิดเปนรอยละ 2.29         

จัดอยูในอันดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับที่ 1 ไดแก กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

(86,804 บาท/ป) อันดับ 2 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (85,113 บาท/ป) อันดับที่ 4 กลุม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (71,152 บาท/ป ลานบาท) และ อันดับท่ี 5 กลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (70,181 บาท/ป) 

 

 

 

 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๓๔ 

ผลิตภัณฑกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รายไดเฉลี่ยตอหัวประชากร (Per capita GPCP)     

ในป 2562 โดยรายไดเฉล่ียตอหัวตอปสวนใหญมาจากจังหวัดเลย ที่มีรายไดตอหัวตอปสูงที่สุด 101,527 บาท/ป 

รองลงมาไดแก จังหวัดหนองคาย (91,068 บาท/ป) จังหวัดอุดรธานี (90,269 บาท/ป) จังหวัดบึงกาฬ (68,727 

บาท/ป) และจงัหวัดหนองบัวลำภ ู(63,002 บาท/ป) 

ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบลำดบัรายไดตอหัวของประชากร 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ลำดับของภาค ลำดับของกลุมจังหวัด 

กลุมจังหวัด 3 - 

อุดรธาน ี 5 3 

เลย 3 1 

หนองคาย 4 2 

หนองบวัลำภ ู 20 5 

บึงกาฬ 15 4 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , ผลิตภณัฑภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ ฉบับ พ.ศ. 2548 – 2560 

 (5 ) สาขาการผลิ ตท่ีสำคัญ ในป  2562 มูลค าสาขาการผลิตที่ สู งสุดของกลุ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  คือ ภาคเกษตรกรรม 57,534 ลานบาท  คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.70 ของมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดฯ ที่เหลือเปนภาคนอกการเกษตร 207,567 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 
78.30 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดฯ ซ่ึงมีสาขาการเกษตร ปาไมและประมงเปนสาขาที่มีการผลิตสูง
ที่สุด 57,534 ลานบาท รองลงมาไดแก ดานอุตสาหกรรม 50,130 ลานบาท สาขาการผลิต 38,765 ลานบาท 
สาขาการคาสงและคาปลีก การซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต 36,733 ลานบาท และสาขาการศึกษา 
32,373 ลานบาท เปนตน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๓๕ 

 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) และปจจัยสภาพแวดลอม
ภายใน (จุดแข็งและจุดออน) (SWOT Analysis) 

 จุดแข็ง (Strengths: S) 
 1. มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเพื่อรองรับวัตถุดิบและสรางงาน
ใหกับเกษตรและแรงงาน ที่เพยีงพอ 
 2. ท่ีต้ังเชิงยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด ที่สามารถไปยัง 3 ประเทศ ไดแก สปป.ลาว เวียดนาม 
และจีนตอนใต 
 3. มีทุนทางประวัติศาสตร ทางธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรมที่โดดเดน ไดแก มรดกโลกบานเชียง 
ผตีาโขน และความเชื่อความศรัทธาเก่ียวกับพญานาค 
 4. มีศักยภาพสูงในการปลูกพืชท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจ อาทิ ขาว ยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ออยโรงงาน และมันสำปะหลัง พชืเศรษฐกิจใหม โกโก กาแฟ 
 5. เปนแหลงที่มแีรธาตุและทรัพยากรธรรมชาติอยูสูง 
 6. เปนแหลงผลิตภัณฑชุมชนที่มีความโดดเดนและเปนเอกลักษณ เชน ผาทอพื้นเมือง 
 จุดออน (Weakness: W) 
 1. ผูประกอบการขาดองคความรู ทักษะ เทคโนโลยีใหม ๆ และเงินทุนที่จะมาพัฒนาตอยอดแปรรูป
ผลิตภัณฑเกษตรใหมีมูลคาสูงขึ้น 
 2. ขาดอุตสาหกรรมตอเนื่องในการเชื่อมโยงการผลิตและการแปรรปูสวนใหญยังเปนอุตสาหกรรมข้ันตน 
 3. ผูประกอบการไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดเนื่องจากคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ 
 โอกาส (Opportunities : O) 
  1. นโยบายรัฐบาลสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาสูงดวย BCG โมเดล, SDG เชน            
Bio Economy อาหารชีวภาพ ฯลฯ 
  2. การเปนเจาภาพพืชสวนโลกของจังหวัดอุดรธานีในป 2569 จะสงผลตอการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัด  
  3. พฤติกรรมผูบริโภคที่มีการใชแพลตฟอรมออนไลนในการซื้อสินคามากขึ้น 
  4. รัฐบาลมีการวางแผนเพ่ือเชื่อมโยงโครงขายคมนาคม และโลจิสติกส (ทางราง และทางถนน)       
ทั้งภายในและระหวางประเทศ 
 อุปสรรค (Threats: T) 
 1. ประเทศเพ่ือนบานมีตนทุนการผลิตที่ต่ำกวา สงผลทำใหเกิดการเคลื่อนยายการลงทุน  
 2. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 3. ประเทศเพ่ือนบาน มีการพัฒนาขีดความสามารถที่สูงขึ้น ทำใหเกิดการแขงขันสูง 
 4. กฎหมายและกฎระเบียบในพ้ืนที่ไมเอื้ออำนวยตอการลงทุน เชน กฎหมายผังเมือง 
 5. แนวโนมการเขาสูสังคมสูงวัย สงผลตอจำนวนแรงงาน และสวสัดิการ  
 6. กฎหมายและกฎระเบียบในพ้ืนที่ไมเอื้ออำนวยตอการลงทุน เชน กฎหมายผังเมือง 
 
 
 
 
 
 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๓๖ 

การนำผลการวเิคราะห SWOT ไปจัดทำแผนกลยุทธดวยเครื่องมือ TOWS Matrix 
ตารางแสดงผลกลยุทธเชงิรุก 

SO 

จุดแข็ง (Strengths: S) 
1. มี โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรในพื้นที่เพ่ือรองรับวัตถุดิบและสรางงาน
ใหกับเกษตรและแรงงาน ที่เพยีงพอ 

2. ที่ต้ังเชิงยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด ที่สามารถ  
ไปยัง 3 ประเทศ ไดแก สปป.ลาว เวียดนาม และจีน
ตอนใต 

3. มีทุนทางประวัติศาสตร ทางธรรมชาติ ธรรมะ 
และวัฒนธรรมที่โดดเดน ไดแก มรดกโลกบานเชียง ผี
ตาโขน และความเช่ือความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาค 

4 . มี ศักยภาพสูงในการปลูกพืชที่ มีมู ลคาทาง
เศรษฐกิจ อาทิ ขาว ยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออย
โรงงาน และมันสำปะหลัง พืชเศรษฐกิจใหม โกโก กาแฟ 

5. เปนแหลงที่มีแรธาตุและทรัพยากรธรรมชาติ  
อยูสูง 

6. เปนแหลงผลิตภัณฑชุมชนที่มีความโดดเดนและ
เปนเอกลักษณ เชน ผาทอพื้นเมือง 

โอกาส  (Opportunities : O) 
1. นโยบายรัฐบาลสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี

มูลคาสูงดวย BCG โมเดล, SDG เชน  Bio Economy 
อาหารชีวภาพ ฯลฯ 

2. การเปนเจาภาพพืชสวนโลกของจังหวัดอุดรธานีในป 
2 5 6 9  จะส งผลต อการ พัฒ น าทั้ ง เศ รษฐกิ จและ
อตุสาหกรรมในกลุมจังหวัด  

3. พฤติกรรมผูบริโภคที่มีการใชแพลตฟอรมออนไลน
ในการซื้อสินคามากขึ้น 

4. รัฐบาลมีการวางแผนเพ่ือเชื่อมโยงโครงขายคมนาคม 
และโลจิสติกส (ทางราง และทางถนน) ทั้งภายในและ
ระหวางประเทศ 

SO กลยุทธเชิงรกุ 
1. สงเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตสูสากล       

เพ่ือเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับตางประเทศ 
2. สงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมี

มูลคาสงู 
 

 

 

 

 

 

 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๓๗ 

ตารางแสดงผลกลยุทธเชิงรับ 

ST 

จุดแข็ง (Strengths: S) 
1. มี โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรในพื้นที่เพ่ือรองรับวัตถุดิบและสรางงาน
ใหกับเกษตรและแรงงาน ที่เพยีงพอ 

2. ที่ต้ังเชิงยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด ที่สามารถ 
ไปยัง 3 ประเทศ ไดแก สปป.ลาว เวียดนาม และจีน
ตอนใต 

3. มีทุนทางประวัติศาสตร ทางธรรมชาติ ธรรมะ 
และวัฒนธรรมท่ีโดดเดน ไดแก มรดกโลกบานเชียง    
ผตีาโขน และความเชื่อความศรัทธาเก่ียวกับพญานาค 

4 . มี ศักยภาพสูงในการปลูกพืชที่ มีมู ลคาทาง
เศรษฐกิจ อาทิ ขาว ยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออย
โรงงาน และมันสำปะหลัง พืชเศรษฐกิจใหม โกโก 
กาแฟ 

5. เปนแหลงที่มีแรธาตุและรัพยากรธรรมชาติอยูสูง 
6. เปนแหลงผลิตภัณฑชุมชนที่มีความโดดเดนและ

เปนเอกลักษณ เชน ผาทอพื้นเมือง 

อุปสรรค (Threats: T) 
1. ประเทศเพ่ือนบานมีตนทุนการผลิตที่ต่ำกวา สงผล

ทำใหเกิดการเคลื่อนยายการลงทุน  
2. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 
3. ประเทศเพ่ือนบาน มีการพัฒนาขีดความสามารถที่

สงูขึ้น ทำใหเกิดการแขงขนัสูง 
4. กฎหมายและกฎระเบียบในพ้ืนที่ไมเอื้ออำนวยตอ

การลงทุน เชน กฎหมายผังเมือง 
5. แนวโนมการเขาสูสังคมสูงวัย สงผลตอจำนวน

แรงงาน และสวัสดิการ  
6. กฎหมายและกฎระเบียบในพ้ืนที่ไมเอื้ออำนวยตอ

การลงทุน เชน กฎหมายผังเมือง 

ST กลยุทธเชิงรบั 

1. สงเสริมพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม เพ่ือ
ตอยอดการผลิตสินคาและบริการใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น 
 2. สงเสริมและสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน 

 

 

 

 

 

 

 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๓๘ 

ตารางแสดงผลกลยุทธเชงิแกไข 

WO 

จุดออน (Weakness: W) 
1. ผูประกอบการขาดองคความรู ทักษะ เทคโนโลยี

ใหม  ๆ และเงินทุนที่จะมาพัฒนาตอยอดแปรรูป
ผลิตภณัฑเกษตรใหมีมูลคาสูงขึ้น 

2. ขาดอุตสาหกรรมตอเนื่องในการเชื่อมโยงการ
ผลิตและการแปรรูปสวนใหญยังเปนอุตสาหกรรม
ขั้นตน 

3. ผูประกอบการไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได
เนื่องจากคณุสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ 

โอกาส  (Opportunities : O) 
1. นโยบายรัฐบาลสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี

มูลคาสูงดวย BCG โมเดล, SDG เชน  Bio Economy 
อาหารชีวภาพ ฯลฯ 

2. การเปนเจาภาพพืชสวนโลกของจังหวัดอุดรธานีในป 
2569 จะสงผลตอการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ในกลุมจังหวัด  

3. พฤติกรรมผูบริโภคที่มีการใชแพลตฟอรมออนไลน
ในการซื้อสินคามากขึ้น 

4. รัฐบาลมีการวางแผนเพ่ือเชื่อมโยงโครงขายคมนาคม 
และโลจิสติกส (ทางราง และทางถนน) ทั้งภายในและ
ระหวางประเทศ 

WO กลยุทธเชงิแกไข 
1. สงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมเกษตร 

โดยใชนวัตกรรม 
2. ยกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ือรองรับการลงทุน

ในภาคอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๓๙ 

ตารางแสดงผลกลยุทธเชงิถดถอย 

WT 

จุดออน (Weakness: W) 
1. ผูประกอบการขาดองคความรู ทักษะ เทคโนโลยี

ใหม  ๆ และเงินทุนที่จะมาพัฒนาตอยอดแปรรูป
ผลิตภณัฑเกษตรใหมีมูลคาสูงขึ้น 

2. ขาดอุตสาหกรรมตอเนื่องในการเชื่อมโยงการ
ผลติและการแปรรูปสวนใหญยังเปนอุตสาหกรรมขั้นตน 

3. ผูประกอบการไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได
เนื่องจากคุณสมบตัิไมเปนไปตามเกณฑ 

อุปสรรค (Threats: T) 
1. ประเทศเพ่ือนบานมีตนทุนการผลิตที่ต่ำกวา สงผล  

ทำใหเกิดการเคลื่อนยายการลงทุน  
2. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส  

โคโรนา 2019 
3. ประเทศเพ่ือนบาน มีการพัฒนาขีดความสามารถที่

สงูขึ้น ทำใหเกิดการแขงขนัสูง 
4. กฎหมายและกฎระเบียบในพ้ืนที่ไมเอื้ออำนวยตอ

การลงทุน เชน กฎหมายผังเมือง 
5. แนวโนมการเขาสูสังคมสูงวัย สงผลตอจำนวน

แรงงาน และสวัสดิการ  
6. กฎหมายและกฎระเบียบในพ้ืนที่ไมเอื้ออำนวยตอ

การลงทุน เชน กฎหมายผังเมือง 

WT กลยุทธเชิงถดถอย 

๑. สนบัสนนุใหเกิดการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Cluster) 
เพ่ือสรางเครือขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๔๐ 

 ๓.๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ๓.๒.๑ วิสยัทัศน 

“เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปชั้นนำดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมในอนุภูมิภาคลุมแมนำ้โขง” 

 ๓.๒.๒ พันธกิจ 
1. สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 
2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ 
3. สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค และนวัตกรรม 
4. สงเสริมและพัฒนาการผลติสินคาใหไดมาตรฐาน 

  ๓.๒.๓ แนวทางการพัฒนา เปาประสงค  ตัวช้ีวัด  และคาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ 
 1) แนวทางการพัฒนาดานที่ 1 สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 

  เปาประสงค   
  เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรของกลุมจังหวัดใหมมีลูคาเพ่ิมสูงขึ้น 

  ตัวชี้วัด คาเปาหมาย    
  อตัราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมสาขาอตุสาหกรรมเพ่ิมขึ้น รอยละ 3 

  กลยุทธ / โครงการ  

                                                                                       หนวย : บาท 

กลยุทธ โครงการ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. สงเสริมการแปรรูป 
ผลิตภัณฑทาง 
อตุสาหกรรมเกษตร 
โดยใชนวัตกรรม 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด 

• โครงการสงเสริมสนับสนุนการใช
เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในสถาน
ประกอบการ 

• โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรให
มีมูลคาสูงข้ึน 

• โครงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขันของอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปในภูมิภาค 4.0 ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

2. สงเสริมการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตสู
สากล เพ่ือเชื่อมโยง
การคาการลงทุนกับ
ตางประเทศ 

• โครงการคาใชจายในการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมใน
ภมูิภาค 

     

 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๔๑ 

 2) แนวทางการพัฒนาดานท่ี 2  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ 
  เปาประสงค   
 เพื่อพัฒนาและยกระดับผูประกอบการใหมีทักษะ องคความรู เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
 เทคโนโลย ี
  ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย    
  ผลิตภาพแรงงานและสถานประกอบการเพิ่มสูงข้ึน รอยละ 3 
  กลยุทธ / โครงการ    

                                                                                                                                                       หนวย : บาท 

กลยุทธ โครงการ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. สงเสริมพัฒนาองค
ความรูและนวัตกรรม 
เพื่อตอยอดการผลิต
สนิคาและบริการใหมี
มูลคาเพิ่มขึ้น 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด 

• โครงการสงเสริมนวัตกรรมการแปรรูป
อุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมชั้นนำ 

• โครงการเพิ่มขีดความสามารถการ
แขงขันดานทักษะแรงงานผูประกอบการ 
ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร 

• โครงการสงเสริมและพัฒนาดาน
มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถใน
การแขงขัน : คาใชจายในการดำเนินงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

     

2. สงเสริมสนับสนุน
การเขาถึงแหลงเงินทุน 

• โครงการเตรียมความพรอมสถาน
ประกอบการเพื่อการเขาสูแหลงเงินทุน 

     

3. ยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน เพื่อรองรับ
การลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม 

• โครงการเพิ่มทักษะแรงงานใน
ภาคอตุสาหกรรมเกษตรเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมในอนาคต 

     

 
 3)  แนวทางการพัฒนาดานท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค และนวัตกรรม 
  เปาประสงค   
   เพื่อยกระดับสินคาอุตสาหกรรมเกษตรสูอุตสาหกรรมสรางสรรคดวยเทคโนโลย ี
   และนวัตกรรม 
  ตัวชี้วัด คาเปาหมาย  
  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน รอยละ 3 

 
 
 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๔๒ 

  กลยุทธ / โครงการ  
                                                                                                                                                       หนวย : บาท 

กลยุทธ โครงการ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. สงเสริมและ
สนับสนุนอตุสาหกรรม
เกษตรท่ีมีมูลคาสูง 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด 

• โครงการสนับสนุนสงเสริม ตอยอด
งานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 

• โครงการสงเสริม สนับสนุน
อุตสาหกรรมสรางสรรค และนวัตกรรม 

     

2. สนับสนุนใหเกิดการ
รวมกลุมอุตสาหกรรม
(Cluster) เพื่อสราง
เครือขาย 

• โครงการสนับสนุนนวัตกรรมกลุม
อุตสาหกรรม 

• โครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม
ของกลุมจังหวดั 

• โครงการลดและขจัดของเสีย 

• โครงการการบริหารจัดการลุมน้ำและ
วางระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม 

• โครงการสรางและพัฒนาเครือขาย
อุตสาหกรรมรักษส่ิงแวดลอม 

     

 
 4)  แนวทางการพัฒนาดานท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาใหไดมาตรฐาน 
  เปาประสงค   
  เพื่อยกระดับการผลิตสินคาอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัด ใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น  
  ตัวชี้วัด คาเปาหมาย    
  ผูประกอบการใดรับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมขึ้น ไมนอยกวา รอยละ 3 
  กลยุทธ / โครงการ 

                                                                                                                                                       หนวย : บาท 

กลยุทธ โครงการ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. สงเสริมการ
ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตสูสากล เพื่อ
เชื่อมโยงการคาการ
ลงทุนกับตางประเทศ 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด 

• โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตสู
มาตรฐานสากล 

• โครงการสงเสริมการผลิตสินคาใหได
มาตรฐาน 

     

 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๔๓ 

สวนที่ 4   ภาคผนวก  

 4.1 โครงการแบบยอ  
 4.1.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในภูมิภาค 4.0 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปในภูมิภาค 4.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

 

 

1. เพื่อเพ่ิมอัตราการขยายตัวของมลูคาการคาภายในประเทศและการคา
ชายแดนของกลุมจังหวัด 
2. เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นและมีศักยภาพในการแขงขันระดับสากล 
3. เพื่ อยกระดับขีดความสามารถของผูประกอบการ SMEs OTOP 
วิสาหกิจชุมชน สามารถแขงขันระดับสากลดายการนำเทคโนโลยี 
นวัตกรรม มาสนับสนุนการทำงานในสถานประกอบการ 

3. ผลผลิต และผลลัพธของโครงการ 

 

 

การขยายตัวของมูลคาการคา ผลิตภัณฑมวลรวมภาคการอุตสาหกรรม 
การคาชายแดนเพ่ิมสูงขึ้น  จากการที่ ผูประกอบการ SMEs OTOP 
วิสาหกิจชุมชนของกลุมจงัหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับ
การพัฒนาขีดความสามารถแขงขันระดับสากล และนำเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และมีคุณภาพสินคาเปนท่ียอมรับของตลาดทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ และมีชองทางการตลาดการคาภายในประเทศ การคา
ตางประเทศที่เพ่ิมมากข้ึน 

4. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภาคการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
รอยละ 3 

5. ความเชื่อมโยงกบัแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด 

- แผนแผนพัฒนากลุมจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) กลุม 

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย หนองคาย 
หนองบวัลำภู และบงึกาฬ)  

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคา
การลงทุนเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง 

6. กิจกรรมที่สำคัญ 1.  กิจกรรมพัฒนาผูประกอบการประเภทเกษตรอุตสาหกรรมแปรรปู 
2. ยกระดับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต เพ่ือการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาใหสูงขึ้น 

7. งบประมาณ  จำนวน 50  ลานบาท 

8. ผูรับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

 

 

 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๔๔ 

 4.1.2 โครงการลดและขจัดของเสีย 

๑. ชื่อโครงการ โครงการลดและขจัดของเสีย 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

 
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานท้ังในสวนของการผลิตและกิจกรรม
สนับสนุนการผลติอยางตอเนื่อง เพื่อลดการเกิดของเสียใหเหลือนอยที่สุด 

3. ผลผลิต และผลลัพธของโครงการ ทุกภาคสวนมีความตระหนักถึงการลดและขจัดของเสีย รวมถึงการใช
ประโยชนจากขยะมากขึ้น 

4. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ ปริมาณขยะลดลง 

5. ความเชื่อมโยงกบัแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด 

- แผนแผนพัฒนากลุมจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) กลุม 

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย หนองคาย 
หนองบวัลำภู และบึงกาฬ)  

ประเด็นการพัฒนาที่  4 : การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

6. กิจกรรมที่สำคัญ 

 

 

1. รณรงคสรางความรู ถึงแนวทางการแยกขยะอินทรีย และไมอินทรีย   
ท่ีถูกตอง 

2. นำเสนอแนวทางการใชประโยชนจากขยะอินทรียสำหรับครัวเรือน 
และพ้ืนที่ เชน นำไปหมักแลวทำเปนปุย 

3. จัดหาอปุกรณในการใชประโยชนตนแบบ และกำหนดจุดกิจกรรม 
4. ประกวดแขงขันแนวทางการใชประโยชนจากขยะไดอยางสรางสรรคที่สุด 

7. งบประมาณ  งบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวดั  จำนวน 110  ลานบาท 

8. ผูรับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)    ๔๕ 

 4.2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการ     

ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ป พ.ศ. 2564 
 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 
(พ.ศ. ๒๕66 - ๒570) 
ของ อก. 

แผนปฏบิัติราชการระยะ 5ป 
(พ.ศ. ๒๕66 - ๒570)      
ของ สปอ. 

แผนพัฒนากลุมจังหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ระยะ 5 ป 
พ.ศ. 2566-2570 
 

แผนปฏิบัติการดานการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนบน 1 ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

วิสั
ยท

ัศน
 

ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย    
สูอตุสาหกรรมยุคใหม      
ใหเติบโตอยางยั่งยืน 

บรูณาการและ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหเติบ
โตอยางยั่งยืน 

เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ 
ศูนยกลางการคาและ 
โลจิสติกส การทองเที่ยว
มาตรฐานสากล  
เมืองนาอยูอยางย่ังยืน 

เปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมแปรรูปชั้น
นำดานเทคโนโลย ี
นวัตกรรมในอนุภมูิภาค
ลุมแมน้ำโขง 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพั
ฒ

นา
   

ดา
นท

ี่ 1
 

การยกระดับ          
ขีดความสามารถ     
ของผูประกอบการ 
และภาคอุตสาหกรรม 
ดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

การผลกัดันและบูรณา
การนโยบายและแผน 
ใหเกิดผลสมัฤทธ์ิ 

- สงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมสรางสรรค 
และนวตักรรม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพั
ฒ

นา
  

ดา
นท

ี่ 2
   

   
   

   
  

การพัฒนาปจจัย
สนับสนุนใหเอื้อตอการ
เติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมยุค
ใหม 

การพัฒนาศักยภาพ
ของธุรกิจอุตสาหกรรม
ในสวนภูมิภาค 

เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแขงขันดาน
การคาการลงทุน 
และการคาชายแดน 

สงเสริมและพัฒนาการ
ผลิตสินคาใหได
มาตรฐาน 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒ

นา
  ด

าน
ที่ 

3 การเพิ่มมูลคาเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรมอยาง
ยั่งยืนดวย BCG 
Model 

การสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมอยาง
ยั่งยืนดวย BCG 
Model 

- พฒันาและยกระดับ
สนิคาเกษตรปลอดภัย  
สูเกษตรอินทรียอยาง
เปนระบบ 
- การรักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม เพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน 

สงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพั
ฒ

นา
   

  
ดา

นท
ี่ 4

 

การพัฒนาองคกรสูองค
กรดิจิทัลเพื่อใหบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะ
องคกรเพ่ือใหบริการ  

อยางมีคุณภาพ 

พัฒนาทุนมนุษยและ
ยกระดับ 

คุณภาพชีวิตในทุกชวง
วัยอยางเทาเทียม 

สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการ 

 


