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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี  ( พ.ศ.2558 -2561 ) 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ) 

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ( OSM )

 แนวโน้มการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม : แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยต้ังเป้าอุตสาหกรรมไว้ 
5 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปข้า อุตสาหกรรมสิ่งทอ  อุตสาหกรรมแปรรูปอ้อน  อุตสาหกรรมแปรรูปมัน
สําปะหลัง  และอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน  ซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตอยู่เดิมในพื้นที่ ส่วนใน
อนาคตยังมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มในอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พ้ืนที่อนุภาคได้ เช่น 
อุตสาหกรรมเอทานอล อุตสาหกรรมการแปรรูปโพแทช เป็นต้น  คาดว่าจะมีอุตสาหกรรมใหม่ที่เข้ามามีบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภาคเพิ่มมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ 
และอุตสาหกรรมยางและพลาสติก เป็นต้น 

 โรงงานอุตสาหกรรมแปรรปูที่สาํคัญ   
  1. โรงงานน้ําตาล ขนาดกําลังการผลิตรวม 4 แห่ง  ต้ังอยู่ในจังหวัดอุดรธานีจํานวน 3 แห่ง       
คือ  โรงงานน้ําตาลเกษตรพืชผล  โรงงานน้ําตาลกุมภวาปี  โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม  และอยู่ที่          
จังหวัดหนองบัวลําภู  1 แห่ง คือ  โรงงานน้ําตาลเอราวัณ 
  2. โรงสีข้าวขนาดใหญ่  จํานวน 22 แห่ง กระจายตัวอยู่ในทุกจังหวัด ได้แก่ อ.เมืองฯ อ.หนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี อ.เมืองฯ จังหวัดหนองบัวลําภู, อ.เมือง อ.วังสะพุง อ.ท่าลี่ จังหวัดเลย ยกเว้น จังหวัดหนองคายและ
บึงกาฬที่ไม่มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ 
  3. โรงงานผลิตแผ่นยางรมควัน ยางแปรรูป  จํานวน  32  แห่ง  กระจายตัวอยู่ในจังหวัดอุดรธานี 
16 แห่ง  จังหวัดบึงกาฬ 8 แห่ง  จังหวัดหนองคาย 5 แห่ง  จังหวัดหนองบัวลําภู 2 แห่ง  และจังหวัดเลย 1 แห่ง 
  4. โรงงานแปรรูปมันสําปะหลัง  จํานวน 4 แห่ง  จังหวัดอุดรธานี  3 แห่ง และจังหวัดเลย 1 แห่ง 

ตารางที่  3-17  โรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
                                                                                                                                   หน่วย : แห่ง 

ภาค/กลุ่ม
จังหวัด

โรงสีข้าว
ผลิตภัณฑ์

ไม้
มัน

สําปะหลัง
เก่ียวกับ
ยาง

ปุ๋ย น้ําตาล ทอไหม
โรง

ชําแหละ
พลาสติก โลหะ อ่ืน รวม

ภาค ตอ.น. 28,316 1,547 1,527 78 141 32 25 224 177 811 15,473 42,530
ตอนบน 1 4,839 397 303 17 15 4 1 45 11 173 1,487 7,292
ตอนบน 2 1,939 152 26 11 12 0 5 18 5 81 885 3,134
ตอนกลาง 9,036 298 263 19 34 18 15 23 30 190 2,785 12,711
ตอนล่าง 1 7,268 407 731 23 53 10 2 95 101 189 8,879 11,937
ตอนล่าง 2 5,234 293 204 8 27 0 2 43 30 178 1,437 7,456  

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ,อา้งอิงใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
        ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน (พ.ศ.2556-2559) 
 
 

 จังหวัดอุดรธานีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม และการขายส่ง-ขายปลีกสูงกว่าจังหวัดอ่ืนในกลุ่ม
จังหวัดเกือบเท่าตัว  จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดอุดรธานี จะต้องมีบทบาทและหน้าที่ในการเชื่อมโยงการค้าและ
อุตสาหกรรมกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัด เพื่อยกระดับมูลค่าการค้าและอุตสาหกรรมให้เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามกลุ่ม
จังหวัดที่เหลือก็มีความโดดเด่นในการสร้างรายได้ในสาขาภาคการเกษตร ซึ่งมีความจําเป็นต้องมีความเชื่อมโยงใน
การสร้างมูลค่าเพิ่ม ของภาคการเกษตรด้วยการแปรรูปสินค้าการเกษตรในจังหวัดของตน หรือเชื่อมโยงสาขา
อุตสาหกรรมกับจังหวัดอุดรธานีให้มีมูลค่าสูงขึ้นตามความต้องการของตลาด 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี  ( พ.ศ.2558 -2561 ) 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ) 

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ( OSM )

 3. ด้านการค้า  การลงทุน   

            สถานประกอบการ 
            ในปี 2554 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีสถานประกอบการ 86,061 แห่ง      
คิดเป็นร้อยละ 13.4 และจัดอยู่ในลําดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถานการประกอบการ       
ด้านที่ พักแรม  บริการ  อาหารและเครื่ องดื่มร้อยละ  16.51 ด้านการขายส่ง -ขายปลีกร้อยละ  15.31            
ด้านอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ  12.09 โดยสถานประกอบการที่มีสัดส่วนที่น้อยที่สุดในกลุ่มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ด้านการผลิตร้อยละ 9.42 เมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 

ตารางที่  3-18  แสดงข้อมูลสถานประกอบการของกลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2554 
                                                                                               หน่วย : แห่ง / ร้อยละ 

ภาค/กลุ่มจังหวัด ขายส่ง ขายปลีก*
ท่ีพักแรม 

บริการอาหาร

และเครื่องดื่ม

กิจกรรม

อสังหาริมทรัพย์
การผลิต

การขนส่ง และ

สถานท่ีเก็บสินค้า
อ่ืนๆ รวม

ภาค ตอ.น. 287,714 61,324 11,891 180,363 21,922 87,105 650,319
ร้อยละของประเทศ 44 9 2 28 3 13 100
ร้อยละของภาค 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ตอนบน 1 44,050 10,124 1,438 16,986 1,756 11,707 86,061
ร้อยละของภาค 15.31 16.51 12.09 9.42 8.01 13.44 13.23

ตอนบน 2 23,906 4,552 341 20,175 1,593 5,325 55,892
ร้อยละของภาค 8.31 7.42 2.87 11.19 7.27 6.11 8.59

ตอนกลาง 77,703 18,234 4,941 58,387 10,961 32,363 202,589
ร้อยละของภาค 27.01 29.73 41.55 32.37 50.00 37.15 31.15

ตอนล่าง 1 91,827 17,543 3,748 48,453 5,121 23,695 190,387
ร้อยละของภาค 31.92 28.61 31.52 26.86 23.36 27.20 29.28

ตอนล่าง 2 50,228 10,871 1,423 36,362 2,491 14,015 115,390
ร้อยละของภาค 17.46 17.73 11.97 20.16 11.36 16.09 17.74  

      ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ/www.nso.go.th,มกราคม 2556   
      หมายเหตุ : * รวมการซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์  

 ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดฯ ส่วนมากเป็นสถานประกอบการประเภทขายส่ง-ขายปลีก จํานวน       
44,050 แห่ง หรือร้อยละ 51.18 ของสถานประกอบการทั้งหมด โดยอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจํานวน 19,815 แห่ง 
หรือร้อยละ 23.02 ที่เหลืออยู่ในจังหวัดหนองคาย  หนองบัวลําภู  เลย  จังหวัดละเท่าๆ กัน  และต้ังอยู่ใน      
จังหวัดบึงกาฬน้อยที่สุดจํานวน 4,172 แห่ง หรือร้อยละ 4.85  รองลงมาได้แก่ สถานประกอบการด้านการผลิต 
จํานวน 16,986 แห่ง (ร้อยละ 19.74) ด้านอื่นๆ จํานวน 11,707 แห่ง (ร้อยละ 13.60) และด้านที่พักแรม  บริการ
อาหารและเครื่องดื่มจํานวน 10,124 แห่ง (ร้อยละ 11.76)  

 จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีสถานประกอบการมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด จํานวน 35,075 แห่ง หรือ ร้อยละ 
40.76  รองลงมาได้แก่ จังหวัดหนองคาย หนองบัวลําภู เลย และบึงกาฬ  โดยเมื่อแยกประเภทสถานประกอบการ
พบว่าจังหวัดอุดรธานียังเป็นจังหวัดที่มีจํานวนสถานประกอบการในแต่ละประเภทมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด ยกเว้น
ด้านการผลิตเท่านั้น ที่พบว่าจังหวัดหนองบัวลําภูมีจํานวนมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด  จํานวน 5,245 แห่ง รองลงมา 
ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย และบึงกาฬ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี  ( พ.ศ.2558 -2561 ) 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ) 

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ( OSM )

ตารางที่ 3-19 แสดงข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปี 2554 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน %
อุดรธานี 19,815 23.02 4,210 4.89 856 0.99 4,136 4.81 638 0.74 5,420 6.30 35,075 40.76
หนองคาย 6,341 7.37 1,822 2.12 242 0.28 3,848 4.47 401 0.47 2,081 2.42 14,735 17.12

หนองบัวลําภู 6,282 7.30 1,075 1.25 174 0.20 5,245 6.09 234 0.27 1,626 1.89 14,636 17.01

เลย 7,440 8.65 2,233 2.59 99 0.12 1,921 2.23 294 0.34 1,642 1.91 13,629 15.84
บึงกาฬ 4,172 4.85 784 0.91 67 0.08 1,836 2.13 189 0.22 938 1.09 7,986 9.28
รวม 44,050 51.18 10,124 11.76 1,438 1.67 16,986 19.74 1,756 2.04 11,707 13.60 86,061 100.00

จังหวัด
รวม

 ขายส่ง  ขาย
ปลีก*

ที่พักแรม บริการ
อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

อสังหาริมทรัพย์ การผลิต
การขนส่ง และ

สถานที่เก็บสินค้า
อ่ืนๆ

 

  ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ/www.nso.go.th,มกราคม 2556    
  หมายเหตุ : *รวมการซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์  

               ห้างสรรพสินค้า   
                กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีห้างสรรพสินค้าจํานวนทั้งสิ้น 27 แห่ง  มากเป็น
ลําดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 114 แห่ง  โดยจังหวัดอุดรมีจํานวนห้างสรรพสินค้ามากที่สุดในกลุ่มจังหวัด 
จํานวน 20 แห่ง รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลําภู และบึงกาฬ ตามลําดับ 

               ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
 

      กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  มีผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมกันทั้งสิ้น 1,928  ผลิตภัณฑ์ คิด
เป็นร้อยละ 14 และมากเป็นลําดับที่ 4 จากทั้งหมด 5 กลุ่มจังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่มีสัดส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานต่อจํานวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด สูงเป็นลําดับที่ 2 เท่ากับ 0.21 หรือ 1 ต่อ 4.8       
รองจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่มีสัดส่วนเท่ากับ 0.22 หรือ 1 ต่อ 4.4   
ตารางที่ 3-20  แสดงสัดส่วนผลิตภัณฑ์ชมุชนที่ได้รับมาตรฐาน  
                   ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประจาํปี พ.ศ. 2554  

ภาค/ 
กลุ่มจังหวัด 

สินค้า OTOP ทั้งหมด ร้อยละ 
สินค้า OTOP ได้รับ

มาตรฐาน 
ร้อยละ 

สินค้า OTOP  
มาตรฐานต่อสินค้า 

OTOP 
ภาค 14,017 100 2,376 100 0.17 

ตอนบน 1 1,928 14 397 17 0.21 
ตอนบน 2 1,271 9 285 12 0.22 
ตอนกลาง 3,015 22 406 17 0.13 
ตอนล่าง 1 4,467 32 765 32 0.17 
ตอนล่าง 2 3,336 24 523 22 0.16 

              ที่มา : จํานวนสินค้า : www.thaitambon.com สินค้า OTOP ได้รับมาตรฐาน : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
              อ้างอิงใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2556-2559) ROC 

 ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์
ชุมชนมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด จํานวน 749 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 38.8 ของกลุ่มจังหวัด รองลงมา ได้แก่   
จังหวัดเลย หนองคายและหนองบัวลําภู 
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อุดรธานี 
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หนองบัวลําภู
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บึงกาฬ 

  ที่มา: www.tha
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   2. การเชื
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