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สวนที่ 1
ขอมูลสภาพทั่วไปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

1. ความเปนมา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551

และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ มจังหวัดแบบบูรณาการ กําหนดให
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลําภู โดยใหจังหวัดอุดรธานีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุ มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หลังจากท่ีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช
บั ง คับตั้ งแตวัน ท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ ง ไดแยกจากจั งหวัดหนองคาย ทําใหกลุ มจั งหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในปจจุบันประกอบดวย 5 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู  และจังหวัดบึงกาฬ โดยให จังหวัดอุดรธานี
เปนศูนยปฏิบัติการของกลุ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีเปนหัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
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2. ท่ีตั้งและอาณาเขต
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตั้งอยูตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แนวเสนรุงท่ี 16-18 องศาเหนือ และเสนแวงท่ี 100 - 103 องศาตะวันออกมีพ้ืนท่ีโดยรวมประมาณ
34,345.40 ตร.กม. หรือประมาณ 21.46 ลานไร  คิดเปนประมาณรอยละ 20 และ 7 ของพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศไทย ตามลําดับ มีพ้ืนท่ีเปนอันดับ 4 ของภาค รองจากกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร ) ตอนลาง 2
(จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ) และตอนกลาง (จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน รอยเอ็ด
และมหาสารคาม) ดังนี้

 ดานทิศเหนือ ติดตอกับสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
 ดานทิศตะวันออก ติดกับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ไดแก

จ.สกลนคร และ จ.นครพนม
 ดานทิศตะวันตก ติดตอกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ไดแก จ.เพชรบูรณ

และ จ.พิษณุโลก
 ดานทิศใต ติดตอกับกลุมจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ไดแก

จ.ขอนแกน และ จ.กาฬสินธุ
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3. ลักษณะทางกายภาพ
3.1) ลักษณะภูมิประเทศ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีพ้ืนท่ีโดยรวมประมาณ 34,345.9 ตร.กม. หรือ
ประมาณ 21.5 ลานไร คิดเปนประมาณรอยละ 20 และ 7 ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศ
ไทย มี พ้ืน ท่ี เปน อันดับ 4 ของภาค รองจากกลุ มจั งหวัดภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือตอนลาง 1
(จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร) ตอนลาง 2 (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร
และอํานาจเจริญ) และตอนกลาง (จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน รอยเอ็ด และมหาสารคาม) มีพ้ืนท่ีปาไม
ประมาณ 4.1 ลานไร หรือรอยละ 19.1 และ 1.28 ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศไทย
โดยจังหวัดอุดรธานีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด คือ 11,730.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,331,439 ไร รองลงมาคือ
จังหวัดเลย บึงกาฬ หนองบัวลําภู และหนองคาย จําแนกเปนรายจังหวัดได ดังนี้
ตารางท่ี 1 พื้นท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ที่มา : ศูนยสารสนเทศเพ่ือการบริหารและงานปกครอง , กรมการปกครอง , กระทรวงมหาดไทย

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมเปนท่ีราบสูง
สลับภูเขา มีเทือกเขาเพชรบูรณผานพ้ืนท่ีจังหวัดเลย และเทือกเขาภูพานผานพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี
โดยเทือกเขาเพชรบูรณเปนแหลงตนน้ําปาสัก เทือกเขาภูพานเปนแหลงตนน้ําท่ีสําคัญ เชน ลําน้ําสงคราม
น้ําพุง เปนตน พ้ืนท่ีราบของกลุมจังหวัดอยูในแองสกลนครมีอาณาเขตทิศเหนือจรดแมน้ําโขง ทิศตะวันตก
จรดเทือกเขาเพชรบูรณ ซึ่งแองสกลนครครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดเลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย
บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร มีหลักฐานทางประวัติศาสตรชี้ชัดวามีมนุษยอาศัยอยูตั้งแต
ยุคกอนประวัติศาสตร (Prehistory) ในแองสกลนครซึ่งมีศูนยกลางท่ีบานเชียง บานนาดี อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

อาณาเขตติดตอของกลุมจังหวัด กลุมจังหวัดมีชายแดนติด ตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) มากกวากลุมจังหวัดอ่ืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว
ความยาวพรมแดนประมาณ 527 กิโลเมตร ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดเลย หนองคาย และบึงกาฬ
มีแมน้ําเปนเสนแบงก้ันพรมแดน ไดแก แมน้ําเหือง และแมน้ําโขง แมน้ําเหืองก้ันพรมแดนไทย-สปป.ลาว
ในพ้ืนท่ีอําเภอนาแหว อําเภอดานซาย อําเภอทาลี่ และบางสวนของพ้ืนท่ีอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
แลวไหลบรรจบรวมกับแมน้ําโขงท่ีบานทาดีหมี ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แลวไหลผาน
จังหวัดหนองคาย และบึงกาฬ ไปยัง พ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ไดแก
จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร ไหลผานพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ไดแก
จังหวัดอํานาจเจริญ กอนไหลเขาสูพ้ืนท่ี สปป.ลาว ท่ีอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัด พื้นท่ี อันดับระดับภาค
(ภาคอีสาน)

อันดับระดับ
กลุมจังหวัดฯตารางกิโลเมตร ไร

อุดรธานี 11,730.30
11,424.60
3,026.50
3,859.00
4,305.00

7,331,439
7,140,383
1,892,563
2,411,929
2,690,625

3
4
16
15
17

1
2
5
4
3

เลย
หนองคาย
หนองบัวลําภู
บึงกาฬ
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3.2) ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของกลุมจังหวัดตามภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะสภาพภูมิอากาศ

แบบทุงหญาสะวันนา เปนภูมิอากาศแบบรอนชื้นสลับแหง และมีปริมาณน้ําฝนปานกลาง มีท้ังหมด 3 ฤดูกาล
ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย 27.8 องศาเซลเซียสตอป ความกดอากาศเฉลี่ยปละ
1,009.72 มิลลิเมตรปรอท หรือ เฮกโตปาสคาล (Hecto Pascal: hPa) และปริมาณน้ําฝนท่ีวัดไดตอปเฉลี่ย
1,510 ม.ม. สามารถปลูกพืชหรือทําการเกษตรท่ีตองอาศัยน้ําฝนตามฤดูกาล เชน การเพาะปลูกขาว
ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว รวมท้ังผลไมตามฤดูกาล

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีอากาศรอนชื้นสลับกับฤดูแลง มีฝนตก
ปานกลางมี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน (มีนาคม – พฤษภาคม) ฤดูฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม) และฤดูหนาว
(พฤศจิกายน – กุมภาพันธ ) ฤดูหนาว อากาศหนาวเย็นเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูฝน ไดรับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชัน ฤดูรอน อากาศจะรอนและแหงแลงมาก
เพราะอยูไกลจากทะเล

4. ขอมูลการปกครองและประชากร
4.1) การปกครอง กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย 5 จังหวัด 59 อําเภอ

419 ตําบล 4,828 หมูบาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 479 แหง ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด
5 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 8 แหง เทศบาลตําบล 152 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 289 แหง
ดังนี้
ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลการปกครองในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต.
อุดรธานี 20 156 1,880 1 1 3 67 107
เลย 14 89 916 1 0 2 27 70
หนองคาย 9 62 722 1 0 2 17 48
หนองบัวลําภู 6 59 687 1 0 1 23 43
บึงกาฬ 9 53 623 1 0 0 18 21
รวมท้ังหมด 58 419 4,828 5 1 8 152 289

ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย โดยกองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น ณ 31 มีนาคม 2560

4.2 ประชากร กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีประชากรในป พ.ศ. 2560
จํานวน 3,671,306 คน คิดเปนรอยละ 5.64 ของประเทศและรอยละ 17.61 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยจังหวัดอุดรธานีมีประชากรมากท่ีสุด 1,578,783คน รองลงมา คือ จังหวัดเลย 639,801 คน
จังหวัดหนองคาย 520,363 คน จังหวัดหนองบัวลําภู 510,734 คน จังหวัดบึงกาฬ 421,625 คน ตามลําดับ
ความหนาแนนของประชากรประมาณ 106.89 คนตอตารางกิโลเมตร
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนประชากรและความหนาแนนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
จังหวัด / พื้นที่ ความหนาแนน

กลุมจังหวัด ชาย หญิง รวม (ตร.กม.) (คน/ตร.กม.)
กลุมจังหวัดฯ 1,836,209 1,835,097 3,671,306 34,345.40 106.89
อุดรธานี 786,301 792,482 1,578,783 11,730.30 134.59
เลย 321,885 317,916 639,801 11,424.60 56.00
หนองบัวลําภู 255,910 254,824 510,734 3,859.00 132.35
หนองคาย 259,681 260,682 520,363 3,026.50 171.94
บึงกาฬ 212,432 209,193 421,625 4,305.00 97.94

ประชากร

ที่มา: สํานักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม 2559 , www.dopa.go.th

อัตราการเพ่ิม/ลดของประชากรเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป มีอัตราการเพ่ิม/ลด รอยละ 0.40 โดยในป 2556
มีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดรอยละ 0.48 และในป 2559 มีอัตราการลดลงรอยละ 0.19 เม่ือเทียบกับป
2558 ของประชากรในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ท้ังหมด ซึ่งเม่ือแยกรายจังหวัดแลว
พบวาในป 2559 จังหวัดบึงกาฬมีอัตราการเพ่ิมของประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด รอยละ 0.23 ของจํานวน
ประชากรภายใน จังหวัดบึงกาฬท้ังหมด
ตารางท่ี 4 จํานวนประชากรของกลุมจังหวัดฯ เปรียบเทียบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศ

จํานวน เพิ่ม/ลด จํานวน เพิ่ม/ลด จํานวน เพิ่ม/ลด จํานวน เพิ่ม/ลด จํานวน เพิ่ม/ลด
ประเทศ 64,456,695 0.31 64,785,909 0.59 65,124,716 0.51 65,729,098 0.52 56,096,905 0.93
ภาคอีสาน 21,697,488 0.31 21,775,407 0.52 21,845,254 0.36 21,916,034 0.32 20,843,893 0.32
กลุมจังหวัดฯ
อีสานตอนบน 1 3,617,208 0.24 3,634,485 0.48 3,649,503 0.41 3,664,272 0.40 3,671,306 0.19

อุดรธานี 1,557,298 0.21 1,563,964 0.43 1,570,300 0.40 1,575,152 0.31 1,578,783 0.23
หนองคาย 512,439 44.15- 514,943 0.49 517,260 0.45 519,580 0.45 520,363 0.15
เลย 629,787 0.14 632,205 0.38 634,513 0.36 638,819 0.67 639,801 0.15
หนองบัวลําภู 505,071 0.06- 507,137 0.41 508,864 0.34 510,074 0.24 510,734 0.13
บึงกาฬ 412,613 N/A 416,236 0.87 418,566 0.56 420,647 0.49 421,625 0.23
กลุมจังหวัดฯ
อีสานตอนบน 2 2,180,392 0.13 2,189,484 0.54 2,197,966 0.42 2,206,237 0.39 4,240,685 0.37
กลุมจังหวัดฯ
อีสานตอนกลาง 5,013,619 -0.17 5,030,287 0.42 5,043,862 0.33 5,055,979 0.27 5,053,700 0.24
กลุมจังหวัดฯ
อีสานตอนลาง 1 6,687,218 0.93 6,707,519 0.52 6,728,450 0.3 6,746,755 0.31 5,670,159 0.27
กลุมจังหวัดฯ
อีสานตอนลาง 2 4,199,051 0.06 4,213,632 0.47 4,225,473 0.35 4,242,719 0.28 2,208,043 0.41

จังหวัด/กลุม
จังหวัด

ป 2555
อัตราการเพิ่ม/ลด ของประชากร (คน)

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ที่มา: สํานักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม 2559 , www.dopa.go.th
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5. ขอมูลเศรษฐกิจ
5.1 ผลิตภัณฑมวลรวม ในป พ.ศ. 2558 ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

เล็กนอยจากป พ.ศ.2557
ตารางท่ี 5 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดและกลุมจังหวัด (หนวย : ลานบาท)

จังหวัด/กลุมจังหวัด พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
กลุมจังหวัด 196,805 211,534 220,620 215,612 217,181
อุดรธานี 90,906 95,644 99,683 99,728 98,757
เลย 36,063 40,177 41,131 41,378 41,863
หนองคาย 33,432 34,290 36,208 33,646 35,317
หนองบัวลําภู 18,891 19,000 20,493 19,110 19,959
บึงกาฬ 17,513 22,422 23,104 21,751 21,286
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ

ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในภาคบริการมีสัดสวน
มากกวาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการคา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในแตละป โดยในป พ.ศ. 2556
ภาคบริการ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมลดลงและมีแนวโนมลดลงตอเนื่อง ในขณะท่ีภาคบริการเริ่มปรับตัว
เพ่ิมข้ึนในป พ.ศ.2557 - 2558 เม่ือเปรียบเทียบผลิตภัณฑมวลรวมของแตละจังหวัดในกลุมจังหวัด พบวา
ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบลําดับของผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัด/กลุมจังหวัด ลําดับของประเทศ ลําดับของภาค ลําดับของกลุมจังหวัด
กลุมจังหวัด 14 3 -
อุดรธานี 24 4 1
เลย 50 13 2
หนองคาย 58 15 3
หนองบัวลําภู 75 19 4
บึงกาฬ 73 18 4
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ภาคบริการ ประกอบดวยกิจกรรมการผลิตดังนี้ โรงแรม ภัตตาคาร รานกาแฟ หาบเร แผงลอย
รานอาหาร กวยเตี๋ยว ขายอาหารสําเร็จรูป การขนสงผูโดยสาร/สินคา ทางบก น้ํา อากาศ การบรรจุหีบหอ
คลังสินคา ไซโล ดานไปรษณีย โทรศัพท สถาบันการเงิน ประกันภัย บริการเชา ซื้อ ขาย ดานอสังหาริมทรัพย
บริการบัญชี กฎหมาย วิศวกรรม สถาปตยกรรม เชาเครื่องมือเครื่องจักร คาจางแรงงานสวนราชการ
การจัดเก็บขยะ ทําความสะอาด สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย บริการทางการแพทย สมาคมอาชีพ
สถานสงเคราะหเด็ก สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน องคกรกุศลอ่ืน ๆ โรงภาพยนต สถานีวิทยุกระจายเสียง
หองสมุด พิพิธภัณฑ การซอมเครื่องมือ เครื่องใชครัวเรือน บริการซัก รีด อาบอบนวด ตัดผม เสริมสวย ปนตน

ภาคการเกษตร ประกอบดวยกิจกรรมการผลิต การทํานา ทําไรขาวโพด ไรมันสําปะหลัง ไรพืช
ตระกูลถ่ัว ไรผัก สวนผลไม ไรออย สวนยางพารา พ้ืชไร ปาลม ยาสูบ บริการไถ นวด สี บริหารดานสหกรณ
ปศุสัตว สุกร โค สัตวปก ไหม โรงฆาสัตว เลี้ยงทําพันธุ การเผาถาน ผลผลิตจากปา หนอไม การประมง
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทุกชนิด เปนตน

ภาคอุตสาหกรรม ประกอบดวยกิจกรรมการผลิต การขุดเจาะกาซธรรมชาติ การลําเลียงน้ํามัน
การทําเหมืองแรท่ีใชทําเคมีภัณฑและปุย กิจการเก่ียวกับดิน กรวด ทราย อุตสาหกรรมอาหาร ไดแก
การทําเนื้อตางๆ แชแข็ง ไอศครีม ผลไมกระปอง และการจัดเก็บรักษา การผลิตน้ํามันหมู โรงสีขาว
การผลิตแปงมันสําปะหลัง การอบขาวโพด การทําแปงขาวเจา การผลิตน้ําตาล และผลพลอยได การผลิต
ขนมปง เสนกวยเตี๋ยว และผลิตภัณฑท่ีคลายกัน ผลิตขนมชนดตาง ๆ การผลิตน้ําแข็ง การผลิตเครื่องแกง
เครื่องปรุงรส (การผลิตอาหารอ่ืน ๆ) การผลิตอาหารสัตว การตม กลั่น ผสมสุรา และเครื่องดื่มท่ีไมมี
แอลกอฮอล น้ําดื่มบรรจุขวด โรงบม อบใบยาสูบ และผลิตภัณฑ การทอผา ผลิตสิ่งทอถักสําเร็จรูป
ผลิตเครื่องแตงกาย การพิมพ การผลิตยางสังเคราะห ยางแผนดิบรมควัน ยางแทง ยางเครป เศษยาง
ผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ ผลิตภัณฑจากพลาสติก ผลิตภัณฑจากหนัง การผลิตอิฐ แผนเหล็กรีดรอน โรงกลึง
มุงลวด เหล็กดัด เครื่องจักรทางการเกษตร เครื่องปรับอากาศ การดัดแปลงเครื่องเรือน ผลิตภัณฑจากไม
การซอมแซม การผลิตชิ้นสวนประกอบรถยนต จักรยานยนต และจักรยาน การจําหนายพลังไฟฟา ประปา
การกอสรางอาคารท่ีอยูอาศัย และไมใชท่ีอยูอาศัย โครงการชลประทาน ซอมแซมทาง เปนตน

ภาคการคา ประกอบดวยกิจกรรมการผลิต การคาสง ขายสินคาใหม และใชแลวแกผูขายปลีก
ผูใชในงานอุตสาหกรรม ผูใชในงานพาณิชยและในงานวิชาชีพอ่ืน ผูขายสงรายอ่ืน ผูทําหนาท่ีเปนตัวแทน
ซื้อสินคาเพ่ือขายใหแกสถานประกอบการธุรกิจ รวมถึงพอคาขายสงซึ่งดําเนินการซื้อและขายสินคา
ท่ีเปนของตนเอง ผูจําหนายสินคาอุตสาหกรรม ผูสงออก ผูสั่งสินคาเขา และสมาคมสหกรณการซื้อ สํานักงาน
ขายของกิจการท่ีตั้งข้ึนเพ่ือขายผลิตผลของตนเอง สมาคม สหกรณ ซึ่งดําเนินกิจการเก่ียวกับการขายผลิตผล
การเกษตร ผูขายเศษโลหะ ผูขายของเกา รวมท้ังเศษวัสดุตาง ๆ ผูขายสงซึ่งจําแนกและคัดเกรดสินคาจํานวนมาก
พอคาสงท่ีทําการบรรจุหีบหอและบรรจุขวด ท้ังนี้ยกเวนการบรรจุขวดและบรรจุหีบหอในตูคอนเทนเนอร
ของสนามบิน เปนตน

การคาปลีก ขายสินคาใหม และสินคาท่ีใชแลวแกบุคคลท่ัวไปหรือครัวเรือน สถานประกอบ
การขายปลีก เชน หางสรรพสินคา แผงลอย สถานีบริการขายน้ํามันเบนซิน ผูจําหนายปลีกรถยนต
คนเรขายของ สหกรณผูบริโภค สถานท่ีประมูลสินคา ผูขายปลีกสวนมากมักดําเนินกิจการซื้อขายท่ีเปน
ของตนเอง แตบางรายอาจจะเปนตัวแทนของสํานักงานใหญ และทําหนาท่ีขายใหตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ
ขายใหโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทน สถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลักเก่ียวกับการขายสินคา
ท่ีนํามาแสดงถึงแมการขายสิ่งของเหลานี้อาจจะไมใชเพ่ือการบริโภค หรือการใชประโยชนเฉพาะสวนบุคคล
หรือในครัวเรือน
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จังหวัดอุดรธานี แนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดอุดรธานีคลายกับของกลุมจังหวัด
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรมีแนวโนมลดลงตอเนื่อง

จังหวัดเลย แนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเลย ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมลดลง
ภาคบริการ ภาคการเกษตร และภาคการคา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

จังหวัดหนองคาย แนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดหนองคาย ภาคเกษตรมีแนวโนมลดลง
ภาคบริการ ภาคการอุตสาหกรรม และภาคการคา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

จังหวัดหนองบัวลําภู แนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดหนองบัวลําภู ภาคเกษตรมีแนวโนม
ลดลง ภาคบริการ ภาคการอุตสาหกรรม และภาคการคา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

จังหวัดบึงกาฬ แนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดบึงกาฬ ภาคเกษตรมีแนวโนมลดลง
ภาคบริการ ภาคการอุตสาหกรรม และภาคการคา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

5.2 ผลิตภัณฑมวลรวมตอประชากร (GPP per Capita) อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ
มวลรวมตอประชากร (GPP per Capita) ในป พ.ศ.2558 จากป พ.ศ.2557 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึน

ตารางท่ี 7 แสดงผลิตภัณฑมวลรวมตอประชากรของจังหวัดและกลุมจังหวัด (หนวย : บาท)

2555 %การ
เปลี่ยนแปลง 2556 %การ

เปลี่ยนแปลง 2557 %การ
เปลี่ยนแปลง 2558 %การ

เปลี่ยนแปลง
ประเทศ 185,849 8.83% 193,561 4.15% 197,062 1.81% 203,356 3.19%
ภาค 67,691 11.28% 72,949 7.77% 69,850 -4.25% 70,906 1.51%
กลุมจังหวัด 67,829 7.87% 71,025 4.71% 69,682 -1.89% 70,465 1.12%
อุดรธานี 74,771 5.58% 78,233 4.63% 78,559 0.42% 78,095 -0.59%
เลย 73,927 11.63% 75,822 2.56% 76,445 0.82% 77,485 1.36%
หนองคาย 75,302 2.95% 79,848 6.04% 74,509 -6.69% 78,558 5.43%
หนองบัวลําภู 39,409 0.99% 42,710 8.38% 39,994 -6.63% 41,963 4.92%
บึงกาฬ 62,546 28.75% 64,846 3.68% 61,427 -5.27% 60,457 -1.58%
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

การจะหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) กลุมจังหวัดตัอง
เพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวมตอประชากร (GPP Per Capita) ประมาณ 450,000 บาท ในขณะท่ี ณ ป พ.ศ.2558
เทากับ 70,465 บาท ตองเพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวมตอประชากรกวา 6 เทาจากปจจุบันจึงจะหลุดพนจากกับดัก
ประเทศรายไดปานกลาง
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การจัดลําดับผลิตภัณฑมวลรวมตอประชากรจังหวัดและกลุมจังหวัดในป พ.ศ. 2558 พบวาจังหวัด
หนองคายสูงสุดของกลุมจังหวัด รองลงมาไดแกจังหวัดอุดรธานี เลย บึงกาฬ และหนองบัวลําภู
ตารางท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบลําดับรายไดตอหัวของประชากร

จังหวัด/กลุมจังหวัด ลําดับของประเทศ ลําดับของภาค ลําดับของกลุมจังหวัด
กลุมจังหวัด 16 3 -
อุดรธานี 51 4 2
เลย 52 5 3
หนองคาย 50 3 1
หนองบัวลําภู 77 20 5
บึงกาฬ 63 9 4
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

5.3 เกษตรกรรม การใชประโยชนจากท่ีดินในป พ.ศ.2556 ของจังหวัดในกลุมจังหวัดแสดงไดดังนี้

ตารางท่ี 9 แสดงการใชประโยชนจากท่ีดินในป พ.ศ.2556 (ขอมูลบันทึก ณ พ.ศ. 2558)
(หนวย : ไร)

การใชประโยชนจากท่ีดิน อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ กลุมจังหวัด
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 3,867,979 2,713,419 1,543,183 1,687,053 1,258,405 11,070,039
นาขาว 2,405,199 496,483 807,129 1,077,859 557,045 5,343,715
พืชไร 754,254 1,403,209 242,868 281,669 66,540 2,748,540
สวนไมผล ไมยืนตน 395,595 528,817 344,531 171,381 536,062 1,976,386
สวนผัก ไมดอกไมประดับ 22,255 17,295 3,634 5,800 24,569 73,553
การใชประโยชนจากท่ีดิน
ทางการเกษตรอ่ืนๆ

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

การใชประโยชนจากท่ีดิน
นอกภาคการเกษตร

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

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559

การใชประโยชนท่ีดินของกลุมจังหวัดใชเพ่ือการเกษตรรอยละ 61.77 ใชท่ีดินของนอก
ภาคการเกษตร รอยละ 38.23 การใชประโยชนท่ีดินในภาคการเกษตรเปนนาขาวสูงสุด รอยละ 29.82 พืชไร
รอยละ 15.34 สวนไมผล ไมยืนตน รอยละ 11.03 ตามลําดับ
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6. ลักษณะทางสังคม
6.1 ประชากร ในป พ.ศ.2559 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีจํานวนประชากร

3,615,080 คน ประกอบดวยประชากรจังหวัดบึงกาฬ 418,217 คน จังหวัดเลย จํานวน 630,411 คน
จังหวัดหนองคาย จํานวน 509,567 คน จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 505,666 คน และจังหวัดอุดรธานี
จํานวน 1,551,219 คน (กรมการปกครอง, 2560) ประมาณการตามชวงอายุของประชากรจะเขาสูสังคมผูสูง
วัยอยางสมบูรณในป พ.ศ.2564 ประมาณการอัตราสวนการเปนภาระวัยแรงงานตอผูสูงวัย ในป พ.ศ.2573
คือ 2.4 ตอ 1 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556)

6.2 รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนของจังหวัดในกลุมจังหวัดยังต่ํากวา
ระดับประเทศ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู และเลย รายได เฉลี่ยตอครัวเรือนสูงกวาในระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6.3 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนครัวเรือน คาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรือนของจังหวัดในกลุมจังหวัดยังสูง
กวาระดับภาค ยกเวนจังหวัดเลยท่ีมีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนครัวเรือนต่ํากวาในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6.4 จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนของจังหวัดในกลุมจังหวัดยังสูง
กวาระดับภาค ยกเวนจังหวัดหนองคาย และหนองบัวลําภูจํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนต่ํากวาในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

6.5 จํานวนคนจน จํานวนคนจนของแตจังหวัดในกลุมจังหวัดในป พ.ศ.2559 จังหวัดอุดรธานี
หนองบัวลําภู และบึงกาฬ มีจํานวนคนจนเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 164, 3 และ 220 ตามลําดับ ในขณะท่ี
จังหวัดเลย และหนองคายจํานวนคนจนลดลง

6.6 แรงงาน สถานภาพแรงงานของจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยสํานักงานสถิติแหงชาติไดสํารวจ
ภาวะการทํางานของแรงงานประชากรในไตรมาสท่ี 1 ป พ.ศ.2560 ประมวลผลโดยศูนยขอมูลแรงงาน
แหงชาติ กระทรวงแรงงาน พบวา จังหวัดอุดรธานี แรงงานผูมีงานทํา 558,640 คน ผูวางงาน 12,360 คน
และกําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล จํานวน 34,390 คน จังหวัดเลย แรงงานผูมีงานทํา 310,480 คน
จังหวัดหนองคาย แรงงานผูมีงานทํา 213,820 คน ผูวางงาน 2,270 คน และกําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล
จํานวน 2,700 คน จังหวัดหนองบัวลําภู แรงงานผูมีงานทํา 234,140 คน ผูวางงาน 2,200 คน และกําลัง
แรงงานท่ีรอฤดูกาล จํานวน 290 คน จังหวัดบึงกาฬ แรงงานผูมีงานทํา 165,850 คน ผูวางงาน 960 คน
และกําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล จํานวน 6,540 คน

6.7 การศึกษา กลุมจังหวัดมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาครัฐ ท่ีสําคัญ 2 แหง ไดแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนวิทยาเขต 2 แหง ไดแก
มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง จังหวัดเลย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย และแตละจังหวัดยังมีสถานศึกษาวิชาชีพอ่ืนเพ่ือรองรับ
ผูเรียนในแตละพ้ืนท่ีตามความตองการของตลาดแรงงาน

6.8 สาธารณสุข จํานวนสถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ท่ีมีขีดความสามารถระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) มีจํานวนเตียงมากกวา 500 เตียง 1 แหง คือ
โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปนโรงพยาบาลประจําจังหวัด
ท่ัวไปหรือโรงพยาบาลประจําอําเภอขนาดใหญท่ีมีขีดความสามารถระดับทุติยภูมิ (Secondary Care)
มีจํานวนเตียง 120 - 500 เตียง ไดแก โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลหนองบัวลําภู
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โรงพยาบาลบึงกาฬ และโรงพยาบาลกุมภวาป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) เปนโรงพยาบาลชุมชน
ประจําอําเภอสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) หรือระดับ
ทุติยภูมิ (Secondary Care) ในบางแหง มีจํานวนเตียง 30 - 200 เตียง ไดแก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ทาบอ จังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบานดุง จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชดานซาย จังหวัดเลย

นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลเอกชนไวคอยบริการประชาชนในจังหวัดของกลุมจังหวัดดวยเชนกัน
การใหบริการทางสาธารณสุขของจังหวัดในกลุมจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับ สปป.ลาว มีผูเขามารับการรักษา
ซึ่งเปนชาวลาวตามโรงพยาบาลตามแนวชายแดนโดยเขามาทางจุดผานแดนตาง ๆ ท่ีราชการกําหนดไว
สามารถจําแนกเปน 3 กลุม ในกลุมแรกเปนผูมีรายไดสูง อาศัยในนครหลวงเวียงจันทน ในตัวเมืองของแขวง
นิยมเดินทางเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลศูนย กลุมท่ีสองเปนผูท่ีมีรายได
ปานกลางเขารับการรักษาตามคลินิกท่ีเปดใกลกับจุดผานแดนตาง ๆ และกลุมท่ีสามเปนกลุมผูมีรายไดนอย
ท่ีอาศัยในชนบทเขามารับการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
และสวนใหญไมมีคารักษาพยาบาลจายใหกับโรงพยาบาล เปนภาระท่ีโรงพยาบาลหลายแหงตามแนวชายแดน
ท่ีมีจุดผานแดนตองรับภาระคาใชจายในสวนดังกลาวนี้

7. โครงสรางพ้ืนฐาน
7.1 ทางอากาศ ทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี มีเท่ียวบินวันละกวา 30 เท่ียวบิน เปนเท่ียวบิน

อุดรธานี-กรุงเทพมหานคร วันละกวา 19 เท่ียวบิน อุดรธานี-เชียงใหม วันละ 3 เท่ียวบิน อุดรธานี-หาดใหญ
วันละ 2 เท่ียวบิน อุดรธานี-อูตะเภา วันละ 3 เท่ียวบิน อุดรธานี-ภูเก็ต วันละ 3 เท่ียวบิน ทาอากาศยานเลย
เปนทาอากาศยานศุลกากร มีเท่ียวบินเลย-กรุงเทพ วันละ 2 เท่ียวบิน (กรมทาอากาศยาน)

7.2 ทางบก กลุมจังหวัดมีถนนเชื่อมโยงเสนทางเดินรถระหวางจังหวัดในกลุมจังหวัด ท่ีสําคัญไดแก
เสนทางหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ เชื่อมโยงถนนพหลโยธินจากกรุงเทพมหานคร-สระบุรี-นครราชสีมา-
ขอนแกน-อุดรธานี-หนองคาย จากจังหวัดอุดรธานีมีเสนทางเชื่อมโยงไปจังหวัดหนองบัวลําภู และเลย
ดวยเสนทางหมายเลข 210 เชื่อมโยงไปยังจังหวัดสกลนคร และนครพนม ดวยเสนทางหมายเลข 22 เสนทาง
เชื่อมโยงเลียบริมโขง จากจังหวัดเลย-หนองคาย ไดแกเสนทางหมายเลข 211 จากจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
ดวยเสนทางหมายเลข 212 สภาพถนนแตละเสนทางมีความสะดวกในการเดินทางและมีถนนสายรองเชื่อม
จากถนนสายหลักเขาไปในพ้ืนท่ีของแตละจังหวัดในกลุมจังหวัด การคมนาคมทางราง ตารางเดินทางโดยรถไฟ
จากหนองคาย-กรุงเทพมหานครวันละ 5 เท่ียว (การรถไฟแหงประเทศไทย) ในระยะวลาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 กลุมจังหวัดมีโครงการพัฒนาดานคมนาคมขนสงและโลจิสติกสท่ี
สําคัญ ไดแก

- โครงการทางหลวงหมายเลข 212 หนองคาย-อ.โพนพิสัย
- โครงการทางหลวงหมายเลข 212 อ.โพนพิสัย-บึงกาฬ ตอนท่ี 1 ระยะทาง

30 กิโลเมตร
- โครงการทางหลวงหมายเลข 211 แยกสาย 2 (บ.หนองสองหอง)-อ.ทาบอ-

อ.ศรีเชียงใหม ตอนท่ี 1
- โครงการทางหลวงหมายเลข 211 แยกสาย 2 (บ.หนองสองหอง)-อ.ทาบอ-

อ.ศรีเชียงใหม ตอนท่ี 2
- โครงการทางเลี่ยงเมืองหนองคายดานตะวันออก
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- โครงการรถไฟทางคู สายขอนแกน-หนองคาย
- โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย
- โครงการสถานีขนสงสินคาหนองคาย ปรับปรุงทางเดิม เพ่ิมเติมหัวรถจักร
- โครงการพัฒนาของการรถไฟแหงประเทศไทย โครงการขยายโครงขาย

เพ่ิมสายทางคู รถไฟทางคูโครงขายเสนทางใหมมุงสูไฮสปด ระบบรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟในพ้ืนท่ี
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 ผานจังหวัดขอนแกน อุดรธานี และหนองคาย
รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 845 กิโลเมตร เปนตน และการพัฒนาสถานี
ขนสงสินคาในเมืองชายแดนซึ่งรวมถึงจังหวัดหนองคาย เปนตน

8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8.1 ทรัพยากรปาไม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีพ้ืนท่ีปาไมในป 2557 ท้ังสิ้น

3,515,188.83 ไร คิดเปนรอยละ 22.32 ของพ้ืนท่ีปาไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอยละ 3.44
ของพ้ืนท่ีปาไมท้ังประเทศ และความตองการใช พ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 มีพ้ืนท่ีปาไมมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน
5,234,595.39 ไร รองลงมา คือ กลุมจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 3,515,188.83 ไร
กลุมจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 จํานวน 2,934,890.99 ไร กลุมจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
จํานวน 2,536,421.65 ไร และกลุมจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จํานวน 1,527,835.37 ไร
ตามลําดับ
ตารางท่ี 10 แสดงเนื้อท่ีปาไมของกลุมจังหวัดฯ ภาค และประเทศ

   ประเทศ / ภาค พ.ศ. 2551
 จังหวัด / กลุมจังหวัด เน้ือท่ีปา (ไร) เน้ือท่ีปา (ไร) เน้ือท่ีปา (ไร)

ประเทศ 107,241,029.84 102,119,539.57 102,285,400.64
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17,222,213.98 15,813,931.52 15,748,932.23
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 4,041,875.98 3,543,960.51 3,515,188.83
อุดรธานี 868,180.83 781,177.93 769,542.96
เลย 2,454,051.60 2,169,582.99 2,153,295.07
หนองคาย 348,379.02 144,063.40 137,974.64
หนองบัวลําภู 371,264.53 269,311.05 281,765.33
บึงกาฬ - 179,825.14 172,610.83
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 2,620,990.14 2,608,454.81 2,536,421.65
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 1,801,635.96 1,512,016.26 1,527,835.37
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 5,560,266.05 5,245,407.31 5,234,595.39
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 3,197,485.85 2,904,092.60 2,934,890.99

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ที่มา : ศูนยสารสนเทศ สํานกัแผนงานและสารสนเทศ กรมปาไม
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8.2 แหลงน้ํา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลุมน้ําขนาดใหญ 3 ลุมน้ํา คือ ลุมน้ําโขง ลุมน้ําชี
และลุมน้ํามูล ครอบคลุมพ้ืนท่ี 110.371 ลานไร ลําน้ําหลักท่ีสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ
ลําน้ํามูล มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร และแมน้ําชี มีความยาวประมาณ 765 กิโลเมตร เปนแมน้ํา
ท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีลําน้ําสาขายอย ไดแก ลําปาว ลําน้ําอูน ลําน้ําสงคราม ลําเสียว
ลําน้ําเลย ลําน้ําพอง และลําตะคอง รวมท้ังบึงขนาดใหญท่ีกระจายอยูในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงน้ําธรรมชาติหลัก
ของภาค กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีแหลงน้ําสําคัญ  ดังนี้

(1) ลําน้ําเลย ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดเลย เนื่องจากในปจจุบันภัยธรรมชาติท่ีเก่ียวกับน้ํา
นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีลุมน้ําเลย ซึ่งประสบปญหาท้ังภัยแลงและอุทกภัย
กรมชลประทานในฐานะหนวยงานหลักแกไขปญหาเรื่องน้ําไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว
จึงไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดประตูระบายน้ําศรีสองรัก อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย เพ่ือแกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุมน้ําเลย อยางยั่งยืนตลอดไป

จากสภาพปญหาท้ังภัยแลงและอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดเลยโดยเฉพาะลุมน้ําเลย
ซึ่งมีแมน้ําเลยไหลผานตัวเมืองดวยแลวนั้น พบวายังไมมีแหลงเก็บกักน้ําขนาดกลางหรือขนาดใหญในพ้ืนท่ี
ลุมน้ําซึ่งถามีจะชวย บรรเทาปญหาท้ังสองในระดับหนึ่ง กรมชลประทานไดพิจารณาดําเนินการศึกษา
ความเหมาะสมและสํารวจออกแบบโครงการประตูระบายน้ําศรีสองรัก จังหวัดเลย เปนการเรงดวน
เพ่ือเปนการแกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย

(2) ลุมน้ําหวยหลวง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู
และหนองคาย โดยพ้ืนท่ีสวนใหญของลุมน้ําอยูในจังหวัดอุดรธานี เปนเข่ือนดิน สูง 12.50 เมตร สันเข่ือน
ยาว 4.9 กิโลเมตร เก็บน้ําได 128 ลานลูกบาศกเมตร มีปริมาณน้ําไหลเขาอางเฉลี่ยปละ 161 ลานลูกบาศกเมตร
สามารถสงน้ําใหแกพ้ืนท่ีชลประทานจํานวน 94,830 ไรในฤดูฝน และ 30,000 ไร ในฤดูแลงและยังเปน
แหลงน้ําดิบสําหรับใชผลิตน้ําประปาในจังหวัดอุดรธานี

(3) แหลงน้ําหนองหาน อําเภอกุมภวาป จั งหวัดอุดรธานี  เปนหนองน้ําขนาดใหญ
มีพ้ืนท่ีกวางถึง 22,500 ไร อยูบริเวณตอนเหนือของอําเภอกุมภวาป มีลําหวยไหลลงสูหนองหาน 6 สาย
และหนองหานยังเปนตนกําเนิดสําคัญของลําน้ําปาวไหลผานอําเภอกุมภวาปไปทางทิศใตแลวผาน
จังหวัดกาฬสินธุ เลยไปลงแมน้ําชี ปจจุบันหนองหาน ไดรับการพัฒนาเปนแหลงน้ําขนาดใหญ โดยมีการ
ทําคันดิน ขนาดกวาง 10 เมตร ยาว 80 กิโลเมตร ลอมรอบหนองหานและสรางฝายก้ันลําปาว บริเวณบานทามวง
ตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป และไดรับการประกาศใหเปนพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีสําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย

หนองหาน นอกจากจะเปนแหลงน้ําธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณไปดวยพันธุปลา พันธุนก
และพืชน้ํา นานาชนิดจํานวนมาก ซึ่งนอกจากชาวบานท่ีอาศัยอยูโดยรอบหนองหานไดพ่ึงพาเปนแหลงอาหาร
แลว ยังมีระบบนิเวศนท่ีเปนเอกลักษณ ซึ่งเปนท่ีสนใจของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและ
ตางประเทศไดมาศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง

นอกจากนี้แลว ธรรมชาติของหนองหานยังไดบรรจงสรางทะเลบัวแดงเพ่ิมความงดงาม
ใหแกหนองหานมากยิ่งข้ึน คือ ในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกป ดอกบัวแดงในหนองหาน
ซึ่งมีจํานวนนับลานดอก จะงอกงามโผลจากน้ํา ข้ึนมา โดยเริ่มจากเดือนตุลาคม บัวเริ่มแตกใบและ
เริ่มออกดอกตูมและบานเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากท่ีสุดในชวงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ
และคอยๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวจะบานในชวงเชาตรูถึงเท่ียง นักทองเท่ียวจะมองเห็นบัวแดง
บานเต็มทองน้ําหนองหานสุดลกูหูลูกตางดงามอยางหาท่ีเปรียบไมได จึงเปนท่ีมาของคําวา “ทะเลบัวแดง”
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(4) ลุมน้ําโมง ซึ่งเปนลุมน้ําสาขาของน้ําโขง พบวา มีพ้ืนท่ี 1,685,789 ไร (2,697.29 ตร.กม.)
ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ ตนน้ําโมงเกิดจากภูเขาในเขตอําเภอนาดวง จังหวัดเลย บริเวณภูซางใหญและภูเขา
ในเขตอําเภอสุวรรณคูหา และอําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ลําน้ําสายหลัก คือ ลําน้ําบน หวยโคโล
หวยโมง หวยคะนาน รวมตัวกันเปนน้ําโมงบริ เวณสันเขาภูพาน ทิศทางน้ําไหลจากทิศตะวันตก
ไปทิศตะวันออกแลวเบี่ยงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเขตอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ผานอําเภอโพธิ์ตาก
แลวไหลลงสูน้ําโขงเหนือตัวอําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย มีปริมาณน้ําทา 774 ลานลูกบาศกเมตร
(รอยละ 3 ของปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติท้ังหมดของลุมน้ําอีสาน)

(5) ลุมน้ําลําพะเนียง เปนแมน้ําสายสําคัญของจังหวัดหนองบัวลําภู มีตนกําเนิดจาก
เทือกเขาในเขตอําเภอนาดวง จังหวัดเลย กอนจะไหลผานท่ีราบกลางหุบเขาไปบรรจบกับลําน้ําพอง
จังหวัดขอนแกน ไหลจากทิศเหนือของจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตไหลผานอําเภอนาวัง อําเภอนากลาง
อําเภอเมือง อําเภอโนนสังและอําเภอศรีบุญเรือง แลวไหลลงสูเข่ือนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน มีพ้ืนท่ีลุมน้ํา
ประมาณ 1,847 ตร.กม. ประกอบดวยลําหวย 116 ลําหวย ระยะทาง 879.50 กม. และเปนดั่งเสนเลือด
หลอเลี้ยงชีวิตเกษตรและชาวประมงพ้ืนบานท่ีอาศัยอยูริมฝงน้ํา

(6) บึงโขงหลง ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ เปนพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีนกน้ําและสัตวน้ําอาศัยอยู
เปนจํานวนมาก กรมปาไมไดเขามาสํารวจและจัดตั้งเปนเขตหามลาสัตวปา ในป พ.ศ. 2525 อยูในเขตรอยตอ
ระหวาง 2 อําเภอ คือ อําเภอเซกา และอําเภอบึงโขงหลง และในปจจุบันบึงโขงหลง ไดรับการประกาศใหเปน
พ้ืนท่ีชุมน้ําโลก ลําดับท่ี 1098 จากคณะกรรมการพ้ืนท่ีชุมน้ําโลก ดังนั้นบึงโขงหลงจึงเปนท้ังเขตหามลาสัตว
ปา และพ้ืนท่ีชุมน้ําโลกในพ้ืนท่ีเดียวกัน บึงโขงหลงเปนแหลงน้ําจืดปดรูปเขาวัวแคบๆ เกิดข้ึนจากคลองและ
ลําธารหลายสายไหลมารวมกัน บึงมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร มีความลึกเฉลี่ย 50-100 เซนติเมตร
มีพ้ืนท่ี 18.97 ตารางกิโลเมตร คิดเปนพ้ืนท่ี 11,858 ไร ถือวาเปนสวนหนึ่งของท่ีราบแมน้ําสงคราม
ซึ่งเปนบริเวณท่ีน้ําไหลออกจากบึงกอนไหลลงสูแมน้ําโขง ในบึงมีเกาะแกงอยูมากมาย เปนปาดิบแลง
ท่ีอุดมสมบูรณ พ้ืนท่ีโดยรอบสวนใหญเปนท่ีราบ

8.3 ทรัพยากรแรธาตุ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีแรท่ีนํามาใชประโยชน
เชิงเศรษฐกิจ เชน ทรายแกว ทองคํา ทองแดง แบไรต หินประดับ หินปูน เหล็ก หินบะซอลต เปนตน

การขอประทานบัตร เพ่ือใชประโยชนทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดฯ พบวา หินปูน มีจํานวน
การขอประทานบัตรฯ จังหวัดเลย 10 รายและจังหวัดหนองบัวลําภู 5 ราย หินบะซอลต มีจํานวน
การขอประทานบัตรฯ จังหวัดอุดรธานี 1 ราย แบไรต มีจํานวนการขอประทานบัตรฯ จังหวัดเลย 1 ราย
ทองคํา เงิน และทองแดง มีจํานวนการขอประทานบัตรฯ จังหวัดเลย 6 ราย และ เหล็ก มีจํานวนการขอ
ประทานบัตรฯ จังหวัดเลย 6 ราย

- หินปูน สามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย เชน หินปูนกอสราง อุตสาหกรรมถนน
ปูนขาว ทรายแกว แคลเซียมคาบาย วัสดุทนไฟ ปุย สีผม ฟอกหนัง เปนตน

- หินบะซอลต ใชประโยชนในการทําพ้ืนรางหมอนและรางรถไฟ แผนปูพ้ืนหรือผนัง
วัสดุกอสรางถนน สวนผสมผลิตแอสฟลต เปนตน

- แบไรต ใชประโยชนทําน้ําโคลนเจาะทอน้ําบาดาล น้ํามัน กาซธรรมชาติ ทอแกว จอทีวี
เครื่องปนดินเผา ชวยในการถายภาพเอ็กซเรยทางการแพทย เปนตน
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แตแปรรูปไมได ทําในทองท่ี ควรมีแนวทางในการแปรรูปในทองถ่ิน เพราะมีการ
ขอประทานบัตรแร แตยังไมมีการแปรรูปในพ้ืนท่ีเปนการขาดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี จึงมีความจําเปน
และความสําคัญท่ีจะเชิญชวนใหนักธุรกิจรวมมือกันท้ังในจังหวัดและระหวางจังหวัด เพ่ือสรางความรวมมือใน
การลงทุนซึ่งกันและกัน

8.4 ภัยธรรมชาติ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีภัยหนาว เปนภัยธรรมชาติท่ี
ประชาชนตองประสบมากในทุกป โดยในป 2556 มีผูประสบภัย 758,754 คน รองลงมาคือ ภัยแลง
226,6100 คน และอุทกภัย 5,947 คน ดานมูลคาความเสียหาย ในป 2556 มีมูลคาความเสียหายจาก
อุทกภัย 45 ลานบาท และภัยแลง 26 ลานบาท

8.5 สิ่งแวดลอม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีปริมาณขยะเทากับ 1.28 ลานตัน
ในป 2557 และมีปริมาณขยะนํากลับมาใชใหมคิดเปนรอยละ 35.95 จากปริมาณขยะท้ังหมด ซึ่งเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 3.02 จากป 2556 และมีการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงจากป ท่ีผานมา โดยในป 2556
มีการปลอยกาซฯ ประมาณ 3.9 ลานตัน คิดเปนอัตราการปลอยกาซฯ ตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
กลุมจังหวัด เทากับ 24.11 ตัน/ลานบาท

8.6 การใชพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิง กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
มีอัตราการใชไฟฟาภาคครัวเรือนตอประชากรเพ่ิมข้ึนทุกป โดยในป 2557 อยูท่ี 310.33 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอคน
สวนในภาค ท่ีไม ใชครั ว เ รือน มี อัตราการใช ไฟฟาตอ มูลค าผลิตภัณฑมวลรวมกลุ มจั งหวัดอยู ท่ี
5,643.50 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนหนารอยละ 5.23 อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
เพ่ือยานพาหนะตอประชากรขยับลดลงเล็กนอยอยางตอเนื่องในทุกป โดยในป 2557 อยูท่ี 182.95 ลิตรตอคน
สวนในภาคอุตสาหกรรมใชน้ํามันเชื้อเพลิงตอ GPCP ภาคอุตสาหกรรมลดลงตอเนื่องตั้งแตป 2555
จนถึงป 2557 มีอัตราการใชฯ อยูท่ี 157.59 ลิตรตอลานบาท

9. ขอมูลเชิงสถิติที่สําคัญเชิงพ้ืนที่
เนื้อท่ีและการใชประโยชนท่ีดิน จากการสํารวจเนื้อท่ีและการใชประโยชนท่ีดินรายจังหวัด

ในป พ.ศ. 2555 โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวา กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
มีเนื้อท่ีรวมประมาณ 21,466,425 ไร ซึ่งคิดเปนรอยละ 20.34 ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคิด
เปนรอยละ 6.69 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ โดยจังหวัดอุดรธานีมีเนื้อท่ีมากท่ีสุด คือ 7,331,439 ไร รองลงมาคือ
จังหวัดเลย 7,140,382 ไร  จังหวัดบึงกาฬ 2,690,625 ไร  จังหวัดหนองบัวลําภู 2,411,929 ไร
จังหวัดหนองคาย 1,892,050 ไร ตามลําดับ นอกจากนี้ จากเนื้อท่ีท้ังหมดของกลุมจังหวัดฯ สามารถแบงได
เปนพ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร 11,070,051 ไร คิดเปนรอยละ 11.09 พ้ืนท่ีปาไม 3,543,960 ไร คิดเปน
รอยละ 3.36 ของเนื้อท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมด โดยในสวนของพ้ืนท่ีถือครอง
ทางการเกษตรนั้น พบวาสวนใหญเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกนาขาว ประมาณ 5,343,715 ไร ซึ่งคิดเปน
รอยละ 48.27 ของพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตรท้ังหมด สวนใหญเปนพ้ืนท่ีนา สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 51.73
เปนพ้ืนท่ีเพราะปลูกพืชไร (ขาวโพด ออย ยางพารา) สวนไมผล/ไมยืนตน สวนผัก/ไมดอกไมประดับ
และการเกษตรอ่ืนๆ เปนตน
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ตารางท่ี 11 เนื้อท่ีและการใชประโยชนทางการเกษตร ป พ.ศ. 2556 (ขอมูล ณ วันท่ี 21 ม.ค. 58)

 นาขาว  พืชไร  สวนไมผล/
ไมยืนตน

 สวนผัก/ไม
ดอก/ไมประดับ

 การเกษตร
อืน่ๆ

ท้ังประเทศ 320,696,888 69,964,862 31,154,000 34,915,274 1,398,383 11,803,714
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 105,533,963 42,752,421 11,940,928 4,315,585 317,327 4,521,479
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

21,466,425 5,343,715 2,748,540 1,976,386 73,553 927,845

อุดรธานี 7,331,439 2,405,199 754,254 395,595 22,255 290,676
เลย 7,140,382 496,483 1,403,209 528,817 17,295 267,615
หนองคาย 1,892,050 807,129 242,868 344,531 3,634 145,021
หนองบัวลําภู 2,411,929 1,077,859 281,669 171,381 5,800 150,344
บึงกาฬ 2,690,625 557,045 66,540 536,062 24,569 74,189

ประเทศ/ภาค/จังหวัด เน้ือท่ีท้ังหมด
เน้ือท่ีใชประโยชนทางการเกษตร (ไร)

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558

10. สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
10.1 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ป พ.ศ. 2557 – 2560

(1) วิสัยทัศน “ศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคมอาเซียน”
(2) เปาประสงครวม

1) สรางรายไดจากการลงทุนใหมากข้ึน ท้ังดานการคา การเกษตร อุตสาหกรรม
การทองเท่ียว และการบริการ

2) เพ่ือใหบุคลากรมีขีดความสามารถสูง ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
(3) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: การพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย กลยุทธ

เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการ
ทองเท่ียว

1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได
จากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดฯ
(รอยละ 16)
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวน
นักทองเท่ียวกลุมจังหวัดฯ
(รอยละ 16)

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน/
สิ่งอํานวยความสะดวก/แหลง
ทองเท่ียว เพ่ือรองรับนักทองเท่ียว
ท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ
2. พัฒนาบุคลากรและเครือขาย
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
บริการ
3. สงเสริมกิจกรรมดานการตลาด
และประชาสัมพันธท้ังในและ
ตางประเทศ
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : เพิ่มขีดความสามารถการลงทุนของผุประกอบการ
ในดานการผลิต การคา และบริการ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย กลยุทธ

1. เพ่ือใหมีโครงสรางพ้ืน
ฐานรองรับการเปนศูนยกลางการ
ลงทุน

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPCP
สาขากอสราง และสาขาการ
ขนสง ณ ราคาประจําป (รอย
ละ 16)

1. การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและขีดความสามารถ
ในการแขงขันดานการลงทุน
การคา อุตสาหกรรม และ
บริการ
2. การเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการคาและ
บริการ

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคา
การคาชายแดนกลุมจังหวัดฯ
(รอยละ 20)

การพัฒนาความรวมมือและ
เชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจ
ดานการลงทุนและการคา

3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และ/หรือเขต
สงเสริมอุตสาหกรรม

มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ/
หรือเขตสงเสริมอุตสาหกรรม

สงเสริมและสนับสนุนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และ/หรือเขต
สงเสริมอุตสาหกรรมของกลุม
จังหวัดฯ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรใหครบวงจร
และไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย กลยุทธ

เพ่ือสงเสริมการเพ่ิมมูลคาสินคา
เกษตร โดยใชนวัตกรรมใหมใหได
มาตรฐานและตรงตามความ
ตองการของตลาด

1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPCP
กลุมจังหวัดฯภาคการเกษตร
(รอยละ 20)
2. รอยละของจํานวนแปลง/
ฟารม ท่ีไดใบรับรองมาตรฐาน
GAP ของผลผลิตการเกษตรท่ี
สําคัญตอจํานวนแปลง/ฟารมท่ี
ไดรับการตรวจจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
(รอยละ 100)
3. จํานวนโครงการนํารองท่ี
สงเสริม การใชนวัตกรรมใหมใน
การผลิตสินคาเกษตร

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานการเกษตร
2. เพ่ิมผลผลิตและสราง
คุณภาพสินคาเกษตรใหได
มาตรฐาน
3. สรางมูลคาเพ่ิมสินคา
เกษตรและเชื่อมโยงการตลาด
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10.2 การจัดสรรงบประมาณ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,495,132,800 บาท (รวมงบบริหาร) ดังนี้

ยุทธศาสตร พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตรท่ี 1 :
พัฒนาศักยภาพ
ดานการทองเท่ียว

256,880,000 207,643,700 365,087,700 357,105,200 1,186,716,600

ยุทธศาสตรท่ี 2 :
เพ่ิมขีด
ความสามารถ
ในการแขงขันดาน
การลงทุน
อุตสาหกรรม และ
การคา

46,000,000 37,155,600 41,904,000 18,429,000 143,488,600

ยุทธศาสตรท่ี 3 :
สงเสริมและพัฒนา
สินคาเกษตรใหได
มาตรฐานอยาง
ครบวงจร

22,120,000 74,668,700 48,138,900 - 144,927,600

ยุทธศาสตร พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 รวมงบประมาณ

*** คาใชจายใน
การบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ (งบ
รายจายอ่ืนๆ)

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000

รวมท้ังสิ้น 330,000,000 324,468,000 460,130,600 380,534,200 1,495,132,800
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

11.3 ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในชวง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

(1) การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป พ.ศ. 2557-2560 รวมท้ังสิ้น 34 โครงการ 116 กิจกรรม งบประมาณท้ังสิ้น 1,495,132,800 บาท
(รวมงบคาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ปละ 5,000,000 บาท) จําแนกไดดังนี้

1) ปงบประมาณ 2557 ไดรับอนุมัติ รวม 10 โครงการ 28 กิจกรรม งบประมาณ
330,000,000 บาท เบิกจายครบถวนทุกโครงการ/กิจกรรม

2) ปงบประมาณ 2558 ไดรับอนุมัติ รวม 10 โครงการ 38 กิจกรรม งบประมาณ
324,468,000 บาท เบิกจายครบถวนทุกโครงการ/กิจกรรม

3) ปงบประมาณ 2559 ไดรับอนุมัติ รวม 7 โครงการ 25 กิจกรรม งบประมาณ
460,130,600 บาท เบิกจายครบถวนทุกโครงการ/กิจกรรม

4) ปงบประมาณ 2560 ไดรับอนุมัติ รวม 7 โครงการ 25 กิจกรรม งบประมาณ
460,130,600 บาท เบิกจายแลว 449,871,600 บาท คิดเปนรอยละ 97.77 อย ู ระหวางดําเนินการและ
เบิกจาย 3 กิจกรรม จําแนกไดดังนี้

(1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวพระธาตุบุ ตลบลปะโค อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย (ระยะท่ี 2) งบประมาณ 1,420,000 บาท สาเหตุท่ีดําเนินการลาชา เนื่องจากตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมศิลปากร และกรมศิลปากรเพ่ิมใหความเห็นชอบมาเม่ือเดือนธันวาคม 2560

(2) กิจกรรมจัดทําลานคาชุมชนใหไดมาตรฐานสงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียว
กลุมจังหวัดตลาดหวยเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณ 8,339,000 บาท ผลการดําเนินงานได 60%

(3) กิจกรรมรายงานผลการดําเนินงานประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (Annual Report 201) อยูระหวางตรวจสอบขอมูลการจัดทํารูปเลม







