แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ)
-------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
1. สภาพทั่วไป : ที่ตั้ง การปกครอง ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลสถิติทสี่ าคัญในพื้นที่
2. สรุปผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี

1

สำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ)
-------------------------------------------------------------------------------------

1. สภาพทั่วไปกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธำนี จังหวัดเลย จังหวัด
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองคำย และจังหวัดบึงกำฬ (จังหวัดบึงกำฬก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554) โดยมีจังหวัดอุดรธำนีเป็นที่ตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติกำรกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และสำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด มีผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดอุดรธำนีเป็นหัวหน้ำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
พื้นที่ รวมกัน 21.5 ล้ำนไร่ หรือร้อยละ 20 ของภำคตะวั นออกเฉียงเหนือ มี ชำยแดนติ ดต่อกับ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว)ระยะทำงยำว 547 กิโลเมตร มีเส้นทำงคมนำคมที่ใกล้ สะดวกต่อกำรขนส่งสินค้ำ
และเดินทำงไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นศูนย์กลำงกำรบริหำร รวมทั้ง กำรเดินทำงผ่ำนแดน จำกด่ำนท่ำลี่ อำเภอท่ำลี่
จังหวัดเลย ไปยังแขวงหลวงพะบำง ซึ่งเป็นเมืองหลักของ สปป.ลำว สำมำรถเชื่อมต่อไปยังประเทศเวียดนำม และจีนตอนใต้
ตำมแนวระเบีย งเศรษฐกิจ เหนือ -ใต้ และตะวัน ออก-ตะวั นตก ของกรอบควำมร่ว มมื อทำงเศรษฐกิจอนุภำคลุ่ม น้ำโขง
( Greater Mekong Subregion : GMS)มีจุดผ่ำนแดนถำวรหรือด่ำนศุลกำกร 4 แห่ง ได้แก่ ด่ำนหนองคำย บริเวณสะพำน
มิตรภำพไทย – ลำวแห่งที่ 1 จังหวัดหนองคำย ด่ำนบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ ด่ำนท่ำลี่ และด่ำนเชียงคำน จังหวัดเลย เป็น
ช่องทำงกำรค้ำ (Gate Way) สู่อำเซียนมีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนระหว่ำงไทยกับ สปป.ลำว สูงเป็นลำดับที่ 1ของภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ลดลง มีแหล่งท่องเที่ยวหลำกหลำยทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวั ติศำสตร์
วัฒนธรรม ธรรมชำติและพุทธศำสนำระดับประเทศและนำนำชำติ

1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์

1.) ที่ตั้ง อาณาเขต กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตั้งอยู่เส้นรุ้งที่ 16-18 องศำเหนือ และเส้นแวง

ที่ 100 - 103 องศำตะวันออก ตั้งอยู่ติดกับสปป.ลำว มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดนเป็นระยะทำงจำกจังหวัดเลย จังหวัด
หนองคำย ถึงจังหวัดบึงกำฬ ยำวประมำณ 547 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
ทิศใต้
ติดกับจังหวัดขอนแก่น จังหวัดกำฬสินธุ์
ทิศตะวันออก
ติดกับจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก
ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
มี จั ง หวั ด หนองคำยตั้ ง อยู่ ติ ด กั บ นครหลวงเวี ย งจั น ทน์ เป็ น จุ ด เชื่ อ มต่ อ ที่ ส ำคั ญ ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ทำให้มีศักยภำพในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรคมนำคมกำรขนส่ ง กำรท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงทั้งใน
และต่ำงประเทศ

ภาพที่ 1-1 แผนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
2

สำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ)
-------------------------------------------------------------------------------------

2.) ภูมิประเทศ : มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด รวมประมำณ 34,345.9 ตร.กม. หรือคิดเป็น 21.5 ล้ำนไร่
(คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ)ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ส่วนใหญ่ เป็นที่รำบสูง ระดับควำมสูง
โดยเฉลี่ ย จำกระดั บ น้ ำทะเลปำนกลำงของพื้ น ที่ อ ยู่ ช่ ว ง 200 เมตร มี เ ทื อกเขำเพชรบู ร ณ์ ท อดตั ว ในแนวเหนื อ - ใต้
ทำงด้ำนตะวันตกบริเวณจังหวัดเลย และเทือกเขำภูพำนทอดตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้บริเวณ
จังหวัด อุด รธำนี บริเวณเป็น ที่รำบลุ่ มแม่น้ ำและที่ รำบระหว่ำงหุบ เขำเป็นส่ วนใหญ่ ที่รำบที่ สำคัญ ได้ แก่ แอ่ งสกลนคร
(อุดรธำนี หนองบัวล ำภู หนองคำย และบึ งกำฬ) เป็ นแอ่ งที่ รำบขนำดเล็ก แม่ น้ำในบริเวณนี้มีขนำดเล็กและสำยสั้น ๆ
เกิดจำกเทือกเขำภูพำน ได้แก่ แม่น้ำสงครำม ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำโขงทำงทิศตะวันออก เป็นต้น นอกจำกนี้บริเวณที่มีกำร
ทรุดตัวของแผ่นดินจนทำให้เกิดพื้นที่ลุ่มมีน้ำขังกลำยเป็น หนอง บึง กระจำยอยู่ทั่วไป
3.) ภูมิอากาศ : กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว
มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.1 องศำเซลเซียสต่อปีควำมกดอำกำศเฉลี่ยปีละ 1,009.72 มิลลิเมตรปรอท และมีปริมำณน้ำฝนที่วัดได้
ต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ 1,510 มิลลิเมตรอยู่ในระดับปำนกลำงถึงค่อนข้ำงมำก สำมำรถปลูกพืชหรือทำกำรเกษตรที่ต้องอำศัยน้ำฝน
ตำมฤดูกำล เช่น กำรเพำะปลูกข้ำว อ้อยโรงงำน มันสำปะหลัง ยำงพำรำ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งผลไม้ตำมฤดูกำล

1.2 การเมืองการปกครอง
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติได้เข้ำยึดอำนำจทำงกำรเมือง ด้วยเหตุควำมไม่สงบ ควำมแตกแยกทำงด้ำนแนวคิด
ของพรรค และกลุ่มกำรเมือง อย่ำงรุนแรง เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 เพื่อให้บ้ำนเมืองมีควำมสงบเรียบร้อย
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เข้ำมำเป็นนำยกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ คืนควำมสงบให้กับ
ประเทศและทำกำรประกำศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งให้มีสภานิติ
บั ญ ญั ติ แห่ ง ชาติ ท ำหน้ ำ ที่ แทนสภำผู้ แ ทนรำษฎร วุ ฒิ ส ภำ และรั ฐ สภำ เมื่ อวั น ที่ 21 สิ ง หำคม 2557 และท ำกำร
ร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ในระยะเวลำ 1 ปี เพื่อกำรปฏิรูปกำรเมืองและสังคม กำหนดจะให้มีกำรเลือกตั้งครั้งต่อไป เมื่อร่ำง
รัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ

1.3 ประชากร
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีจำนวนประชำกรทั้งสิ้น 3,634,485 คน แยกเป็นชำย 1,821,521 คน
คิดเป็นร้อยละ 49.91 และหญิง 1,812,964 คน คิดเป็นร้อยละ 50.09 ของประชำกรทั้งหมด มีควำมหนำแน่นของประชำกร
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 105.82 คนต่อตำรำงกิโลเมตร โดยที่จังหวัดหนองคำยมีควำมหนำแน่นประชำกรสูงที่สุดที่ 170.14 คนต่อ
ตำรำงกิโลเมตร รองลงมำได้แก่จังหวัดอุดรธำนี หนองบัวลำภู บึงกำฬ และจังหวัดเลย มีควำมหนำแน่นประชำกรน้อยที่สุด
ในกลุ่มจังหวัดที่ 55.34 คนต่อตำรำงกิโลเมตร

ตารางที่ 1-1 แสดงจานวนประชากรและความหนาแน่นของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
จังหวัด/กลุม่
จังหวัด
กลุม่ จังหวัดฯ
อุดรธานี
เลย
หนองบัวลาภู
หนองคาย
บึงกาฬ

ประชากร
ชาย
1,821,521
780,497
318,828
254,763
257,603
209,830

หญิง
1,812,964
783,467
313,377
252,374
257,340
206,406

รวม
3,634,485
1,563,964
632,205
507,137
514,943
416,236

พื้นที่

ความหนาแน่น

(ตร.กม.)

(คน/ตร.กม.)

34,345.40
11,730.30
11,424.60
3,859.00
3,026.50
4,305.00

105.82
133.33
55.34
131.42
170.14
96.69

ที่มำ: สำนักทะเบียนกลำง กรมกำรปกครอง, 31 ธันวำคม 2556
3

สำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ)
-------------------------------------------------------------------------------------

อัตรำกำรเพิ่ม/ลดของประชำกรเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี มีอัตรำกำรเพิ่มร้อยละ 0.14 โดยในปี 2553 มีจำนวนประชำกร
ลดลงจำกปี 2552 ร้ อยละ 0.37 และในปี 2556 มี อั ต รำกำรเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 0.005ของประชำกรในกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภำคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อบน 1 ทั้ งหมด ซึ่ งเมื่ อแยกรำยจั งหวั ดแล้ วพบว่ ำจั งหวั ดบึ งกำฬมี อัตรำกำรเพิ่ มของประชำกร
ที่เพิ่มขึ้นมำกที่สุด ร้อยละ 0.009ของจำนวนประชำกรภำยในจังหวัดบึงกำฬทั้งหมด

ตารางที่ 1-2 แสดงจานวนประชากรและอัตราการเพิ่ม/ลดของประชากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
หน่วย : คน
จังหวัด /
กลุ่มจังหวัด

อัตราการเพิ่ม/ลด ของประชากร
ปี 2552
จานวน

ปี 2553

เพิ่ม/ลด

จานวน

ปี 2554
จานวน

เพิ่ม/ลด

ปี 2555

เพิ่ม/ลด

จานวน

ปี 2556
จานวน

เพิ่ม/ลด

กลุ่มจังหวัดฯ

3,597,883

1.05 3,584,657

-0.37 3,593,082

0.24 3,617,208

0.67 3,634,485

อุดรธานี

1,538,940

0.22 1,544,786

0.38 1,548,107

0.21 1,557,298

0.59 1,563,964

เลย

620,780

0.38

624,066

0.53

624,920

0.14

629,787

0.78

632,205

หนองบัวลาภู

500,913

0.28

502,868

0.39

502,551

-0.06

505,071

0.5

507,137

หนองคาย

907,250

0.04

912,937

0.63

509,870

-44.15

512,439

0.5

514,943

N/A

N/A

N/A

N/A

407,643

N/A

412,613

1.22

416,236

บึงกาฬ

เพิ่ม/ลด

0.005
0.004
0.004
0.004
0.005
0.009

ที่มำ :สำนักทะเบียนกลำง กรมกำรปกครอง, 31 ธันวำคม2556
หมำยเหตุ : N/A ไม่มีกำรเก็บข้อมูล

1.4 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ตารางที่ 1-3 แสดงรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจาแนกตามสาขาการผลิต ณ ราคาประจาปี
รายการ
ภาคการเกษตร
เกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์และกำรป่ำไม้
กำรประมง
ภาคนอกการเกษตร
กำรทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสำหกรรม
กำรไฟฟ้ำ แก๊ส และกำรประปำ
กำรก่อสร้ำง
กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ จักรยำนยนต์
ของใช้ส่วนบุคคล
โรงแรมและภัตตำคำร
กำรขนส่ง สถำนที่เก็บสินค้ำและกำรคมนำคม
ตัวกลำงทำงกำรเงิน
บริกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ กำรใช้เช่ำและบริกำรทำงธุรกิจ
กำรบริหำรรำชกำรและกำรป้องกันประเทศรวมทั้ง
กำรประกันสังคมภำคบังคับ
กำรศึกษำ
กำรบริกำรด้ำนสุขศึกษำและสังคม
กำรให้บริกำรด้ำนชุมชน สังคมและบริกำรส่วนบุคคลอืน่ ๆ
ลูกจ้ำงในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดต่อคน (บาท)
ประชากร (1,000 คน)

หน่วย : ล้ำนบำท
ปี 2555
%
54,748
26.08
53,259
25.37
1,489
0.71
155,213
73.92
7,947
3.78
30,484
14.52
2,859
1.36
9,095
4.33
22,317
10.63

ปี 2551
26,781
25,799
983
106,438
7,025
16,623
1,813
5,536
14,467

ปี 2552
32,152
30,943
1,209
117,942
5,709
18,198
2,330
8,302
17,657

ปี 2553
41,515
40,129
1,386
127,706
6,251
22,775
2,415
6,695
19,350

ปี 2554
49,167
47,736
1,431
142,612
6,500
28,618
2,487
7,199
20,447

1,585
6,052
7,988
10,275
10,221

1,846
6,452
8,218
11,520
10,700

1,547
6,671
8,480
12,968
12,367

1,541
7,180
9,432
13,227
13,853

1,669
7,466
11,013
12,001
12,054

0.79
3.56
5.25
5.72
5.74

18,027
4,278
2,291
257
133,219
35,438
3,759

19,498
4,729
2,448
336
150,094
39,721
3,779

21,057
4,411
2,365
354
169,221
44,542
3,799

24,528
4,587
2,632
382
191,779
50,275
3,815

29,522
5,366
2,762
658
209,961
67,325
3,119

14.06
2.56
1.32
0.31

ที่มำ :สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , ผลิตภัณฑ์ภำคและจังหวัด แบบปริมำณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2547 – พ.ศ.2555
4
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ)
-------------------------------------------------------------------------------------

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นจำกปี 2554 เป็นมูลค่ำ 209,961 ล้ำนบำท
ในปี 2555 และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดต่อคน มูลค่ำ 67,325 บำทต่อคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี 2554 มูลค่ำ 17,090 บำท

1.5 โครงสร้างพื้นฐาน
1.) การขนส่งทางบก
ภายในประเทศ มีถนนสำยหลักมิตรภำพ หรือทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 2 สำยสระบุรี - หนองคำย
2 - 10 ช่องจรำจร ที่สำมำรถเดินทำงจำกกรุงเทพมหำนครไปสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแยกจำก ถนนพหลโยธิน
กิโลเมตรที่ 107 ที่ทางแยกต่างระดับมิตรภาพตาบลปากเพรียวอาเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี เข้ำสู่จังหวัดนครราชสีมา
ผ่ำนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ไปสิ้นสุดที่สะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย
มีระยะทำงทั้งสิ้น 615 กิโลเมตร (นับเลขหลักกิโลเมตรตำมถนนพหลโยธิน จำกกรุงเทพขึ้นมำ) ปัจจุบันถนนมิตรภำพตลอด
สำย ถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงสายเอเชีย หมำยเลข AH12 ซึ่งเป็นหนึ่งในสำมเส้นทำงสำยประธำนของประเทศ (ทำงหลวง
สำยเอเชียในประเทศไทยมี 12 เส้นทำงสำยประธำน 3 เส้นทำงและสำยรอง 9 เส้นทำง รวมระยะทำง 6,669 กิโลเมตร
ซึ่งเชื่อมโยงกันทั้งประเทศ)
กำรเชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่ำง ๆ ใช้เส้นทำงคมนำคมทำงหลวงแผ่นดินสำยรอง เชื่อมกำรจรำจรระหว่ำง
จั ง หวั ด ต่ อ จั ง หวั ด เช่ น ทำงหลวงแผ่ น ดิ น หมำยเลข 210เชื่ อ มระหว่ ำ งจั ง หวั ด อุ ด รธำนี - หนองบั ว ล ำภู ระยะทำง
46 กิโลเมตร จังหวัดเลย ระยะทำง 152 กิโลเมตร เป็นต้น
2.) การขนส่งทางรถไฟ มีเส้นทำงรถไฟ (ไป-กลับ) ทั้งขบวนรถด่วนและรถดีเซลรำง สำยกรุงเทพฯ–
หนองคำย (ผ่ำนจังหวัดอุดรธำนี)ระยะทำงรวม 615 กิโลเมตร วันละ 3 เที่ยวเส้นทำงกรุงเทพฯ – อุดรธำนี วันละ 4 เที่ยว
นอกจำกนี้ยังมีรถไฟท้องถิ่น (ไป-กลับ) จังหวัดนครรำชสีมำ–อุดรธำนี วันละ 3 เที่ยว และจังหวัดนครรำชสีมำ – หนองคำย
วันละ 2 เที่ยว มีเส้นทำงรถไฟระหว่ำงประเทศ จำกสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคำย - ท่ำนำแล้ง
สปป.ลำว วันละ 4 เที่ยว (ที่มำ :กำรรถไฟแห่งประเทศไทย)
3.) การขนส่งทางอากาศ มีสนำมบินนำนำชำติอุดรธำนี รองรับผู้โดยสำรได้วันละ 6,000 คนมีจำนวน
เที่ ย วบิ น ไปกลั บ วัน ละ 25 เที่ย วบิ นต่ อวั น ได้แก่ เที่ ย วบิน กรุง เทพฯ–อุ ด รธำนี 19 เที่ ย วบิน ต่ อวัน เที่ย วบิ นอุ ด รธำนี –
เชียงใหม่ 3 เที่ยวบินต่อวัน เที่ยวบินอุดรธำนี – ภูเก็ต 1 เที่ยวบินต่อวันและเที่ยวบินกรุงเทพฯ – เลย 2 เที่ยวบินต่อวัน

ตารางที่ 1-4 แสดงข้อมูลเที่ยวบินของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
บริษัท
กำรบินไทย
(ไทยสไมล์)
แอร์เอเซีย
นกแอร์
บำงกอกแอร์
เวย์
ไลออนแอร์
รวม

สายการบินไป - กลับ
อุดรธานี – ภูเก็ต
อุดรธานี – เชียงใหม่
-

กรุงเทพฯ – เลย
-

2 เที่ยวบิน/วัน
8 เที่ยวบิน/วัน

1 เที่ยวบิน/วัน
-

1 เที่ยวบิน/วัน

2 เที่ยวบิน/วัน

3เที่ยวบิน/วัน

-

2เที่ยวบิน/วัน

-

2 เที่ยวบิน/วัน
19เที่ยวบิน/วัน

1 เที่ยวบิน/วัน

3 เที่ยวบิน/วัน

2 เที่ยวบิน/วัน

กรุงเทพฯ – อุดรธานี
4เที่ยวบิน/วัน

ที่มำ : http://www.etravelway.com/schedule_thaiairways_th.asp
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ)
-------------------------------------------------------------------------------------

4.) การขนส่งทางน้า มีท่ำเรือขนส่งสินค้ำจำกประเทศไทย สู่ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
(สปป.ลำว) ตำมแนวชำยแดนของกลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ ด่ ำ นหนองคำย ด่ ำ นบึ ง กำฬ ด่ ำ นท่ ำ ลี่ ด่ ำ นเชี ย งคำน
จังหวัดเลย
5.) การขนส่ งระหว่างประเทศ ประเทศไทยได้มีข้อตกลงระหว่ำงประเทศกับสปป.ลำว ในกำรขนส่ง
ผู้โ ดยสำรระหว่ ำ งประเทศ ใน 10เส้น ทำง โดยอยู่ ในกลุ่ ม จัง หวั ด จ ำนวน 4เส้ น ทำง เป็ น เส้ นทำงผ่ ำ นเมืองนครหลวง
เวียงจันทน์ ทั้งสิ้น 5 เส้นทำงเส้นทำงผ่ำนหลวงพะบำง 1เส้นทำง และเส้นทำงผ่ำนวังเวียง 1เส้นทำง มีจำนวนผู้โดยสำรผ่ำน
เส้นทำงของกลุ่มจังหวัดในปี 2556 จำนวน 2,103,609 คน เป็นผู้โดยสำรขำเข้ำ 1,068,382 คน ขำออก 1,035,227 คน

ตารางที่ 1-5 เส้นทางการขนส่งโดยสารระหว่างประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557
เส้นทาง

มำตรฐำน 2
มำตรฐำน 2
มำตรฐำน 2
มำตรฐำน 1 (ข)
มำตรฐำน 1 (ข)
มำตรฐำน 2
มำตรฐำน 2
มำตรฐำน 2
มำตรฐำน 2
มำตรฐำน 4 (ก)

อัตราค่าโดยสาร
(บาท)
55
80
320
200
700
45
180
320
70
900

มำตรฐำน 1 (ข)

900

ลักษณะรถที่ใช้

1. หนองคำย-เวียงจันทน์
2.อุดรธำนี-เวียงจันทน์
3.อุดรธำนี -วังเวียง
4.อุบลรำชธำนี -ปำกเซ
5.เลย – หลวงพะบำง
5.มุกดำหำร - แขวงสะหวันนะเขต
6.ขอนแก่น -เวียงจันทน์
7.นครรำชสีมำ -เวียงจันทน์
8.นครพนม -ท่ำแขก
9.กรุงเทพ(ถนนข้ำวสำร)-เวียงจันทน์
10.กรุงเทพ (ถนนข้ำวสำร)–
ปำกเซ

ระยะทาง
(กม.)

ระยะเวลา
(ชม.)

27
77
233
138
394
17
194
384
29
648

2
3
7
3
10
1
4
6.3
1.3
10

จานวนเที่ยว
ต่อวัน (เที่ยว)
12
12
2
4
2
24
4
2
16
2

790

11.30

4

ที่มำ: ข้อมูลปี 2557 จำก กรมกำรขนส่งทำงบก

ตารางที่ 1-6 แสดงข้อมูลการเดินทางเข้า-ออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปี 2556
สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดหนองคำย
จังหวัดบึงกำฬ
จังหวัดเลย
รวม

คนต่างชาติ
266,968
26,313
95,228
388,509

ขาเข้า(คน)
คนไทย
626,267
8,851
44,755
679,873

รวม
คนต่างชาติ
893,235
255,134
35,164
22,689
139,983
66,744
1,068,382
344,567

ขาออก (คน)
คนไทย
633,311
8,834
48,515
690,660

รวม
888,445
31,523
115,259
1,035,227

ที่มำ: สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง , ข้อมูลเดือน มกรำคม – ธันวำคม 2556

1.6 ด้านการศึกษา
กลุ่มจังหวัดฯ มีสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 2,230 แห่ง และมี จำนวนนักเรียน 19 คนต่อครู 1 คน
เมื่อพิจำรณำจำกจำนวนเด็กที่อยู่ในวัยเรียนในระดับต่ำง ๆ ของกลุ่มจังหวัด มีเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เข้ำเรียนกว่ำ 2 แสนคน
(คิดเป็นร้อยละ 29.34 ของประชำกรวัยเรียนทั้งหมด) จำนวนนักเรียนที่ไม่ได้รับกำรศึกษำนั้น ส่วนหนึ่งมำจำกปัญหำควำม
ยำกจน ขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรเรียนและปัญหำกำรอพยพของแรงงำนไปทำงำนในต่ำงจังหวัดอื่น ทำให้เด็กต้องติดตำม
ผู้ปกครองไปอยู่ด้วยกันและไม่ได้รับกำรศึกษำในพื้นที่ ซึ่งพบในเด็กนักเรียนระดับอนุบำลถึงประถมศึกษำตอนต้น
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ)
-------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ มี ส ถำนศึ ก ษำระดั บ อำชี ว ศึ ก ษำจ ำนวน 20 แห่ ง เช่ น วิ ท ยำลั ย เทคนิ ค อุ ด รธำนี วิ ท ยำลั ย
บริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวอุดรธำนี วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือหนองคำย เป็นต้น โดยมีนักเรียน
อำชีวศึกษำ 49 คนต่อครู 1 คน ซึ่งต่ำกว่ำมำตรฐำน คือ นักเรียนอำชีวศึกษำ 25 คนต่อครู 1 คน จังหวัดที่มีสถำนศึกษำ
ระดับอำชีวศึกษำมำกที่สุดคือ อุดรธำนี รองลงมำได้แก่ เลย หนองคำย หนองบัวลำภู และบึงกำฬ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต
อำเภอเมืองของทุกจังหวัด สำขำวิชำที่เปิดสอนมีควำมหลำกหลำย และสำมำรถรองรับโอกำสด้ำนอำชีพจำกนโยบำยกำร
พัฒนำของหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น กำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว กำรโรงแรมและกำรบริกำร กำรก่อสร้ำง มัคคุเทศก์เดินป่ำ
เทคโนโลยียำงและโพลีเมอร์ ฯลฯ

กลุ่มจั งหวัดฯ มีส ถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำจำนวน 22 แห่ง จังหวัดที่มีสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ
มำกที่สุด คือ อุดรธำนี รองลงมำ ได้แก่ หนองบัวลำภู เลย หนองคำย และบึงกำฬ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง
ของทุกจังหวัด นอกจำกนั้นยังมีที่ตั้งอยู่ในอำเภออื่น ๆ ได้แก่ อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี และอำเภอเซกำ
จังหวัดบึงกำฬ สถำนศึกษำในพื้นที่ที่เป็นสถำบันหลัก เช่น มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี และ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
และส่วนที่เป็นวิทยำเขตที่มุ่งกระจำยกำรเข้ำถึงและกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ เช่น มหำวิทยำลัยขอนแก่นวิทยำ
เขตหนองคำย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ศูนย์อุดรธำนี ซึ่งมีศักยภำพในกำรจัดหลักสูตรนำนำชำติ กำรเป็นศูนย์
กำรศึกษำกำรวิจัยในระดับอนุภำค ภำค ประเทศ ภูมิภำค และนำนำชำติ
กำรวำงแผนด้ำนกำรศึกษำเพื่อรองรับโครงกำรควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศควรเน้นกำรผลิตบุคลำกร
ด้ำนต่ำงๆ ที่ยังขำดแคลนหรือไม่มี แต่มีควำมจำเป็นต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรแข่งขันของประเทศ โดยเฉพำะ
สำยวิทยำศำสตร์และสำยอำชีพ เช่น โลจิสติกส์ เทคโนโลยีพลังงำน พยำบำลศำสตร์ เภสัชศำสตร์ อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิว เตอร์ เป็ น ต้ น ส่ ว นในสำยอำชีพ เช่น ช่ ำงเทคนิค อุตสำหกรรม ช่ำ งยำนยนต์ ช่ำงอิ เล็ กทรอนิก ส์
ช่ำงไฟฟ้ำกำลัง บัญชีพำณิชยกรรม ช่ำงกลโรงงำน เป็นต้น

1.7 ด้านสาธารณสุข
กลุ่มจังหวัดฯ มีสถำนบริกำรสำธำรณสุขประเภทต่ำง ๆ โดยแบ่งเป็นโรงพยำบำลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยำบำลทั่วไป
3 แห่ง โรงพยำบำลชุมชนประจำอำเภอ 49 แห่ง โรงพยำบำลเฉพำะทำง 3 แห่ง โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงกลำโหม 3 แห่ง
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล 554 แห่ง สถำนพยำบำล 6 แห่ง ส่วนสถำนบริกำรสำธำรณสุขภำคเอกชนมีโรงพยำบำล
เอกชน 11 แห่ ง มี จ ำนวนเตี ย งรวม 4,873 เตีย งจั ง หวั ด ที่มี โ รงพยำบำลมำกที่ สุ ด คือ อุ ด รธำนี รองลงมำ ได้ แ ก่ เลย
หนองบัวลำภู หนองคำย และบึงกำฬ
กำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล มีกำรกระจำยตัวที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด กล่ำวคือ ในทุกพื้นที่ ชนบท
มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ให้กำรดูแลรักษำในเบื้องต้น และในระดับอำเภอเกือบทุกอำเภอจะมีโรงพยำบำลชุมชน
ซึ่ งมี บุ คลำกรทำงกำรแพทย์ และเตี ยงผู้ ป่ วยไว้ รองรั บ ยกเว้ นในบำงอ ำเภอ ได้ แก่ อ ำเภอกู่ แก้ ว อ ำเภอประจั กษ์ ศิ ล ปำคม
จังหวัดอุดรธำนี อำเภอเฝ้ำไร่ อำเภอโพธิ์ตำก อำเภอรัตนวำปี จังหวัดหนองคำย ที่ไม่มีโรงพยำบำลชุมชนประจำอำเภอ
กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ มี บุ ค ลำกรทำงกำรแพทย์ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อกำรปฏิ บั ติ ง ำนให้ บ ริ กำรประชำชน (สั ด ส่ ว นแพทย์
ต่ อ ประชำกร 1 ต่ อ 5,325) โดยจั ง หวั ด หนองบั ว ล ำภู และหนองคำยขำดแคลนบุ ค ลำกรทำงกำรแพทย์ ทุ ก ประเภท
ส่วนจังหวัดเลยและอุดรธำนีขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์บำงประเภท ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และพยำบำลวิชำชีพ
ซึ่งทำให้แพทย์ต้องรับภำระรักษำคนไข้มำก จึงอำจไม่มีเวลำดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่

กลุ่มจังหวัดฯ มีสถำนบริ กำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขเฉพำะทำงจำนวนมำก ได้แก่ ศูนย์มะเร็ง
อุดรธำนี ศูนย์บำบัดรักษำยำเสพติด อุดรธำนี ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ อุดรธำนี และโรงพยำบำลจิตเวชเลยรำช
นครินทร์ ซึ่งสำมำรถพัฒนำศักยภำพให้เป็นศูนย์กลำงกำรแพทย์เฉพำะทำงของอนุภำคกลุ่มจังหวัด ภูมิภำค และ
นำนำชำติ อันเป็นกำรสร้ำงรำยได้เข้ำประเทศอีกทำงหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อผู้ป่วยที่ไม่ต้องเดินทำงเข้ำมำรับ
บริกำรยังสถำนพยำบำลลักษณะดังกล่ำวนอกพื้นที่
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ)
-------------------------------------------------------------------------------------

1.8 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีภูมิป ระเทศที่เป็นธรรมชำติ มีทรัพยำกรด้ำนกำรท่องเที่ย ว
ทำงธรรมชำติที่สมบูรณ์ เหมำะแก่กำรท่องเที่ยวโดยเฉพำะช่วงฤดูหนำว เช่น ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง สวนหินงำม ในพื้นที่
จังหวัดเลย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์อำรยธรรม เช่น แหล่งมรดกโลกบ้ำนเชียง ในจังหวัดอุดรธำนี พิพิธภัณฑ์หอยหิน
150 ล้ ำ นปี และไดโนเสำร์ ในจั ง หวั ด หนองบั ว ล ำภู แหล่ ง ท่ องเที่ ย วตำมริม แม่ น้ ำโขง เช่ น เมื องเชี ย งคำน แก่ ง คุ ด คู้
ในจังหวัดเลย หรือสะพำนมิตรภำพไทย – ลำว แห่งที่ 1ในจังหวัดหนองคำย หรือกำรท่องเที่ยวตำมเทศกำลงำนประเพณีต่ำง ๆ เช่น
งำนประเพณีกำรละเล่นผีตำโขน งำนแสดงไม้ดอกเมืองหนำว ปรำกฏกำรณ์บั้งไฟพญำนำค นอกจำกนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมะ เช่น จังหวัดอุดรธำนี วัดป่ำบ้ำนตำด พระพุทธบำทบัวบก จังหวัดหนองบัวลำภู วัดถ้ำกลองเพล (หลวงปู่ขำวอนำลโย)
จังหวัดบึงกำฬ พระพุทธบำทภูควำยเงิน วัดหินหมำกเป้ง จังหวัดหนองคำย วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส) เป็นต้น
ตารางที่ 1-7 แสดงสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ อารยธรรมและงานประเพณี
จังหวัด
อุดรธำนี

เลย

หนองบัวลำภู

อนุรักษ์/นิเวศน์/ธรรมชาติ
- ภูฝอยลม - ถ้ำสิงห์
- อุทยำนฯนำยูง - น้ำโสม
- อ่ำงเก็บน้ำห้วยหลวง
- คำชะโนด
- วนอุทยำนน้ำตกธำรงำม
- วนอุทยำนภูพระบำท
- วนอุทยำนวังสำมหมอ
- หนองหำนกุมภวำ (ทะเลบัวแดง)
- อ่ำงเก็บน้ำห้วยน้ำหมำน
- อ่ำงเก็บน้ำห้วยน้ำหมำนตอนบน
(ห้วยกระทิง)
- อ่ำงเก็บน้ำห้วยลิ้นควำย
- สถำนีทดลองเกษตรทีส่ ูงอำเภอภูเรือ
- แก่งคุดคู้- สวนหินผำงำม
- อุทยำนแห่งชำติภูกระดึง
- อุทยำนแห่งชำติภูหลวง
- อุทยำนแห่งชำติภูสวนทรำย
- วนอุทยำนถ้ำแสงธรรมพรหมมำวำส
- วนอุทยำนน้ำตกห้วยเลำ
- วนอุทยำนภูบ่อบิด- วนอุทยำนภูผำล้อม
- อุทยำนภูเก้ำ
- อุทยำนภูพำนคำ
- วนอุทยำนบัวบำน
- พิพิธภัณฑ์ไดโนเสำร์และหอยหิน 15 ล้ำนปี
- ภูหินลำดช่อฟ้ำ
- วนอุทยำนภูผำแดง

ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม/
อารยธรรม
- แหล่งมรดกโลกบ้ำนเชียง
- วัดป่ำบ้ำนตำด
- วัดป่ำบ้ำนค้อ
- วัดป่ำภูก้อน
- ภูพระบำท
- พิพิธภัณฑ์อุดรธำนี

ประเพณี
- งำนมรดกโลกบ้ำนเชียง
- งำนทุ่งศรีเมือง

- โฮมสเตย์บำ้ นนำอ้อ
- ชุมชนบ้ำนไม้เก่ำ 100 ปี
ริมฝั่งโขงเชียงคำน
- พระพุทธบำทภูควำยเงิน
- โฮมสเตย์บำ้ นนำป่ำหนำด
- โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่
(ผำนำง-ผำเกิ้ง)

- งำนดอกฝ้ำยบำนมะขำม
หวำนเมืองเลย
- งำนประเพณีกำรละเล่น
ผีตำโขน
- งำนนมัสกำรพระธำตุ
ศรีสองรัก
- งำนแสดงไม้ดอกเมือง
หนำวที่ภูเรือ

- วัดถ้ำเอรำวัณ
- ถ้ำสุวรรณคูหำ

- งำนเทศกำลกินลำไย
และชมไดโนเสำร์และ
หอยโบรำณ
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จังหวัด
หนองคำย

บึงกำฬ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ)
------------------------------------------------------------------------------------ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม/
อนุรักษ์/นิเวศน์/ธรรมชาติ
ประเพณี
อารยธรรม
- ทิวทัศน์ลำน้ำโขงตำมเส้น
- วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส)
- เทศกำลบั้งไฟพญำนำค
ทำงจำกจังหวัดไปอำเภอต่ำงๆ
- วัดหินหมำกเป้ง
- น้ำตกธำรทอง
- วัดผำตำกเสื้อ
- น้ำตกธำรทิพย์
- พระธำตุพังพวน
- พิพิธภัณฑ์ปลำน้ำจืด
- วัดถ้ำดินเพียง
- โฮมสเตย์บำ้ นเวียงคุก
- โฮมสเตย์บำ้ นวังน้ำมอก
- งำนแห่เทียนพรรษำ
- น้ำตกเจ็ดสี
- โฮมสเตย์บ้ำนขำมเปี้ย
- งำนแข่งเรือชิงถ้วย
- น้ำตกถ้ำพระ
- วัดโพธำรำม
พระรำชทำน
- น้ำตกชะแนน
- วัดป่ำพันลำ
- งำนไหลเรือไฟ
- น้ำตกตำดกินรี
- วัดสำมัคคีอุปถัมป์
- ประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ
- น้ำตกตำดทิพย์
- วัดอำฮงศิลำวำส
- น้ำตกอ่ำงมโนรำห์
- วัดถ้ำศรีธน
- น้ำตกถ้ำฝุ่น
- วัดภูสิงห์จ้อง
- เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปำ่ ภูวัว
- วัดไตรภูมิ
- ภูทอก
- วัดถ้ำฆ้อง
- ภูลังกำ
- ศำลเจ้ำแม่สองนำง
- หำดคำสมบูรณ์
- หำดสีดำ
- หนองกุดทิง
- หนองกุดซำง
- หำดคำสมบูรณ์
- บึงโขงหลง
- ศูนย์โครงกำรอนุรักษ์พันธุ์ไม้ปำ่ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ที่มำ : สำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และ กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุพ์ ืช
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ)
-------------------------------------------------------------------------------------

2. สรุปผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี
1.1 ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2556)

 วิสัยทัศน์ : “เป็นประตูการค้า และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้าโขง”
 พันธกิจ
1) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเกษตร กำรท่องเที่ยว และกำรค้ำ
2) ส่งเสริมควำมร่วมมือทำงกำรเกษตร กำรท่องเที่ยว และกำรค้ำ กับประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
3) พัฒนำระบบกำรเพำะปลูก อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรบริกำรให้ได้มำตรฐำนสำกล
4) พัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำครัฐและเอกชนให้สำมำรถแข่งขันได้

 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรยกระดับกำรค้ำ และกำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรเพิ่มศักยภำพกำรค้ำชำยแดน

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร
เป้าประสงค์ 1. เพื่อให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่พร้อมรองรับ
กำรเป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรลงทุนด้ำนต่ำงๆในลุ่มน้ำโขง
2. เพื่อผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำน และแปรรูปเพือ่ เพิ่มมูลค่ำ

ตารางที่ 1-9 ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์
มวลรวม (GPCP) กลุ่มจังหวัด
ด้ำนกำรเกษตร

เป้ำหมำยรวม
( 4 ปี )
ร้อยละ 12

พ.ศ.2553
27.67

ผลกำรดำเนินงำน
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
24.06
7.01

(ล้ำนบำท)

(41,236)

(51,158)

พ.ศ.2556
N/A

(54,748)

ข้อมูลจำก สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กลุ่มจังหวัดฯ มีกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรปรับโครงสร้ำงพื้นฐำนภำคเกษตร โดยเน้นกำรพัฒนำแหล่งน้ำ
เพื่อเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรเป็นอย่ำงมำก และรำยได้สว่ นหนึ่งมำจำกผลผลิตของยำงพำรำ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่
ของกลุ่มจังหวัด ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัด แต่ควำมผันผวนด้ำนรำคำ ทำให้ GPCP สำขำเกษตร ในปี 2555 เพิ่มขึ้นใน
อัตรำที่ลดลง
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ)
-------------------------------------------------------------------------------------

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เป้าประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ตารางที่ 1-10 ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ที่

ตัวชี้วัด

1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรำยได้
จำกกำรท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด

เป้ำหมำย
รวม ( 4 ปี )
ร้อยละ 12
(ล้ำนบำท)

พ.ศ.2553
24.75

ผลกำรดำเนินงำน
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
17.10
7.02

พ.ศ.2556
N/A

(10,242.16) (11,993.99) (12,836.47)

ข้อมูลจำก สนง.ท่องเที่ยวและกีฬำ จ.อุดรธำนี และกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงำนอุดรธำนี

ในระยะ 4 ปี ตำมแผนพั ฒ นำกลุ่ ม จัง หวั ด ปี 2553-2556 กลุ่ ม จัง หวั ดได้ จั ดสรรงบประมำณเพื่ อขับเคลื่ อน
ยุทธศำสตร์ โดยมีโครงกำรพัฒนำประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวภำยในกลุ่มจังหวัดในทุกปี และ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ตำมที่กำหนดไว้ได้แต่เมื่อเทียบกับระดับประเทศและกลุ่มจังหวัดภำคอีสำนด้วยกัน รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ควรเน้นให้มีกำรพัฒนำสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร
เป้าประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรค้ำชำยแดนและเปิดโอกำสในกำรลงทุน
ตารางที่ 1-11 ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
ที่
1

ตัวชี้วัด
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่ำกำรค้ำ
กำรลงทุนของกลุ่มจังหวัด

เป้ำหมำยรวม (
4 ปี )
พ.ศ.2551
ร้อยละ 12
N/A

ผลกำรดำเนินงำน
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
N/A
N/A

พ.ศ.2554
N/A

เป็นตัวชี้วัดที่ไม่มีหน่วยงำนใดรับผิดชอบในกำรจัดทำคำจำกัดควำม และกำรเก็บข้อมูลพื้นฐำน จึงไม่สำมำรถวัดได้
เห็นควรไม่นำมำเป็นตัวชี้วัดอีกต่อไป หรือเปลี่ยนตัวชี้วัดที่สำมำรถวัดได้และมีข้อมูลจำกแหล่งที่เชื่อถือได้
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