


บึงกาฬ

หนองคาย

เลย

หนองบัวลําภู
อุดรธานี นครพนม

อุตรดิตถ

สกลนคร
พิษณุโลก

เพชรบูรณ

• ตดิตอ่ สปป.ลาว
• ตดิตอ่ กลุม่จงัหวดัอสีานบน 2

อสีานกลาง เหนอืตอนลา่ง 1

ที่ต้ัง อาณาเขต การปกครองที่ต้ัง อาณาเขต การปกครอง

ขอนแกน กาฬสินธุ
เพชรบูรณ

(ลา้นไร)่ อําเภอ ตาํบล หมูบ่า้น ทน. ทม. ทต. อบจ. อบต.

กลุม่จงัหวัด 21.46 57 419 4,828 1 10 152 5 313

อดุรธานี 7.33 20 156 1,880 1 5 67 1 109

เลย 7.14 14 89 916 - 2 27 1 71

หนองคาย 1.89 9 62 722 - 2 17 1 48

หนองบวัลําภู 2.41 6 59 687 - 1 23 1 43

บงึกาฬ 2.69 8 53 623 - - 18 1 42: กรมการปกครอง
สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ. 2



ดา้นเศรษฐกิจ : ผลิตภณัฑม์วลรวม

208,183

454,210

341,954

217,181
200,000

300,000

400,000

500,000

GPP กลุม่จงัหวดัในอสีาน ปี 2558
ลา้นบาท

• อนัดบั 14 ของกลุม่จงัหวัดในประเทศ
• ในภาคอสีาน รองจากอสีานลา่ง 1 และอสีานกลาง
• ประมาณการอกี 20 ปีขา้งหนา้ ถา้ GPP per Capita = 450,000 บาท

GPP ของกลุม่จงัหวดัประมาณ 1.5 ลา้นลา้นบาท

50,700

49,094

91,004

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

GPP จําแนกสาขาการผลติ
ของกลุม่จังหวัด

เกษตร

บริการ
ลานบาท

106,390

0

100,000

200,000

ลา่ง 2 ลา่ง 1 กลาง บน 2 บน 1

ภาคบรกิารมมีลูคา่สงูกวา่ทกุสาขาการผลติ
ภาคการเกษตรรองลงมา ตามดว้ยภาคอตุสาหกรรม และ
ภาคการคา้

98,757

41,863 35,317
19,959 21,286

0

50,000

100,000

150,000

อดุรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บงึกาฬ

GPP จังหวัดในกลุม่จงัหวัด ปี 2558

12,389

13,317

49,094

7,763

26,383

27,560

0

10,000

20,000

30,000

40,000

การคา
2579

ป พ.ศ.

: สศช.
สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ. 3
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450,000 บ.
450,000 บาท

ดา้นเศรษฐกิจ : GPP per Capita

• อนัดบั 16 ของกลุม่จงัหวัดในประเทศ
• ในภาคอสีาน รองจากอสีานลา่ง 1 และอสีาน

กลาง
• ประมาณการอกี 20 ปีขา้งหนา้ ถา้ตอ้งการ

GPP per Capita ของกลุม่
จังหวัด=450,000 บาท ตอ้งทําให ้GPP
per Capita โตปีละ 9%

77,984 74,876
70,465

61,419 59,106
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40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

ลา่ง1 กลาง บน1 บน2 ลา่ง2

GPP per Capita กลุม่จังหวดัในอสีาน

41,340

70,465

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

GPP per Capita ของอสีานบน 1

2579

: สศช.
สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ. 4
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ดา้นเศรษฐกิจ : -ยางพารา

อดุรธานี
525,551

23%

เลย
632,927

27%

หนองคาย
246,855

11%

หนองบวั
ลําภู

103,099
4%

บงึกาฬ
796,485

35%

จํานวนไร่ /
47.12

16.74

6.97
10.63

18.55

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00

รอ้ยละ ในอสีาน
ปี 2559

100.00

5.61

20.96

10.97

62.46

ประเทศ

เหนอื

อสีาน

กลาง

ใต ้

รอ้ยละ 2559

• อสีาน ปลกูยางพารา รอ้ยละ 20.96 ของประเทศ รองจากภาคใต ้
• อสีานบน1 มี ประมาณรอ้ยละ 47.12
• จ.บงึกาฬ 796,485 ไร่ หรอื รอ้ยละ 35

หนองคาย
246,855

11%

หนองบวั
ลําภู

103,099
4%บน1 บน2 กลาง ลา่ง1 ลา่ง2

0.00 50.00 100.00 150.00

•

: สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร
สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ. 5



ดา้นเศรษฐกิจ : อตุสาหกรรม

เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษหนองคาย

•
และตา่งประเทศ

• ศนูยก์ระจายสนิคา้จดุผา่นแดนเศรษฐกจิการคา้
และการลงทนุ (คา้ปลกี-คา้สง่)

• ศนูยก์ลางการจัดประชมุกระจายสนิคา้ ยา่น
พาณชิกรรม

นคิมอตุสาหกรรมอดุรธานี
นคิมอตุสาหกรรมหนองคาย

เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษหนองคาย

: กรมโยธาธิการและผงัเมือง

•
ประสทิธผิล อยา่งไร

•
เศรษฐกจิ

เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษหนองคาย

•
และตา่งประเทศ

• ศนูยก์ระจายสนิคา้จดุผา่นแดนเศรษฐกจิการคา้
และการลงทนุ (คา้ปลกี-คา้สง่)

• ศนูยก์ลางการจัดประชมุกระจายสนิคา้ ยา่น
พาณชิกรรม

นคิมอตุสาหกรรมหนองคาย กําหนดอตุสาหกรรมเป้าหมาย
• อตุสาหกรรมแปรรูปผลติผลทางการเกษตร
•
•
• อตุสาหกรรมโลจสิตกิส์

นคิมอตุสาหกรรมอดุรธานี
กําหนดอตุสาหกรรมเป้าหมาย

•
• อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์
•
• ศนูย์ Logistics

: บจก.เมืองอตุสาหกรรมอดุรธานี

สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ. 6



176.733

338.245 311.042

68.181
26.8850

100

200

300

400

2555 2556 2557 2558 2559

มลูคา่การคา้กบัจนี

สง่ออก นําเขา้ มลูคา่การคา้

2,500.00
มลูคา่การคา้กบัเวยีดนาม

72,001.31 68,640.89 71,057.44 70,440.24 72,107.68

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

2555 2556 2557 2558 2559

มลูคา่การคา้กบั สปป.ลาว

สง่ออก นําเขา้ มลูคา่การคา้

ดา้นเศรษฐกิจ : การคา้ชายแดน

1,990.73

1,587.93

579.952
629.32

1,030.74

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

1 2 3 4 5

มลูคา่การคา้กบัเวยีดนาม

สง่ออก นําเขา้ มลูคา่การคา้

มลูคา่โดยรวมมแีนวโนม้ลดลง

รายการสนิคา้สง่ออกใน 10 อนัดบัแรกของแตล่ะดา่นไมแ่ตกตา่งกนัมาก ไดแ้ก ่รถยนต ์อปุกรณ์และสว่นประกอบ
สว่นใหญ่

ผลติจากสว่นกลาง หรอืนคิมอตุสาหกรรมในภาคกลาง ภาคตะวันออก

สนิคา้นําเขา้จาก สปป.ลาว สว่นใหญ่ นํามาเป็นปัจจัยการผลติในประเทศ แร ่ผลติภัณฑจ์ากพชื เป็นตน้
สนิคา้นําเขา้จากจนี สว่นใหญเ่ป็น เป็นตน้

สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ.
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เลย

หนองคาย

อุดรธานี

กาฬสินธุ
มุกดาหาร

นครพนม

บึงกาฬ

สกลนคร

สปป.ลาว

เวียดนาม

ขอนแกน

หนองบัว
ลําภู

ดานทาลี่

ดานเชียงคาน
ดาน

หนองคาย

ดานบึงกาฬ

ดานนครพนม

ดานมุกดาหาร

สง่ออกสนิคา้ผา่นดา่นศลุกากร

เชยีง
คาน

หนอง
คาย

บงึ
กาฬ นคร

พนม
มกุดา
หาร

เขม
ราฐ

ชอ่ง
เม็ก

มลูคา่
(ลา้นบาท)

อดุรธานี √ - √ - - √ - √ 168.36

เลย √ √ - - √ - - √ 592.88

หนองคาย √ √ √ √ √ √ √ √ 6,113,.95

หนองบัวลําภู - - √ - - - - - 13.52

บงึกาฬ - - √ √ √ - - - 365.86

เสน้ทางสง่ออก-นําเขา้ สนิคา้
ของจังหวัดในกลุม่จังหวัด

ดา้นเศรษฐกิจ : การคา้ชายแดน (ตอ่)

กาฬสินธุ

อุบลราชธานี
นครราชสีมา

อํานาจเจรญิ
ยโสธร

รอยเอ็ด

สุรินทร
ศรีสะเกษ

บุรีรัมย

กัมพูชา

ขอนแกน

มหาสารคามชัยภูมิ

ดานมุกดาหาร

ดานเขมราฐ

ดานชองเม็ก

ดานชองจอม
ขอ้มลูปี 2558

สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ. 8

สัดสวนการพ่ึงพาการสงออกสุทธิผานดานในอีสานสัดสวนการพ่ึงพาการสงออกสุทธิผานดานในอีสาน
เลย รอยละ 0.89 หนองบัวลําภู รอยละ 0.03 หนองคาย รอยละ 14.46 อุดรธานี รอยละ -0.01 บึงกาฬ รอยละ 1.56

นําเขา้สนิคา้ผา่นดา่นศลุกากร

เชยีง
คาน

หนอง
คาย

บงึ
กาฬ

นคร
พนม

มกุดา
หาร

ชอ่ง
จอม

มลูคา่
(ลา้นบาท)

อดุรธานี √ √ √ √ √ - - 114.94

เลย √ √ - √ - √ √ 105.12

หนองคาย √ - √ √ √ √ √ 482.42

บงึกาฬ - - - √ - - - 2.10

: ศนูย์ ROC



7,654,653

3,033,967
2,349,340

7,830,808

3,073,887
2,368,563

8,577,144

3,245,508
2,517,3453,000,000

4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000

10,000,000

จํานวนผูเย่ียมเยือนในจังหวัดและกลุมจังหวัดจํานวนผูเย่ียมเยือนในจังหวัดและกลุมจังหวัด ((คนคน))

4,516,001

2,127,343

829,611
1,146,466

159,244
253,337

4,603,514

2,125,739

879,670
1,156,527

163,253 278,325

5,058,793

2,240,664

1,087,948 1,241,475
317,3241,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

จํานวนนักทองเท่ียวจํานวนนักทองเท่ียว ((คนคน))

จะทําอยา่งไร 7 แสนคนจากหลวงพะบางมาไดอ้ยา่งไร

ดา้นเศรษฐกิจ :

สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ. 9
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1,512,855
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2,368,563

329,043 477,364
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0
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กลุมจังหวัด อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ
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1,004,844
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172,660 219,803

0
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54 ปี
63 ปี
72 ปี
81 ปี
90 ปี
99 ปี

หญงิชาย

50-54
60-64
70-74
80-84
90-94

หญงิ ชาย

ประชากรผูสูงวัย
• ป 2559 กวา 9,802,080 คน
• ป 2563 กวา 17,579,000 คน
• ป พ.ศ.2583 กวา 20,519,000 คนพ.ศ.2559 พ.ศ.2573

ประชากรกลุม่จังหวัด

ดา้นสงัคม : ประชากร

การเขา้สูส่งัคมสงูวัยอยา่งสมบรูณ์ในปี พ.ศ.2564

ประชากรกลุม่จังหวัด

-300,000 -200,000 -100,000 0 100,000 200,000 300,000

นอ้ยกวา่ 1 ปี
9 ปี

18 ปี
27 ปี
36 ปี
45 ปี
54 ปี

-150000 -100000 -50000 0 50000 100000 150000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54

ประมาณการอัตราสว่นการเป็นภาระวัยแรงงานตอ่ผูส้งูวัย ในปี พ.ศ.2573 คอื 2.4 ตอ่ 1
: กรมการปกครอง : สศช.

สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ. 10



ดา้นสงัคม : ประชากร

152.4
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จํานวนคนจน (พนัคน)
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อดุรธานี

หนองบัวลําภู เสน้ความยากจน (Poverty Line) ดา้นรายจา่ย

ความยากจนของประเทศ

: สศช.
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บงึกาฬ
เลย

หนองคาย

เสน้ความยากจน (Poverty Line) ดา้นรายจา่ย

ความยากจนของประเทศ

จํานวนคนจนของแตจั่งหวัดในกลุม่
จังหวัดในปี พ.ศ.2559 จังหวัด
อดุรธาน ีหนองบัวลําภ ูและบงึกาฬ

164, 3 และ 220 ตามลําดับ ในขณะ

คนจนลดลง

156,770 160,675 197,757 169,523
107,736 140,079

257,989

0
100,000
200,000
300,000

2558

สงูกวา่ระดบัประเทศ

สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ. 11



: แร่ธาตุ

จงัหวดั จํานวนราย
อดุรธานี 2
เลย 16

หนิประดับชนดิหนิแกรนติ 4
ทองคํา 6
เหล็ก 9

มกีาร
สามารถนํามาใชป้ระโยชนท์างอตุสาหกรรมไดอ้กี เชน่ แรโ่ปแตซ เป็นตน้

: , 2560.

เหล็ก 9
แบไรต์ 2

หนองบวัลําภู 6
บงึกาฬ 1

ทรายแกว้ 1

สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ. 12

รวม 47

มคีวามเดน่ใน





ดา้นเศรษฐกจิ

จดุแข็ง (Strength: S)
1. มคีวาม 3 ประเทศ ไดแ้ก ่สปป.ลาว (R4) เวยีดนาม

(เสน้ทางตัดใหม ่เวยีงจันทน์-ฮานอย) และจนี (R4&R13) ชายแดนยาวกวา่ 527 กม.
2. ดา้นโลจสิตกิส์ . 1
3. เขตอตุสาหกรรม นคิมอตุสาหกรรมอดุรธาน ีหนองคาย และเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ

หนองคาย
4. พชืเศรษฐกจิ ยางพารา กลุม่จังหวัดมี 47.12% ของภาคอสีาน
5. ทรัพยากรธรรมชาติ แรธ่าตุ
6. การคา้ชายแดน จดุผา่นแดนถาวร 6 แหง่ ( 1

ทา่เรอืหายโศก และบงึกาฬ) จดุผอ่นปรน 10 แหง่ (เหมอืงแพร ่นาขา่ นากระเซง็ หนองผอื
สงัคม บา้นหมอ้ โพนพสิยั เปงจาน หว้ยคาด และบุง่คลา้
ชายแดน

7.
8. อตัลักษณ์ของแตล่ะจังหวัด อดุรธานี เมอืงเศรษฐกจิการคา้ การบรกิาร เลย

ทางธรรมชาตเิชงินเิวศ หนองคาย เป็นเมอืงน่าอยู ่การคา้ชายแดน หนองบวัลําภู เมอืงธรรมะ
เกษตร บงึกาฬ เมอืงยางพารา

จดุแข็ง (Strength: S)
1. มคีวาม 3 ประเทศ ไดแ้ก ่สปป.ลาว (R4) เวยีดนาม

(เสน้ทางตัดใหม ่เวยีงจันทน์-ฮานอย) และจนี (R4&R13) ชายแดนยาวกวา่ 527 กม.
2. ดา้นโลจสิตกิส์ . 1
3. เขตอตุสาหกรรม นคิมอตุสาหกรรมอดุรธาน ีหนองคาย และเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ

หนองคาย
4. พชืเศรษฐกจิ ยางพารา กลุม่จังหวัดมี 47.12% ของภาคอสีาน
5. ทรัพยากรธรรมชาติ แรธ่าตุ
6. การคา้ชายแดน จดุผา่นแดนถาวร 6 แหง่ ( 1

ทา่เรอืหายโศก และบงึกาฬ) จดุผอ่นปรน 10 แหง่ (เหมอืงแพร ่นาขา่ นากระเซง็ หนองผอื
สงัคม บา้นหมอ้ โพนพสิยั เปงจาน หว้ยคาด และบุง่คลา้
ชายแดน

7.
8. อตัลักษณ์ของแตล่ะจังหวัด อดุรธานี เมอืงเศรษฐกจิการคา้ การบรกิาร เลย

ทางธรรมชาตเิชงินเิวศ หนองคาย เป็นเมอืงน่าอยู ่การคา้ชายแดน หนองบวัลําภู เมอืงธรรมะ
เกษตร บงึกาฬ เมอืงยางพารา
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(ตอ่)
ดา้นเศรษฐกจิ

จดุออ่น (Weakness: W)
1. 527 กม. มชีอ่งทางธรรมชาตเิป็นชอ่งทางลักลอบกระทําผดิกฎหมาย การ

โจรกรรมรถยนตอ์อกจากราชอาณาจักร คา้สตัวป่์าสงวนตาม CITES การคา้ยาเสพตดิ การคา้ไม ้
ตอ้งหา้ม ไดแ้ก ่ไมพ้ะยงู การคา้มนุษย์

2.

3. โดยเฉพาะจากตา่งประเทศ
4. การบรูณาการ
5.

ยกระดบัขดีความสามารถการผลติใหส้งู และมกีารลงทนุในสาขาการผลติตา่ง ๆ ในหว่งโซก่ารผลติ

6. ยงัไมส่ามารถพัฒนาตอ่ยอดองคค์วามรูใ้นการผลติสนิคา้และ

7. ขาดผูส้บืทอดอาชพีและองคค์วามรู ้โดยเฉพาะภาคการเกษตร หตัถกรรม
8.

หนองบวัลําภ ูบงึกาฬ
9. จังหวดัชายแดนมตีน้ทนุทางธรุกจิสงู ระยะทางไกลจากแหลง่ผลติสว่นกลาง คา่ขนสง่สงู
10. ของจังหวดัอดุรธาน ีเลย บงึกาฬ ยงัสงูกวา่ระดบัภาคอสีาน(ปี

2558 = 160,675) สง่ผลตอ่การบรโิภค การออม การลงทนุ และปัญหาสงัคม
11. ยงัมขีอ้จํากดัในการเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุของผูป้ระกอบการนักลงทนุ

จดุออ่น (Weakness: W)
1. 527 กม. มชีอ่งทางธรรมชาตเิป็นชอ่งทางลักลอบกระทําผดิกฎหมาย การ

โจรกรรมรถยนตอ์อกจากราชอาณาจักร คา้สตัวป่์าสงวนตาม CITES การคา้ยาเสพตดิ การคา้ไม ้
ตอ้งหา้ม ไดแ้ก ่ไมพ้ะยงู การคา้มนุษย์

2.

3. โดยเฉพาะจากตา่งประเทศ
4. การบรูณาการ
5.

ยกระดบัขดีความสามารถการผลติใหส้งู และมกีารลงทนุในสาขาการผลติตา่ง ๆ ในหว่งโซก่ารผลติ

6. ยงัไมส่ามารถพัฒนาตอ่ยอดองคค์วามรูใ้นการผลติสนิคา้และ

7. ขาดผูส้บืทอดอาชพีและองคค์วามรู ้โดยเฉพาะภาคการเกษตร หตัถกรรม
8.

หนองบวัลําภ ูบงึกาฬ
9. จังหวดัชายแดนมตีน้ทนุทางธรุกจิสงู ระยะทางไกลจากแหลง่ผลติสว่นกลาง คา่ขนสง่สงู
10. ของจังหวดัอดุรธาน ีเลย บงึกาฬ ยงัสงูกวา่ระดบัภาคอสีาน(ปี

2558 = 160,675) สง่ผลตอ่การบรโิภค การออม การลงทนุ และปัญหาสงัคม
11. ยงัมขีอ้จํากดัในการเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุของผูป้ระกอบการนักลงทนุ

สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ. 15



(ตอ่)
ดา้นเศรษฐกจิ

โอกาส (Opportunity: O)
1. การเตบิโตเศรษฐกจิของประเทศไทยในชว่ง 10 ปีขา้งหนา้

3.3-4.3 เป้าหมายแผนฯ 12 ปีละ 5%
2. อัตรา 5 สปป. 7.3% เวยีดนาม 6.3%
3. โอกาสในการ

เวยีงจันทน์ มเีขตอตุสาหกรรม 5 แหง่ เขตเศรษฐกจิพเิศษเวยีงจันทน-์ลองแทงค์ เขตนคิม
อตุสาหกรรมการคา้ เวยีงจันทน-์โนนทอง เขตเศรษฐกจิเฉพาะดงโพสี เขตพัฒนาเศรษฐกจิ
กวมลวม ไชยเชษฐา และเขตเศรษฐกจิเฉพาะบงึธาตหุลวง และโอกาสของหนองบวัลําภใูนการ
ขยายเสน้ทางจากหนองบวัลําภไูปยงัอําเภอศรเีชยีงใหม่

4. นโยบายของ นคิมอตุสาหกรรม นคิม
อตุสาหกรรมหนองคาย และเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษหนองคาย

5. Mega Project ในประเทศ โครงการรถไฟทางคู่ เสร็จปี 2564 โครงการรถไฟความเร็วสงู
2565 การขยายเสน้ทางเลย- EWEC

6. การคา้ชายแดน จากการมี
ความสะดวกการคา้ชายแดน

7. อตุสาหกรรมแปรรปูยางพารา ออ้ย และมันสําปะหลัง
8. ใช ้
9. ระหวา่งเมอืงมรดกโลกบา้นเชยีง

หลวงพะบาง ทุง่ไหหนิ ขอนแกน่ โคราช
10. การเกษตรอนิทรยี์ จําหน่ายตลาดในประเทศ นอกประเทศ

โอกาส (Opportunity: O)
1. การเตบิโตเศรษฐกจิของประเทศไทยในชว่ง 10 ปีขา้งหนา้

3.3-4.3 เป้าหมายแผนฯ 12 ปีละ 5%
2. อัตรา 5 สปป. 7.3% เวยีดนาม 6.3%
3. โอกาสในการ

เวยีงจันทน์ มเีขตอตุสาหกรรม 5 แหง่ เขตเศรษฐกจิพเิศษเวยีงจันทน-์ลองแทงค์ เขตนคิม
อตุสาหกรรมการคา้ เวยีงจันทน-์โนนทอง เขตเศรษฐกจิเฉพาะดงโพสี เขตพัฒนาเศรษฐกจิ
กวมลวม ไชยเชษฐา และเขตเศรษฐกจิเฉพาะบงึธาตหุลวง และโอกาสของหนองบวัลําภใูนการ
ขยายเสน้ทางจากหนองบวัลําภไูปยงัอําเภอศรเีชยีงใหม่

4. นโยบายของ นคิมอตุสาหกรรม นคิม
อตุสาหกรรมหนองคาย และเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษหนองคาย

5. Mega Project ในประเทศ โครงการรถไฟทางคู่ เสร็จปี 2564 โครงการรถไฟความเร็วสงู
2565 การขยายเสน้ทางเลย- EWEC

6. การคา้ชายแดน จากการมี
ความสะดวกการคา้ชายแดน

7. อตุสาหกรรมแปรรปูยางพารา ออ้ย และมันสําปะหลัง
8. ใช ้
9. ระหวา่งเมอืงมรดกโลกบา้นเชยีง

หลวงพะบาง ทุง่ไหหนิ ขอนแกน่ โคราช
10. การเกษตรอนิทรยี์ จําหน่ายตลาดในประเทศ นอกประเทศ
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(ตอ่)
ดา้นเศรษฐกจิ

อปุสรรค/ภาวะคกุคาม (Threat: T)
1. จนีขยายการคา้ การลงทนุ One Belt, One Road เสน้ทางรถไฟคนุหมงิ-เวยีงจันทน์ ใชเ้สน้ทาง

R3A, R13 การเปิด -เชยีงแสน อนาคตเดนิเรอืถงึหลวงพะบาง ไซยะบลุี
กระจายสนิคา้เขา้มาสปป.ลาว ไทย เป็นเสน้ทางไปสงิคโปร ์และเสน้ทางออกทะเลทางใตข้องจนี

2. มักไมช่ดัเจนในการกําหนดและการยกเลกิ NTBs ในบางดา้น ไดแ้ก ่การควบคมุปรมิาณขอ้กําหนด
ในการนําเขา้สนิคา้บางชนดิ การตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ การตรวจสอบแหลง่กําเนดิสนิคา้ เป็นตน้

3. สปป.ลาว เวยีดนาม ไดร้ับ GSP, MFN
สง่สนิคา้ไปยโุรป อเมรกิา ในระยะยาวอาจไมใ่ชอ่ปุสรรค/ภาวะคกุคาม

4. สภาพถนนใน สปป. ทําใหก้ารขนสง่สะดวก เกดิ
การคา้รว่มกนั ไทยจะถกูลดบทบาทความสําคญัทางการคา้ มี
การแขง่ขนัทางโลจสิตกิสจ์ากตา่งประเทศ การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใหมด่า้นโลจสิตกิส์

5. กลุม่จังหวดั
ราง-

6. การกอ่สรา้ง
ทําให ้จนี สปป.

7.

อปุสรรค/ภาวะคกุคาม (Threat: T)
1. จนีขยายการคา้ การลงทนุ One Belt, One Road เสน้ทางรถไฟคนุหมงิ-เวยีงจันทน์ ใชเ้สน้ทาง

R3A, R13 การเปิด -เชยีงแสน อนาคตเดนิเรอืถงึหลวงพะบาง ไซยะบลุี
กระจายสนิคา้เขา้มาสปป.ลาว ไทย เป็นเสน้ทางไปสงิคโปร ์และเสน้ทางออกทะเลทางใตข้องจนี

2. มักไมช่ดัเจนในการกําหนดและการยกเลกิ NTBs ในบางดา้น ไดแ้ก ่การควบคมุปรมิาณขอ้กําหนด
ในการนําเขา้สนิคา้บางชนดิ การตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ การตรวจสอบแหลง่กําเนดิสนิคา้ เป็นตน้

3. สปป.ลาว เวยีดนาม ไดร้ับ GSP, MFN
สง่สนิคา้ไปยโุรป อเมรกิา ในระยะยาวอาจไมใ่ชอ่ปุสรรค/ภาวะคกุคาม

4. สภาพถนนใน สปป. ทําใหก้ารขนสง่สะดวก เกดิ
การคา้รว่มกนั ไทยจะถกูลดบทบาทความสําคญัทางการคา้ มี
การแขง่ขนัทางโลจสิตกิสจ์ากตา่งประเทศ การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใหมด่า้นโลจสิตกิส์

5. กลุม่จังหวดั
ราง-

6. การกอ่สรา้ง
ทําให ้จนี สปป.

7.
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ดา้นสงัคม

จดุแข็ง (Strength: S)
1. สภาพสงัคมธรุกจิในกลุม่จังหวัด

ของแตล่ะ
เมอืงในกลุม่จังหวัด และมกีารรวมกลุม่

2. กลุม่จังหวัด
เชน่ มรดกโลกบา้นเชยีง

3. มพีระสงฆผ์ูเ้ครง่ครัดเป็นผูป้ฏบิตัดิปีฏบิัตชิอบ ทําใหม้ผีูส้นใจมาปฏบิตัธิรรมในแตล่ะจังหวัด

พทุธศาสนกิชนมากราบไหวบ้ชูา เชน่ คําชะโนด

จดุแข็ง (Strength: S)
1. สภาพสงัคมธรุกจิในกลุม่จังหวัด

ของแตล่ะ
เมอืงในกลุม่จังหวัด และมกีารรวมกลุม่

2. กลุม่จังหวัด
เชน่ มรดกโลกบา้นเชยีง

3. มพีระสงฆผ์ูเ้ครง่ครัดเป็นผูป้ฏบิตัดิปีฏบิัตชิอบ ทําใหม้ผีูส้นใจมาปฏบิตัธิรรมในแตล่ะจังหวัด

พทุธศาสนกิชนมากราบไหวบ้ชูา เชน่ คําชะโนด
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(ตอ่)
ดา้นสงัคม

จดุออ่น (Weakness: W)
1. การเป็นสงัคมผูส้งูวัยอยา่งสมบรูณ์แบบในปี พ.ศ.2564 และมี

ประสบปัญหาการเขา้ถงึเทคโนโลยี
(Financial Technology: FINTECH)มคีวามแตกตา่งกนัทําใหเ้กดิชอ่งวา่งของการเขา้ถงึ

2. จํานวน และการอพยพของแรงงานไป
และ

ตา่งประเทศ

จดุออ่น (Weakness: W)
1. การเป็นสงัคมผูส้งูวัยอยา่งสมบรูณ์แบบในปี พ.ศ.2564 และมี

ประสบปัญหาการเขา้ถงึเทคโนโลยี
(Financial Technology: FINTECH)มคีวามแตกตา่งกนัทําใหเ้กดิชอ่งวา่งของการเขา้ถงึ

2. จํานวน และการอพยพของแรงงานไป
และ

ตา่งประเทศ

โอกาส (Opportunity: O)
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(ตอ่)
ดา้นสงัคม

อปุสรรค/ภาวะคกุคาม (Threat: T)
1. ประชากรผูส้งูวัยของกลุม่จังหวัด ของผูส้งูวัย

ตอ่วัยแรงงาน
2. ไดแ้ก่ ผูด้แูลคนสงูวัย

Social Media Executive, Data Mining Expert,
Corporate Entrepreneur, Sustainability Expert, Cloud Computing Performance,
Infographic Designer, Cognitive Compute Engineer, Blockchain Engineer, Internet
of Thing Architect
ความสามารถ ไมส่ามารถคาดการณ์ความตอ้งการของตลาดแรงงาน

3.
เชน่ การแตง่งานกบัชาวตา่งชาต ิการอพยพไปทํางานตา่ง

อปุสรรค/ภาวะคกุคาม (Threat: T)
1. ประชากรผูส้งูวัยของกลุม่จังหวัด ของผูส้งูวัย

ตอ่วัยแรงงาน
2. ไดแ้ก่ ผูด้แูลคนสงูวัย

Social Media Executive, Data Mining Expert,
Corporate Entrepreneur, Sustainability Expert, Cloud Computing Performance,
Infographic Designer, Cognitive Compute Engineer, Blockchain Engineer, Internet
of Thing Architect
ความสามารถ ไมส่ามารถคาดการณ์ความตอ้งการของตลาดแรงงาน

3.
เชน่ การแตง่งานกบัชาวตา่งชาต ิการอพยพไปทํางานตา่ง
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จดุแข็ง (Strength: S)
1. มี ไดแ้ก่ เขตหา้มลา่สตัวป่์าบงึโขงหลง และกดุทงิ
2. ในกลุม่จังหวัด ไดแ้ก ่มกีารขอ

25 ราย หนิประดับ
ชนดิหนิแกรนคิ 4 ราย ทองคํา 6 ราย เหล็ก 9 ราย แบไรต์ 2 ราย และ ทรายแกว้ 1 ราย มี

แหลง่กาซธรรมชาต ิเป็นตน้
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(ตอ่)

จดุออ่น (Weakness: W)
1. เชน่ การ

บงึกาฬ
2. ความขดัแยง้ในการใชป้ระโยชนท์รัพยากร

3.
ใชสํ้าหรับการอปุโภค บรโิภค การผลติภาคอตุสาหกรรม และ

ภาคการเกษตร
4. การ เชน่ ขา้ว ออ้ย และยางพารา ยังขาดการ

จดุออ่น (Weakness: W)
1. เชน่ การ

บงึกาฬ
2. ความขดัแยง้ในการใชป้ระโยชนท์รัพยากร

3.
ใชสํ้าหรับการอปุโภค บรโิภค การผลติภาคอตุสาหกรรม และ

ภาคการเกษตร
4. การ เชน่ ขา้ว ออ้ย และยางพารา ยังขาดการ
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(ตอ่)

โอกาส (Opportunity: O)
1. สรา้งความรว่มมอืกับ สปป. เชน่ การจัดการขยะ

แขวงเวยีงจันทน ์เขตนครหลวงเวยีงจันทน ์และแขวงบอลคํิาไซ ของ สปป.ลาว
2. ระดบันานาชาตติามอนุสญัญาแรมซาร์

(Ramsar Convention) หรอือนุสญัญาวา่ดว้ย

จังหวัดอดุรธาน ีกดุทงิ อําเภอเมอืง และ เขตหา้มลา่สตัวป่์าบงึโขงหลง อําเภอบงึโขงหลง
จังหวัดบงึกาฬ ไดแ้ก ่เขตหา้มลา่สตัวป่์าหนองหวัค ูอําเภอผอื จังหวัด

เชยีงใหม ่อําเภอทา่บอ่ จังหวัดหนองคาย (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
, 2560)

3. โอกาสในการ
ถกูนํามาใช ้

โอกาส (Opportunity: O)
1. สรา้งความรว่มมอืกับ สปป. เชน่ การจัดการขยะ

แขวงเวยีงจันทน ์เขตนครหลวงเวยีงจันทน ์และแขวงบอลคํิาไซ ของ สปป.ลาว
2. ระดบันานาชาตติามอนุสญัญาแรมซาร์

(Ramsar Convention) หรอือนุสญัญาวา่ดว้ย

จังหวัดอดุรธาน ีกดุทงิ อําเภอเมอืง และ เขตหา้มลา่สตัวป่์าบงึโขงหลง อําเภอบงึโขงหลง
จังหวัดบงึกาฬ ไดแ้ก ่เขตหา้มลา่สตัวป่์าหนองหวัค ูอําเภอผอื จังหวัด

เชยีงใหม ่อําเภอทา่บอ่ จังหวัดหนองคาย (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
, 2560)

3. โอกาสในการ
ถกูนํามาใช ้
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(ตอ่)

อปุสรรค/ภาวะคกุคาม (Threat: T)
1.

2. (Non-Tariff Barriers: NTBs) และ
มใิชภ่าษี (Non-Tariff Measures: NTMs)
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สถานการณแ์ละโอกาสในการพฒันากลุ่มจงัหวดั

1. .ลาว เมยีนมา เวยีดนาม และจนี ใชป้ระโยชน์
เสน้ทาง R3A, R4, R13, R8 เสน้ทางตัดใหมเ่วยีงจันทน์-ฮานอย เสน้ทางเลย-หลม่สกั

EWEC
2. ระบบ Logistics จาก Mega Project ในประเทศ รถไฟทางคู ่รถไฟความเร็วสงู จากนอก

ประเทศ รถไฟคนุหมงิ- .ลาวในเวยีงจันทน์
และชายแดนลาว-จนี

3. เกษตรอนิทรยี ์โดยการจัดการแปลงใหญ่ ไดรั้บมาตรฐานสากล
4. กลุม่จังหวัด มทีรัพยากรแรธ่าตุ เชน่ โปแตซ ทองคํา แบไรต ์เหล็ก

หนองคาย
5.

1 สปป.ลาว เมอืงมรดกโลก

1. .ลาว เมยีนมา เวยีดนาม และจนี ใชป้ระโยชน์
เสน้ทาง R3A, R4, R13, R8 เสน้ทางตัดใหมเ่วยีงจันทน์-ฮานอย เสน้ทางเลย-หลม่สกั

EWEC
2. ระบบ Logistics จาก Mega Project ในประเทศ รถไฟทางคู ่รถไฟความเร็วสงู จากนอก

ประเทศ รถไฟคนุหมงิ- .ลาวในเวยีงจันทน์
และชายแดนลาว-จนี

3. เกษตรอนิทรยี ์โดยการจัดการแปลงใหญ่ ไดรั้บมาตรฐานสากล
4. กลุม่จังหวัด มทีรัพยากรแรธ่าตุ เชน่ โปแตซ ทองคํา แบไรต ์เหล็ก

หนองคาย
5.

1 สปป.ลาว เมอืงมรดกโลก
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1. นคิมอตุสาหกรรม และเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ ไดแ้ก ่นคิมอตุสาหกรรมอดุรธาน ีนคิม
อตุสาหกรรมหนองคาย และเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษหนองคาย
ทําใหเ้กดิการขยายการลงทนุ ปัญหาในการ

นคิมอตุสาหกรรมและเขตพัฒนาเศรษฐกจิ

2. ระบบโลจสิตกิส์
1. สภาพภมูปิระเทศตดิตอ่กับ สปป.

สปป.ลาว .ลาว และเวยีดนาม
จะสง่ผลกระทบดา้นบวก
สปป. การกระจายสนิคา้จากกลุม่จังหวัดไป

แตก็่มผีลกระทบดา้นลบ ไดแ้ก่ สว่นแบง่การตลาดของ
สนิคา้ไทยลดลง .

2.
ถนนภายในจังหวดั/ EWEC
และ ECC

3. การ ใหม้ปีระสทิธภิาพ กําหนดจดุแวะพัก/กระจายสนิคา้
ภายใน

1. นคิมอตุสาหกรรม และเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ ไดแ้ก ่นคิมอตุสาหกรรมอดุรธาน ีนคิม
อตุสาหกรรมหนองคาย และเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษหนองคาย
ทําใหเ้กดิการขยายการลงทนุ ปัญหาในการ

นคิมอตุสาหกรรมและเขตพัฒนาเศรษฐกจิ

2. ระบบโลจสิตกิส์
1. สภาพภมูปิระเทศตดิตอ่กับ สปป.

สปป.ลาว .ลาว และเวยีดนาม
จะสง่ผลกระทบดา้นบวก
สปป. การกระจายสนิคา้จากกลุม่จังหวัดไป

แตก็่มผีลกระทบดา้นลบ ไดแ้ก่ สว่นแบง่การตลาดของ
สนิคา้ไทยลดลง .

2.
ถนนภายในจังหวดั/ EWEC
และ ECC

3. การ ใหม้ปีระสทิธภิาพ กําหนดจดุแวะพัก/กระจายสนิคา้
ภายใน สไลด์ประกอบการบรรยาย สยปพ. 28



(ตอ่)

3. การคา้ชายแดน การ จงึเป็นแนว

4.

5. เกษตรอนิทรยี์ นํา ตอ่หน่วย

ไดผ้ลผลติไดต้ลอดปีในสภาพโรงเรอืน เป็นตน้ การปรับวถิกีารผลติสูเ่กษตรอนิทรยี ์ของ
Smart Farmers การกําหนด Smart Area
การ ในการดําเนนิงาน เชน่ Smart Group

Smart
Agriculture Products รวมถงึ

6.

ในการแขง่ขนัไดใ้นอนาคต

3. การคา้ชายแดน การ จงึเป็นแนว

4.

5. เกษตรอนิทรยี์ นํา ตอ่หน่วย

ไดผ้ลผลติไดต้ลอดปีในสภาพโรงเรอืน เป็นตน้ การปรับวถิกีารผลติสูเ่กษตรอนิทรยี ์ของ
Smart Farmers การกําหนด Smart Area
การ ในการดําเนนิงาน เชน่ Smart Group

Smart
Agriculture Products รวมถงึ

6.

ในการแขง่ขนัไดใ้นอนาคต
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ผลการวิเคราะหทิ์ศทางการพฒันากลุ่มจงัหวดั

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การคาชายแดน และการคาสากล
ทองเที่ยวแมนํ้าโขง

เกษตรอินทรีย อุตสาหกรรมเกษตรอินทรียและประมง

ศูนยโลจิสติกสทางนํ้า
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

อุตสาหกรรม
ยางพาราครบวงจร

บึงกาฬ
หนองคาย
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เมืองนาอยู
เมืองธรรมะ และวัฒนธรรม
วิถีชุมชนเชิงเกษตรอินทรีย

เมืองเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การคาและบริการ
ทองเที่ยวมรดกโลก

หนองคาย

อุดรธานีหนองบัว
ลําภู

เลย



ความหมายวิสัยทัศนความหมายวิสัยทัศน
• เกษตรอุตสาหกรรมช้ันนํา

• กลุมจังหวัดมีการเกษตรช้ันนํา (การเพาะปลูกพืชตาง ๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตวและการประมง)
• เกษตรกรในกลุมจังหวัดมอีาชีพ มีรายได ผลผลิตจากการเกษตรช้ันนําเพ่ือการแปรรูปสรางมูลคาเพ่ิมในพ้ืนที่ตามความตองการของ

ตลาด ดวยเทคโนโลยี นวตักรรมช้ันนํา
• การคาสากล

• กลุมจังหวัดมกีารคา การลงทนุ และการบริการ เชน คาปลีก คาสง การสงออก การคาชายแดน การธนาคาร การประกนัภัย ฯลฯ
รวมถึงสาขาที่เกี่ยวของ ไดแก โลจิสติกส เปนตน ที่จะขยายสูการคาสากลกบันานาอารยประเทศ

• การทองเที่ยวสากล
• กลุมจังหวัดมีอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมาตรฐานสากล สนองความตองการของตลาดทองเที่ยว เช่ือมโยงกบัแหลงทองเที่ยวช้ันนํา

ในระดับประเทศ และระดบัโลก
• ชุมชนนาอยูอยางย่ังยืน

• การพัฒนาของกลุมจังหวัดในทุกดานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนลําดับข้ันตอน รักษาสมดุลระหวางการพัฒนาและอัตลักษณ
วัฒนธรรมทองถิ่นอยางย่ังยืน

• มีสิ่งแวดลอม ท่ีอยูสะอาด ปลอดภัย ระบบนิเวศอยูในภาวะดุลยภาพและย่ังยืน
• ชุมชนเขมแข็ง ชวยเหลือเกื้อกูล ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด ควบคุม ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ
• ไดรับปจจัยพื้นฐานของชีวิต (อาหาร นํ้า ท่ีพักอาศัย ความปลอดภัย มีรายไดและมีงานทํา) มีสิทธิ มีโอกาสรับรูขาวสาร มีการติดตอประสานงาน

และระดมความคิด ประสบการณ เพื่อทํางานรวมกันในชุมชน
• มีระบบเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย มีชีวิตชีวา มีนวัตกรรมอยูเสมอ มีการเช่ือมโยงมรดกทางวัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิต รวมท้ังเอกลักษณของกลุมชน

แตละชุมชน
• มีการพัฒนาเปนไปอยางกลมกลืน และสงเสริมคุณลักษณะท่ีดีท่ีมีมาในอดีต มีระบบบริการทางสาธารณสุข และการรักษาพยาบาลท่ีท่ัวถึง เหมาะสม

สําหรับประชาชนทุกคน ซ่ึงมีสภาวะสุขภาพดี มีอัตราการเจ็บปวยในระดับตํ่า

วิสัยทัศน กลุมจังหวัดอีสานบน ๑ ระยะ ๕ ป (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนํา การคาและการทองเที่ยวสากล ชุมชนนาอยูอยางยั่งยนื

ความหมายวิสัยทัศนความหมายวิสัยทัศน
• เกษตรอุตสาหกรรมช้ันนํา

• กลุมจังหวัดมีการเกษตรช้ันนํา (การเพาะปลูกพืชตาง ๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตวและการประมง)
• เกษตรกรในกลุมจังหวัดมอีาชีพ มีรายได ผลผลิตจากการเกษตรช้ันนําเพ่ือการแปรรูปสรางมูลคาเพ่ิมในพ้ืนที่ตามความตองการของ

ตลาด ดวยเทคโนโลยี นวตักรรมช้ันนํา
• การคาสากล

• กลุมจังหวัดมกีารคา การลงทนุ และการบริการ เชน คาปลีก คาสง การสงออก การคาชายแดน การธนาคาร การประกนัภัย ฯลฯ
รวมถึงสาขาที่เกี่ยวของ ไดแก โลจิสติกส เปนตน ที่จะขยายสูการคาสากลกบันานาอารยประเทศ

• การทองเที่ยวสากล
• กลุมจังหวัดมีอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมาตรฐานสากล สนองความตองการของตลาดทองเที่ยว เช่ือมโยงกบัแหลงทองเที่ยวช้ันนํา

ในระดับประเทศ และระดบัโลก
• ชุมชนนาอยูอยางย่ังยืน

• การพัฒนาของกลุมจังหวัดในทุกดานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนลําดับข้ันตอน รักษาสมดุลระหวางการพัฒนาและอัตลักษณ
วัฒนธรรมทองถิ่นอยางย่ังยืน

• มีสิ่งแวดลอม ท่ีอยูสะอาด ปลอดภัย ระบบนิเวศอยูในภาวะดุลยภาพและย่ังยืน
• ชุมชนเขมแข็ง ชวยเหลือเกื้อกูล ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด ควบคุม ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ
• ไดรับปจจัยพื้นฐานของชีวิต (อาหาร นํ้า ท่ีพักอาศัย ความปลอดภัย มีรายไดและมีงานทํา) มีสิทธิ มีโอกาสรับรูขาวสาร มีการติดตอประสานงาน

และระดมความคิด ประสบการณ เพื่อทํางานรวมกันในชุมชน
• มีระบบเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย มีชีวิตชีวา มีนวัตกรรมอยูเสมอ มีการเช่ือมโยงมรดกทางวัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิต รวมท้ังเอกลักษณของกลุมชน

แตละชุมชน
• มีการพัฒนาเปนไปอยางกลมกลืน และสงเสริมคุณลักษณะท่ีดีท่ีมีมาในอดีต มีระบบบริการทางสาธารณสุข และการรักษาพยาบาลท่ีท่ัวถึง เหมาะสม

สําหรับประชาชนทุกคน ซ่ึงมีสภาวะสุขภาพดี มีอัตราการเจ็บปวยในระดับตํ่า



เปาหมายการพัฒนา

1. ยกระดับจากกลุมจังหวัดที่มรีายไดปานกลางสูกลุมจังหวัดทีม่ีรายไดสูง

วิสัยทัศน กลุมจังหวัดฯ อีสานบน ๑ ระยะ ๕ ป (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนํา การคาและการทองเทีย่วสากล ชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
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1. ยกระดับจากกลุมจังหวัดที่มรีายไดปานกลางสูกลุมจังหวัดทีม่ีรายไดสูง
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันทางการผลิต การคา การลงทุน และการ

ทองเที่ยว โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุม
จังหวัด

๑.พื้นท่ีปาไมมีความอุดมสมบูรณ
เพิ่มข้ึน
๒.ปริมาณขยะและมลภาวะท่ีลดลง
๓.พื้นท่ีแหลงน้ําทางธรรมชาติท่ี
ไดรับการพัฒนา

๑. ระดับคุณภาพชีวิตของประชากรใน
กลุมจังหวัด
๒. ระดับความเหลื่อมล้ําในสงัคมของ
กลุมจังหวัด
๓. ประชากรในกลุมจังหวัดเขาถึง
สวัสดิการข้ันพื้นฐานของรัฐเพิ่มข้ึน

ยุทธศาสตรที่ ๑
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใน
การผลิต การตลาด โดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ยุทธศาสตรท่ี ๒
การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนา
อยางย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี ๓
การพัฒนาทุนมนุษย และยกระดับ

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรท่ี ๔
การพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวอยางย่ังยืน

รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
รายไดจากอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว

ยุทธศาสตร ๔ ขอ

ตัวช้ีวัด โดยรวม ๘ ขอ

ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร
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ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุม
จังหวัด

ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัด
เพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ ๙ ตอป

๑.พื้นท่ีปาไมมีความอุดมสมบูรณ
เพิ่มข้ึน
๒.ปริมาณขยะและมลภาวะท่ีลดลง
๓.พื้นท่ีแหลงน้ําทางธรรมชาติท่ี
ไดรับการพัฒนา

1. พ้ืนที่ปาไมมีความอุดมสมบูรณ
เพ่ิมขึ้นอยางนอยรอยละ ๒ ตอป

2. ปริมาณขยะและมลภาวะที่ลดลง
ไมนอยกวารอยละ ๓ ตอป

3. พ้ืนที่แหลงน้ําทางธรรมชาติที่
ไดรับการพัฒนาเพ่ิมขึ้นรอยละ ๕
ตอป

๑. ระดับคุณภาพชีวิตของประชากรใน
กลุมจังหวัด
๒. ระดับความเหลื่อมล้ําในสงัคมของ
กลุมจังหวัด
๓. ประชากรในกลุมจังหวัดเขาถึง
สวัสดิการข้ันพื้นฐานของรัฐเพิ่มข้ึน

รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
รายไดจากอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว

กลุมจังหวัดมีรายได
เพ่ิมขึ้นจากอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวรอยละ ๕
ตอป

1.รอยละ ๘๐ ของประชากรมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นสูงกวาเกณฑจําเปนขั้น
พ้ืนฐาน (จปฐ.)

2.ระดับความเหล่ือมลํ้าในสังคมของ
กลุมจังหวัดมีคารอยละ ๐.๒-๐.๔

3.ประชากรเขาถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน
ของรัฐอยางนอยรอยละ ๗๕

คาเปาหมาย โดยรวม ๘ ขอ
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